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Taiga

Resgate de essência de marca. Tradição e qualidade Japonesas no desenvolvimento dos 
projetos. 

Reposicionamento da Marca, aumentando a visualização perante o público e agregando 
valores. Valorizar os grandes trabalhos realizados para grandes clientes, transmitindo 
con�ança para novos clientes. 

Criar identidade sólida que possa ser utilizada nos mais variados pontos de contato com 
os consumidores e que comunique a essência da empresa, através de Storytelling e 
relacionamento dia-a-dia com o público em potencial.   

Brie�ng



Branding...
Marca é uma coleção de imagens e ideias que representam um produtor econômico, 
refere aos atributos discritivos verbais e símbolos concretos, como o nome, logo, slogan 
e identidade visual que representam a essência de uma empresa, produto ou serviço.



Logo
O logo é algo muito menor que a marca, é somente um dos símbolos grá�cos que
compõe a identidade. A marca representa o signi�cado da empresa e seus valores, 
equipe, processos, produtos /serviços desenvolvidos e comercializados. 
Do ponto de vista de quem consome, a marca é uma percepção, resultante de 
experiências, impressões e sentimentos vividos em relação a determinada empresa, 
produto ou serviço.

Marca<



Branding - Como se faz na prática?
Através de pesquisa, descoberta e ligações de pontos e signi�cados, conseguir contextualizar a 
“essência” TAIGA e conseguir transmitir esses conceitos numa linguagem de comunicação, que 
começa pela marca e se desmembrar em toda programação visual da empresa.

O projeto funciona como uma “terapia” para sua empresa se conhecer, fazendo um Raio-X psicológico e 
conseguir colocar no papel o que é, de onde veio, o que signi�ca e pra onde vai. 

O que está sendo analisado e quais são os passos?
Para chegar nessas informações estamos observando:
- Premissas da Marca
- História da Empresa
- Mercado que atua / Concorrência
- Estudo de Naming: Etimologia e Signi�cado de Taiga
- Elementos Grá�cos pertinentes ao signi�cado Taiga para novo estudo grá�co
- Correlação do estudo de signi�cado com marca Taiga / De�nição de Conceitos Taiga
- Criação de Novo Conceito Visual marca Taiga

- (Segunda Fase) Após análise do material e aprovação da nova marca, elaboração de Brandbook.

Com isso podemos chegar na questão de QUEM É A TAIGA, ONDE ELA SE ENCONTRA e PRA ONDE ELA 
QUER IR. 



Estrutura de desenvolvimento

Utilizamos a estrutura de desenvolvimento baseada na metodologia de Design Thinking, 
utilizando o diamante duplo.
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Taiga

réplicas de produto

Ricardo Costa
pioneira

gigante
in�áveis

impressão

PDVtendas
eventos

grandes clientes
comunicação visual

roofs

marketing

balões
pórticos

promocional

blimp

Cloud Tags - Premissas da Marca TAIGA
Cloud Tag é uma maneira de visualizarmos de forma rápida
e visual todos os conceitos que permeiam a marca.
São as primeiras impressões antes de um estudo aprofundado do que representa
a marca e com que elementos se relaciona.



Fundada em 1990, a Taiga completa este ano 27 anos de história.

Uma das pioneiras no mercado de in�áveis a desenvolver projetos de comunicação 
em PDV como réplicas de produto com alta qualidade, além de popularizar peças 
tradicionais como roofs e blimps. Teve como primeiros clientes a Kolynos, a GM e a 
Cerveja Artactica e com pouco tempo de atividade, a empresa já se tornou referência no 
mercado de comunicação visual, capaz de produzir materiais simultaneamente para duas 
grandes empresas do ramo de pintura: Coral e Suvinil. 

Histórico da Empresa

“Qualquer empresa de in�áveis no Brasil hoje é pós-Taiga. 
A maneira de produzir in�ável no país é Taiga... Nossa marca virou sinônimo de qualidade. 

Criamos a ‘qualidade Taiga’” Ricardo Costa

1990 2008 2009 2012 2013



estudo de mercado
Conheces teu inimigo e conhece-te a ti mesmo; se tiveres cem combates a 

travar, cem vezes serás vitorioso. Se ignoras teu inimigo e conheces a ti mesmo, 
tuas chances de perder e de ganhar serão idênticas. Se ignoras ao mesmo 

tempo teu inimigo e a ti mesmo, só contarás teus combates por tuas derrotas.

