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Divulgação da marca visual

A maioria dos clientes me contrata apenas para desenhar logotipos, mas de vez em quando eu 
tenho a oportunidade de ajudar a desenvolver uma marca. Qual é a diferença? Um logotipo é uma 
marca visual, algo que você usa em marketing para identificar uma empresa ou organização. Uma 
marca é muito mais. Uma marca é o resultado de toda a estratégia de publicidade e marketing de 
uma empresa, além de ser a resposta emocional e as opiniões que ela cria em seus consumidores 
e clientes.

Como designer gráfico, só posso ajudar os clientes a desenvolver uma parte da sua marca. Eu não 
consigo criar totalmente a marca, já que muitas das coisas que criam uma marca estão fora do meu 
controle, como a qualidade do serviço prestado, a reputação, a hospitalidade e muito mais. Eu me 
concentro apenas no que posso controlar, e o que eu posso fazer é criar uma representação visual 
e uma atmosfera para essa empresa ou organização (Figura 1).

Ao criar uma marca, muitas vezes eu começo com o logotipo, pois ele se tornará o alicerce de toda 
a representação visual da marca. E depois de me reunir com meus clientes e conhecer um pouco 
melhor a empresa deles, eu começo a trabalhar em alguns conceitos.

Figura 1: O logotipo da Arcadia em uma variedade de materiais de marketing

Para este tutorial, achei que seria divertido dar uma olhada na identidade da Arcadia Games and 
Grill que criei. Arcadia é um lugar divertido e descontraído para se visitar: um restaurante, um bar 
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esportivo e uma galeria multifuncional. Tive muitas ideias, mas um conceito acabou ganhando de 
todo o resto. Era uma imagem de um guerreiro arcadiano segurando um joystick. Eu senti que 
jogada alegre no nome e a representação visual dos videogames criadas pela imagística do joystick 
funcionariam bem para esse negócio.

Comecei com um simples desenho a lápis (Figura 2). Era bruto, e as proporções não estavam certas, 
mas era tudo de que eu precisava para começar.

Figura 2: Esboço a lápis

Em seguida, abri o CorelDRAW e comecei um novo arquivo com um fundo escuro. Eu sabia que 
um fundo escuro funcionaria bem para vários materiais de marketing, como placas, capas de menu 
e publicidade em veículos. Eu queria que as sombras da figura do guerreiro se misturassem com o 
fundo e que os destaques e tons médios se sobressaíssem e aparecessem brilhantes e coloridos. Eu 
também sabia que poderia, no fim, criar uma versão diferente do logotipo que funcionasse em 
fundos claros.

Para o fundo escuro, criei um grande retângulo cinza-escuro com a ferramenta Retângulo (F6) e 
apliquei um tom de cinza clicando em uma amostra de cor na paleta de cores. 

Em seguida, inseri o desenho feito a lápis no CorelDRAW clicando em Arquivo  Adquirir 
imagem e utilizando os controles do digitalizador para digitalizar o desenho. Depois de adquirir 
a imagem, coloquei-a na parte superior do retângulo cinza-escuro. Com a imagem digitalizada 
ainda selecionada, cliquei na ferramenta Transparência  na caixa de ferramentas. A barra de 
propriedades passou, então, a exibir os comandos relacionados à ferramenta Transparência. Na 
caixa de listagem Modo de mesclagem, selecionei Subtrair para remover o fundo branco do 
esboço e fiquei com minhas linhas de lápis preto sobre o fundo cinza-escuro (Figura 3). Depois, 
bloqueei o fundo do retângulo e o esboço selecionando os dois objetos, clicando com o botão 



4 | CorelDRAW Graphics Suite X7

direito do mouse sobre eles e selecionando Bloquear objeto. Dessa forma, eu não selecionaria 
acidentalmente os objetos de fundo enquanto trabalhasse sobre eles.

Figura 3: O fundo branco do esboço é subtraído, deixando as linhas de lápis sobre o fundo escuro.

