
 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

Rem Koolhaas no Prada Epicenter, Nova Iorque.  

Fonte: Tod Eberle, Vanity Fair Portraits, Graydon Carter, National Portrait Gallery, 2008 
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No dealbar do século XXI, a marca de moda de luxo Prada e o escritório de arquitetura OMA, 

aliado ao seu componente think tank AMO, iniciam uma estratégia de reconfiguração da 

identidade da marca Prada. Esta colaboração, que se extende até aos dias de hoje, surge 

como um importante caso de estudo na temática do branding arquitetónico, graças à sua 

longevidade, extensão de projetos desenvolvido, e encontro de personalidades entre Miuccia 

Prada e Rem Koolhaas. 

O branding e as suas aplicações têm vindo a assistir a grandes desenvolvimentos resultantes 

da otimização de estratégias de marketing que estimulam a equidade da marca e melhoram a 

venda de produtos. Em finais do século XX, de forma a expandirem as suas marcas, as maiores 

empresas corporativas começaram a recorrer a várias estratégias experimentais, sendo uma 

delas a associação a outras disciplinas, como a arquitetura. O branding arquitetónico surge 

assim como uma conversão da identidade da marca de uma empresa em espaços 

tridimensionais que permitem o acontecimento experiências intensas associadas à marca, 

comunicando a sua mensagem e valores de modo a que todos os sentidos da perceção sejam 

abordados. 

Neste sentido, tornaram-se objetos deste caso de estudo projetos de arquitetura permanente, 

temporária e digital, através da aplicação de variáveis, nomeadamente as identidades 

corporativas da Prada e de OMA, o tipo de experiências desenhadas pela arquitetura e a 

iconicidade das propostas. Esta análise foca-se na fusão das funções comerciais e culturais 

da marca, dissimulando os processos convencionais de marketing e estabelecendo equidade 

para as duas entidades envolvidas. 
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At the dawn of the 21
st
 century, luxury fashion brand Prada and OMA architecture office, along 

with its think tank component AMO, initiated a reconfiguration strategy of Prada’s brand 

identity. This collaboration, which has extended to the present day, provides an important case 

study on the theme of architectural branding, regarding its longevity, extension of projects 

developed and meeting of Miuccia Prada’s and Rem Koolhaas’s personalities. 

Branding and its applications have been witnessing major developments resulting from the 

optimization of marketing strategies designed to stimulate brand equity and to improve 

product sales. By the end of the 20
th
 century, in order to expand their brands, major corporate 

enterprises started experimenting with several strategies, one of them the association with 

other disciplines, such as architecture. Architectural branding thus emerges as a conversion 

of the enterprise’s brand identity into three-dimensional spaces that allow the intense 

experiences associated with the brand, communicating its message and values so that all 

perception senses are approached. 

In this sense, projects of permanent, temporary and digital architecture have become the 

objects of this case study, through the application of variables, namely Prada’s and OMA’s 

corporate identities, the type of experiences designed by architecture and the iconicity of the 

proposals. This analysis focuses on the merging of the commercial and the cultural functions 

of the brand, covering the conventional marketing processes and establishing equity for the 

two entities involved. 

 

 

Keywords: Architectural Branding; Prada; OMA; Identity; Experience, Iconicity  
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“(Social) space is a (social) product” (Lefebvre, 1991: 26) 

Desde o início do século XIX, e ao longo do século XX, o branding e 

as suas aplicações têm vindo a assistir a grandes desenvolvimentos. 

Uma das principais razões foi a otimização das estratégias de 

marketing de forma a estimular a equidade da marca e a melhorar a 

venda de produtos. Consequentemente, as maiores empresas 

corporativas tornaram-se fundamentais para a economia 

contemporânea (Bahamón, Cañizares, & Corcuera, 2009). 

Estas empresas, com o constante objetivo de expandirem as suas 

marcas, começaram a recorrer a várias estratégias experimentais, 

sendo uma delas a associação a outras disciplinas, como a 

arquitetura, por exemplo (Klingmann, 2007). Segundo o filósofo Henri 

Lefebvre, os espaços construídos pela arquitetura influenciam o 

comportamento da sociedade e, consequentemente, influenciam o 

sistema capitalista, fomentando o consumo (Lefebvre, 1991). Neste 

contexto, a arquitetura é assumida como um produto que, como 

qualquer outra comodidade, promove a expansão do lucro. 

Para mais, desde os seus primórdios, a arquitetura tem vindo a estar 

associada ao poder e prestígio de uma entidade, sendo exemplo os 

castelos como construções defensivas, as grandes catedrais cristãs, 

os palácios da nobreza, as grandes obras públicas dos estados, 

entre outras. Estas entidades, tanto públicas como privadas, 

possibilitam este tipo de construções devido ao seu poder 

económico. Muitos destes edifícios, pela sua importância histórica e 

patrimonial, têm vindo a sobreviver até à atualidade, sendo mantidos 

como monumentos e atrações turísticas. Na sociedade 

contemporânea, o branding arquitetónico, como símbolo do poder 

de uma marca ou empresa, atingiu um status idêntico (Raffelt, 2012). 

Assiste-se a uma comercialização da cultura, cujo reflexo é visível na 

arquitetura pela existência de cada vez mais projetos icónicos (Sklair, 

2006). Duas esferas antes distintas, a cultura e o comércio, fundem-

se agora ao serviço das marcas (Vujnovic, 2012). Enquanto que no 

período denominado pela Idade da Máquina (entre a primeira e a 

segunda guerras mundiais), esta era o elemento que permitia a 

produção comercial e cultural, metáfora para a simplificação, 

estandardização, especialização, e precisão; a  partir de meados do 

século XX, a marca tornou-se um símbolo para os valores 

contemporâneos de consumo, associados à idade da informação: 

diferenciação, customização, comunicação e perceção (Klingmann, 

2007).  
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Na década de 1990, empresas de marcas com posicionamentos de 

luxo no setor da moda, como é o caso de LVMH, Gucci e Prada, 

criaram linhas de produtos mais económicos de forma a torná-los 

acessíveis a um grupo de clientes mais alargado e, de certa forma, 

“democratizaram” o conceito de luxo (Ryan, 2007). Isto permitiu um 

consumo em massa que reverteu lucros muito positivos. No entanto, 

apesar do sucesso comercial, esta consolidação e homogeneização 

do luxo foram fatores para que estas marcas sentissem a 

necessidade de se diferenciar umas das outras no setor, começando 

a desenvolver identidades únicas (Ryan, 2007; Quintas & Díaz, 2018). 

Com este objetivo, proprietários de marcas como Louis Vuitton, 

Armani ou Cartier ansiavam ser retratados como impulsionadores do 

modelo pós-industrial, financiando a arte contemporânea e iniciando 

colaborações com arquitetos da nova elite intelectual internacional 

para alcançar distinção. Esta estratégia permitia a construção de 

uma identidade artística que ofuscava as intenções comerciais, já 

que o posicionamento de luxo no setor da moda deveria ser superior 

aos processos de produção (Ryan, 2007). No caso da marca italiana 

Prada, o interesse pela arte contemporânea vem desde o final dos 

anos 1970, momento em que a dupla Miuccia Prada e Patrizio Bertelli 

(Figura 0.1) fica encarregue de todas as funções da marca. Este 

interesse atingiu proporções maiores quando, em 1993, fundam a 

instituição Prada Milano Arte que, posteriormente, em 1995, se 

transforma na Fundação Prada. 

No entanto, segundo a visão de Miuccia, esta associação cultural 

deveria ser transversal a todos os aspetos da Prada. Por isso, em 

1999, após a aquisição de novos espaços para lojas em capitais 

eminentes, Miuccia ambicionava encontrar uma personalidade que 

fosse capaz de projetar não só os novos espaços das lojas, mas que 

fosse também capaz de redefinir a identidade da sua marca. Com 

isto, iniciou uma pesquisa por um arquiteto de renome com esta 

capacidade. Na literatura que combina branding com arquitetura, 

“the figure of Rem Koolhaas stalks like a cultural shade” (Frampton, 

2005, p. 11). Rem Koolhaas, fundador do escritório de arquitetura 

OMA (Office for Metropolitan Architecture), surge assim como uma 

personalidade que, à semelhança de Miuccia, pode aclamar ser 

arquiteto, professor, escritor, cineasta, estratagista, celebridade e 

uma marca por direito próprio (Ryan, 2007). Este status de arquiteto 

avant-garde foi um fator determinante para a Prada, que viu em 

Koolhaas uma forma de comunicar uma imagem particular do luxo da 

sua marca por associação. A colaboração entre as duas potências 

dos seus respetivos mercados iniciou-se na viragem para o segundo 

milénio e mantém-se até aos dias de hoje, revolucionando o conceito 

de comércio. 

Figura 0.1. Miuccia Prada e Patrizio 

Bertelli 

Fonte: 

https://www.pradagroup.com/en/gro

up/manifesto.html 
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Nunca antes houve uma requisição tão extensa do trabalho do 

arquiteto por empresas. A verdade é que, no presente contexto de 

globalização, já nada é vendível sem a sua associação a um fator 

surpresa ou memorável. Desde pequenas a grandes empresas 

corporativas, várias são as que reconhecem o papel da arquitetura 

como modeladora de ambientes e espaços em que decorrem as 

experiências das suas marcas. Estes eventos vão desde o edifício 

sede da empresa, os seus espaços de produção ou de venda, o seu 

website ou a presença nas redes sociais e todas as suas formas de 

entrar em contacto com potenciais clientes. 

As possibilidades económicas das grandes corporações permitem a 

comissão de projetos aos arquitetos mais reconhecidos a nível 

internacional - arquitetos-estrela - que assim têm a possibilidade de 

desenvolver ideias inovadoras e experimentais na sua área. Assim, 

surgem estruturas nunca antes imaginadas, descobrem-se novos 

materiais e desenvolvem-se tecnologias com funcionalidades 

originais. Estes novos espaços que surgem do branding através da 

arquitetura tornam-se alvo de interesse dos media e do público em 

geral, chegando a atingir um estatuto iconónico que promove não só 

o consumo, mas também o turismo arquitetónico. 

Vários são os casos de colaborações entre grandes corporações e 

arquitetos-estrela. No entanto, a maioria destes casos reflete-se em 

projetos isolados ou pontuais. O caso particular da colaboração 

entre a Prada e OMA é um exemplo em que a extensão de projetos 

desenvolvidos ao longo de quase duas décadas permite a 

verificação de muitos dos aspetos do branding arquitetónico de uma 

marca. Sendo duas empresas cujo desenvolvimento e apogeu se deu 

quase em simultâneo, é ainda de interesse analisar como as suas 

identidades são comunicadas e recebidas, tanto na área da moda 

como na da arquitetura, bem como os reflexos que ambas 

verificaram após o início da colaboração. 

 

 

Dada a extensão de empresas cujas estratégias de branding tiram 

partido da arquitetura para a diferenciação das suas marcas, o ponto 

de partida da presente dissertação é a compreensão da distinção 

destas mesmas. Elementos como o número de produtos ou serviços 

vendidos, a amplitude geográfica e o posicionamento da marca 

influenciam o seu poder. 
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Com isto, o principal objetivo da presente da dissertação é, por um 

lado, a compreensão do branding e da sua influência na arquitetura 

e, por outro, o impacto da utilização da arquitetura em marcas de 

importantes empresas corporativas. Assim, de forma a abranger um 

espectro alargado de casos em que a arquitetura é utilizada como 

ferramenta de promoção da marca, ter-se-á em conta projectos de 

arquitetura permanente, temporária e digital da colaboração entre 

Prada e OMA. 

A análise destes projetos considera as seguintes variáveis: (1) 

identidade corporativa da Prada e de OMA, com um foco na 

personalidade dos seus impulsionadores – Miuccia Prada e Rem 

Koolhaas; (2) tipos de experiências desenvolvidas; (3) iconicidade 

das propostas. 

A metodologia proposta permite explorar os fatores que contribuem 

para o sucesso deste tipo de colaboração e procura a justificação 

da singularidade deste caso. Procura-se ainda investigar o poder da 

arquitetura, tanto ao seu nível teórico como prático, para a 

comunicação e/ou reformulação da identidade da marca. 

 

 

Previamente ao início do desenvolvimento da presente dissertação, 

elaboraram-se visitas de estudo a dois dos projetos resultantes do 

trabalho da colaboração em estudo: o Prada Epicenter de Nova 

Iorque e a Fundação Prada em Milão. Visitou-se ainda lojas tipo da 

Prada, desenhadas por Roberto Bacciochi, nomeadamente as 

situadas em Lisboa e Barcelona. 

A metodologia seguida para atingir os objetivos previamente 

mencionados dividiu-se em quatro fases principais: (1) revisão 

bibliográfica; (2) análise das identidades corporativas; (3) aplicação 

da metodologia a projetos de arquitetura permanente, temporária e 

digital; (4) conclusões. 

A primeira fase da dissertação, a revisão bibliográfica, sumariza uma 

pesquisa extensiva dos vários tópicos que levaram à abordagem do 

tema do branding arquitetónico e explica os conceitos chave que 

permitem a sua compreensão. Ao nível do branding aborda-se a atual 

importância de uma marca para uma empresa; como as marcas se 

classificam e distinguem, destacando o setor de luxo; e introduz-se 

o prisma de identidade da marca definido por Kapferer (2008). 

Apresenta-se o contexto histórico tanto do branding como das 

colaborações entre arquitetos e marcas de importantes 
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corporações, de forma a chegarmos ao momento presente de 

desenvolvimento. Analisa-se o tipo de experiências que promovem o 

consumo de uma marca e como é que a arquitetura pode desenhar 

o espaço em que estas acontecem. Apresenta-se ainda os fatores a 

ter em consideração para a classificação de um projeto como 

icónico. 

A segunda fase, a análise das identidades corporativas, apresenta a 

fundação das empresas em estudo e como as suas respetivas 

personalidades são características e elementos determinantes das 

suas marcas. Aplica-se o prisma de identidade de forma a tirar 

conclusões sobre os fatores externos e internos de cada marca.  

Na terceira fase, a aplicação da metodologia a projetos de 

arquitetura, analisa-se as afinidades que levaram ao início da 

colaboração e reúne-se informação da sua produção colaborativa 

até ao presente. De entre estes, escolhem-se três projetos 

exemplificativos em diferentes formas de arquitetura – permanente, 

temporária e digital. A aplicação da metodologia implica a 

classificação das variáveis enunciadas, ou seja, a verificação de 

aspetos da identidade corporativa de cada empresa, com um foco 

na personalidade dos seus impulsionadores; a análise dos tipos de 

experiências propostos em cada projeto; e o estudo de elementos 

que garantem a iconicidade das propostas. 

Por fim, na quarta fase da dissertação, revê-se a metodologia 

apresentada e avalia-se as vantagens e desvantagens da 

colaboração OMA | Prada | AMO. O trabalho é concluído por 

considerações finais sobre este tipo de branding arquitetónico e a 

potencialidade do seu desenvolvimento no futuro. 

 

 

A presente dissertação está estruturada em duas partes 

fundamentais: I Enquadramento e II Colaboração, às quais a 

Introdução, Conclusão, Bibliografia e Anexos foram adicionados.  

A primeira parte – I Enquadramento – está dividida em dois capítulos. 

1 Branding | Neste capítulo faz-se uma introdução ao conceito de 

branding através de uma breve contextualização histórica e da 

apresentação dos vários conceitos de marca. Destaca-se a 

importância da identidade da marca para atingir equidade. 

Apresenta-se ainda um método de classificação de marcas e um 

método de definir a identidade de uma marca. 
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2 Branding Arquitetónico | Este capítulo revê a literatura de como a 

arquitetura tem vindo a participar na área do marketing ao longo da 

história, focando-se na importância de esta ser capaz de moldar 

espaços onde acontecem experiências que beneficiam as marcas, 

espaços estes que, quando criados por arquitetos-estrela, 

facilmente adquirem um caráter icónico, estabelecendo equidade 

não só para a marca em causa, mas também para o arquiteto em si. 