Sun Tzu



estudo de mercado
Foram analisados alguns concorrentes na tentativa de observar a linguagem que utilizam,
como sua marca é estruturada, sua padronagem de cores e qual a percepção captada
por um cliente comum.



Escala de cores
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Painel de Concorrentes / Cores / Logos



Painel de Concorrentes / Cores / Logos
Cores Principais



Painel de Concorrentes / Cores / Logos
Cor Principal / Frequência
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Painel de Concorrentes / Cores / Logos
Cor Principal / Áres de Saturação

Tons de Azul
MAIOR FREQUÊNCIA

Tons de Laranja
MÉDIA FREQUÊNCIA

Tons de Amarelo
MÉDIA FREQUÊNCIA

Tons de Verde
MÉDIA / BAIXA FREQUÊNCIA

Tons de Vermelho
BAIXA FREQUÊNCIA



Painel de Concorrentes / Simbolos

So lettering

So lettering

So lettering
movimento So lettering So lettering

So lettering
Balão

De 19 logos analisadas, 12 tem um “Balão” como símbolo, outras 3 são formadas
somente por lettering e apenas 1 tem um elemento diferente

Balão Balão Balão
Elemento circular redondo in�ado

Elemento circular redondo in�ado
Balão

BalãoBalão
Balão

Balão Balão
Balão Balão

Dobradura
Pássaro



Análise etimológica 
e de sign�cado

TAIGA



Explicação Preliminar: Língua Japonesa
A língua japonesa é uma língua aglutinante e caracteriza-se por um sistema complexo de construções 
honorí�cas, que re�etem a natureza hierárquica da sociedade japonesa, com formas verbais e vocabulários 
particulares que variam de acordo com o status relativo entre interlocutores. O repertório de fonemas da língua 
japonesa é relativamente pequeno, e tem diferenciação léxica baseada em um sistema de acento tonal.

A escrita japonesa moderna faz uso de três formas de escrita diferentes: o kanji que são ideogramas 
herdados da cultura chinesa e dos silabários japoneses conhecidos como hiragana e katakana.

Hiragana é um dos silabários japoneses utilizados para se representar a forma escrita da língua japonesa. 
Utilizado principalmente em palavras que não possuem representação em ideogramas kanji ou se estes 
ideogramas tornarão a leitura demasiadamente difícil.

Katakana é um dos silabários japoneses utilizados para se representar a forma escrita da língua japonesa. 
É utilizado principalmente para representar palavras estrangeiras ou de natureza cientí�ca.

Sendo assim ao transpor a linguagem falada com o seu 
signi�cado para uma linguagem escrita temos que considerar a 
estrutura linguística a que pertence.

No caso de uma palavra em Japonês em Romaji (transcrição 
fonética da língua japonesa para letras romanas) para o Kanji há 
de se considerar que estaremos traduzindo “variações fonéticas 

silábicas” e não o propósito de uma palavra (sua representação).

Ao transpor algo como “Taiga” escrito em alfabeto 
romano para sua origem em Kanji, se traduz o SOM
e não o signi�cado da palavra.  



Explicação Preliminar: Língua Japonesa

Romaji

Kanji

Hiragana

Katakana

Transposição FONÉTICA do Japonês
para escrita com caracteres romanos 
(escrita que normalmente utilizamos)

Ideogramas da época da Dinastia Han
que podem sign�car coisas concretas 
e abstratas ou um som.

Sistema japonês de escrita 
silábica, com 48 elementos, 
que complementam os kanji 
para indicar distinções 
gramaticais próprias da 
língua japonesa.

Sistema japonês de escrita
silábica, com 48 símbolos,
us. para grafar palavras 
estrangeiras, com exceção
das chinesas.

=

=

=

=
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Explicação Preliminar: Língua Japonesa
Portanto ao transpor a palavra “Taiga” em Romaji, baseada na percepção sonora do japonês “Tai-Ga”, 
temos a representações em duas sílabas Kanji que signi�cam um SOM (e não um conceito) e existem 
várias transposições possíveis de um SOM para Kanji em cada sílaba, elas trabalhadas juntas podem formar 
dezenas ou até mesmo centenas de signi�cados diferentes.