Usando a ferramenta Seleção , eu desmarquei tudo clicando na área branca aberta da página. 
Depois, cliquei com o botão direito do mouse sobre a cor branca na paleta de cores. Se um objeto 
for selecionado, ao clicar com o botão direito, aplica-se a cor ao contorno do objeto e, ao clicar 
com o botão esquerdo, aplica-se a cor ao preenchimento do objeto. Neste caso, nenhum objeto 
estava selecionado, então a caixa de diálogo Alterar os padrões do documento apareceu. As 
configurações nessa caixa de diálogo especificam o estilo padrão de novos objetos. Certifiquei-me 
de que a caixa de seleção Gráfico estava selecionada e cliquei em OK, definindo a cor do contorno 
padrão como branco. Eu poderia facilmente retornar para preto seguindo as mesmas etapas.

Depois vem a parte divertida: desenhar as formas vetoriais. Um logotipo vetorial é mais flexível e 
pode ser facilmente utilizado para todos os aspectos de uma marca. Dependendo do seu nível de 
proficiência em CorelDRAW e das técnicas desenvolvidas ao longo do tempo, há muitas maneiras 
de abordar essa próxima etapa. Eu gosto de usar a ferramenta Mão livre  para "esboçar" minhas 
formas e depois voltar e adicionar os detalhes.

É possível usar a ferramenta Mão livre de diferentes maneiras. Você pode simplesmente arrastar 
para criar linhas curvadas instantaneamente. No entanto, geralmente prefiro começar desenhando 
linhas retas. Eu prefiro esse método de fazer as formas porque ele me permite criar linhas muito 
rapidamente e depois ajustar todas as formas com precisão. Neste caso, eu desenhei linhas retas 
seguindo as linhas do esboço. Eu cliquei, soltei o botão do mouse, fiz uma linha reta e cliquei 
novamente para terminar a linha. Depois comecei a linha seguinte no final da primeira linha. 
Depois de desenhar os segmentos da linha de conexão em torno de toda a forma, finalmente fechei 
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a forma clicando no ponto inicial da primeira linha que criei (Figura 4). Você deve fechar a forma 
para adicionar um preenchimento a ela.

Figura 4: Criar formas vetoriais com a ferramenta Mão livre

Em seguida, adicionei algumas curvas às linhas retas. Eu selecionei a forma, cliquei na ferramenta 
Forma , cliquei no botão Selecionar todos os nós na barra de propriedades e cliquei no botão 
Converter em curva. Nesse momento, eu poderia clicar em qualquer ponto de uma linha e 
arrastá-lo até obter a curva desejada ou selecionar um nó e usar as alças do nó para criar a linha 
curvada desejada (Figura 5).

Figura 5: As linhas retas são convertidas em curvas
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Eu usei a mesma técnica para criar todas as formas desse logotipo. Você vai notar que as formas 
se diferenciam ligeiramente do esboço original (Figura 6). Como falei anteriormente, as proporções 
no esboço não estavam corretas, mas isso não é um problema. É apenas uma questão de 
experimentar e fazer pequenas alterações, uma de cada vez, até chegar à aparência desejada.

Figura 6: Adicionar mais formas ao logotipo

Usando a ferramenta Seleção , eu selecionei todas as formas e as agrupei clicando no botão 
Agrupar objetos na barra de propriedades (Ctrl + G). Em seguida, escolhi uma cor cinza claro 
da paleta de cores para preencher as formas e removi o contorno branco clicando com o botão 
direito do mouse na amostra de cor branca com o "X" na parte superior da paleta de cores (Figura 
7).



Divulgação da marca visual | 7

Figura 7: As formas são preenchidas com cinza claro e o contorno branco é removido

Em seguida, criei as formas restantes do logotipo, desta vez usando um cinza médio, em vez de 
um cinza claro. Quando terminei, excluí o esboço. Para fazer isso, cliquei com o botão direito do 
mouse no fundo e selecionei Desbloquear objeto. Com os objetos de fundo desbloqueados, 
selecionei o esboço e pressionei o botão Excluir. Agora eu tenho uma versão de tons de cinza do 
logotipo (Figura 8).