A segunda parte – II Colaboração OMA | Prada | AMO – está dividida 

em três capítulos. 

3 Prada | Neste capítulo apresenta-se a história da fundação da 

marca Prada e o seu desenvolvimento até à empresa corporativa que 

é hoje. Destaca-se a personalidade de Miuccia Prada e aplica-se o 

método para definição da identidade da Prada. 

4 OMA | Este capítulo apresenta a história da fundação de OMA e o 

seu desenvolvimento até à empresa corporativa que é hoje. Destaca-

se a personalidade de Rem Koolhaas e aplica-se o método para 

definição da identidade de OMA. 

5 OMA | Prada | AMO | Neste capítulo aborda-se os fatores que 

levaram ao início da colaboração entre as duas empresas e estuda-

se os projetos escolhidos do caso de estudo, suportados por 

elementos gráficos em Anexo. 
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O reconhecimento da posse através da utilização de símbolos é uma 

prática humana utilizada desde a pré-história que, após a Revolução 

Industrial, se intensificou com o início da produção em massa 

(Rajaram & Shelly, 2012). Do século XIX aos dias de hoje, estes 

símbolos - marcas - tornaram-se motivos preferenciais de marketing 

indispensáveis para a sociedade de consumo, características da 

indústria capitalista. 

O termo inglês branding surge do conceito de brand – marca, em 

português. Segundo o dicionário da língua portuguesa, uma marca é 

um traço ou um sinal, consequente do ato de marcar (Dicionário 

Priberam da Língua Portuguesa, 2017). Nas áreas do marketing e do 

branding, a marca apresenta-se como um conceito complexo, com 

vários entendimentos, consoante os autores. Philip Kotler e Kevin 

Lane Keller, académicos reconhecidos nestas temáticas, utilizam a 

definição da American Marketing Association: 

“A brand is a name, term, sign, symbol, or design, or a 

combination of them, intended to identify the goods or 

services of one seller or group of sellers and to differentiate 

them from those of competitors.” (American Marketing 

Association, 2017) 

Nesta visão, uma marca é um produto, serviço ou organização cujos 

elementos e dimensões o diferenciam de outros produtos, serviços 

ou organizações que satisfazem as mesmas necessidades. Branding 

é o processo de criar esta distinção através do valor da marca, de 

forma a elucidar e comunicar a todos os potenciais consumidores a 

função e benefício desse produto, serviço ou organização por meio 

de elementos de identificação. Através da criação de uma identidade 

(Figura 1.1), o branding desenvolve uma vertente emocional que 

transcende o campo do marketing. Enquanto o marketing se refere 

aos métodos utilizados para passar a mensagem da marca, 

englobando os seus objetivos táticos, o branding pressupõe uma 

estratégia de identificação e reconhecimento da marca que 

influencia a decisão do consumidor. Ao longo do processo, 

estabelece-se o valor de uma empresa (Kotler & Keller, 2016). 

De forma a gerar um valor máximo para uma empresa, é de extrema 

importância que cada marca tenha uma estratégia de branding 

alinhada, principalmente no caso de a empresa gerir mais que uma 

marca. Para tal, é necessário compreender como a empresa está 

organizada, o seu alcance geográfico e o seu posicionamento, para 

Figura 1.1 Identidade da Marca 

Fonte: https://brandingarc.com/marketing-

services/branding-corporate-identity-logo-

design/ (adaptado) 

https://brandingarc.com/marketing-services/branding-corporate-identity-logo-design/
https://brandingarc.com/marketing-services/branding-corporate-identity-logo-design/
https://brandingarc.com/marketing-services/branding-corporate-identity-logo-design/
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poder compreender qual a imagem que se pretende criar na mente 

do consumidor (Kotler & Keller, 2016). 

O objetivo final do branding pode ser, assim, representado através 

de uma pirâmide funcional-psicossocial-estética (Figura 1.2), 

definida por Levy (1999), que relaciona a finalidade da marca - 

função - com a receção dos consumidores - comportamento 

humano - e o seu impacto sobre os sentidos - estética (Bastos & 

Levy, 2012). Esta interpretação do branding é especialmente notável 

em marcas de luxo, que adotam estratégias excecionais para 

distinguir os seus produtos e justificar a prática de preços elevados 

(Kapferer & Bastien, 2009).  

A marca Apple (Figura 1.3) é a epítome desta interpretação, 

combinando tecnologia inovadora e de fácil utilização, design de alta 

qualidade e a criação de uma tribo de consumidores leais à marca. 

De acordo com o ranking da consultora Interbrand, esta é a marca 

mais valiosa do mercado, em termos de ativos (Interbrand, 2017). No 

contexto das marcas de luxo no setor da moda, a marca Louis 

Vouitton ocupa o décimo-nono lugar e a marca Prada o nonagésimo-

quarto. 

 

  

 

A prática do branding é tão antiga quanto a existência humana. A 

origem desta atividade está no desejo humano de reconhecimento e 

no estabelecimento de uma identidade que crie um sentimento de 

pertença ou de distinção, pessoal e social (Bastos & Levy, 2012). 

Para este efeito, o ato de marcar através de um sinal ou símbolo é 

essencial. Pinturas rupestres da Idade da Pedra indicam que o 

homem primitivo já marcava os animais com símbolos (Khan & Mufti, 

2007). 

Etimologicamente, branding remete para a palavra “brandr”, que 

significa “queimar” na antiga língua escandinava do Norte, e que se 

referia à marcação a quente de gado (Keller, 2013). A primeira função 

do branding foi, neste caso, a identificação de uma propriedade, 

com a aplicação de marcas em animais e escravos, feitas com um 

ferro quente. Egípcios, gregos e romanos marcavam o seu gado 

(Figura 1.4) ou escravos (Bastos & Levy, 2012).  

Ao mesmo tempo, também eram aplicadas marcas em objetos, 

maioritariamente cerâmicas. Os povos chineses, indianos, gregos e 

romanos utilizavam símbolos para identificar o oleiro que tinha 

produzido certa peça, o tipo de cerâmica, a fonte dos materiais e o 

Figura 1.3. Logótipo da marca Apple 

Fonte: https://www.apple.com/ 

FUNÇÃO 

ESTÉTICA 

COMPORTAMENTO 

HUMANO 

BRANDING 

Figura 1.2. Pirâmide de Branding Ideal 

Fonte: Levy, 1999 (adaptado) 

Figura 1.4. Pintura egípcia da 

marcação de gado 

Fonte: 

http://homeontherangeexchange.blog

spot.pt 
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período de realização. Alguns dos primeiros exemplos de cerâmicas 

com marcas foram encontrados na China e datam de há 4000-5000 

anos (Rajaram & Shelly, 2012). 

Na Época Medieval, os pedreiros alemães desenvolveram uma 

técnica individualizada de marcar o seu trabalho e no século XII, em 

Inglaterra, os produtores de pão, ouro e prata foram incentivados a 

imprimir símbolos pessoais e únicos nos seus produtos, 

principalmente para garantir a sua honestidade (Briciu & Briciu, 2016). 

Durante o Renascimento, artistas como Leonardo da Vinci ou 

Michelangelo também começaram a utilizar a sua assinatura pessoal 

como forma de identificação (Rajaram & Shelly, 2012). 

No entanto, foi no século XIX, com a Revolução Industrial, a 

produção em massa e a política de publicidade e embalagem, que a 

marca aparece como componente de marketing (Khan & Mufti, 

2007). Muitas das marcas mais conhecidas da atualidade datam 

deste período, como é o caso da Coca-Cola (Figura 1.5), 

refrigerante que surge em 1886 e cuja identidade de marca registada 

se mantém até aos dias de hoje (World of Coca-Cola, 2018).  

A partir do século XX, foram-se verificando alterações nos objetivos 

do marketing de produtos e serviços, sendo possível identificar 

quatro fases temporais distintas (Figura 1.6): a cultura das 

características - “o que o produto ou serviço têm”; a cultura dos 

benefícios - “o que o produto ou serviço fazem”; a cultura da 

experiência - “as sensações que o produto ou serviço produzem”; e 

a cultura da identificação “o que o produto ou serviço dizem sobre 

o seu consumidor” (Neumeier, 2006, p. 38). 

 

 

 

A partir desta evolução percebe-se que para além do valor tangível 

da marca, isto é, das características e dos benefícios dos seus 

produtos ou serviços, acresceu a importância de fatores intangíveis 

como as experiências proporcionadas e o nível de identificação e 

satisfação de cada consumidor, surgindo o conceito de branding. 

Hoje, as marcas fazem parte do quotidiano, em grande parte graças 

à revolução tecnológica do final do século XX, que permitiu a difusão 

de mensagens publicitárias não só em televisões como em 

computadores e todos os dispositivos eletrónicos com acesso à 

internet (Clifton & Simmons, 2003). Apesar da sua história milenar, o 

significado de marca no contexto do branding representa um 

fenómeno sociocultural contemporâneo. 

Figura 1.5. Logótipo da Coca-Cola em 

1887 

Fonte: https://www.coca-

cola.co.uk/stories/the-logo-story 

   CARACTERÍSTICAS           BENEFÍCIOS                                     EXPERIÊNCIA                        IDENTIFICAÇÃO 

1900                   1925              1950        2000 

Figura 1.6. Fases do marketing a partir do século XX 

Fonte: Neumeier, 2006 (adaptado) 
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O conceito contemporâneo de marca altera-se de acordo com o 

contexto ou perspetiva. Embora esteja muito associado ao mundo 

do marketing, cujo principal objetivo é a venda, promoção e 

publicidade de um determinado produto ou serviço, no mundo do 

branding este conceito engloba também outros fatores 

determinantes, relacionados com o que a marca representa em 

termos emocionais e intangíveis (Keller, 2013). 

Como já foi referido, e se constata na Tabela 1.1, há uma pluralidade 

de definições para marca. A definição dada por Neumeier parece 

contradizer a da American Marketing Association utilizada por Kotler 

e Keller. Para Neumeier, uma marca não é um logótipo, não é uma 

identidade, nem é um produto, mas sim “a person’s gut feeling” 

(Neumeier, 2006), ou seja, um instinto. No entanto, o logótipo, o 

produto e a identidade - bem como outros pontos de contacto do 

consumidor com a marca (Figura 1.7) -, são indispensáveis para a 

perceção deste feeling. 

Tendo em conta o exemplo da marca de carros italiana Ferrari, 

quando se observa o seu logótipo (Figura 1.8) - cavalo preto sobre 

fundo amarelo – é automática a associação ao produto que 

representa, o icónico carro desportivo vermelho da marca. Esta 

associação intuitiva resulta de um longo, coerente e articulado 

processo de implantação, disseminação e comunicação da marca 

por parte da empresa. Para Neumeier, a marca é esta compreensão 

instintiva do que é um produto ou serviço - ou a empresa que 

representa - através de um ou mais elementos da sua identidade 

(Neumeier, 2006).  

 

Tabela 1.1. Definições de marca por vários autores 

Fonte: Brown, 2016 (adaptado) 

First. A brand is not a logo. Second. A brand is not an identity. Finally. A brand is 

not a product (Neumeier). 

Brands are assets, have equity and drive business strategy and performance 

(Aaker). 

A brand is a name and or a symbol that is directly used to sell products or services 

(Miller and Muir). 

The most valuable piece of real estate in the world, a corner of someone’s mind 

(Hegarty). 

Simply a collection of perceptions held in the mind of the consumer (Fournier). 

Brands are shorthand way of encapsulating what a product is, and what it offers 

(Fletcher). 

Figura 1.7. Pontos de contacto do 

consumidor com a marca 

Fonte: Wheeler, 2009 

Figura 1.8. Logótipo da marca Ferrari 

Fonte: https://auto.ferrari.com/en_EN/ 

wp-content/themes/ferrari-gt/img 

/logo_ferrari.png 
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The organization of tangible elements that results in a manifestation of a considered 

plan (Conley). 

Brands are relationships (Schultz and Schultz). 

A brand is a promise of an experience (Adams). 

The packaging of emotion (Davis). 

Everything that people know about, think about or feel about anything (Fanning). 

A brand is a popular idea or set of ideas that people live by (Grant). 

A profound manifestation of the human condition (Olins). 

A product so desired that a costumer would leave a supermarket if it wasn’t in stock 

and go elsewhere for it (O’Reilly). 

Brands are there to rescue people from the tyranny of choice (Taylor). 

A brand is something you have an unexplainable emotional connection to (Duncan). 

 

A identidade da marca é então composta por elementos tangíveis 

que apelam a elementos intangíveis (Wheeler, 2009). A identidade da 

marca apropria-se de elementos díspares e unifica-os num sistema 

que estimula o reconhecimento da marca e amplia a sua 

diferenciação. Alguns elementos tangíveis são o nome da marca, o 

logótipo, o slogan, as cores ou as imagens – utilizados em 

uniformidade nos vários pontos de contacto da marca com o 

consumidor; por elementos intangíveis podem-se considerar a 

tradição, a excelência, o talento ou a sustentabilidade. Para este 

efeito, segundo Moira Cullen, o design e a estratégia de 

comunicação são ferramentas essenciais, pois é através destes 

estímulos que é possível dar corpo às emoções, contextos e 

essências (Wheeler, 2009).  

A identidade tem, assim, um poder diferenciador, tornando a marca 

um elemento essencial para uma empresa. A marca representa a 

empresa não só em termos das características e benefícios do 

produto ou serviço que proporciona, mas também em termos 

emocionais e sociais. Desta forma, é possível estabelecer uma 

relação contínua e evolutiva com o consumidor criando um nível de 

familiaridade que gera lealdade e salvaguarda a empresa (Aaker, 

2014). Com o poder da identidade a marca ganha valor constante e 

intrínseco, estimula o negócio e diferencia a empresa. 



13

Por este valor constante e intrínseco entende-se o conceito de 

equidade da marca (Figura 1.9). David Aaker, na sua obra Managing 

Brand Equity (1991), define equidade da marca como o conjunto de 

ativos e passivos associados à identidade da marca que adicionam 

ou subtraem valor ao produto ou serviço da marca. A equidade da 

marca fornece valor à empresa pois melhora a eficiência e 

efetividade das estratégias de marketing e permite que a empresa 

pratique preços mais elevados. Ao mesmo tempo, a equidade da 

marca promove a experiência, pois o consumidor pode melhor 

interpretar e processar a informação, tornando-se mais confiante na 

sua decisão de compra (Jin & Cedrola, 2017).  

 

 

 

Para haver diferenciação é necessário estabelecer estratégias de 

branding que definam a relação entre a empresa e a marca ou 

marcas que a empresa representa, bem como os seus potenciais ou 

habituais consumidores. No presente contexto do mercado, o 

espectro de relações entre marcas que uma empresa pode utilizar é 

quase ilimitado (Kotler & Pfoertsch, 2006) e deverá ser adaptado ao 

tipo de produto ou serviço proporcionado.  

Kotler & Pfoertsch apresentam, de forma esquematizada, as 

estratégias de classificação de marcas em relação (1) ao número de 

produtos/serviços vendidos pela marca; (2) à amplitude geográfica 

da marca; e (3) ao posicionamento da marca (Kotler & Pfoertsch, 

2006). Estras três dimensões podem ser combinadas de forma a 

obter uma variedade de estratégias, como se pode ver na Figura 

1.10, cuja escolha cabe à empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao (1) número de produtos/serviços vendidos, uma marca 

pode ser individual, familiar ou corporativa, se bem que é raro 

Figura 1.9. Como a equidade da 

marca cria valor 

Fonte: Aaker, 1991 (adaptado) 

CORPORATIVA 

FAMILIAR 

INDIVIDUAL 

CLÁSSICA 

PREMIUM 

NACIONAL 

INTERNACIONAL 

Figura 1.10. Estratégias para a classificação de marcas de Kotler e Pfoertsch 

Fonte: Autora 



14 

encontrar uma marca que siga a sua conceptualização teórica pura. 