Isso se dá pelo fato da linguagem Kanji ser formada por mais de 3 mil ideogramas, 
muitas delas com a mesma pronúncia, mas com signi�cado conceitual e uso 
próprio, muito diferente da escrita romana com pouco mais de 20 letras que 
combinadas formam sílabas ou palavras que tem somente signi�cado em uma lígua 
especí�ca. Por exemplo, a união das letras D+O+G forma DOG que em inglês signi�ca 
cachorro, mas em português não signi�ca nada. 

Isso além de considerar que a questão dos dialetos, onde cada região especí�ca pode 
contar com palavras com mesma sonoridade e signi�cados diferentes.

Porém aqui iremos somente analisar o japonês 
quanto aos seu signi�cado em seu dialeto 
mais popular, o hyōjungo, que é o japonês falado 
no mundo todo, e nas transcrições mais comuns e 
populares baseados na pronúncia silábica 
Romaji “TAIGA” com seus correspondentes 
silábicos em Kanji, desconsiderando as 
outras formas de escrita como hiragana e 
katakana.



Signi�cados de TAIGA

A sonoridade de TAIGA pode então ter diversos signi�cados, e cada um resultaria em uma escrita Kanji 
diferente, vamos às mais populares:

Taiga é um nome comum para meninos no Japão. Em japonês, Taiga é pronunciado TAH-ee-gah, mas em 
inglês é dito TIE-gah. Os japoneses estão cientes que soa similar ao “tigre” em inglês, e este pode mesmo ser 
um dos motivos para a atração em relação a esse nome.

Dependendo do kanji usado, o nome pode ser dado a uma gama de 
signi�cados, alguns comuns são "grande e gracioso", ou "grande e 
elegante”. Também pode ser traduzido como "grande rio".
Apesar destes signi�cados diferentes, quando você os junta a impressão 
geral é de algo volumoso e poderoso, contudo com a majestosa 
beleza e graça de um �uente rio ou até mesmo de um tigre.

Por coincidência, a gra�a Taiga é também uma palavra para as 
grandes áreas de �orestas de coníferas que cobrem o extremo 
norte do planeta, no Alasca, norte do Canadá, Rússia, Polônia, 
Escandinávia, norte do Cazaquistão, Mongólia e até mesmo o extremo 
norte do Japão. A palavra para isso tem origem russa, com in�uências 
das culturas turcas ou mongol. 

Às vezes Taiga é especi�camente usado para designar a parte mais 
estéril da área �orestada. É pronunciado TIE-guh.

Também 
pode 



Signi�cados de TAIGA
Taiga é considerada o maior bioma terrestre do mundo, formado por �orestas coníferas. A �oresta 
consiste por quase um terço de todas as árvores do planeta, formando 29% da cobertura �orestal 
e 17% da área terreste do mundo. Ela se estende por todo o hemisfério norte em regiões de clima subártico, 
que vai do norte do Alasca, Canadá, sul da Groenlândia, parte da Noruega, Suécia, Finlândia, Sibéria e Japão.

O clima nessa região é subártico, caracterizado por inverno muito frio, longo e seco com temperaturas que 
chegam a -50º C. O verão é curto e úmido, os dias são mais longos e as temperaturas podem chegar a 20º C. 
As chuvas são pouco frequentes. Durante o verão ocorre degelo, formando lagos, pântanos e brejos. 
O solo é raso, pobre em nutrientes e coberto por folhas. 

A Taiga transforma-se em Tundra à medida que se aproxima do Polo Norte. Há entre esses biomas uma zona 
de transição onde pouco a pouco o colorido das coníferas é substituído pelas gramíneas e arbustos baixos 
da Tundra.



Signi�cados de TAIGA
Taiga também é uma forma comum do qual os japoneses se referem a Tigre, por in�uência da cultura 
ocidental, embora exista a palavra em seu próprio idioma “Tora” e até mesmo um ideograma para seu 
signi�cado.

O tigre simboliza o poder, força, coragem, beleza, 
ferocidade, independência, inteligência, 
liberdade, astúcia, perspicácia e a con�ança.

No horóscopo oriental, representado por �guras de 
animais, o tigre é um signo Yang (masculino, céu, fogo), 
caracterizado pela impulsividade, imprevisibilidade, 
generosidade e afetuosidade. Para os samurais 
japoneses, o tigre era um emblema colocado 
nas cabeças simbolizando o equilíbrio, 
a força, a realeza.