Figura 8: Uma versão de tons de cinza do logotipo
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Quando a ilustração do logotipo ficou pronta, era hora de criar o tipo ou texto do logotipo. Eu 
queria algo com estilo grego para combinar com o tema, então escolhi um texto em pedra 
cinzelada tradicional grega. Havia várias fontes com a aparência que eu queria, no entanto, optei 
por criar a minha própria. Várias grandes empresas não usam fontes padrão para a primeira versão 
e preferem criar algo único, já que uma fonte diferente contribui para o reconhecimento da marca.

Primeiro, digitei o nome da empresa em uma fonte básica, como Arial. Usando a ferramenta Texto 
, cliquei no fundo e digitei “ARCADIA.” Com o texto selecionado, cliquei na ferramenta Forma 
. Agora eu tinha duas alças (uma de cada lado do texto) e poderia ajustar o kerning da palavra 

arrastando a alça direita para fora. Eu gosto de ter bastante espaço em torno das letras ao criar um 
texto personalizado para que uma letra não interfira na próxima durante meu trabalho. Depois, eu 
posso minimizar o espaço entre as letras.

Eu apliquei um preenchimento preto ao texto e o bloqueei para poder trabalhar sobre as letras e 
usá-las como uma referência sem selecioná-las ou movê-las acidentalmente. Eu queria que os 
elementos do texto tivessem um tom semelhante de cor de fundo para que tivessem contraste o 
suficiente para me orientarem, mas não o suficiente para dominar as novas formas que eu criaria 
sobre eles (Figura 9).

Figura 9: Adicionar texto

Em seguida, criei um modelo para a fonte, algo que pudesse ser utilizado para definir a largura das 
linhas que compunham o texto, bem como para marcar o lugar do efeito de chanfradura. Os 
efeitos de chanfradura criam a ilusão de ser texto tridimensional que flutua sobre a superfície. 
Embora seja fácil aplicar efeitos de chanfradura de bitmap automaticamente, a maioria dos 
programas não lida muito bem com efeitos de chanfradura vetoriais. Com o CorelDRAW, eu posso 
criar manualmente efeitos de chanfradura vetoriais personalizados.
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Usando a ferramenta Retângulo , eu criei um retângulo com a largura desejada para as linhas 
em minhas letras. Depois, desenhei uma única linha vertical com a ferramenta Mão livre , que 
dividiu o retângulo ao meio. Com a ferramenta Seleção , selecionei a linha e alterei sua cor 
clicando com o botão direito do mouse na amostra de cor vermelha na paleta de cores (Figura 10). 
A linha era apenas um guia e seria excluída no final. Eu agrupei o retângulo e a linha (Ctrl + G).

Por falar em linhas-guia, CorelDRAW tem um recurso de linha-guia integrado que é ótimo para 
trabalhos como este. Você vai observar que há réguas na parte superior e à esquerda da sua área 
de trabalho. Se você quiser criar uma linha-guia horizontal, basta clicar na régua superior e arrastar 
a linha-guia em direção à sua área de trabalho. As linhas-guia me ajudaram a organizar as coisas 
das próximas etapas.

Figura 10: Criar um retângulo para definir a largura das linhas dentro de cada letra

Em seguida, dupliquei (Ctrl + D) o retângulo duas vezes para criar três retângulos. Eu usei os três 
retângulos para criar a letra “A.” Com a ferramenta Seleção , cliquei em um dos retângulos duas 
vezes para exibir as alças de rotação. Agora eu podia pegar as alças de rotação e girar o retângulo. 
Eu movi e girei as formas para criar o que viria a ser a letra "A" (Figura 11).
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Figura 11: Mover e girar os retângulos para criar a letra "A"

Nesse ponto, eu comecei a pensar sobre como ficaria o efeito de chanfradura. Às vezes, ele ajuda 
a criar uma representação visual da fonte de luz para visualizar o modo como a luz interagiria com 
a letra caso o texto fosse realmente tridimensional. Eu também adicionei algumas linhas extras em 
vermelho para atuar como guias para criar o resto da minha letra (Figura 12). Depois, mudei o 
restante dos contornos para vermelho também (Figura 13).