A estratégia da marca individual vende todos os seus produtos sob 

um mesmo nome, dissociando-se do nome da empresa que a 

explora; este é o caso das marcas de bebidas refrigerantes Fanta e 

Sprite, que desenvolveram identidades únicas e distintas da The 

Coca-Cola Company, a empresa de marca corporativa que as criou 

e gere. Por sua vez, a marca familiar utiliza a mesma marca para um 

ou mais produtos semelhantes ou gama de produtos, tendo como 

pré-requisito que haja coerência entre os mesmos, como se pode 

verificar no caso das várias gamas de produtos de marca Axe, gerida 

pela empresa de marca corporativa corporativa Unilever. Por fim, a 

marca corporativa encapsula a visão, valores, personalidade e 

imagem da empresa num conjunto de várias marcas individuais ou 

familiares, sendo a marca Microsoft, para além dos exemplos óbvios 

da The Coca-Cola Company ou da Unilever, um caso distinto deste 

tipo de marca. A Microsoft possui uma extensa lista de produtos e 

serviços, com marcas individuais (ex. X-Box) e familiares (ex. Office). 

No que diz respeito à (2) amplitude geográfica, uma marca pode 

atuar a nível nacional ou internacional. Como o nome indica, uma 

marca nacional é especialmente produzida para corresponder às 

condições locais, não havendo problemas relacionados nem com a 

cultura nem com a língua que utiliza para se comunicar. Pode-se 

considerar a marca de cervejas portuguesa Sagres. A partir do 

momento em que uma marca é vendida em mais do que um país é 

considerada uma marca internacional. No entanto, neste caso, a 

classificação complica-se, podendo adotar estratégias de marca: 

a) internacional - estratégia utilizada por empresas cujas marcas e 

produtos são únicos e não têm uma elevada competição nos 

mercados estrangeiros (ex. Microsoft); 

b) global – estratégia que se foca em aumentar o lucro da marca 

através da redução de custos que vem da estandardização, da 

experiência e das economias locais, mas que tal como a estratégia 

internacional não tem necessidade de adaptar os seus conceitos de 

branding nas diferentes nações em que atua (ex. Apple); 

c) transnacional – estratégia que desenvolve conceitos de branding 

individuais em cada mercado estrangeiro em que atua, mas que 

mantém o enquadramento da identidade corporativa da marca como 

guia para as adaptações locais (ex. Prada); 

d) multinacional – estratégia que se caracteriza pela completa 

personificação da marca para o mercado em que atua (ex. Coca-

Cola).  



15

Ao nível do (3) posicionamento, a marca pode ser clássica ou 

premium. A marca clássica destina-se a um grupo-alvo mais 

abrangente tendo características adicionais que a distinguem de 

marcas semelhantes, como acontece com as marcas de 

refrigerantes Coca-Cola e Pepsi. Por sua vez, a marca premium 

destina-se a um grupo-alvo restrito e é caracterizada pela utilização 

de materiais de excelência, design exclusivo, processos de fabrico 

muito especializados e pela prática de preços elevados, que se pode 

verificar na marca Victoria’s Secret, por exemplo (Kotler & Pfoertsch, 

2006).  

As marcas mais valiosas são muitas vezes geridas por empresas com 

estruturas complexas que combinam várias estratégias. Assim, a sua 

classificação é um desafio. No entanto, a implementação de uma 

estratégia de marca corporativa permite às empresas criar marcas 

distintas, como é o caso das marcas de luxo (Chevalier & Mazzalovo, 

2012). À medida que a marca cresce, a sua amplitude geográfica tem 

tendência a alargar, não só nos seus locais de venda, mas também 

nos seus locais de produção. As grandes operadoras de luxo têm 

sido atraídas pela possibilidade de redução de custos oferecidas 

pela produção em outros países - como é o caso da China, 

continuando a praticar os preços elevados de uma produção no país 

de origem (Carlotto, 2016; Tokatli, 2014). 

No marketing tradicional, tal como foi visto pela abordagem de Kotler 

& Pfoertsch, o posicionamento de uma marca como clássica ou 

premium é visto como a base de gestão da marca de forma a 

aumentar o seu consumo face à competição. De acordo com 

Kapferer & Bastien, no caso de marcas de luxo, este aspeto não deve 

ser tido em conta, pois esta encontra-se num patamar superior 

(Figura 1.11). A marca de luxo cultiva a sua singularidade, dando 

primazia a ser fiel a uma identidade ao invés de priorizar a sua 

superioridade sobre a competição – é a coerência da sua estratégia 

de branding que a distingue (Kapferer & Bastien, 2009). 

Apesar de serem dois mundos separados, o luxo e a moda 

encontram-se num tipo de marca distinto. Ao criar coleções 

sazonais, a marca de moda garante não só uma distinção temporal 

mas também um destaque social para o indivíduo que tem a 

possibilidade de seguir as tendências sazonais da moda. Um tipo de 

marca de moda que é frequentemente associada ao conceito de luxo 

é a marca de alta costura. Nas sociedades modernas, o luxo surge 

associado ao papel da estratificação social, e as marcas de moda 

de alta costura tiram partido desta variável, criando uma separação 

entre a marca de moda premium e a marca de moda de luxo - Figura 

1.12 - (Kapferer & Bastien, 2009).  

CLÁSSICA 

PREMIUM 

LUXO 

Figura 1.11. Pirâmide do 

posicionamento da marca 

Fonte: Autora 

Figura 1.12. Relações entre a Marca 

de Luxo, a Marca de Moda e a Marca 

Premium 

Fonte: Kapferer & Bastien, 2009 

(adaptado) 

frivolidade    seriedade 

MARCA DE LUXO 

MARCA DE MODA 

elevação social 

intemporalidade 

preço inestimável 

especial 

imitação social 

instantânea 

relação 

qualidade/preço 

desempenho 

MARCA PREMIUM 
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No branding de marcas de luxo, a importância da identidade é 

acrescida pois esta não pode ser inventada. A identidade da marca 

de luxo alimenta-se das suas raízes, história e herança – elementos 

que lhe conferem uma autoridade e legitimidade únicas. Traduz o seu 

ADN - os genes da marca - e integra o seu know-how e invariáveis 

semióticas pelos quais os seus elementos tangíveis são 

reconhecidos, tanto a nível de produtos como de lojas, publicidade 

e todos os seus meios de comunicação. 

“More than anything else, the luxury brand is an epic tale, 

carried out by its stories: storytelling is its mode of 

expression” (Kapferer & Bastien, 2009, p. 122) 

A marca de luxo deve ser analisada como um todo holístico, com 

características específicas, já que a sua identidade contribui, por 

conseguinte, para a identidade do seu consumidor (Jin & Cedrola, 

2017). Kapferer (2008) define um prisma de identidade para a marca 

que decompõe a sua dimensão simbólica em aspetos essenciais, 

interligando-os em simultâneo. Este prisma, representado na Figura 

1.13, é composto por fatores externos e internos que são 

construídos pela marca de forma ao seu consumidor construir a sua 

própria identidade. 

Os (1) elementos tangíveis da marca são os elementos físicos da sua 

identidade - leia-se nome, logótipo, cores, imagens ou produtos 

possibilitam a familiarização com esta. Tendo como exemplo a marca 

de moda de luxo francesa Chanel, os seus produtos são facilmente 

relacionados com a marca sem a necessidade de virem associados 

ao seu logótipo, graças à notoriedade de certos produtos icónicos - 

The Boy Bag ou a fragância Chanel Nº5 (Figura 1.14). A marca tem 

uma (2) personalidade ou está associada a uma personalidade. No 

mundo do luxo este aspeto é especialmente relevante pois expressa 

uma visão antropomórfica da marca. No caso da marca Chanel, 

Coco Chanel (1883-1971) - Figura 1.15 - é esta personalidade, 

passando a marca a caracterizar os seus traços de simplicidade e 

elegância. 

Nas campanhas publicitárias, a marca oferece uma (3) imagem 

reflexo, uma representação do consumidor ideal, quer este apareça 

representado por um modelo humano ou não, mas que reflete a 

forma como a marca se expressa. A marca Chanel expressa a 

imagem de uma mulher elegante e sofisticada. A marca promove 

também a mentalização de uma (4) imagem própria, ou seja, a 
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1. elementos tangíveis 

2. personalidade 

3. imagem reflexo 

4. imagem própria 

5. relação 
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Figura 1.13. Prisma de Identidade da 

Marca 

Fonte: Kapferer, 2008 (adaptado) 

Figura 1.14. Fragância Chanel Nº 5 

Fonte: 

http://www.chanel.com/en_WW/ 
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imagem que um consumidor tem de si por utilizar a marca, que nem 

sempre é compatível com a imagem reflexo. 

A (5) relação é um fator que estabelece o relacionamento entre a 

marca e o seu destinatário e a mensagem que esta passa através da 

sua história. A marca Chanel está associada à afirmação e 

emancipação da mulher. Finalmente, é através da (6) cultura que a 

marca desenvolve um culto e coleciona “discípulos”, de forma quase 

religiosa. Vestir Chanel associa o consumidor a uma elite. Para 

Kapferer e Bastien este é o fator essencial da marca de luxo, é o seu 

ADN que garante, inclusive, a sua constante reinvenção. 

Por isto, a identidade é a primeira variável de análise da presente 

investigação. Uma última característica da marca de luxo que não é 

enunciada em nenhum dos fatores do prisma de identidade é a sua 

superfluidade. As marcas de luxo são comummente descritas como 

marcas desnecessárias, mas desejáveis. Esta característica é 

especialmente notável para marcas de luxo de moda (Jin & Cedrola, 

2017). Como Coco Chanel afirmou: “Luxury is a necessity that 

begins where necessity ends”.  

 

 

 

A principal função de uma marca é a comunicação (Clifton & 

Simmons, 2003). Para entrar em contacto com o consumidor, a 

marca tem de se comunicar através dos seus vários pontos de 

contacto. A forma como os sacos e embalagens são desenhados, 

as palavras escolhidas em campanhas publicitárias, a forma como 

os trabalhadores dessa marca se apresentam, os eventos ou 

exposições, o website, o nome de cada produto e as lojas onde 

estes são vendidos, bem como outros aspetos verbais e visuais 

comunicam o poder da marca, a sua equidade. Para Kotler e Keller, 

a comunicação é uma forma de construir equidade de marca (Kotler 

& Keller, 2015). 

A loja é uma das formas de comunicação mais determinantes. No 

setor de luxo, a loja deverá acompanhar explicitamente a evolução 

da marca (Kapferer & Bastien, 2009) havendo uma necessidade de 

renovação e inovação de conceitos. O crescente consumo de 

produtos de luxo leva a estratégias de expansão das marcas, que 

passam pela abertura de lojas em países estrangeiros (Crewe, 2015), 

tornando-se estas novas lojas uma oportunidade de inovação. Neste 

contexto, para além das lojas tipo, surgem novos conceitos de lojas 

como lojas flagship ou lojas pop-up que reforçam a equidade da 

marca através de espaços experienciais (Jin & Cedrola, 2017). 

Figura 1.15. Coco Chanel  

Fonte: https://www.vogue.com/tag 

/designer/coco-chanel 

https://www.vogue.com/tag
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A marca de luxo também investe em formas não convencionais de 

comunicação, tendo a preocupação de estar sempre atualizada com 

formas de comunicação emergentes como media digitais interativos 

ou promoção de eventos desportivos, culturais e de entretenimento 

(Keller, 2013). No entanto, todas estas formas de comunicação têm 

de estar em concordância com a identidade da marca, de forma a 

passar uma mensagem coerente ao consumidor que lhe permita 

identificar a marca em todos estes elementos comunicativos. 

A Hermès é uma marca de moda de luxo francesa que pode ser 

explicativa neste caso. As suas estratégias de marketing e 

comunicação para além de inovadoras têm-se apresentado em 

concordância com a imagem e princípios de herança e exclusividade 

da empresa (Roll, 2018). Para este efeito, a Hermès estabelece 

colaborações com artistas e designers. Exemplo disto é a nova loja 

pop-up virtual - lamaisondescarres.com (Figura 1.16) - dedicada aos 

lenços de seda quadrados, xales, sarjas e estolas da marca, criada 

em parceria com AKQA, uma agência digital. O website permite aos 

visitantes explorar os diferentes quartos da casa virtual que contém 

mais de 600 modelos dos lenços icónicos Hermès, estimulando a 

venda destes através de uma comunicação contemporânea. 

 

 

  

 

De forma intencional ou não, arquitetura é também uma forma de 

comunicação (Raffelt, 2012). Consequentemente, tem sido utilizada 

ao longo da história como uma forma de demonstrar a supremacia 

de instituições ostentando o seu poder financeiro, político e social. 

No entanto, no mundo moderno, as instituições que a arquitetura 

representa já não são exclusivamente a Igreja ou o Estado. Na 

sequência da revolução eletrónica e digital, as grandes empresas 

corporativas tornaram-se a alma da economia, competindo entre si 

para dominar os seus respetivos setores a uma escala global 

(Bahamón & Cañizares, 2009; Sklair, 2017). Neste contexto, a 

capacidade comunicativa da arquitetura oferece uma excelente 

oportunidade de fortalecimento da identidade corporativa de uma 

empresa. 

Até meados do século XX, as estratégias de branding foram 

atribuídas maioritariamente a publicitários, profissionais do 

marketing, empresas de contabilidade, bancos, corretores e alguma 

empresas de design. O psicólogo Ernest Dichter (1907-1991), 

Figura 1.16. Loja virtual Pop-up da 

Hermès 

Fonte: lamaisondecarres.com 
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creditado pelas estratégias de marketing da Barbie da Mattel e de 

sucessos de outras marcas, conduziu uma pesquisa direcionada às 

motivações do subconsciente que levam o consumidor à compra, 

que contribuiu para que os profissionais do marketing dessem mais 

importância aos pensamentos e emoções. Hoje, as agências 

publicitárias e de marketing procuram cada vez mais profissionais da 

arquitetura, pela sua capacidade de criar ambientes que afetam 

profundamente a perceção e o comportamento do consumidor 

(Kelley, 2002).  

Nova Iorque, a cidade do arranha-céu e da quadrícula octogonal, é 

uma demonstração óbvia de como a arquitetura pode penetrar na 

imaginação coletiva. Manhattan apresenta-se como uma “floresta” 

de edifícios de corporações, uma congestão urbanística chamada 

por Koolhaas de Manhattanism (Koolhaas, 1994). Para além do 

Chrysler Building e do Empire State Building (Figura 2.1), as antigas 

Twin Towers eram o símbolo - marca - do poder económico e social 

da América, tornando-se alvo para um ataque contra o país 

(Bahamón et al., 2009). 

Mas a arquitetura corporativa não se manifesta apenas através da 

construção de edifícios icónicos. Na abordagem de Raffelt, quando 

a arquitetura se manifesta de forma a abranger toda a identidade 

corporativa de uma empresa, dever-se-á considerar o termo 

branding arquitetónico. O branding arquitetónico centra-se em 

converter a identidade da marca em espaços tridimensionais que 

permitam a vivência de experiências intensas associadas à marca 

(Raffelt, 2012), comunicando a sua mensagem e valores de modo a 

que todos os sentidos da perceção sejam abordados (Messedat, 

2009). Por outras palavras, tirando um grande partido da “economia 

da experiência”, tal como enunciado por Pine e Gilmore em 1998.  

“People enjoy the experience of buying, sometimes more 

than having the products themselves, because the moment 

of buying is one of enthusiastic fantasy and escape.” (Kelley, 

2002, p. 51) 

Nesta abordagem, as experiências são o pilar das decisões e 

motivação à compra (Pine & Gilmore, 1998), podendo estas 

acontecer não só através do contacto com lojas ou um edifício sede 

da marca, como através de espaços temporários produzidos para 

determinada função ou evento e ainda em mundos artificiais criados 

digitalmente. Neste sentido, a arquitetura pode manifestar a 

identidade corporativa de forma permanente, temporária e digital. O 

que unifica a variedade de conceitos abrangidos pelo branding 

arquitetónico é a esperança de criação de pontos de contacto que 

Figura 2.1. Chrysler Building (esq.) e 

Empire State Building (dir.), Nova 

Iorque 

Fonte: scyscrapercenter.com 
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afetem positivamente a performance da empresa (Raffelt, 2012), 

contribuindo para a equidade da marca. 

