
REPRESENTAÇÃO 
E EXPRESSÃO IV

Identidade visual
Apresentação de Proposta

PROFESSORES:Dina e Luciano

TEMA: Motel

ALUNAS:Elisa Malcher, Gabriela Wiziak
Michelle Borges



Brieffing

O trabalho avaliativo de Representação e Expressão IV foi desenvolver a identidade visual de um 
negócio. Nosso grupo foi responsável pelo desenvolvimento da identidade visual de um motel. 
A etapa inicial foi definir as ideias que seriam agregadas nessa marca, gostaríamos de algo sofisticado, 
moderna e futurista. Usamos como partido um quadro de palavras, para definir palavras chaves para  a 
marca e o negócio. Nesse momento, chegamos a palavra êxtase e a ideia de orgasmos, de “ir às alturas”. 
Assim, desenvolvemos essas ideias até chegarmos ao nome e conceito da marca. 

O Motel Marte é um espaço com referências futurista e cyberpunk, buscamos trazer um ambiente 
“espacial”, explorando o imaginário do cliente de estar no espaço e o incentivando a realizar as suas 
fantasias. 



Conceito

O conceito inicial veio por meio da ideia de orgasmo, como 
citado anteriormente. A priori, pensamos em como o ato de 
gozar pode nos “levar ao espaço”, partimos dessa ideia e 
imaginamos como seria se fosse literalmente. A premissa 
fantasiosa de um local no Espaço, nos faz pensar em nossos 
sentidos, na respiração ofegante, no auge e em altura. Tudo 
isso se familiariza com a ideia de sexo. 
Com esses conceitos em mente, partimos em busca de 
referências nesse sentido.
As principais referencias estéticas que nos guiaram nesse 
processo foram cyberpunk, que tem todo esse apelo ao neon, 
à tecnologia, e também ideias de um mundo tecnológico no 
futuro. 
Atrelamos isso à uma pesquisa sobre motéis que seguem um 
conceito mais moderno, como Lush Motel Côncavo Convexo 
(SP), para entendermos como aplicar esses conceitos a nossa 
marca. 



Conceito

Para o nome do motel, buscamos um nome que 
fizesse sentido com todo conceito que vinha sido 
trabalhado. Logo, elementos espaciais faziam todo 
o sentido com o que havia sido explorado.
Dentro da astrologia, Marte é um remete à desejo e 
sexualidade. Fala sobre o movimento e a atitude em 
relação à ação sexual. 
Para além disso, essa escolha foi importante na 
composição de cores da marca, escolhemos 
trabalhar com contraste marcante desse planeta 
vermelho, com o espaço. Em um interessante 
encontro entre uma cor quente e outra fria. 

Por fim, para o desenvolvimento da logo também 
tomamos partido da forma esférica desse planeta, 
tentando reinterpretar essa forma em um design 
simples e sofisticado. 



Tipografia

E o conceito final da marca se resume ao que temos explanado ao longo desse trabalho, uma marca forte, com esses vários 
conceitos que dizem sobre sexo e sexualidade, mas sem elementos explicitos, almejando uma marca sofisticada e moderna. 
A seguir vemos a logo final e suas aplicações. 

Foi feito um estudo tipográfico, após a composição da 
logo, para definir as fontes que mais fariam sentido na 
construção dessa identidade, buscando sempre seguir 
os conceitos previamente estabelecidos.
A fonte escolhida foi Roblox Font, que foi trabalhada em 
detalhes em neon posteriormente para a criação da logo 
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