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premissas  
 
– 
 
Criação de identidade visual para DataPrivacyBR Research. 
 
A identidade deve trazer elementos que conversem com na marca da escola. 
 
Como o recorte é pesquisa, pode trazer uma linguagem mais Editorial. 
 
Criação de um sistema dinâmico, que possibilite diversas aplicações futuras.



análise Marca composta por logotipo e símbolo gráfico. 
 
Tipografia geométrica estilizada, que remete à tecnologia. 
 
O Emblema é formado por semicírculos entrelaçados, fazendo referência a letra D 
de forma subjetiva. A silhueta em contorno cria um desenho em loop, fazendo 
referencia ao símbolo do infinito.  
 
A relação cromática traz o azul escuro no logotipo e um gradiente com verde 
amarelo e azul. O gradiente tem a função de representar o Brasil, ao mesmo tempo 
emula a sensação de Iluminação  
 
A identidade visual não tem elementos complementares, os grafismos sugeridos 
são recortes do emblema.



conceitos  
e atributos 

estéticos 

ponto de  
partida

Transparência 
 
Reciprocidade 
 
Tecnologia  
 
Conexões 
 
Luminosidade 
 
Geometria 
 
Trama 
 
Rede 
 
Dados 
 

a análise dos conceitos e dos 

atributos levantados, servirá de 

base para a idealização da 

marca derivada.



dp Mono(ambi)grama  
 
Monograma é um símbolo 
gráfico formado por 2 ou 
mais letra. observei que as 
iniciais de “Data Privacy" 
em formato caixa baixa 
tem o desenho espelhado, 
de maneira natural, O 
monograma resultante 
das duas letras poderia 
gerar um ambigrama, ou 
seja, forma escrita que 
pode ser lida em direções 
diferentes. 

Digital /  Tecnológico 
 
O construção modular das 
formas em pixel e sua 
estética digital trariam a 
oportunidade da criação  
de um sistema visual que 
se desdobra em diversas 
peças gráficas. 
 
A apropriação  e a 
desconstrução da forma 
do pixel resultariam em 
uma abordagem mais 
contemporânea, criando 
uma linguagem própria. 
 

Infinito / loop 
 
Uma das características 
marcantes do símbolo 
gráfico original é o seu 
contorno em loop que traz 
a ideia de transparência e 
reciprocidade. 

Trama 
 
Os fios trançados da 
marca original trazem a 
ideia de rede, conexão e 
distribuição. A trama 
como elemento visual 
pode ser interessante 
para diversas aplicações 
a trama traz o conceito 
de compartilhamento de 
informação.
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comportamento tipográfico

Obvia (títulos)

A tipografia escolhida como 

família principal chama-se Obvia, 

criada pelo Brasileiro Marcondes 

Lima (Typefolio), traz elementos 

que conversam com o as formas 

do ambigrama, com um desenho 

geométrico, e as estrutura base 

próxima do quadrado, faz um é 

uma font que traz um tempero 

tecnológico, sem ser caricata.

Seu desenho limpo garante a 

atemporalidade, e apesar da 

silhueta mais próxima do 

quadrado, suas terminações 

levemente arredondadas  

impedem que o desenho se 

expressem de forma Brutalista. 

No geral, a base para o desenho 

ainda mantém aspectos das 

geométricas humanistas.

p
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Krete (parágrafos)

A tipografia escolhida para a  

mancha de texto chama-se  

Krete. Seu desenho é baseado em 

caligrafia, carregando as marcas 

da pena chanfrada, revelando  

e assumindo os módulos 

provenientes da técnica. 

Paradoxalmente, o encontro  

entre os módulos traz a mesma 

característica de quebra 

encontradas em fonts pixel.

Ela tem uma ótima leitura em 

corpo de texto, trazendo conforto 

para leituras mais longas. 

Como a Obvia ainda mantem 

elementos provenientes das 

humanistas, as 2 famílias formam  

um bom par, compartilhando 

principalmente terminações 

semelhantes. E é interessante 

comentar o contraste entre digital 

x analógico resultante da 

composição dos elementos.

comportamento tipográfico

o
a a



Defensorias Públicas  
e Proteção de Dados
O projeto pretende ampliar a capacidade das Defensorias 

Públicas no que diz respeito à proteção de dados pessoais 

           projeto pretende ampliar a capacidade das Defensorias 

           Públicas no que diz respeito à proteção de dados pessoais, 

tanto para incorporar conhecimentos da matéria nas atividade 

meio das Defensoria, quanto para suas atividades fim. Para 

isso, o projeto baseia-se em dois componentes: a capacitação 

das Defensorias Públicas e o auxílio, por meio de pesquisa 

qualitativa, para elaboração de programas de governança de 

dados pelas Defensorias Públicas. 

 

O primeiro deles é educacional, baseado em experiências 

prévias que a Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa 

possui após ter realizado o treinamento de mais de dois mil 

alunos, incluindo Defensores Públicos de diferentes estados.  

O curso tem como objetivo preparar os defensores para lidar 

com o amplo universo da proteção de dados pessoais, 

tornando-os aptos para lidar com novos desafios regulatórios, 

jurídicos e procedimentais de uma sociedade cada vez mais 

orientada e movida por dados.

o



comportamento  
cromático 
–
Seguindo a referencia da marca 
original, a ideia é cria uma 
cartela reduzida trazendo cores 
que emulam iluminação sem 
precisar de gradientes. Para tal 
foi feito o cruzamento e 
equalização das cores, criando 
blends que resultaram em 3 
novas tonalidades. A nova paleta 
dialoga com a identidade 
original, porém, tem seu próprio 
tempero. Ela é pensada para 
trabalhar com sobreposição de 
elementos sem perder 
contraste. 
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Padrão Gráfico 
–
Usando a técnica de permutação gráfica criada por 
Sébastien Truchet, a ideia é trazer um sistemas para 
criação de padrões que podem ser randômicos ou 
simétricos. A partir de 2 módulos pode-se criar padrões 
com a mesma linguagem do símbolo gráfico.





Sistema Modular 
–
Assim como no padrão gráfico, com base nas formas do 
monograma, estabeleci um kit de módulos para a criação 
de imagens que conversam com o emblema, deixando de 
depender somente do emblema para as aplicações da 
identidade. O processo é semelhante a montar lego.





Sorria,  

você está  
sendo  
Vigiado!
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Privacidade 

é Liberdade!

DataPrivacyBR 

Research
