Dois fatores determinantes para que o branding arquitetónico possa 

então contribuir para a comunicação da identidade da marca são a 

reputação da empresa corporativa e o nome do arquiteto a que esta 

se associa (Bahamón et al., 2009). A colaboração entre as duas 

marcas, o arquiteto e a empresa, resulta na construção de equidade 

de marca para as duas entidades.  

 

 

 

A vontade de uma entidade de poder ser representada através de 

um desenho arquitetónico distinto, como personificação do seu 

poder, tem precedentes ao longo da história. Tal como a marca, 

após a Revolução Industrial e o início da produção em massa, a 

arquitetura das instalações de produção alterou-se. Inicialmente 

eram impostas “carapaças” de historicismos a estes edifícios de 

produção modernos, aparecendo apenas o contributo da arquitetura 

para esta área no dealbar do século XX (Messedat, 2009). 

Uma contribuição muito citada neste desenvolvimento é o caso da 

colaboração do arquiteto e designer Peter Behrens (1868-1940) com 

a marca de equipamentos elétricos AEG. Desta aliança, iniciada em 

1907, surge a identidade corporativa da empresa, já que Behrens, na 

sua função de consultor artístico, acaba por desenhar todos os 

aspetos da empresa: logótipo (Figura 2.2), lettering, embalagens, 

anúncios, produtos (Figura 2.3) e edifícios (Figura 2.4), numa 

linguagem coerente. 

A influência da arquitetura moderna nas corporações económicas e 

empresariais torna-se mais evidente quando, em 1911, Walter 

Gropius (1883-1969) é convidado pelo diretor da empresa de 

produção de sapatos Fagus, para desenhar a fábrica da marca. As 

fachadas de aço e vidro desenhadas por Gropius ganharam uma 

importância tal que foram utilizadas para todas as campanhas de 

comunicação da empresa, e estabeleceram o reconhecimento não 

só do edifício mas também da marca Fagus (Messedat, 2009). 

Nos anos 50, Frank Lloyd Wright (1867-1959) desenha uma sala de 

exposição para automóveis para o importador de automóveis de luxo 

Maximilian Hoffman, que se torna o modelo para a promoção de 

produtos em Nova Iorque. Ao remover a barreira visual entre o 

consumidor e os produtos, a montra de vidro desenhada por Wright 

atuava como um íman de consumo. A Hoffman Automobile 

Figura 2.2. Logótipos da AEG em 

1908 (cima) e 1912 (baixo) 

Fonte: 

https://www.underconsideration.com

/brandnew/archives/new_logo_for_a

eg_by_prophet.php 

Figura 2.3. Secador de cabelo, 1915 

Fonte: 

https://www.pinterest.pt/pin/2594496

28513918592/?lp=true 

Figura 2.4. Fábrica de Turbinas AEG, 

Berlim, 1909 

Fonte: 

http://uk.phaidon.com/agenda/desig

n/articles/2014/april/02/what-did-

mies-van-der-rohe-mean-by-less-is-

more/ 
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Showroom foi um dos poucos pontos de venda automóvel com 

sucesso em Manhattan, aumentando o prestígio do já próspero 

cliente de Wright (Hession & Pickrel, 2007). 

Contudo, o conceito de branding arquitetónico cuja imagem se 

pretende passar na presente dissertação deu-se com a criação dos 

parques temáticos da Disneyland (Klingmann, 2007). Desde a 

abertura do primeiro parque em 1955 (Figura 2.5), na Califórnia, até 

aos dias de hoje, os parques temáticos da Walt Disney Company 

tornaram-se a forma mais exemplificativa de ambientes 

completamente manipulados e construídos com base numa 

coreografia de experiências sequenciais compostas pela identidade 

da marca. Michael Eisner, CEO da Disney entre 1984 e 2005, via a 

arquitetura como uma importante ferramenta de comunicação dos 

simbolismos e metáforas da Disney, permitindo contar uma história 

em que o papel principal da arquitetura não são os edifícios em si, 

mas sim o tema de cada espaço e a experiência que este 

proporciona. Esta forma de ver a arquitetura como um espaço 

experiencial de motivação ao consumo vai contra os princípios de 

abstração do movimento moderno (Klingmann, 2007). 

Impulsionado pelas oportunidades acrescidas das novas 

tecnologias, o campo do branding viu alterações na viragem para o 

século XXI. No contexto do mercado retalhista, as marcas sentiram 

uma necessidade de atualização e inovação dos seus pontos de 

contacto com os consumidores. Ao mesmo tempo, o mundo da 

arquitetura também viu novas oportunidades nas tecnologias 

digitais, com a possibilidade de modelações paramétricas através de 

programas como o Revit ou o Grasshopper.  

A experiência de consumo criada pela Apple veio alterar a forma de 

relacionamento com os clientes. A primeira loja Apple, desenhada 

pelo ateliê de arquitetura Eight Inc., abre em 2001 com uma 

abordagem futurista a uma nova forma de comércio, em que o cliente 

é convidado a interagir com os produtos e a conhecer as 

funcionalidades destes através de apresentações e eventos (Apple, 

2001). Até aos dias de hoje, este mesmo ateliê continua a 

desenvolver as experiências de consumo da marca e a contribuir 

para o design das lojas, das quais se destaca o icónico cubo de vidro 

em Nova Iorque (Figura 2.6). 

 

 

 

Como já foi referido, a visualização da arquitetura como uma 

ferramenta que estimula o consumo não vai ao encontro da ideologia 

Figura 2.5. Disneyland. Anaheim, 

Califórnia, 1955 

Fonte: 

http://www.imagineeringdisney.com/bl

og/2010/7/17/disneyland-in-1955.html 

Figura 2.6. Loja Apple, Nova Iorque 

Fonte: 

http://eightinc.com/work/apple/apple-

store 
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do movimento moderno. Considerar que um edifício é um “produto” 

é assumir que a arquitetura é um negócio. No entanto, é inegável que 

o capitalismo global mobiliza o potencial comercial da globalização 

para a esfera da arquitetura com tanto sucesso como em outras 

esferas (Sklair, 2010). Nesta abordagem, tal como muitas empresas 

têm orgulho no seu volume de vendas, acreditando que o seu 

produto está a contribuir para a melhoria da vida das pessoas, a 

arquitetura também pode assumir que o seu produto está a contribuir 

para mudanças na sociedade (Kelley, 2002). 

A arquitetura enquanto marca também possui equidade. Um caso 

exemplificativo de uma cidade que beneficiou deste efeito é Bilbau. 

Esta cidade, conhecida pelo seu status financeiro como a sede dos 

principais bancos espanhóis, entrou num processo de 

reestruturação económica e cultural na última década do século XX, 

após uma profunda crise, utilizando a arquitetura como catalisador 

para a renovação urbana. O Museu Guggenheim (Figura 2.7), 

inaugurado em 1997, desenhado por Frank Gehry (1929), teve um 

papel determinante que transformou a cidade num destino turístico 

eminente. Para tal, segundo Klingmann, contribuíram três fatores 

determinantes: Frank Gehry como arquiteto de renome, a imagem 

icónica do museu e a marca global Guggenheim (Klingmann, 2007). 

O Guggenheim de Frank Ghery tem tanto sucesso como ícone que 

se tornou sinónimo da nova identidade da cidade e passou a ser 

conhecido pelo nome da própria cidade (Klingmann, 2007). O “efeito 

Bilbau” revela como a arquitetura pode ser uma ferramenta de 

marketing eficiente, dando um novo significado à cidade e 

experiências memoráveis aos seus habitantes e visitantes. Klingmann 

reforça esta ideia: 

“This is where the true potential of architecture lies: in its 

ability to change the social, political, cultural and economic 

status of its beneficiary – whether a single client, a 

corporation, or a city.”  (Klingmann, 2007, p. 67) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Museu Guggenheim, Bilbau 

Fonte: David Heald, https://www.guggenheim.org/about-us 
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Uma ida ao teatro, a um concerto ou a um evento desportivo; a visita 

a um museu, galeria de arte ou cidade; a assistência a um jogo ou a 

prática de um desporto; beber um café com amigos, ir a uma festa 

de aniversário ou a um novo restaurante – parecem simples práticas 

do dia-a-dia, praticadas desde sempre. No entanto, muitos destes 

eventos são “manipulados” ou estimulados pelas empresas que os 

promovem, de forma quase impercetível, com o objetivo de 

proporcionar a melhor experiência possível, para que a pessoa que 

vive essa experiência fique com o desejo de a repetir, ou 

recomendar, promovendo o seu lucro (Pine & Gilmore, 1998). A partir 

da segunda metade do século XX, tal como enunciado por Neumeier, 

a estratégia do marketing incide na cultura da experiência (Neumeier, 

2006). Os produtos passam a ser comercializados pelo sentimento 

que transmitem, e os mais simples eventos surgem como um novo 

objeto do marketing. 

Em 1998, Joseph Pine e James H. Gilmore introduzem um novo 

conceito associado a esta problemática – a “economia da 

experiência”, ditando o fim da indústria dos produtos e serviços, que 

não se vendem sem uma experiência associada. As experiências, ao 

contrário dos produtos e serviços, são pessoais, existem apenas na 

mente do indivíduo que teve esse contacto emocional, físico, 

intelectual ou até mesmo espiritual (Pine & Gilmore, 1998) 

Segundo estes autores, as experiências que um consumidor tem ao 

entrar em contacto com uma marca podem ser analisadas ao nível 

da sua participação - ativa ou passiva - e da sua conexão - absorção 

ou imersão -, podendo as experiências ser classificadas em quatro 

domínios: entretenimento, educação, estética, evasão (Pine & 

Gilmore, 1998), como se pode observar na Figura 2.8. Apesar da 

crítica feita posteriormente a este método de classificar as 

experiências, e comentada pelos autores em 2013 (Pine & Gilmore, 

2013), este modelo será tido em conta no desenvolvimento deste 

trabalho. 

As experiências mais ricas e desejadas são as que conseguem 

produzir efeitos nos quatro domínios (Pine & Gilmore, 1998). As 

empresas, em especial as que representam grandes marcas, tiram 

partido de estratégias que promovam o acontecimento de 

experiências nos pontos de contacto do consumidor com a marca, 

motivando-o à compra (Pine & Gilmore, 2013). Neste contexto, a 

arquitetura é convocada dada a sua capacidade de criação de 

ambientes e espaços memoráveis que promovem o acontecimento 
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destas experiências, que são a segunda variável de análise desta 

investigação. 

Estes espaços são chamados de brandscapes, conceito introduzido 

pela primeira vez por John Sherry em 1986 e reutilizado por Anna 

Klingmann no seu livro Brandscapes: Architecture in the Experience 

Economy (2007). A brandscape é a materialização da imagem de uma 

marca num espaço físico, transformando-se no elemento chave de 

ligação entre a identidade da marca, a cultura, a arquitetura e o 

urbanismo (Klingmann, 2007). Com esta materialização, o 

consumidor consegue desenvolver um contacto ativo e físico com a 

marca, sendo que esta funciona como um modelo cultural da forma 

como este deve atuar, pensar e sentir (Thompson & Arsel, 2004), 

proporcionando-lhe uma experiência que contribui para o seu nível 

de identificação.  

 

 

 

A colaboração entre Frank Gehry e a marca Guggenheim, com 

resultado no museu de Bilbau, não representa totalmente uma 

inovação do final do século XX. Desde sempre, que a iconicidade na 

arquitetura é definida não só pela originalidade da forma proposta 

como também pela fama e significado estético/simbólico de certo 

arquiteto (Sklair, 2010), normalmente denominado de arquiteto-

estrela. No caso do museu de Bilbau, a inovação foi a repercussão 

global e o impacto económico que teve na cidade basca. 

Por arquitetos-estrela entende-se um grupo de arquitetos 

globalmente conhecidos que, tal como os seus edifícios, ganham um 

estatuto de ícone. Sklair distingue três grupos distintos de 

arquitetos-estrela: globais, nacionais e locais - normalmente ao nível 

da cidade (Sklair & Gherardi, 2012). O primeiro é constituído pelos 

quatro designers de topo dos ícones construídos no início do século 

XXI, a saber Frank Gehry (1929), Norman Foster (1935), Rem 

Koolhaas (1944) e Zaha Hadid (1950-2016); o segundo, abrange 

cerca de trinta arquitetos de renome, como David Chipperfield 

(1953), em Inglaterra, Thom Mayne (1944), nos Estados Unidos da 

América, Renzo Piano (1937), em Itália, e Álvaro Siza Vieira, em 

Portugal; por fim, o terceiro, e maior dos grupos, consiste em ateliês 

como Nikken Sekkei (fundados em 1900), baseados no Japão, HOK 

(fundados em 1955), nos Estados Unidos da América, ou Tabanlioğlu 

(fundados em 1990), na Turquia (Sklair, 2017). 

A sociedade global e as grandes corporações que comissariam 

dispendiosos projetos icónicos, por sua vez, impõem à arquitetura 

Figura 2.9. Cartoon por Klaus Toon 

Fonte: 

https://klaustoon.wordpress.com/200

9/04/23/on-starchitecture/ 
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que seja mediatizada de forma a provocarem o interesse e o desejo 

no consumidor, tendo o arquiteto-estrela um papel essencial em 

atrair esta atenção. De forma a manter os media interessados, esta 

personalidade é assim encorajada a assumir riscos, quebrar as 

regras e a ser melhor que os seus concorrentes (Jencks, 2006). Esta 

necessidade de surpreender, dentro de uma cultura corporativa de 

alta tensão, explica o desagrado de alguns arquitetos que não 

concordam com esta visão da arquitetura como produto e negócio, 

visto que este termo surge essencialmente do fanatismo por obras 

de iniciativa privada que, segundo estes, leva a uma perda de 

credibilidade do arquiteto (Heathcote, 2018). 

 

 

 

Roland Barthes no seu artigo “The Eiffel Tower”, publicado em 1979, 

explora a ideia de que os ícones são proclamados ícones não só por 

apresentarem uma estética original, mas também porque o seu 

simbolismo é aberto e enigmático, permitindo múltiplas 

interpretações. Barthes descreve a Torre Eiffel (Figura 2.10) como o 

“verbo” perfeito, que é visto e permite que as pessoas vejam a partir 

dele, um símbolo de Paris, de França e do progresso do Homem 

(Barthes, 1979). Pouco mais de duas décadas mais tarde, em 2002, 

Charles Jencks é o primeiro a aplicar sistematicamente esta teoria 

do “significado enigmático” ao estudo da iconicidade arquitetónica, 

na sua obra The New Paradigm in Architecture (2002). Para este, a 

ordem de trabalho da arquitetura é chegar a um design 

extraordinário, que sirva como ponto de referência, que não se 

pareça com nada antes visto (Jencks, 2002). 

Os edifícios icónicos estiveram desde sempre associados aos 

conceitos de poder e prestígio. Até à revolução eletrónica que 

conduziu à revolução digital, muitas das grandes obras 

arquitetónicas com valor icónico eram promovidas pelo Estado ou 

pelo Poder Religioso, por exemplo. Segundo Sklair, historicamente, 

estes edifícios espelham a estrutura social de cada época. Este 

considera que a primeira era de ícones arquitetónicos foi marcada 

pela construção de edifícios religiosos monumentais, como os 

templos gregos ou as catedrais góticas; a segunda era pelos 

Estados e Impérios com a construção de palácios reais, 

monumentos e edifícios oficiais; e que, nos dias de hoje, as formas 

dominantes de arquitetura icónica são promovidas pelas 

corporações (Sklair, 2017).  