Arte Tigre
tradicional
Japonesa

Tigre em Kanji



Signi�cados de TAIGA

Tai: 大 - Grande / Maior / Largo

Tai: 太 - Grosso / Encorpado / Consistente

Tai: 泰 - Paci�co / Tranquilo / Calmo

Tai: 汰 - De Luxo / Selecionado / Excessivo

Tai: 敦 - Bondade / A�nidade

Tai: 代 - Substituto / Troca / Geração

Tai: 台 - Pedestal / Suporte / Apoio / Base

Outros signi�cados de Taiga baseados na 
transposição da sonoridade da palavra do Romaji para o Kanji:

Seria impossível então saber realmente qual o seu signi�cado sem um contexto do qual foi extraído.

Somente com as combinações acima (que ainda não são todas as variações possíveis para “Tai” e “Ga”)
poderíamos então ter centenas de combinações únicas que  poderiam ser únicas em relação a seu signi�cado
como “Grande Rio”, “Base de Desenho”, “Maior Dente”, “Tranquila Montanha Alta”, 
“Consistente Broto”, “Geração que comemora”, “Pedestal Elegante”, “Selecionado Rio”, etc. 

Ga: 河 - Rio / Corrente

Ga: 雅 - Gracioso / Elegante 

Ga: 我 - Eu (formal) / Auto / Ego

Ga: 賀 - Cumprimentar / Comemorar

Ga: 芽 - Broto

Ga: 牙 - Presa / Dente

Ga: 駕 - Dirigir / Pilotar

Ga: 峨 - Montanha Alta

Ga: 画 - Desenho / Imagem / Impressão



Contexto do qual foi extraída a palavra TAIGA
para dar nome a Empresa TAIGA
O nome que representa a Empresa Taiga foi extraído de um contexto muito especí�co, com  
signi�cado pertinentes dentro de uma situação particular:

Depois da Segunda Guerra, após a derrota do Japão, o país estava destruído moralmente e �nanceiramente, o povo estava 
cabisbaixo e desmotivado. Por uma característica da cultura os mais velhos são considerados sábios e são muito respeitados, 
eles criaram um grupo que se chamava “Taiga” que ia nas casas das pessoas ou empresas e instituições de personalidades 
que eram relevantes para o mercado, pra “contar histórias” sobre a grandeza da vida e assim levantar a moral e resgatar 
a esperança das pessoas para reconstruir suas vidas, sua comunidade e seu país, dizendo que “perderam tudo” mas que 
isso não era o mais importante. Tinham “sua dignidade”, que “faziam parte de uma história”, e que a “fase difícil” era apenas 
uma “passagem quase insigni�cante”, dentro do que signi�ca fazer parte do povo e da cultura japonesa.  

“
”



Embora hoje cerca de 50% da população do Japão se considere Shinto (ou sem religião) e somente cerca 
de 35% se declaram como “Budistas” a situação era um pouco diferente num período pós-guerra.
 
Na época a população do Japão era de aproximadamente 71 milhões de pessoas e cerca de 
3,2 milhões morreram durante a segunda guerra, sendo 2,5 milhões de soldados e quase 700 mil civis. 
As cidades estavam destruídas, as famílias choravam suas perdas e buscou-se muito na sabedoria de 
religiões milenares como o Budismo para amenizar o sofrimento da época. 

O Budismo foi fundado no Nepal por Siddhartha Gautama no século VI antes 
de Cristo. Gautama seria o último buda (que signi�ca “O Desperto”, “O iluminado”) 
de uma linhagem de antecessores cuja história perdeu-se no tempo. 
Até esse momento as histórias e conhecimentos dos budas eram 
passados de geração para geração de forma oral.
Seriam essas histórias muito antigas, provavelmente 
muitos e muitos séculos antes 
de Gautama.  

E de onde veio a inspiração para o nome
desse grupo de motivação Taiga?



A partir do século VI antes de cristo começou-se a fazer o registro dos ensinamentos através dos  
“Sutras” que no Japão são chamados de Myoho-renge-kyo. Eles são tratadas como registros diretos dos 
ensinamentos orais de Buda. Anteriormente os ensinamentos eram transmitidos apenas oralmente pois 
escrever não era considerado uma ocupação digna, �cando a escrita reservada apenas para 
transações comerciais e não para tradições religiosas.

