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Conceito criativo para Logo e Linguagem Grá�ca

Seguindo o conceito utilizado em Naming para criação do nome da marca,
fomos inspirados pelo movimento de rua que surgiu em São Paulo em 2009
chamado “Mais Amor, Por Favor!”.

A ideia é fazer uma apropriação cultural de um moviento público, comunitário
e sem �ns lucrativos, que busca espalhar pela cidade mensagens de amor
e re�exão e utilizar esses mesmos conceitos aplicados ao mercado especí�co
de eventos.

A proposta é simples e sincera: Aplicar MAIS AMOR no mercado de eventos!
Amor na comida, que �ca mais gostosa
Amor no atendimento, para que o carinho seja percebido
Amor na comunicação, para que seja lembrado
Amor com os convidados, para que sintam e retribuam
Amor aos clientes, porque quem ama está sempre junto!

Mais Amor “Eventos”... por favor! ♥
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As Origens:

"Mais amor por favor" nasceu em 2009, criado pelo artista plástico  Ygor Marotta, que hoje tem 29 anos.
A intenção era a de tentar despertar a atenção das pessoas sobre o que há de mais belo: o amor.
É um pedido, uma imploração (mas com educação) em meio à toda agressividade, indiferença e velocidade de uma 
metrópole como São Paulo. Uma proposta que tenta fazer com que o observador se surpreenda com o conteúdo 
da frase inserida no âmbito urbano, re�ita por um tempo, ou pelo menos abra um sorriso no momento da leitura e 
passe adiante a mensagem.

Concientização social ou intervenção urbana, como preferirem, originou-se na rua, a partir de “tags” em telefones 
públicos de São Paulo. Dias depois estava pixado nos muros da cidade. Letra cursiva, para diferenciar-se dos 
demais pixos. E também porque o amor pede delicadeza. 

O pixo se transformou em poster, impressos em letras de madeira, em época de eleição política, onde a cidade 
estava suja por políticos corruptos pedindo votos.

Não tem a intenção de agredir ninguém, apenas encontrou nos muros e paredes da cidade um suporte possível e 
e�caz para a mensagem.

No decorrer do tempo, a frase ganhou dimensão, repercursão e aliados, se transformou em um organismo vivo. 
Saiu de São Paulo, está estampando muros de diversas cidades, inclusive fora do Brasil. Através da internet, 
ganhou mais divulgação e vida. Está em blogs, tumblrs, �ickrs, twitter e facebook. Se tornou inspiração para poesia, 
música, fotogra�a e até mesmo tirinhas de jornal. Abriu uma discussão sobre a necessidade de um princípio básico 
para vivermos em comunidade.

Aplique o amor em doses diárias, compartilhe respeito, solidariedade, generosidade, gestos de gentileza, carinho, 
sorria.

Mais amor por favor.
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Apropriação Cultural:

Para ser verdadeira a apropriação cultural além de resgatar os símbolos cognitivos utilizados nesse movimento 
cultural precisa colocar em prática sua essência. 

Será utilizada na comunicação toda INSPIRAÇÃO do movimento.
Além da inspiração utilizaremos gra�camente símbolos e elementos grá�cos que remetam a esse aspecto cultural:

tipogra�a
manual
“pichação”

Coração
com elemento
as vezes
representado
com “carinha”

Linguagem de
Cartaz
“Lambe-Lambe”
Com tipogra�a
forte e marcante



Conceito #1 - Elementos

♥ Utilização de tipogra�a aberta “letra de mão”

Não é um rosa “feminino demais” ou “infantil demais”, o branco para contraste
e linguagem clean e o cinza para substituir o preto, que é muito agressivo.

Foi inclusive extraido de um grafite do movimento “mais amor por favor”

Foi inclusive extraido de um
 grafite do movimento “mais amor por favor”

♥ Rosa Queimado e Branco e tons de cinza como cores principais

♥ “EVENTOS” em tipogra�a 
   moderna, �na e elegante

♥ Coração com 
  sorriso, como
  símbolo prioritário
  da marca



Conceito #1 - Logo Principal



Conceito #1 - Logo Horizontal

E V E N T O S



Conceito #1 - Tags e Etiquetas

E V E N T O SE V E N T O S



Conceito #1 - Cartão de Visitas

Lúcia Segantim

11. 98894-2816
lucia@maisamoreventos.com.br

11.2495-4837 - maisamoreventos.com.br
facebook.com/maisamoreventos ♥ alimentação ♥ animação e recreação ♥ infraestrutura

Seu evento com mais amor!



Conceito #2 - Elementos

♥ Utilização de Coração como um dos elementos principais

Não é um rosa “feminino demais” ou “infantil demais”, o branco para contraste
e linguagem clean e o cinza para substituir o preto, que é muito agressivo.

Não utilizamos o “ + ” padrão e sim
um estilizado para não remeter a algo
médico / hospitalar

♥ Vermelho “Amor” e Branco e tons de cinza como cores principais

♥ Tipogra�a 
  no estilo
  Cartaz
  de Rua

♥ “Coração” e + “Mais”
inseridos juntos 
da tipogra�a como 
elementos grá�cos  MAIS

AMOR
EVENTOS



Conceito #2 - Logo Principal



Conceito #2 - Logo Horizontal



Conceito #2 - Tags e Etiquetas



Conceito #2 - Cartão de Visitas

Lúcia Segantim
11. 98894-2816 / 2495-4837

lucia@maisamoreventos.com.br
maisamoreventos.com.br
fb.com/maisamoreventos 

♥ alimentação 
♥ animação e recreação 

♥ infraestrutura

Seu evento com mais amor!



Porque comunicação
é a alma do negócio!

Henrique Lantin
henrique@lantindesign.com.br

(11) 2538.8188 / 94641.9527