Figura 2.10. Torre Eiffel, Paris 

Fonte: 

https://www.pinterest.pt/pin/5561946

22701692938/ 
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Os ícones de hoje - centros comerciais, sedes de empresas, museus, 

espaços performativos, plataformas de transportes e outras 

construções espetaculares - ganham reconhecimento global através 

dos media, servindo não só para as suas funções, mas também 

como cenário para anúncios, pontos de encontro, edifícios chave da 

comunicação turística da cidade e dos seus empreendedores. Neste 

contexto, também os marcos arquitetónicos do passado se 

transformam em ícones, mobilizados pelo comércio turístico (Sklair, 

2017). Isto leva Charles Jencks a afirmar que o monumento foi 

substituído pelo edifício icónico uma vez que “anything can be an 

icon” (Jencks, 2006, p. 4). Assim, um museu muito expressivo ou uma 

loja flagship com a tecnologia mais inovadora podem ter um papel 

urbano tão determinante como uma catedral ou outro edifício 

público. 

“If people no longer go to church, only follow politics as a 

sport, and dedicate themselves to shopping, then why can’t 

Prada become the icon of the moment?” (Jencks, 2006, p. 5) 

Posto nestes termos, a arquitetura parece levar um rumo 

“chocante”, entendida como um produto de consumo ou meio da 

promoção de uma atitude consumista, provocando uma certa 

alienação e tornando-a tão controversa como a religião ou a política. 

Há, no entanto, um lado positivo, e neste caso é necessário destacar 

a possibilidade de um desenvolvimento criativo por parte dos 

arquitetos dado os meios financeiros e técnicos colocados ao seu 

dispor. Na arquitetura, bem como em outros campos relacionados 

com a cultura, promover o “produto” através da sua iconicidade é 

simplesmente uma forma de aumentar o lucro financeiro que lhe está 

associado (Sklair, 2010). 

Feita esta análise, para além dos arquitetos-estrela enquanto 

arquitetos icónicos, podem-se então enumerar um conjunto de 

características que estabelecem um nível de iconicidade para o 

produto arquitetónico: estética original, simbolismo aberto e 

enigmático, poder económico, atenção dos media, promoção do 

turismo, novas tecnologias, novos materiais, globalização, cultura. 

Esta é, assim, a nossa terceira variável de investigação. 
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Estabelecida em 1913 por Mario Prada na prestigiosa Galeria Vittorio 

Emanuele II, a Fratelli Prada (nome inicial da marca) posicionava-se 

já no topo do mercado de acessórios em Itália (Moore & Doyle, 

2010). Hoje, apresenta-se como uma das marcas de moda de luxo 

mais poderosas do mundo. 

Aquando da sua fundação, a loja de Mario Prada vendia malas de 

ombro, malas de viagem e acessórios de alta qualidade. Tornando-

se rapidamente uma fonte de elegância para clientes italianos e 

europeus ganha, em 1919, o título de Fornecedora Oficial da Casa 

Real Italiana, o que permitiu a utilização do brazão e da corda com 

nós, símbolos da Casa de Savoy, no seu logótipo (Figura 3.1) (Prada 

Group, 2018). 

No entanto, mantendo-se um negócio nacional, ao contrário de 

outras marcas de luxo (como a Gucci, por exemplo) que iniciaram 

expansões internacionais, até meados da década de 1970, a Prada 

era um negócio pouco conhecido fora de Itália, com uma gama de 

produtos de luxo de pouca relevância e uma identidade de marca 

frágil. Até ao momento em que Miuccia, neta de Mario, assume a 

liderança do negócio, juntamente com Patrizio Bertelli (Moore & 

Doyle, 2010). 

De acordo com o relatório financeiro relativo ao ano de 2017, o 

Grupo Prada conta de momento com cinco marcas, uma instituição 

cultural - a Fundação Prada, criada em 1993 - e uma equipa de vela - 

Luna Rossa. O grupo tem presença em 70 países, com 625 DOS, 21 

fábricas de produção e edifícios sede em Milão, Northampton e 

Nova Iorque (Prada Group, 2018). 

 

 

 

Maria Bianchi – nome de nascença de Miuccia Prada (Figura 3.2) - 

nasce a 10 de maio de 1949, em Milão, terceira filha de Luigi Bianchi 

e Luisa Prada. Tem uma educação católica e conservadora, mas 

desde jovem que Miuccia sente a necessidade de ser diferente e 

pioneira (Renterghem, 2012). Completa o doutoramento em Ciências 

Políticas na Universidade de Milão, antes de enveredar pelo mundo 

das artes dramáticas como mimo. Com esta formação, trabalha no 

Teatro Piccolo de Milão durante cinco anos. Também passa um 

breve período como ativista do partido comunista, onde discursa em 

encontros de campanha a favor do aborto. Apesar de feminista, o 

Figura 3.1. Primeiro logótipo Prada 

Fonte: 

https://logorealm.com/prada-logo/ 

Figura 3.2. Miuccia Prada 

Fonte: 

https://www.interviewmagazine.co

m/fashion/miuccia-prada 
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dress code típico das feministas da altura incomodava-a - era das 

únicas mulheres que nunca usava jeans e preferia saias. O visual e a 

aparência dominavam a sua atenção, sobrepondo-se ao seu 

interesse por política e problemas sociais (Fury, 2015). 

Em 1975, entra para o negócio da família, na altura gerido pela sua 

mãe. Dois anos mais tarde, conhece Patrizio Bertelli (1946), que se 

viria a tornar seu marido e pai dos seus dois filhos, trabalhando juntos 

para a definição das bases da expansão internacional futura da 

Prada. Bertelli torna-se pioneiro na introdução de um novo modelo 

de negócios na indústria de luxo, baseado no controlo direto de 

todos os processos, aplicando critérios rigorosos de qualidade em 

todas as etapas da produção. Este modelo de negócio associado à 

criatividade dissidente de Miuccia, inspirada na sua observação não 

convencional da sociedade, permite antecipar – e muitas vezes 

influenciar – as tendências de moda e estilo (Prada Group, 2018). 

Desde sempre apreciadores de cultura e arte, em 1993, Miuccia e 

Bertelli criam a Fundação Prada (Prada Group, 2012), uma instituição 

cultural que vê a cultura como necessária para a compreensão da 

vida humana e do mundo. O principal foco da fundação são as ideias 

e a forma como o Homem as transforma em disciplinas específicas 

e produtos culturais como a literatura, o cinema, a música, a filosofia, 

a arte e a ciência (Fondazione Prada, 2018). 

A personalidade de Miuccia é tida em conta como extremamente 

controversa. Desde o início da sua carreira no mundo da moda que 

se mostra instintiva e fiel aos seus princípios, com um exímio poder 

de antecipar e comunicar novas tendências. Apresenta-se como uma 

intelectual, mas abomina ser considerada como tal (Furniss, 2016). 

Possui uma extensa coleção de arte contemporânea e moderna, mas 

não se vê como uma colecionadora (Cooke, 2015). Uma vez ativista 

do partido comunista, hoje é a representação do capitalismo global. 

Esta controversidade icónica patente na personalidade de Miuccia 

aliada à sua criatividade e graças ao modelo de gestão de Bertelli, 

redefiniu a indústria de luxo da moda. 

 

 

 

Quando Miuccia e Bertelli começam a trabalhar juntos, identificam a 

necessidade de assegurar a distinção da Prada, tomando medidas 

radicais e inovadoras para diferenciar a sua identidade no setor de 

luxo. Com o lançamento de uma coleção de malas de nylon preto 

(Figura 3.3) em 1978, Miuccia provou-se original tanto no seu design 

como na forma de branding das malas, recorrendo à sua formação 

Figura 3.3. Mochila de nylon preta 

Prada. Vogue, 1989 

Fonte: 

https://www.vogue.com/article/fashi

on-runway-prada-backpack-prada-

cruise-2018 
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académica para imprimir um valor intelectual à marca, como uma 

alternativa inteligente e perspicaz em relação a outras marcas, e 

atraindo clientes cognoscentes e distintos (Moore & Doyle, 2010). 

Tendo desenvolvido uma nova, moderna e distinta coleção de 

acessórios, Miuccia e Bertelli sentiram a necessidade de definir as 

bases para uma expansão internacional, colocando o produto nas 

principais lojas de departamento e lojas de moda nos Estados 

Unidos da América e na Europa. De seguida, definiram um novo 

design para a sua nova loja em Milão, na Via Della Spiga (1983) que 

serviu de modelo para a abertura das primeiras lojas em Nova Iorque 

(1986), Paris, Madrid e Londres. Em 1992, a marca já contava com 

coleções de vestuário feminino, masculino e calçado (Moore & 

Doyle, 2010). No fim dos anos 1990, a Prada já não era uma marca 

de pequena-escala nacional. Até hoje, tem vindo a crescer, 

tornando-se num grupo internacional de moda composto por cinco 

marcas distintas (Figura 3.4): Prada; Miu Miu, fundada por Miuccia 

Prada em 1993, com uma atitude provocadora, descontraída e 

sofisticada; Church’s, adquirida em 1999, fabricante líder de calçado 

masculino tradicional e de alta qualidade; Car Shoe, marca de 

calçado conhecida pelos seus icónicos mocassins com sola de 

borracha cravejada, assimilada pela Prada em 2001; e Pasticceria 

Marchesi, pastelaria histórica, conhecida pela sua interpretação 

contemporânea de especialidades tradicionais, parte do grupo 

desde 2015 (Prada Group, 2018).  

A marca registada Prada, bem como as outras quatro marcas acima 

mencionadas, são propriedades registadas pela Prada S.A., uma 

empresa com sede no Luxemburgo. A Prada S.p.A. é uma empresa 

corporativa italiana, com sede em Milão, que gere todas estas 

marcas. A Prada S.A. e a Prada S.p.A são normalmente mencionadas 

coletivamente como Prada; a Prada S.p.A e os seus subsidiários
1
, 

num todo, formam o Grupo Prada («Prada S.p.A. Company Info», 

2014). De acordo com a forma de classificar marcas apresentada em 

1.2.1, pode-se dizer que a marca Prada é uma marca corporativa pois 

encapsula a visão, valores, personalidade e imagem da empresa num 

conjunto de várias marcas individuais; internacional com estratégia 

transnacional já que desenvolve conceitos de branding individuais 

em cada mercado estrangeiro em que atua, mantendo, no entanto, 

uma identidade corporativa como guia para adaptações locais; com 

um posicionamento superior ao premium, de luxo, por cultivar a sua 

singularidade e por prioritizar esta sua identidade – analisada de 

seguida. 

 

1
 Por subsidiários compreendem-se as empresas que são propriedade da empresa-

mãe. Estas empresas são entidades jurídicas distintas criadas ou não pela empresa-

mãe. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Figura 3.4. (1) Campanha publicitária 

PV18 Miu Miu; (2) Campanha 

publicitária SS18 Church's; (3) 

Mocassin icónico da Car Shoe; (4) 

Pasticceria Marchesi na Galeria 

Vittorio Emanuele II, Milão 

Fonte: 

https://www.pradagroup.com/en.htm

l 
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De forma a analisar a Prada como um todo holístico, aplicar-se-á a 

análise do prisma de identidade da marca definido por Kapferer 

(2008) - Figura 3.5 – analizando os fatores externos da marca que se 

refletem nos fatores internos, e que são transversais a todas as cinco 

marcas do portfolio apresentado pelo grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto aos (1) elementos tangíveis, teve-se em conta o nome, 

logótipo, cores, produtos icónicos e imóveis da marca. O nome da 

marca, tal como o da empresa que a gere, é Prada.  

O seu logótipo atual é minimalista, do tipo wordmark, dizendo 

apenas “PRADA” em letras maiúsculas, pretas, em negrito - Figura 

3.6; apesar de aparentar simplicidade, a sua fonte é extremamente 

complexa, com traços contrastantes finos e grossos, com serifa. 

Este wordmark foi retirado do logótipo original criado no início do 

século XX, que ainda hoje é utilizado em alguns elementos 

decorativos da empresa. As malas vendidas pela marca também 

apresentam um pequeno triângulo que contém este wordmark e o 

brasão do logótipo original.  

Em relação às cores mais utilizadas, destacam-se o preto e o branco 

em elementos gráficos, de forma a permitir versatilidade. Nas lojas 

Prada, surge a cor verde-lima e apontamentos de cor-de-rosa, bem 

como em algumas lojas Miu Miu.  

Cada marca Prada apresenta os seus produtos icónicos: para a 

Prada, é a coleção de malas em nylon preto, como é exemplo a da 

Figura 3.7, e a mala de nome Prada Galleria; para a Miu Miu, a mala 

Miu Miu Crystal; no caso de Church’s, a sua coleção de sapatos 

masculinos icónicos; no de Car Shoe, o mocassin; e por fim, a 

Pasticceria Marchesi destaca-se pelo seu panetone e embalagens 

utilizadas.  

Figura 3.6. Logótipo wordmark Prada 

Fonte: prada.com 

Figura 3.7. Prada nylon 

Fonte: 

https://store.prada.com/en/pradapt/1B

Z811-V44-F0002-V-OOO 
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Figura 3.5. Prisma de identidade da Prada 

Fonte: Kapferer, 2008 (adaptado) 
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Quanto aos imóveis, a Prada possui 625 DOS (Directly Operated 

Store), lojas tipo de todas as suas cinco marcas que se distribuem 

por 70 países, com desenho pelo arquiteto Roberto Baciocchi (1946), 

que trabalha com a marca desde 1976 (Interligator, 2014). No caso 

da marca Prada, estas lojas têm por base o modelo de loja criado 

para a loja aberta em 1983 na Via Della Spiga, em Milão – The Green 

Store
2
 (Figura 3.8). A Prada desenvolveu também um conjunto de 

lojas especiais e icónicas, das quais se destacam a Prada Galleria - 

contruída por Giuseppe Mengoni entre 1965 e 1967, aberta em 1913 

e restaurada por Baciocchi entre 2014 e 2015 -, em Milão; os 

Epicenters de Nova Iorque - OMA, 2001 -, Tóquio - Herzog & de 

Meuron, 2003 – (Figura 3.9) e Los Angeles - OMA, 2004 -, e a loja 

flagship da Miu Miu - Herzog & de Meuron, 2015 -, em Tóquio.  

A Fundação Prada, enquanto instituição cultural, tem instalações 

permanentes em Milão e Veneza. Em Milão, ocupa o espaço de uma 

antiga destilaria de gin datada de 1910 no complexo industrial do 

Largo Isarco, que combina antigas estruturas industriais com novos 

volumes - projeto desenvolvido por OMA e inaugurado em 2015; 

bem como o um espaço dedicado à fotografia e à linguagem visual, 

o Osservatorio, na Galleria Vittorio Emanuele II, restaurado em 

simultâneo com a loja na mesma localização. Por sua vez, a sede da 

Fundação em Veneza ocupa o espaço do palácio Ca’ Corner della 

Regina desde 2011.  

Os edifícios sede da Prada localizam-se na Via Bergamo, em Milão – 

projeto por Roberto Baccionchi, 2000; em Nova Iorque – projeto por 

Herzog & de Meuron, 2003 e 2017; e em Northampton – fábrica 

icónica da Church’s construída em 1957. A Prada conta ainda com 

vinte e uma unidades de produção, dezoito das quais se distribuem 

por Itália, sendo as restantes em França, Reino Unido e Romania. 

Destas unidades de produção destacam-se as fábricas jardim de 

Montegranaro (2001), Montevarchi (2001) e Valvigna (2013) – 

presente na Figura 3.10 -, desenhadas pelo arquiteto Guido Canalli 

(1935) (Prada Group, 2018). 

Em relação ao fator (2) personalidade, a identidade da marca Prada 

foi construída em torno dos princípios e da imagem única e 

carismática de Miuccia (Ryan, 2007). A sua inquietação intelectual e 

ousadia criativa permitem-lhe não só ser estilista de profissão - 

apesar da distância ao seu background académico - mas também 

curadora de arte, produtora de cinema, aspirante a arquiteta, 

comunista controversa, consumista àvida e socialista irrestrita. Nas 

coleções que cria para as suas marcas o seu principal objetivo não 

 

2
 Loja que introduziu a cor verde lima como identitária da Prada. 

Figura 3.9. Prada Epicenter, Tóquio. 