Não se sabe exatamente quando foram escritos ou em 
que idioma. Contudo, acredita-se que os primeiros Sutras 
tenham sido escritos pela primeira vez em algum dialeto da 
Índia ou da Ásia Central e posteriormente vertido para o 
sânscrito, a língua clássica da Índia antiga, o que lhe teria dado 
maior respeitabilidade. Acredita-se também que foram escritos 
em dois tipos de sânscrito, o “puro e o “híbrido budista” 
(que mistura o sânscrito com o prácrito, um dialeto popular 
da Índia antiga). 
O que se sabe ao certo é que o Sutra de Lótus já existia a muito 
tempo no ano 255 D.C., quando foi feita a primeira tradução da 
linguagem antiga para o Chinês.

Fragmentos dessas primeiras traduções dos Sutras para o Chinês
com mais de 1500 ainda exaistem e estão sendo preservadas.

O início do Budismo com
Siddhartha Gautama



Existem muitos Sutras Budistas, os mais famosos são o Sutra de Lótus, Sutra do Coração, Sutra do Diamante 
e Sutra do Nirvana e é neste último que surge a menção a TAIGA. 

No Sutra do Nirvana são passados os ensinamentos de Buda (que usa o epíteto Tathagata para se referir a si 
mesmo) para a humanidade até alcançar o nirvana, que seria a extinção de�nitiva do sofrimento 
humano alcançada por meio da supressão do desejo e da consciência individual.

De acordo com o budismo o Nirvana é o processo de iluminação em vida para se chegar ao estado de paz 
de�nitivo e à “maior felicidade” uma felicidade duradoura e transcendental qualitativamente diferente da 
“felicidade” comum, que é transitória e derivada de impermanentes coisas. Para se chegar a esse estado a 
pessoa passa por diversas encarnações num ciclo de morte e renascimento até obter conhecimento para tal. 

Quando uma pessoa atinge o nirvana e posteriormente morre sua morte é referida como Parinirvana, 
o objetivo supremo do budismo, e ela não vai renascer novamente, sendo o �m de uma longa existência 
e o seres em tal estado fundem-se na Unidade Divina quebrando o ciclo de aprendizado de “tornar-se” e 
“morrer” em “nunca verdadeiramente ser” através da dissolução do skandha (Os Cinco Agregados) que 
seriam a Forma Material (rupa), as Sensações (vedana), a Percepção (sañña), a Formação mental (sankhara) e a 
Consciência (viññana). É estágio �nal do “Ser” alcançando o “Absoluto Não-Ser”.

Sutras e menção a “TAIGA”

Página do Sutra do Lótus em sânscrito 
escrito em uma forma primitiva da escrita 
brami do sul do Turquestão



E justamente nesse estágio de Nirvana que entra “TAIGA”.

Taiga nesse contexto tem o signi�cado primário de “Grande Eu” e é tratado com imensa importância nesse Sutra, 
sendo citado por dezenas de vezes. O “Grande Eu” Seria um dos atributos do Nirvana Grande juntamente com a 
“Grande Felicidade”, a “Grande Pureza” e o “Eterno”.

No budismo, o eu é ilusório, “apresenta uma continuidade aparente”. Buda apresentou um ensinamento sobre a 
“não-existência do eu”. Segundo ele, “o eu” muda e evolui sempre, nunca permanece o mesmo. 
O pior dos erros ou das ignorâncias é a crença na existência de um tal “eu” permanente. 

O “Grande Eu” seria então num primeiro momento a “Valorização de Si” pelas suas atitudes de bem, pela 
verdade, pela busca da iluminação e num segundo momento transcender com a extinção do 
pensamento de “Eu” como unidade individual e chegar ao ápice do “Grande Eu”, que seria o “Nós”, numa 
atitude de pensar, viver e bene�ciar a todos os seres através da sabedoria e compaixão ilimitada. 

Consolidar o “Grande Eu” signi�ca conquistar a “verdadeira autonomia”. Quando atingimos essa 
condição, podemos fazer com que nossa vida aja sempre na relação de causa e efeito da iluminação 
independentemente do que aconteça.

Sutras e menção a “TAIGA”

TAIGA = GRANDE EU = 
KANJI

Valorização de Si
Atitudes de bem
Verdade
Busca da iluminação
Extinção do “Eu” como unidade individual
NÓS é o ápice do “Grande Eu”
Pensar, Viver e Bene�ciar a todos os seres
Sabedoria e Compaixão Ilimitada

大我 大=Grande 我=Eu



O conceito budista do “Grande Eu” fornece uma estrutura para o tipo de mudança na consciência que é 
necessária para restaurar a harmonia da vida em nosso planeta. 