Figura 12: Adicionar uma fonte de luz e mais linhas em vermelho para agir como linhas-guia
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Figura 13: Alterar os contornos restantes para vermelho

Usando a ferramenta Mão livre , eu criei as formas que formariam minha letra. Tudo em 
vermelho seria excluído quando eu terminasse. Também me certifiquei de que o comando Alinhar 
pelos objetos estava ativado (Exibir  Alinhar por  Objetos) para que as linhas retas criadas 
pudessem se alinhar pelos pontos ou interseções das linhas vermelhas (Figura 14).

Figura 14: Usar as linhas vermelhas como guias para criar formas com a ferramenta Mão livre

Depois de todas as formas terem sido criadas, eu atribuí uma cor de preenchimento para cada uma 
delas, prestando atenção à fonte de luz. Após, excluí os contornos vermelhos (Figura 15).



12 | CorelDRAW Graphics Suite X7

Figura 15: Preencher as formas com cor, com base na direção da fonte de luz

Eu repeti o processo para criar todas as letras (Figura 16). Ao criar uma fonte personalizada, 
geralmente uso uma letra para criar letras semelhantes. Neste caso, pude usar o "C" para fazer o 
"D" e economizar tempo. Quando as letras individuais ficaram prontas, eu reuni todas as letras.

Figura 16: Criar as letras restantes

Eu combinei todas as partes de cinza médio das letras "ARCADIA" e, em seguida, combinei todas 
as partes de cinza claro. Essa etapa garante que as cores do logotipo possam ser facilmente 
alteradas à medida que o logotipo é adaptado para vários usos. Quando você combina elementos 
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de um design, a aplicação de cores ou efeitos demora menos tempo porque você tem de aplicar 
as alterações a apenas duas ou três formas, em vez de 12 ou 15 ou mais. Para combinar as formas, 
selecionei-as e pressionei Ctrl + L (também poderia clicar no botão Combinar na barra de 
propriedades). Depois, selecionei as formas de cinza claro e cinza médio e as agrupei pressionando 
Ctrl + G. 

Para a segunda versão ("Games & Grill"), eu decidi usar uma fonte existente em vez de uma 
personalizada. A escolha da fonte era muito importante, porque a fonte utilizada para a segunda 
versão também seria utilizada no restante do marketing da marca. Eu quis escolher uma fonte que 
estivesse disponível em diferentes pesos, o que ajuda a criar uma aparência consistente.

Em seguida, selecionei o texto principal e o texto secundário e cliquei no botão Alinhar e 
distribuir na barra de propriedades para abrir a janela de encaixe Alinhar e distribuir. Na janela 
de encaixe, cliquei no botão Alinhar centro horizontalmente para centralizar o texto principal 
e o secundário (Figura 17). Nesse momento, eu só precisava juntar o texto e a imagem (Figura 18).

Figura 17: Alinhar o texto principal e secundário
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Figura 18: O texto e a imagem juntos

Agora é a hora de adicionar cor. Eu escolhi um tema azul e dourado, mas queria usar diferentes 
tons dessas cores. Também achei que colocar um tom de pele nos braços do guerreiro ficaria bom. 
Depois de atribuir uma cor a uma de minhas formas, eu usei a ferramenta Conta-gotas de 
cor  para copiar a cor e aplicá-la às outras formas. Quando você faz uma amostra de cor com 
a ferramenta Conta-gotas de cor, a ferramenta automaticamente alterna para o modo Aplicar 
cor para que você possa aplicar a cor amostrada ao próximo objeto. E o logotipo ficou pronto 
(Figura 19).

Figura 19: O logotipo concluído
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Um bom logotipo é um logotipo flexível, portanto, utilizando o CorelDRAW, criei diferentes 
variações do logotipo para serem usadas dentro da marca (Figuras 20 e 21).

Figura 20: Diferentes variações do logotipo

Figura 21: Variações do logotipo com fundo escuro e claro

Placa

Para demonstrar outros usos do logotipo, vou dar uma olhada em um anúncio de placa que foi 
criado para a marca (Figura 22).
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Figura 22: O logotipo usado em uma placa

Quando eu crio um anúncio ao ar livre como este, penso no objetivo do anúncio. Pode haver vários 
objetivos. Por exemplo, o objetivo deste anúncio é promover um prato servido no restaurante 
Arcadia; no entanto, o logotipo também é utilizado para o reconhecimento da marca. Mesmo que 
o logotipo não seja o foco principal ou o maior elemento do design, as cores e os temas da imagem 
maior trabalham em conjunto com o logotipo menor para promover a marca. Eu comecei 
importando uma foto do prato (Arquivo  Importar) (Figura 23).