Herzog & de Meuron, 2003 Fonte: 

http://www.prada.com/en/a-future-

archive/epicenters/epicenters-

tokyo.html 

Figura 3.8. The Green Store, Via Della 

Spiga, Milão. Roberto Bacciochi, 1983 

Fonte: 

https://www.pradagroup.com/en/grou

p/history.html 

Figura 3.10. Fábrica jardim de Valvigna, 

Toscana. Guido Canalli, 2013 

Fonte: 

https://www.pradagroup.com/en/pers

pectives/stories/sezione-

luoghi/valvigna.html 
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é chegar a um desenho característico, mas sim a um conceito que 

exprima uma ideia ou inquietação. Isto leva-a a explorar o conceito 

de ugliness na moda, que considera muito mais verdadeiro e humano 

que a “bourgeois idea of beauty” (O’Hagan, 2013). Miuccia 

identifica-se com uma filosofia “anti-marca/anti-moda/anti-

comercial” (Tokatli, 2014), esperando que os seus produtos sejam 

desejados pelo seu valor intrínseco e não pelo logótipo que lhes vem 

associado. Este tipo de característica destaca-a dos seus opositores 

no mundo da moda, pois a sua grande preocupação não é vender 

ou lucrar ao máximo, mas sim intelectualizar o seu trabalho. Isto leva-

a a associar-se com artistas, cineastas, arquitetos. Miuccia 

considera que o seu trabalho acaba por ser um auto-retrato, 

afirmando: 

“It comes from me. It’s my soul. It’s my life. My work and my 

life are more or less the same thing, and I never consider that 

the work is something different. The job, the Foundation, my 

personal life, it’s all one thing.” (Miuccia Prada, O’Hagan, 

2013, p. 8) 

A (3) imagem reflexo, que promove a ideia do consumidor ideal 

desenhado pela marca, no caso da Prada, é a de um consumidor 

composto, cognoscente e alternativo (Moore & Doyle, 2010; Trebay 

& Bellafante, 2001). A Prada pretende chegar a dois grupos distintos 

de consumidores: um de criativos culturais, intelectuais, inovadores 

e outro que abrange a nova geração jovem (Progetto Prada Arte, 

2016). As campanhas publicitárias transparecem a visão de beleza 

contraditória e elegância moderna da marca pela lente de fotógrafos 

como Steven Meisel (1954) - Figura 3.11 - e Willy Vanderperre (1971) 

- Figura 3.12. 

Os consumidores Prada, por sua vez, estabelecem dois tipos de (4) 

imagem própria: o primeiro grupo de consumidores compreende o 

legado intelectual da marca e é composto pelos seus entusiastas, 

que se consideram uma elite cognoscente; o segundo grupo de 

consumidores tem uma análise mais comercial da marca e interessa-

se mais pelo facto de esta funcionar no setor de luxo, encontrando-

se ainda numa fase de exploração pessoal e da marca em si 

(Progetto Prada Arte, 2016). 

A (5) relação, relembremos, o fator que estabelece o relacionamento 

entre a marca e o seu destinatário e a mensagem que esta passa 

através da sua história, leva-nos às máximas desenvolvidas pela 

Prada ao longo do seu processo de expansão. A primeira é o 

consumo de conhecimento e cultura sobreposto ao consumo do 

produto. O luxo da marca personifica-se pela sua experiência e não 

Figura 3.11. Campanha publicitária da 

coleção de mulher Outono/Inverno, 2013 

Fonte: 

http://www.prada.com/en/collections/ad

vertising-campaign/archive/woman-fw-

2013.html 

Figura 3.12. Campanha publicitária da 

coleção de mulher Outono/Inverno, 2017 

Fonte: 

http://www.prada.com/en/collections/ad

vertising-campaign/city-of-women-

fw17.html 
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pela qualidade, detalhe e desenho impresso em cada produto. Por 

fim, considera-se a ascensão dos think tanks de moda (Progetto 

Prada Arte, 2016). 

O último fator analisado no prisma de identidade da Prada é então a 

(6) cultura da marca, que a leva a colecionar entusiastas fiéis. O seu 

ADN caracteriza-se por uma visão alargada da moda, estendendo a 

sua vertente criativa ao mundo da política e à atualidade. A arte, 

arquitetura, cinema e cultura são campos intrínsecos à marca. A 

inovação ultrapassa os limites do gosto, incluindo o da própria 

Miuccia, que desafia os desejos do subconsciente e glorifica a 

contradição e o feio. O principal foco da marca são as ideias e a 

forma como a humanidade as transformou em disciplinas especificas 

e produtos culturais (Progetto Prada Arte, 2016). 

Apesar da sua longa história e tradição, a Prada só se transforma 

numa marca de luxo com reconhecimento internacional após 

Miuccia Prada se tornar a sua CEO (juntamente com Patrizio Bertelli) 

e diretora criativa. Os seus princípios intelectuais refletem-se na 

forma como a identidade da Prada se desenvolve ao longo do 

tempo. Miuccia afirma:“I want to be more clever, or more difficult, or 

more complicated, or more interesting, or more new.” (Fury, 2015), e 

em todos os aspetos da Prada SpA se constata esta filosofia de 

inovação, de quebrar regras, de excelência, talento singular, que vão 

além dos limites da moda (Prada Group, 2018). 

O prisma de identidade de Kapferer ajuda-nos a compreender como 

os elementos intangíveis (2, 3, 4, 5 e 6) se refletem nos elementos 

tangíveis (1); os fatores internos espelham os fatores externos e vice-

versa. A filosofia “anti-marca/anti-moda/anti-comercial” é visível em 

produtos que contradizem as tendências óbvias do mundo da moda 

produzindo, ainda assim, bons desempenhos comerciais que 

refletem o poder da marca. O desejo intangível de 

multidisciplinaridade intelectual verifica-se em elementos tangíveis 

como a Fundação Prada. Para o sucesso da marca, é necessário que 

esta se apresente com uma identidade estabelecida, mas flexível e 

aberta à inovação (Figura 3.13).  

 

 

 

 

 

 Figura 3.13. Vendas ao longo das fases de evolução da Prada 

Fonte: Progetto Prada Arte, 2016 (adaptado) 
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Fundado em 1975 por Rem Koolhaas, Elia Zenghelis (Atenas, 1937), 

Madelon Vriesendorp (Utreque, 1945) e Zoe Zenghelis (Atenas, 1937) 

- Figura 4.1 -, o Office for Metropolitan Architecture – OMA – surgiu 

como uma colaboração de dois arquitetos e duas artistas cuja 

missão era reabilitar o estilo de vida metropolitana (VIZ Magazine, 

1978) e definir novos tipos de relações – tanto teóricas como 

práticas – entre a arquitetura e a situação cultural contemporânea 

(Zaera, 1992). Hoje, apresenta-se como uma das práticas de 

arquitetura mais mediáticas a nível internacional.  

Koolhaas e Zenghelis conhecem-se em 1969, na escola Architectural 

Association - AA, em Londres, na condição de aluno e professor. O 

seu primeiro trabalho em conjunto é a dissertação de final de curso 

de Koolhaas que resulta na obra Exodus, or the Voluntary Prisioners 

of Architecture (1972) - Figura 4.2 -, ilustrado pelas suas mulheres, 

Madelon e Zoe (Zenghelis, 2009). 

Em 1972, Koolhaas recebe uma bolsa de investigação para trabalhar 

com Oswald Mathias Ungers (1926-2007) na Universidade Cornell e 

Zenghelis começa da dar aulas na Universidade Columbia. Neste 

novo contexto americano, impressionados pelo conceito do arranha-

céus e pela cidade de Nova Iorque, Koolhaas e Zenghelis iniciam 

uma série de trabalhos teóricos que convergem na obra Delirious 

New York (Zenghelis, 2009). Três anos mais tarde, decidem passar 

da teoria à prática e começam a participar em competições de 

arquitetura na Europa, regressando a Londres (Zaera, 1992). 

Após várias encomendas de projetos para a Holanda, o OMA abre 

um escritório em Roterdão onde centraliza as suas atividades. Ao 

mesmo tempo, nasce a Fundação Groszstadt, uma estrutura 

independente do escritório que controla as suas atividades culturais 

(Zaera, 1992) e que mais tarde se transforma em Architecture Media 

Organization – AMO. Atualmente, para além de Roterdão, o OMA 

tem sede em Nova Iorque, Pequim, Hong Kong, Dubai e Perth (Fairs, 

2016).  

 

 

 

Remment Lucas Koolhaas – nome de nascença de Rem Koolhaas 

(Figura 4.3) - nasce a 17 de Novembro de 1944, em Roterdão, 

primeiro filho de Anton Koolhaas e Selinde Pietertje Roosenburg. Vive 

em Amesterdão até aos oito anos de idade, altura em que se muda 

Figura 4.1. Madelon Vriesendorp, Rem 

Koolhaas, Elia e Zoe Zenghelis  

Fonte: 

https://www.telegraph.co.uk/culture/c

ulturepicturegalleries/11532435/15-

couples-that-changed-art-

history.html?frame=3265337 

Figura 4.2. Ilustração de Exodus or the 

Voluntary Prisioners of Architecture 

Fonte: http://socks-

studio.com/2011/03/19/exodus-or-the-

voluntary-prisoners-of-architecture/ 
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com a família para a Indonésia, apenas regressando à Holanda em 

1956. Inicia a sua carreira profissional como jornalista para a revista 

semanal Haagse Post, onde escreve sobre assuntos do espectro 

artístico e cultural. Para além do seu trabalho como jornalista, 

Koolhaas estuda guionismo, em Amesterdão, acabando por 

pertencer ao grupo de cineastas “1, 2, 3, enz” (Böck, 2015). Em 1968, 

começa a estudar arquitetura na Architectural Association, em 

Londres. Durante este período, é aluno de arquitetos e artistas como 

Peter Cook, Cedric Price, Peter Smithson, Charles Jencks, Alvin 

Boyarsky e Elia Zenghelis. Uma das suas investigações passou por 

um estudo do muro de Berlim como um objeto arquitetónico que não 

é apenas uma separação física, mas também a personificação e o 

símbolo de Berlim. Quando se muda para os Estados Unidos da 

América, em 1972, adota este mesmo método de interpretação na 

sua examinação da metrópole (Böck, 2015). 

Em 1975, funda o Office for Metropolitan Architecture, cujo escolha 

de nome significa uma interpretação da arquitetura como uma 

configuração urbana e não um objeto único (Böck, 2015). A sua obra 

Delirious New York, publicada em 1978, tornou-o num arquiteto 

reconhecido antes de realizar o seu primeiro edifício. Koolhaas 

descreve o livro como uma exploração da cultura de congestão, 

dado o seu interesse pelo potencial da densidade de atividades e 

condições que coexistem na cidade (The Hyatt Foundation, 2000). 

De volta a Londres, Koolhaas começa a dar aulas na AA, onde 

conhece Zaha Hadid (1950-2016) que se junta aos OMA até à 

fundação do seu próprio escritório em 1979 (Zaha Hadid Architects, 

2018). 

Para além do seu trabalho com OMA, Koolhaas é professor na 

Universidade de Harvard, onde analisa temas como os espaços, 

técnicas e ideologias de retalho e consumo em Projects on the City 

II: The Harvard Guide to Shopping (2001) e o Delta do Rio das 

Pérolas na China em Projects on the City I: Great Leap Forward 

(2002) (Harvard GSD, 2016). O seu trabalho de investigação teórica 

é constante, resultando em obras como S, M, L, XL (1995), produzido 

em colaboração com o designer gráfico canadiano Bruce Mau, onde 

Koolhaas faz uma compilação do trabalho de OMA juntamente com 

uma série de textos canónicos: “Bigness, or the Problem of the 

Large”, “The Generic City” e “Typical Plan”. Na obra Content: 

Triumph of Realization (2004), explica a conjuntura OMA | AMO, com 

a sua metodologia de investigação como base para a prática 

arquitetónica (Böck, 2015). É necessário destacar “Junkspace” 

(2002), texto onde Koolhaas descreve a nova forma de espaço que 

se está a apoderar do mundo, nomeadamente os espaços de 

centros comerciais, aeroportos, centros de conferências, hotéis, 

Figura 4.3. Rem Koolhaas 

Fonte: 

https://www.gosee.us/image/736842/n

ews/29045 
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galerias de arte, que unificam a arquitetura num contexto sem 

passado nem futuro, num “espaço lixo” que, ao invés de arquitetura 

moderna, é o produto da modernização (Koolhaas & Foster, 2013).  

Rem Koolhaas e OMA representam uma das mais influentes e 

publicadas vanguardas arquitetónicas, com Koolhaas como um dos 

arquitetos mais controversos e criticados. Koolhaas recebe o prémio 

Pritzker em 2000, cerimónia em que é caracterizado como uma 

combinação de visionário e implementador, filósofo e pragmático, 

teórico e profeta. É uma personalidade proteica, que se pode 

considerar arquiteto, professor, escritor, ator, e estrategista, uma 

celebridade e uma marca por direito próprio, um arquiteto-estrela 

(Ryan, 2007). 

 

 

 

OMA inicia a sua prática arquitetónica com uma série de comissões, 

estudos e participações em competições (Böck, 2015). A primeira 

notabilidade pública acontece quando o escritório vence a 

competição para a extensão do Parlamento de Haia (Figura 4.4), em 

1978, apesar de o projeto nunca chegar a ser construído. Graças a 

esta visibilidade, o escritório abre a sua sede em Roterdão e ganha 

a comissão para desenvolver o plano diretor do complexo 

habitacional IJ-Plein (1881-1888), em Amesterdão (The Hyatt 

Foundation, 2000). Curiosamente, o primeiro edifício construído pelo 

escritório foi o Posto de Polícia de Almere-Haven (1982-1885), após 

este ter ardido acidentalmente (Figura 4.5). No entanto, apesar deste 

projeto representar o trabalho e as funções de OMA corretamente, 

é apenas com a construção do Teatro Nacional de Dança (1881-

1887), em Haia (Figura 4.6), que o escritório ganha notoriedade e 

distinção nos media (OMA, sem data-b).  Até ao final do século XX, 

OMA destaca-se com projetos como a Casa em Bordéus (1994-

1998), o Educatorium na Universidade de Utreque (1992-1995), o 

plano diretor do quarteirão urbano Euralille (1989-1994) e o edifício 

multifuncional Congrexpo (1990-1994) em Lille, o edifício Kunsthal 

(1887-1992) em Roterdão e o Complexo Habitacional Nexus em 

Fukuoka (1988-1991) (Janik, 2000).  

AMO nasce em 1999, fruto de um elevado ritmo de comissões de 

iniciativa privada como a sede da Universal Studios, o aeroporto de 

Schipol e a encomenda de três lojas para a marca Prada. Com 

Reinier de Graaf (1964) como diretor, esta organização apresenta-se 

como um estúdio de investigação e design que aplica o pensamento 

arquitetónico a domínios mais abrangentes (Janik, 2000). Segundo a 

Figura 4.4. Ilustração do projeto para a 

extensão do Parlamento de Haia 

Fonte: http://oma.eu/projects/dutch-

parliament-extension 

Figura 4.5. Posto de Polícia Almere-

Haven 

Fonte: http://oma.eu/projects/police-

station 

Figura 4.6. Teatro Nacional de Dança, 

Haia 

Fonte: 

http://oma.eu/projects/netherlands-

dance-theater 
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obra Content, “AMO enabled us to create knowledge independent 

of chance and to pursue our own interests in parallel to those of our 

clients” (Koolhaas, 2004). 

Apesar das teorias patentes na obra Harvard Design Guide to 

Shopping que consideram que “Shopping is arguably the last 

remaining form of public activity” (Chung, Inaba, Leong, & Koolhaas, 

2001), que as estruturas de consumo e estruturas que promovem o 

capitalismo controlam os domínios da arquitetura e do urbanismo, 

em “Junkspace” estes espaços são condenados como um 

desperdício de espaço, que promovem experiências fúteis para o 

consumidor (Fox, 2008). Ainda assim, AMO continua a investigar 

estas questões e OMA a produzir os seus resultados. 