No Budismo há também o oposto ao “Grande Eu”: TAIGA em Japonês, existe o “Pequeno Eu” ou “Eu Inferior”: 
SHOGA em Japonês, quer seria uma condição de vida de�nida por preocupações e desejos egoístas. 

A ideia do “Grande Eu” é às vezes discutida em termos bastante abstratos e cosmológicos que correm o risco 
de prejudicar seu valor mais prático, mas pode ser descrito simplesmente como um “senso de si que pode 
identi�car plenamente a empatia com o sofrimento dos outros” e, portanto, é motivado a aliviar esse 
sofrimento. Um caráter aberto e expansivo ampliado por uma empatia que se estende não só a outras pessoas, mas 
a toda a vida e, portanto, ao ambiente natural. É um “Eu” fundamentado num profundo respeito pela dignidade 
de toda a vida - incluindo a própria - e a sabedoria que percebe a interdependência inextricável dessa vida.

O desenvolvimento do “Grande Eu” não se limita a descrever uma mudança passiva na percepção. Deve ser re�etido 
nas escolhas e ações que tecem o tecido de nossas vidas diárias. Especi�camente, o “Grande Eu” se expressa em 
um sentido mais amplo de responsabilidade e um desejo de contribuir para o bem-estar dos outros e do planeta. 

Este sentido de responsabilidade e empenho impulsiona o crescimento de nossas capacidades humanas, estendendo 
nossa capacidade de ser uma in�uência positiva em nosso ambiente. É precisamente ao desa�ar nosso egocentrismo 
através de uma ação altruísta comprometida que podemos expandir e estender o “Pequeno Eu” para o ideal do “Grande Eu”.

Nossa vida se expande, assim como nossa capacidade de alegria, na medida em que tomamos medidas para a 
felicidade dos outros. Tal expansão traz sabedoria de nossas vidas, permitindo-nos ser cada vez mais e�caz nestes 
esforços compassivos.

O conceito do “Grande Eu” oferece uma visão esperançosa e a certeza de que podemos começar - neste exato 
momento, exatamente onde estamos e exatamente como estamos - a transformar o mundo.

Sutras e menção a “TAIGA”



É muito difícil conseguir resumir e contextualizar toda uma cultura de muitos milênios para transpor a uma 
identidade grá�ca corporativa, até porque a cultura Japonesa se desenvolveu a partir de diversas in�uências 
e tem identidades bem de�nidas à partir de movimentos artísticos divididos por eras em toda sua história.

Porém extraimos aqui alguns fragmentos de elementos que podem ser interessantes para retratar identidade 
Japonesa e passar um pouco dos conceitos de Taiga e o que representa: 

A bandeira do Japão tem um formato retangular 
branco com um grande disco vermelho 
(representando o Sol) no centro, e é o�cialmente 
denominada Nisshōki "bandeira do Sol"em 
japonês, embora seja mais comumente conhecida 
como Hinomaru "disco solar". 

No começo da história do Japão, o Hinomaru foi 
utilizado nas bandeiras dos daimyos e samurais.

Fragmentos de elementos da cultura 
Japonesa que podem ser utilizados para 
criação de identidade visual

Bandeira Japonesa



O tigre simboliza o poder, a força, a coragem, a beleza, a ferocidade, a independência, a inteligência, a liberdade, a 
astúcia, a perspicácia e a con�ança.

Na Ásia Oriental, o tigre é um animal venerado. Ele simboliza a realeza, o destemor e a ira. Um tigre branco, no 
entanto, simboliza a virtude real e corresponde a um dos quatro símbolos das constelações chinesas, junto ao dragão azul, a 
tartaruga negra e o pássaro vermelho. Para os budistas simboliza a força espiritual, a fé, a con�ança incondicional, 
a consciência disciplinada, a gentileza e a modéstia. 
Já no horóscopo chinês, representado por �guras de animais, o tigre é um signo Yang (masculino, céu, fogo), caracterizado 
pela impulsividade, imprevisibilidade, generosidade e afetuosidade. Para os samurais japoneses, o tigre era um 
emblema colocado nas cabeças simbolizando o equilíbrio, a força, a realeza. E, para os coreanos, esse felino é 
considerado o rei dos animais.

