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Briefing
Foi-nos pedida, no âmbito da disciplina de design gráfico, a criação de
uma campanha de sensibilização para o projeto S.O.S Azulejo, que visa
a preservação e proteção dos azulejos históricos e artísticos.

Conceito
Quando nos foi apresentado o projeto, pensei logo em fazer algo que se
focasse nas escolas e jovens - ideia que só cresceu com a pesquisa que
fiz - uma vez que, como dito no site do S.O.S Azulejo, o furto de azulejos
devido a ignorância quanto à ilegalidade do ato diminuíram bastante
com a divulgação deste fato, creio que educar as novas gerações para
não cometerem esses erros no futuro seria benéfico. Adultos tendem a
ter maior conhecimento sobre lei e maturidade para não fazer algo por
algum motivo (mesmo que o ato não seja ilegal), enquanto jovens são
mais ignorantes neste quesito, pelo que informar os problemas que
levar um azulejo caído no chão poderia evitar que tantos o fizessem.
Tendo isto em conta, decidi ir com um design simples, cores leves e
slogan direto que chamasse a atenção.

Mupi
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Decidi fazer dois Mupis que pudessem ser colocados lado-a-lado, um
com uma imagem e outro com o slogan, de modo a não interferirem um
com o outro.

Outdoor
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Postal
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Para o postar decidi abdicar um pouco da imagem em si, que prevaleceu
no Mupi e no Outdoor, uma vez que seria algo mais pequeno e que
estaria nas mãos de pessoas que já têm algum conhecimento do
projeto.

Folheto

Posts
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Tote bag

Pin
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Escolhi um formato pouco tradicional para um pin, que costuma ser
redondo, já que o quadrado lembra muito mais um azulejo. Achei que ao
invés de focar em promover ou espalhar a palavra, como os outros
objetos gráficos, o pin seria algo para quem ficar verdadeiramente
interessado no projeto e iniciativa.
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