OMA, enquanto empresa, funciona como uma parceria internacional, 

em que cada escritório tem um certo nível de independência do 

escritório sede em Roterdão. O escritório de Nova Iorque é gerido 

por Shohei Shigematsu (1973), o de Roterdão por vários parceiros 

incluindo Ippolito Pestellini Laparelli (1980) e o de Dubai pelo sírio 

Iyad Alsaka (1969), por exemplo. A parceria funciona como um 

modelo em progresso para o crescimento futuro, que visa à abertura 

de mais escritórios (Fairs, 2016). Devido à pluralidade de escritórios, 

segundo o modo de classificação de marcas de Kotler e Pfoertsch, 

pode-se considerar OMA como uma marca corporativa 

internacional, sendo OMA e AMO filiais (Pierce, 2008).  

 

 

 

De forma a analisar a identidade de OMA, aplicar-se-á novamente a 

análise do prisma de identidade da marca definido por Kapferer 

(2008) - Figura 4.7. 
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Figura 4.7. Prisma de Identidade de OMA 

Fonte: Kapferer, 2008 (adaptado) 
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Quanto aos (1) elementos tangíveis, teve-se em conta o nome, 

logótipo, cores, e produtos icónicos – neste último caso, esta 

produção foi dividida em produção prática e teórica. O nome da 

marca, tal como o da empresa que a gere, é OMA. 

Aquando da sua fundação, o símbolo escolhido para representar 

OMA foi o da Figura 4.8, com o ovo que aparece no projeto The Egg 

of Columbus Center (1973), com um arranha-céus a emergir da 

casca do ovo (Gargiani, 2008). Entre pequenas variantes, o seu 

logótipo atual é minimalista, do tipo wordmark, dizendo apenas 

“OMA” em letras maiúsculas, pretas, em negrito - Figura 4.9; por 

vezes, quando associado a AMO, surge o logótipo “AMOMA”. 

Numa fase inicial do trabalho de OMA, havia um grande destaque 

para o trabalho da cor, com as ilustrações de Zoe e Madelon. No 

entanto, na obra Colours (2001), Koolhaas afirma que “colour went 

out of colour somewhere in the late eighties” (Koolhaas, Foster, & 

Mendini, 2001). Atualmente, e pela observação do website de OMA, 

pode-se considerar que preto e branco são as suas cores 

identitárias. 

Do ponto de vista do capitalismo, o produto direto da arquitetura é 

o edifício (Kelley, 2002). Em relação à produção de OMA | AMO, 

pode-se considerar que os seus produtos vão para além da 

construção física e entram na construção teórica, graças a todas as 

suas publicações e conferências. Em termos de produção prática, 

destacam-se projetos como a Fundação Prada em Milão (2008-

2018), o projeto BLOX em Copenhaga (2006-2017), a Biblioteca 

Nacional do Qatar em Doha (2007-2017) - Figura 4.10, a Biblioteca 

Alexis de Tocqueville em Caen (2010-2016), a Flagship Store da 

Repossi em Paris (2014-2016), a Sede da G-Star RAW em 

Amesterdão (2008-2014), o complexo residencial The Interlace em 

Singapura (2007-2013) - Figura 4.11, a Sede da Bolsa de Valores de 

Shenzhen (2006-2013), o De Rotterdam em Roterdão (1997-2013) - 

Figura 4.12, a Sede da CCTV em Pequim (2002-2012) - Figura 4.13, 

um Maggie’s Center para cuidados de cancro, em Glasgow (2007-

2011), a Casa da Música no Porto (1999-2005) - Figura 4.14, a 

Biblioteca Central de Seattle (1999-2004), a Embaixada da Holanda 

em Berlim (1997-2003), entre outros. Em relação à produção teórica 

é de notar as obras Four Walls and a Roof, Reinier de Graaf (2017), 

Preservation is Overtaking Us, Rem Koolhaas e Jorge Otero-Pailos 

(2014), Elements, Rem Koolhaas, AMO e Harvard Graduate School 

of Design (2014), Junkspace with Running Room, Rem Koolhaas e Hal 

Foster (2013), Project Japan: Metabolism Talks…, Rem Koolhaas e 

Hans Ulrich Obrist (2011), Unveiling the Prada Foundation, Rem 

Koolhaas e Germano Celant (2008), Content, Rem Koolhaas (2004), 

Figura 4.9. Logótipo wordmark OMA 

Fonte: http://oma.eu/office 

Figura 4.10. Biblioteca Nacional do 

Qatar, Doha 

Fonte: Pedro Cardoso, 2018 

Figura 4.11. The Interlace, Singapura 

Fonte: http://oma.eu/projects/the-

interlace 

Figura 4.12. De Rotterdam, Roterdão 

Fonte: Autora, 2014 

Figura 4.8. Primeiro logótipo OMA 

Fonte: Gargiani, 2008 
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Project on the City I: The Great Leap Forward e Project on the City 

II: The Harvard Guide to Shopping, Chuihua Judy Chung, Jeffrey 

Inaba, Rem Koolhaas, Sze Tsung Leong (2001),  Projects for Prada: 

Part 1, Rem Koolhaas, Jens Hommert e Michael Kubo (2001), S, M, L, 

XL, Rem Koolhaas e Bruce Mau (1995), Delirious New York, Rem 

Koolhaas (1978), entre outros. 

Em relação ao fator (2) personalidade, a identidade de OMA foi 

construída em torno dos princípios e teorias de Koolhaas. Este 

identifica-se com uma filosofia de trabalho colaborativo, em que um 

design acontece num espectro amplo e que mobiliza sentidos das 

várias partes envolvidas (Yaneva, 2009), descreditando o seu valor 

identitário e/ou de arquiteto-estrela. As suas ideologias 

arquitetónicas incluem a teoria de Bigness como a derradeira 

arquitetura, em que o edifício (ou a cidade) se elevou a uma escala 

que lhe permite incorporar um programa ideológico num todo, 

tornando os princípios básicos de composição, escala e proporção 

discutíveis e controversos (Fox, 2008); a teoria de que o capitalismo 

e o materialismo controlam a arquitetura e a estrutura da cidade, 

reconhecendo que há uma prevalência de centros comerciais, 

aeroportos, centros de conferências, hotéis, galerias de arte, mas 

condenando-os por promoverem o Junkspace, que deve ser evitado 

(Fox, 2008). Tal como Miuccia, apresenta uma filosofia “anti-marca”, 

julgando o branding como um conceito redutor, que reduz a marca a 

uma essência – identidade - que não permite trabalhar a 

complexidade atual. 

A (3) imagem reflexo, que promove a ideia do consumidor – cliente, 

neste caso – ideal não é possível verificar através de campanhas 

publicitárias já que, no caso de OMA, estas não acontecem. Ainda 

assim, OMA | AMO procura clientes de pensamento aberto e 

avançado, líderes nas suas próprias indústrias – sejam estas no 

mundo da arte, instituições académicas ou de desenvolvimento 

comercial – capazes de investigar/questionar/desafiar criticamente 

as propostas de projeto de forma a contribuírem para o design do 

projeto em causa (Archinect, 2017). 

Os cliente de OMA | AMO, por sua vez, interessam-se pelo status 

avant-garde do escritório, que os associa diretamente não só à 

inovação arquitetónica, mas também à inovação cultural e social 

(Ryan, 2007). Isto permite-lhes passar uma (4) imagem própria de 

progressistas e impulsionadores de novas ideias. 

A (5) relação, ou seja, os conceitos e princípios desenvolvidos por 

OMA e AMO ao longo do seu progresso e crescimento passam pela 

análise teórica do mundo como processo prévio à produção 

Figura 4.13. Sede da CCTV, Pequim 

Fonte: http://oma.eu/projects/cctv-

headquarters1 

Figura 4.14. Casa da Música, Porto 

Fonte: http://oma.eu/projects/casa-

da-musica 
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arquitetónica e pela experiência colaborativa como impulsionadora 

da qualidade arquitetónica, rejeitando formas predefinidas e ideias 

preconcebidas. Por fim, considera-se a ascensão dos think tanks de 

arquitetura. 

O último fator analisado no prisma de identidade de OMA é então a 

sua (6) cultura, que o leva a ser uma das práticas de arquitetura mais 

reconhecidas internacionalmente. O principal foco de OMA | AMO 

são as ideias e o seu processo de desenvolvimento, com vista a 

reposicionar a arquitetura em relação a outras disciplinas, 

concedendo-lhe o seu respetivo reconhecimento e procurando 

inovar a profissão. Antes de produzir ideias formais para um projeto 

há um processo de coleção de informação e diagramas estatísticos 

sobre o programa, o contexto e as várias entidades envolvidas. Por 

um lado, Koolhaas argumenta que as ideias podem ser aplicadas 

universalmente, e por outro, que acreditar na reinvenção da 

arquitetura é uma ideologia Romântica de um génio com que não se 

identifica (Böck, 2015). Apesar de em S, M, L, XL, Koolhaas ser da 

opinião que uma identidade ou marca não permitem a livre produção 

exigida pela complexidade atual (Koolhaas, 1995), a sua 

metodologia torna-se identitária, permitindo-lhe trabalhar esta 

complexidade.  

OMA | AMO apresenta uma identidade flexível e desmaterializada, 

que se apropria das condições em que é inserida. Este processo 

caracteriza-se por uma fase de observação e de recolha de dados 

intensiva, seguida da elaboração de propostas/ideias através de 

vários estudos, desenhos e maquetes por um alargado número de 

participantes com diferentes backgrounds académicos. De seguida, 

um dos sócios de OMA, responsável pelo projeto, funciona como 

uma espécie de crítico ou editor, combinando e refinando as várias 

ideias propostas (Wiles, 2011). A metodologia é a mesma tanto para 

OMA como para AMO, havendo ideias para edifícios a produzir por 

OMA que resultam em análises de AMO e análises de AMO que 

resultam em edifícios a desenvolver por OMA. Este método de 

trabalho exige um dispêndio de tempo alargado para a análise de 

todas as ideias, mas é aí que reside o luxo do produto elaborado, e 

a identidade de OMA | AMO, alargando o conceito de arquitetura 

para áreas como a do branding e do marketing (Wiles, 2011). 

Ao contrário da Prada, OMA é desde os seus primórdios associado 

a Rem Koolhaas enquanto personalidade. Apesar da negação do seu 

valor identitário, os seus princípios e ideologias intelectuais refletem-

se na forma como a identidade de OMA | AMO se desenvolve. 

Koolhaas afirma que “the stronger identity, the more it emprisons, 

the more it resists expansion, interpretation, renewal, contradiction” 
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(Koolhaas, 1995, p. 1248), o que se reflete numa alargada conjuntura 

visual identitária dos seus elementos tangíveis. Os produtos práticos 

encontram-se espalhados pelo mundo e não recorrem a um 

programa, estrutura, material ou cor constante. Os produtos teóricos 

abordam temáticas de vários campos da arquitetura, mas 

relacionando-a sempre com a sociedade, política e cultura. 

O prisma de identidade de Kapferer ajuda-nos, uma vez mais, a 

compreender como os elementos intangíveis (2, 3, 4, 5 e 6) se 

refletem nos elementos tangíveis (1). Os fatores internos espelham 

os fatores externos e vice-versa. A filosofia de trabalho colaborativo, 

que produz um design através da envolvência de várias disciplinas, 

apropria-se da metodologia que tem por base o facto de cada caso 

ser um caso distinto. Estes elementos fragmentários são unificados 

por uma abordagem teórica característica, um processo criativo 

sistemático e hierarquizado, de pesquisa interdisciplinar intensiva, 

fomentada por Koolhaas. 

 

 

 

 

“Someday, all department stores will become museums, and 

all museums will become department stores” (Andy Warhol 

apud. Kapferer & Bastien, 2009, p. 239) 

Miuccia Prada e Patrizio Bertelli estabelecem uma sólida e constante 

associação com o mundo das artes através da criação da Fundação 

Prada em 1993. Inicialmente, esta fundação organiza exposições de 

arte contemporânea em Veneza (Figura 5.1) e Milão (Figura 5.2). Mas 

Miuccia e Bertelli compreendem também, desde cedo, que a 

encomenda de obras de arte originais ou a realização de exposições 

não constituem, ipso facto, relevância contemporânea. Em todo o 

caso, constatam que se esses trabalhos pudessem ser 

incorporados, apropriados ou se se tornassem instrumentos para a 

produção de moda, poderiam funcionar como uma forma refinada 

de relações públicas e comunicação da marca (Self, 2017). 

Uma forma de afirmação das marcas de luxo é através de uma 

imagem identitária das suas lojas pelo mundo, de forma a torná-las 

reconhecíveis aos olhos dos consumidores (Chevalier & Mazzalovo, 

2012). Até ao final da década de 1990, no que diz respeito à 

arquitetura das lojas do grupo Prada, Miuccia e Bertelli mantinham 

conceitos de simplicidade - espaços amplos que funcionassem bem 

para vender os seus produtos (Sischy, 2002).  

Figura 5.2. Exposição do artista Eliseo 

Mattiacci, 1993; Fundação Prada, via 

Maffei 2, Milão 

Fonte: 

http://www.fondazioneprada.org/proje

ct/eliseo-mattiacci-2/?lang=en 

Figura 5.1. Exposição do artista Mark di 

Suvero, 1995; Veneza 

Fonte: 

http://www.fondazioneprada.org/proje

ct/mark-di-suvero-a-venezia/?lang=en 
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Em 1976 iniciam uma colaboração com o arquiteto Roberto 

Baciocchi (1946) (Figura 5.3) que se mantém até aos dias de hoje. 

Com Baciocchi, definem identidades-padrão para as lojas da Prada, 

Miu Miu, Church’s e mais tarde da Car Shoe (apenas parte do grupo 

desde 2001), tornando-se este o arquiteto de excelência do grupo 

(Interligator, 2014). Foi este arquiteto que definiu a cor verde-lima 

como característica das lojas Prada, e produziu o conceito da The 

Green Store, aplicado pela primeira vez em 1983 na loja da Via della 

Spiga, em Milão.  

Com a prolífica expansão internacional da marca, estas Green 

Stores passaram a ser possíveis de encontrar nas principais cidades 

do mundo, tornando-se poderosas ferramentas de comunicação e 

marketing e espaços viscerais de transmissão dos valores e 

personalidade da marca (Jin & Cedrola, 2017). Deram ainda aso ao 

trabalho fotográfico do artista alemão Andreas Gursky – Prada I, 

Prada II e Prada III (Figura 5.4). Através desta rede de DOS 

internacionais, a Prada conseguia lançar novas coleções rápida e 

coordenadamente, controlar o feedback dos clientes e construir um 

relacionamento direto com estes. 

Dominada esta estratégia, as marcas que se consideravam mais 

poderosas, decidiram partir para outras abordagens, sendo a Prada 

a pioneira (Chevalier & Mazzalovo, 2012). Em 1999, apesar de 

Baciocchi adaptar a arquitetura das lojas Prada à cultura do lugar em 

que se situava (Interligator, 2014), Miuccia e Bertelli encontravam-se 

“aborrecidos” pela noção de que todas estas lojas tivessem que 

partilhar uma mesma identidade – “We thought that the idea of the 

logolike shops was wrong” (Sischy, 2002, p. 4). Após a compra de 

novos espaços para lojas flagship especiais, em localizações 

emergentes como o Soho, em Nova Iorque, a empresa necessitava 

de um arquiteto que produzisse um desenho inovador e diferente, e 

Baciocchi, que continuava ocupado com o design das lojas tipo do 

grupo, não poderia dedicar particular atenção a esta complexa 

intervenção cultural. Com isto, foi o próprio Baciocchi que sugeriu a 

Miuccia e Bertelli o nome de Rem Koolhaas e de OMA (Interligator, 

2014). 