Tigre Oriental ( Tiger ) ( Taiga )



Mandala, traduzindo do Sânscrito, signi�ca: मंड  "essência” + ल "ter" ou "conter".
Também pode ser traduzida como círculo ou circunferência, totalidade, plenitude, derivando do termo tibetano “dkyil khor”.
É uma representação geométrica da dinâmica relação entre o homem e o cosmo. 
De fato, toda mandala é a exposição plástica e visual do retorno à unidade pela delimitação de um espaço 
sagrado e atualização de um tempo divino. É uma circunferência usada como arte pelos antigos povos.

Yantra, também do sânscrito que signi�ca “instrumento”, é um desenho geométrico que opera como uma 
ferramenta altamente e�ciente para a contemplação, a concentração e a meditação. A Mandala é uma 
representação grá�ca muito mais detalhada do que o Yantra, traduz em si o universo espiritual, de seus milhares reinos e 
divindades, e é utilizada como um poderoso auxílio para a meditação e a concentração.

Yantras e Mandalas são manifestações do terceiro mistério do San Mitsu, a Mente, que está relacionado com a atividade da 
visualização. São representações microcósmicas do macrocosmo, e a sua visualização ativa essa energia, colocando 
seu praticante em contato com ela.

Mandalas e Yantras Japoneses



O Shodō é a caligra�a japonesa.
É considerada uma arte e uma disciplina muito difícil de perfeccionar e 
é ensinada como uma matéria a mais às crianças japonesas durante a 
sua educação primária.

Provém da caligra�a chinesa e é praticado no estilo antigo, com um 
pincel, um tinteiro onde se prepara a tinta nanquim, pisa-papel e uma 
folha de papel de arroz. Atualmente também é possível usar um 
fudepen, pincel portátil com depósito de tinta.

O shodō pratica a escritura dos caracteres japoneses 
hiragana e katakana, assim como os caracteres kanji, os 
caracteres chineses. Atualmente existem calígrafos que são contratados 
para a elaboração de documentos importantes.

Além de exigir alta precisão e graça pelo calígrafo, cada caractere 
dos kanji devem ser escritos segundo uma ordem de traços especí�ca, o 
que aumenta a disciplina necessária daqueles que praticam esta arte.

Sua origem remonta ao século I em 300 a.C., durante a dinastia Yin. 

A arte da caligra�a é considerada uma metáfora para a própria vida, 
assim, alternam-se pinceladas fortes com outras mais delicadas, 
variando o efeito conforme a velocidade, a cor da tinta, a pressão sobre 
o papel, o intervalo entre traços e o próprio material utilizado.

Shodo 書道 ("Caminho da escritura")

Primeiro vento de primavera
(春一番 haruichiban) por Keisui Ishikazi



Origami é a arte japonesa de dobrar papel para criar uma arte decorativa. Com origami 
eles criam representações de determinados seres ou objetos com dobras geométricas de uma 
peça de papel, sem cortá-la ou colá-la. O origami é algo clássico que todas as crianças da 
escola no Japão aprendem a fazer. A garça (tsuru) é um dos origamis mais conhecidos e de 
acordo com um mito, a qualquer um que fazer mil garças de origami é concedido um desejo.

Kirigami é como origami, exceto que o papel pode ser cortado para criar projetos mais 
elaborados. Kirigami são feitos a partir de um único pedaço de papel sem colagem.

Origami  折り紙 ("Dobrar Papel")

e Kirigami  切り紙 ("Cortar Papel")

Tsuru

Exemplos de
Origami

Exemplos de
Kirigami



Correlação
Estudo de Signi�cado
com a marca
e consolidação do
Conceito
TAIGA



Correlações

Signi�cados Taiga
Grande Eu
Nossa vida se expande

Valorização de Si
Atitudes de bem
Verdade
Identi�car plenamente a empatia com o sofrimento dos outros
Empatia às outras pessoas

Responsabilidade e empenho
Mudança na consciência
Boas escolhas e ações em nossas vidas diárias
Sabedoria e Compaixão Ilimitada
Extinção do “Eu” como unidade individual
NÓS é o ápice do “Grande Eu”
Pensar, Viver e Bene�ciar a todos
Ser uma in�uência positiva em nosso ambiente
Podemos começar a transformar o mundo

Empatia que se estende ao ambiente natural
Harmonia da vida em nosso planeta
Sabedoria que percebe a interdependência inextricável de toda vida

Uma réplica de embalagem não
seria uma versão “Grande Eu”
do produto original?
Trabalhamos com in�áveis gigantes
Nossa vida se expande!