Figura 23: A foto a ser usada no anúncio da placa

Em seguida, eu usei um elemento recorrente para dividir o espaço publicitário em dois. Este 
elemento pode ajudar no reconhecimento da marca. De um lado do gráfico ficaria a fotografia, e 
do outro a informação. Eu criei um círculo e um retângulo com a mesma altura e juntei os dois 
selecionando as duas formas e pressionando o botão Soldar na barra de propriedades. Depois, eu 
coloquei a nova forma na parte superior do elemento de design do círculo e preenchi com uma cor 
cinza (Figura 24).
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Figura 24: Uma forma de cinza é colocada em um dos lados do elemento de desenho circular.

Em seguida, cliquei com o botão direito do mouse na foto e selecionei PowerClip em. Quando o 
ponteiro do mouse se transformou em uma grande seta preta, eu cliquei na forma de cinza para 
colocar a foto dentro da forma (Figura 25).

Eu queria editar o conteúdo do objeto PowerClip, então pressionei Ctrl e cliquei duas vezes no 
objeto com a ferramenta Seleção. Dentro do objeto PowerClip, criei um pequeno gráfico de fita e 
usei a ferramenta Texto para digitar "NOVO" na parte superior da fita. Com a ferramenta Seleção, 
movi o texto para onde queria. Então, adicionei um preenchimento gradiente de vermelho para 
preto no gráfico de fita. Para fazer isso, cliquei na ferramenta Transparência , cliquei no lado 
da extrema direita da forma de fita e arrastei para a esquerda, soltando o botão do mouse no meio 
da forma. O resultado foi um gradiente branco para preto. Selecionei o nó de cor branca e mudei 
para um vermelho médio (Figura 26).
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Figura 25: O comando PowerClip é usado para colocar a foto dentro da forma de cinza

Figura 26: Adicionar uma fita com texto e um preenchimento gradiente

Quando tudo estava onde eu queria, cliquei no botão Parar edição dos conteúdos  para 
colocar a foto dentro da moldura PowerClip (Figura 27).
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Figura 27: A foto editada é colocada de volta dentro da moldura PowerClip

Usando a ferramenta Retângulo , criei um retângulo grande e digitei as dimensões reais da 
placa na barra de propriedades. Eu dei ao retângulo um preenchimento gradiente azul sutil. 
Depois, cliquei com o botão direito do mouse no objeto PowerClip e cliquei em PowerClip em. 
Eu usei o ponteiro de seta para selecionar o retângulo grande da placa azul que tinha acabado de 
criar. Eu tinha um objeto PowerClip dentro de um objeto PowerClip. Eu editei o conteúdo do novo 
objeto PowerClip para redimensionar o elemento da foto e colocá-lo no lado esquerdo da forma 
da placa (Figura 28).

Figura 28: Colocar o elemento da foto dentro do retângulo da placa

Em seguida, adicionei o texto usando a mesma fonte que tinha usado para o texto secundário no 
logotipo, escolhendo um peso de fonte mais pesado para "Frango Kabob". Eu dupliquei o texto 
(Ctrl + D) e misturei a duplicata ligeiramente acima e à esquerda do original usando as setas do 
meu teclado. Preenchi o texto na parte superior com branco e o texto abaixo com preto para criar 
um efeito sutil de sombra (Figura 29). Eu mudei as palavras "Kickin" e "Refeição" para a cor dourado 
claro que tinha usado antes, criando uma amostra da cor do elemento gráfico do círculo com a 
ferramenta Conta-gotas de cor . Quando você trabalha com as cores de uma marca, é bom 



20 | CorelDRAW Graphics Suite X7

ter uma paleta de cores personalizada que contenha apenas as cores utilizadas no projeto, porque 
você vai usar essas cores com frequência. A paleta de documentos no CorelDRAW (na parte inferior 
da sua área de trabalho) é atualizada automaticamente com as cores que você usa em seu 
documento, então você sempre tem fácil acesso às cores para sua marca.