Valores essenciais para que 
o atendimento da Taiga seja um grande
diferencial.O desejo de querer ajudar, 
sempre com a verdade e fazendo o bem, 
para poder resolver problemas e dar 
o melhor para a realização de cada 
projeto.

Espírito de Equipe!
Todos trabalhando por um
bem comum, com responsabilidade
e empenho, fazendo boas escolhas,
pensando em TODOS antes de
SI MESMO, mudar positivamente
o ambiente ao redor, e ter o poder
para mudar o mundo! 

“Sustentabilidade” e preocupação
com desenvolvimento sustentável,
responsabilidade social 
e responsabilidade ambiental

Observando o signi�cado de Taiga em sua essência e a marca Taiga podemos cruzar diversos elementos 
e identi�car quais são os pontos em comum que merecem ser destacados como valores de marca em si para 
balizar o desenvolvimento de uma linguagem grá�ca e até como valores da marca a serem aplicados no dia-a-dia: 



Conceito Taiga
SIM! Temos mania de GRANDEZA! 

Somos a Taiga! Pioneira no Brasil em comunicação de PDV e Eventos através de
In�áveis gigantes e adoramos ver nossos clientes crescendo.

E quando dizemos “crescendo”, superamos todas as expectativas! 
Queremos nossos clientes enormes, gigantes! Queremos dobrar o pescoço para
poder vê-los lá no alto, entre as núvens!

Trabalhamos juntos, há mais de 27 anos para construir a melhor estrutura para que 
nossos clientes não tenham pudor de nos sugerir “o impossível”, pois esse é o nosso 
objetivo: utilizar a experiência de quem começou o mercado de in�áveis no Brasil 
para construir o fantástico, o imenso, o INACREDITÁVEL sonho de nossos clientes.

Assim é a Taiga! Fomos buscar na cultura milenar japonesa a sabedoria e tecnologia
para realizarmos “qualquer coisa”, porque se dá pra imaginar. A Taiga pode fazer!

Com responsabilidade, empenho, empatia e pensando sempre no coletivo, a Taiga já
realizou projetos para todas as maiores empresas do Brasil, sempre prezando a verdade,
pontualidade, compromisso e principalmente a qualidade.  

Porque se tem algo que não gostamos de fazer, é pensar pequeno!

TAIGA. Você, gigante!



Criação da
Logomarca
Símbolos e Conceitos Grá�cos
baseados no signi�cado 
e percepção da marca



Criando a nova marca TAIGA

como nas melhores ideias,
tudo começou num pedaço de papel...



Criando a nova marca TAIGA

1. 2.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

3. 10. 11. 12.

13. 14.

16.
17. 18.

15. 

e fomos dobrando, dobrando... 



Criando a nova marca TAIGA
até chegarmos ao nosso origami de trigre



Criando a nova marca TAIGA
e de nosso origami, construímos nossa
mandala



Criando a nova marca TAIGA
evoluímos nossa mandala e demos um
toque de bandeira do Japão...



Criando a nova marca TAIGA
E colorimos nosso 
origami tigre - mandala - bandeira do japão...



Criando a nova marca TAIGA
símbolo �nal



Criando a nova marca TAIGA
construímos a tipologia da marca



Criando a nova marca TAIGA
adicionamos a tag “in�áveis gigantes”

infláveis gigantes



Criando a nova marca TAIGA
e colocamos “Taiga” escrito em Kanji na lateral

infláveis gigantes



tipologia �nal

Criando a nova marca TAIGA

infláveis gigantes



Criando a nova marca TAIGA
opção vertical e horizontal da marca principal

infláveis gigantes

infláveis gigantes

cores principais



versão simpli�cada

Criando a nova marca TAIGA
opção vertical e horizontal da marca em 1 cor

infláveis gigantes

infláveis gigantes

infláveis gigantes

infláveis gigantes



Logo aplicado / Poster
Simulação de Materiais



Cartão de visitas
Simulação de Materiais



Papelaria
Simulação de Materiais



Próximos Passos...

Após análise do material:

- Aprovação da nova marca
- Elaboração de Brandbook.

... �camos no aguardo!