Figura 29: Adicionar texto

Em seguida, eu usei elementos de design semelhantes aos do círculo para criar acentos gráficos 
para o texto. Com a ferramenta Mão livre , desenhei uma série de linhas e apliquei a cor de 
contorno azul claro do logotipo (Figura 30). Eu dei às linhas um contorno muito mais espesso, 
digitando um valor para a largura na caixa Largura do contorno na barra de propriedades. 
Quando os elementos ficaram com a aparência certa, eu cliquei em Objeto  Converter 
contorno em objeto. Se você trabalha com várias lojas ou com vários fornecedores de placa, você 
nunca sabe qual programa eles utilizarão para produzir o desenho que você criou. Alguns 
programas podem não apresentar os efeitos de contorno que você quer exibir. As formas vetoriais 
básicas, por outro lado, são bastante universais. Agora só falta adicionar o logotipo (Figura 31).

Figura 30: Adicionar elementos gráficos ao texto
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Figura 31: Adicionar o logotipo

Se você seguir um processo semelhante para criar uma placa, a próxima etapa pode variar, 
dependendo da aplicação e do equipamentos que você usa para realmente fazer a placa. A maioria 
das impressoras digitais de grande formato vem com software RIP que importa uma grande 
variedade de formatos, como JPG, TIFF, vetor EPS e PDF, entre outros. Eu prefiro usar PDF, 
especialmente se o projeto incorporar ambos os elementos de vetor e bitmap.

Para criar o PDF, selecionei primeiro todos os elementos no design de minha placa, agrupei (Ctrl + 
G) e centralizei o design na página pressionando a tecla P. Se eu quisesse alterar o tamanho da 
página, poderia desmarcar tudo e digitar as dimensões da placa na barra de propriedades. Em 
seguida, cliquei em Arquivo  Publicar em PDF, digitei um nome de arquivo e escolhi uma opção 
da caixa de listagem Predefinição do PDF. Pré-impressão e Edição são boas opções para gerar 
o arquivo PDF da mais alta qualidade. Para reduzir o tamanho do arquivo, cliquei no botão 
Configurações e na guia Objetos para ajustar as configurações na área Reamostragem do 
bitmap para menor. As placas muitas vezes são tão altas que não precisam de uma resolução 
ultra-alta, então para essa placa, eu escolhi 72 dpi, o que diminui a resolução da foto no meu 
design para 72 dpi. Cliquei em OK e em Salvar. Agora era possível o projeto para o meu software 
RIP e prepará-lo para impressão.

É claro que você pode usar um formato de arquivo diferente. Você deve primeiro determinar quais 
formatos o software aceitará e descobrir com quais dimensões você pode trabalhar. Quando sua 
arte estiver pronta no CorelDRAW, clique em Arquivo  Exportar e, na caixa de listagem Salvar 
como tipo, selecione um formato de arquivo que pode ser usado com o software da placa. Na 
maioria das vezes, você pode utilizar um JPG ou TIFF. Clique em Exportar e, na caixa de diálogo 
seguinte, ajuste as configurações de saída. Tenha em mente que, tratando-se de placas grandes 
que estão em locais bastante altos, você pode exportar sua arte como arquivos de baixa resolução 
em tamanho real ou arquivos de alta resolução em escala reduzida. Novamente, isso depende do 
software usado para produzir a placa digital.

Eu usei um processo semelhante para criar vários anúncios e materiais de marketing diferentes para 
esta marca, tais como cartões (Figura 32), capa de menu (Figura 33), envelopamento de veículos 
(Figura 34) e uma sinalização de edifício (Figura 35), garantindo uma aparência consistente para 
cada design.
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Figura 32: Cartões de visita, cartões de jogos e cartões-presente

Figura 33: Capa de menu
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Figura 34: Envelopamento de veículos

Figura 35: Sinalização de edifício

Copyright © 2014 Corel Corporation. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais ou 
marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.