Quando confrontada com a obra de Koolhaas/OMA, Miuccia 

apercebeu-se da diversidade das obras até então produzidas – “I 

saw something more complicated” (Sischy, 2002, p. 5) e 

compreendeu que esta seria uma ligação frutífera para a reinvenção 

dos espaços da sua marca. Koolhaas/OMA tinham já realizado várias 

análises teóricas, estudos e propostas para competições, e 

construído projetos que valeram a atribuição do prémio Pritzker em 

2000. No entanto, Koolhaas/OMA nunca tinha projetado para o setor 

Figura 5.3. Roberto Baciocchi 

Fonte: https://kinfolk.com/home-

roberto-baciocchi/ 

1 

2 

3 

Figura 5.4. (1) Prada I, 1996; (2) Prada 

II, 1997; (3) Prada III, 1998 

Fonte: 

http://www.andreasgursky.com/en/ 
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comercial mas tinha já alguns conhecimentos no tema graças aos 

seminários Project on the City, que lecionava em Harvard, e que no 

ano de 1997 se focaram na problemática do consumismo, 

convergindo no livro Harvard Design School Guide to Shopping 

(2001). 

Quase em simultâneo com a fundação de AMO, é formada uma 

equipa que fica encarregue de aprofundar todos os aspetos de 

relevância da marca Prada, desde fábricas, salas e sistemas de 

exposição às lojas já existentes. Destes estudos saíram propostas 

para campanhas publicitárias, planos para websites, e análises sobre 

a Prada num contexto social mais diversificado, incluindo 

falsificações de produtos, produtos vendidos em segunda mão 

online e os velejadores da equipa Luna Rossa (Sischy, 2002).  

Em 2001, parte destes estudos foram incluídos no livro de referência 

sobre esta colaboração, Projects for Prada: Part 1 (Figura 5.5). Nos 

seus textos sobre a cidade, Koolhaas argumenta contra a 

globalização do comércio e a criação de Junkspaces, que segundo 

este são a condição humana terminal (Koolhaas & Foster, 2013). No 

âmbito do seu trabalho com a Prada, Koolhaas/OMA defende que 

uma expansão indefinida representa uma crise, e que a tendência 

habitual de branding em criar uma identidade imutável e invariável 

pode ditar o fim da criatividade de uma marca e o seu início como 

uma empresa puramente financeira (Koolhaas, 2001). 

 

Concepts for Prada 

De acordo com Koolhaas/OMA, o conceito de expansão pode ser 

definido em dois níveis: quantidade e escala. Em termos de 

quantidade, há cada vez mais lojas Prada, o que leva à repetição e à 

sensação de familiaridade, reduzindo a aura da marca. No que diz 

respeito à escala, quando aborda OMA, a Prada preparava-se para 

o lançamento de lojas flagship que, segundo Koolhaas, representam 

uma acumulação megalomaníaca do óbvio e que anulam a 

possibilidade de existência de elementos surpresa, aprisionando a 

marca numa identidade definitiva (Koolhaas, 2001). 

De forma a garantir a expansão e a constante redefinição da Prada, 

Koolhaas estabelece uma base de conceitos-chave para a marca. 

Através destes conceitos é possível contrariar e destabilizar qualquer 

ideia preconcebida de branding sobre a Prada: 

Variedade I: a Prada deve apresentar uma sensação de variedade 

nas suas lojas, no sentido de as lojas não apresentarem 

uniformidade, nem serem idênticas; 

Figura 5.5. Capa do livro Projects for 

Prada: Part 1 

Fonte: 

http://oma.eu/publications/projects-

for-prada-part-1 
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Variedade II: através desta variedade, a Prada deve promover uma 

sensação de visibilidade e cada loja deve apresentar espaços 

distintos cuja distinção não está diretamente relacionada com a 

escala: “Prada can be big in small spaces. Nike can only be big in 

large spaces” (Koolhaas, 2001, n.p.); 

Exclusividade: a Prada apresenta-se como uma marca exclusiva por 

isso a sua loja deve ser um elemento notório da cidade em que se 

insere; 

Permutabilidade: a marca deve promover uma perceção de 

novidade, numa relação em que 60% da identidade do seu negócio 

se mantém constante enquanto que 40% se vai alterando 

continuamente; 

Serviço: a nível de apresentação e atendimento ao público a Prada 

funciona com o nível de intimidade de uma empresa pequena; 

Não-comercial: a Prada transcende a sua vertente de consumo e 

introduz tipologias não comerciais, sendo que as suas lojas podem 

ser o espaço para eventos culturais. 

Como é possível observar na Figura 5.6, Koolhaas sugere ainda um 

novo conceito de luxo associado ao comércio – “luxury is not 

shopping” (Koolhaas, 2001, n.p.). O luxo Prada, para Koolhaas, é 

descrito pelas palavras Atenção, Aspereza, Inteligência, Desperdício 

e Estabilidade. O seu conceito de luxo traduzido em loja passa pelo 

consumidor ser capaz de se focar, observar atentamente o espaço 

comercial que o rodeia pelo espaço em si e não pelo seu conteúdo, 

como se de um museu se tratasse; num museu não há uma pressão 

comercial direta.  A irregularidade deve ser uma qualidade intrínseca 

do luxo, pois os lugares comuns não podem ser considerados arte – 

as lojas tipo, enquanto espaço comercial, são comuns, enquanto que 

uma loja única é irregular, e representa inovação.  

À medida que uma marca cresce, a inteligência deve ser um fator a 

ter em conta nos objetos que esta produz, refletindo o valor do seu 

designer. No contexto imobiliário, em que cada metro quadrado 

conta, o derradeiro luxo de uma loja é poder “desperdiçar” área em 

espaços cuja função não a venda imediata, mas sim a mobilidade, 

privacidade ou contemplação. Ao mesmo tempo, mudanças radicais 

em certos aspetos tornam a estabilidade entusiasmante; no mundo 

da moda, cujo dinamismo é cíclico e sazonal, é necessário adotar um 

modelo de equilíbrio dinâmico, que maximize tanto a inovação como 

a estabilidade. 

Esta conceptualização de luxo e de redefinição de marca vão ao 

encontro da personalidade de Miuccia, como foi possível constatar 

Figura 5.6. Novos significados de 

luxo 

Fonte: Koolhaas, 2001 



46 

no prisma de identidade de Kapferer. Ao entrar em contacto com 

Koolhaas/OMA para uma nova abordagem aos novos espaços que 

idealizava como lojas flagship, Miuccia garantiu a transcendência da 

identidade atual da Prada. De forma a renovar a marca, 

Koolhaas/OMA chega ao conceito de Epicenter, um novo tipo de 

loja cuja estratégia não passa por um aumento de escala (Figura 5.7), 

mas sim pela introdução de elementos que justificam a sua 

argumentação de constante redefinição da marca. 

Os Prada Epicenters conceptualizados por OMA|AMO são a 

personificação da afirmação de Andy Warhol citada no início do 

presente capítulo. Koolhaas sugere que neste novo tipo de loja, o 

consumidor se deverá identificar com um investigador, um estudante 

ou visitante de museu, de forma a que a experiência de consumo seja 

de enriquecimento, passando da esfera comercial para a esfera 

cultural. A loja deverá ir em busca de tipologias - Figura 5.8 - que 

estimulem este tipo de experiência, como:  

- a introdução de aspetos da loja Prada tradicional na Galleria Vittorio 

Emanuele II; 

- uma área pública para atividades distintas das de comprar;  

- um palco que incorpore os visitantes numa forma de exposição 

intensa e que relembre o entusiasmo dos desfiles; 

- uma zona de apresentação de novas ideias, produtos e tecnologias; 

- a reciclagem de elementos de loja identitários da Prada como 

expositores de vidro e as paredes verde-lima; 

- papel-de-parede rotativo que renove a identidade de cada loja 

continuamente; 

 - uma biblioteca para a absorção de ideias dedicada à evolução do 

sistema da moda; 

- uma galeria de protótipos que mostre as novas tecnologias e 

materiais aplicados aos designs da Prada; 

- uma sala de exposição privada onde o cliente e os funcionários 

possam rever seleções de uma coleção; 

- um arquivo com acesso a itens antigos que relembrem a história da 

Prada; 

- um laboratório para experimentação e apresentação de resultados; 

- uma clínica de aconselhamento personalizado para comunicação 

privada entre o cliente e os produtos, onde há a introdução de novas 

tecnologias; 

    A                 B 

 

A – Loja Tipo 

B – Loja Epicenter ≠ Loja Flagship 

 

    A                 B 

 

A – Loja Tipo 

B – Loja Epicenter 

 

PALCO 

ÁREA 

PÚBLICA 

GALERIA DE 

PROTÓTIPOS 

ZONA DE 

APRESENTAÇÃO 

BIBLIOTECA 

PRADA 

TRADICIONAL 

SALA DE 

EXPOSIÇÃO 

FARMÁCIA 

CLÍNICA 

LABORATÓRIO 

ARQUIVO 

FARMÁCIA 

Figura 5.7. Loja Tipo vs. Loja Epicenter 

I 

Fonte: Koolhaas, 2001 (adaptado) 

Figura 5.8. Loja Tipo vs. Loja Epicenter 

II 

Fonte: Koolhaas, 2001 (adaptado) 
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- e uma farmácia para o bem-estar e sustento através de soluções 

cosméticas terapêuticas (Koolhaas, 2001).  

 

Projects for Prada 

Iniciada com o objetivo de desenvolver projetos de arquitetura para 

novas lojas, ao longo de dezoito anos os produtos desta 

colaboração entenderam-se a uma longa lista de projetos 

multidisciplinares (Wiles, 2011), a consultar no Anexo A. Com o sócio 

Ole Scheeren (1971) como primeiro diretor da colaboração, OMA 

realizou os Epicenters de Nova Iorque (2001) e Los Angeles (2004). 

Também produziu a campanha publicitária Prada Sport (2002) que 

ganhou o primeiro prémio Best Use of Photography e o segundo 

prémio de Best Art Direction do LeadAwards 2003 (Figura 5.9), um 

dos prémios mais reconhecidos para os media, patrocinado pela 

revista alemã Der Spiegel (OMA, sem data-e); começaram a 

desenhar os cenários para os desfiles de moda; e iniciaram estudos 

para Epicenters em Londres e Shanghai bem como para as novas 

instalações da Fundação Prada no Largo Isarco, em Milão.  

Em 2007, Ippolito Pestellini Laparelli (1980) junta-se a OMA e começa 

imediatamente a trabalhar no projeto Prada, passando a ser o diretor 

da colaboração em 2010. Central à abordagem de Laparelli está o 

conceito de Staging, que vive entre o visual da moda e o contexto 

da arquitetura e que passa pela encenação dos valores de uma 

exposição, a encenação de uma performance mais tradicional ou a 

encenação de relacionamentos entre pessoas, roupas, espaços ou 

produtos (Self, 2017). Desde então, OMA produziu um pavilhão 

temporário - Prada Transformer - na Coreia, várias exposições e 

lookbooks de coleções. A partir de 2012, estes lookbooks passaram 

a ser transformados num produto digital, um pequeno filme que 

introduz animações e música graficamente, chamado Real Fantasies.  

O trabalho de OMA | AMO levou a produtos ambíguos e 

inesperados que transgridem as fronteiras tradicionais da arquitetura 

(Quintas & Díaz, 2018). Da mesma forma, a Prada foi considerada 

uma das marcas responsáveis por remodelar a gerência da indústria 

da moda no dealbar do século XXI, pela experiência de novas formas 

de comunicação e consumo da marca (Moore & Fernie, 2004).  

A extensão de projetos desenvolvidos por esta colaboração torna-a 

um excelente caso de análise para a verificação dos fatores da 

identidade da Prada que foram mantidos ou alterados por 

características e estudos arquitetónicos, com base na identidade de 

OMA. É possível identificar também várias experiências da 

Figura 5.9. Fotografias do projeto 

Prada Sport (2003) 

Fonte: http://oma.eu/projects/prada-

sport 
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“economia da experiência” propostas pela arquitetura bem como 

características de iconicidade arquitetónica. Apresentam-se em 

seguida os projetos selecionados, nomeadamente o Prada Epicenter 

de Nova Iorque, o Prada Transformer, em Seul, e o produto digital 

Prada Real Fantasies.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O edifício que aloja o Prada Epicenter localiza-se entre a Broadway 

e a Mercer Street, com uma das fachadas a ocupar toda a largura 

do quarteirão na Prince Street (Figura 5.11). É uma construção de 

1882 financiada pelos irmãos Astor e desenhado pelo arquiteto 

Thomas Stent (1822-1912). Com uma estrutura em tijolo vermelho e 

pedra, mistura o chamado estilo de palácio comercial
3
 com toques 

Ruskinianos. Como é possível verificar na Figura 5.12, a sua fachada 

é composta por seis pisos de pé direito distintos bem evidenciados 

nas diferentes aberturas e tratamentos dos vãos, com ornamentos 

em estilo coríntio nas colunas de ferro fundido (White, Willensky, & 

Leadon, 2010). 

Foi desenhado especificamente para servir uma função 

comercial/industrial, sendo o piso de entrada inicialmente ocupado 

 

3
 O estilo de palácio comercial refere-se a edifícios comerciais de grande escala que 

ocupam toda a largura do quarteirão e cujos pisos eram arrendados a vários inquilinos. 

Inclui edifícios com fachadas em ferro fundido dos anos 1850 a edifícios com 

construção em gaiola em que a estrutura de ferro suporta a carga total dos andares 

(Iarocci, 2014). 

Figura 5.10. Prada Epicenter, Nova Iorque | entrada Mercer Street  

Fonte: https://www.instagram.com/p/BfJZfSQDlb8/?taken-by=2x4inc 

Figura 5.11. Localização 

Fonte: Autora 
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“Prada New York is the first 

architectural attempt in 

Prada’s series of ongoing 

efforts to (re)present the 

brand and (in)fuse it with 

culture and art”. (Slowinska, 

2014, p. 99) 
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pela loja de roupa Roger’s, Peet & Co. até 1902, enquanto que os 

restantes pisos do edifícios eram ocupados por fabricantes de 

chapéus (Daytonian in Manhattan Blog, 2012). Em 1925, os irmãos 

Astor vendem o edifício, passando o edifício a ser ocupado pela 

empresa Lightolier (antiga New York Gas Appliance Co., Figura 

5.13), distribuidora de luz elétrica. Em meados do século XX, a zona 

da Broadway sofreu alguma negligência e o edifício não teve a 

atenção necessária. No entanto, com a afirmação do SoHo como 

uma área artística e a sua redescoberta como o distrito histórico do 

ferro fundido contribuíram para a renovação do seu esplendor. 

Entre 1991 e 1992, o arquiteto Arata Isozaki (1931) elabora o projeto 

do Guggenheim Museum SoHo, para o espaço onde a loja Prada 

virá a ser instalada. Pouco antes, os arquitetos Perfido Weiskopf 

Wagstaff & Goettel haviam executado a reabilitação histórica do 

edifício, provendo-o de instalações elétricas e canalizações 

modernas, mas mantendo as suas características originais 

(Daytonian in Manhattan Blog, 2012). O Guggenheim Museum SoHo 

fecha em 2001 e em dezembro desse mesmo ano abre o novo Prada 

Epicenter. 

Em janeiro de 2006, um fogo destrói grande parte do edifício, 

resultando num estrago significativo da loja Prada (The New York 

Times, 2006). Em todo o caso, a loja reabriu dois meses depois. 

Atualmente o edifício é ocupado pelas lojas da Prada e de & Other 

Stories, no piso de entrada; por escritórios e armazéns da loja Prada, 

e pelo restaurante Lure Fishbar, na cave; pela Interview Magazine, 

escritórios da Bobbi Brown Cosmetics e do museu Guggenheim, 

entre outros negócios, nos restantes pisos. 

 

 

 

O Prada Epicenter de Nova Iorque converte cerca de 2190 m
2
 do 

espaço previamente pertencente ao museu Guggenheim (Figura 

5.14) – cerca de metade da área do piso de entrada e metade da 

área da cave, como se pode verificar pelos desenhos técnicos 

presentes no Anexo B - numa loja exclusiva com um custo avaliado 

em quarenta milhões de dólares. Para além desta relação direta com 

a arte e o espaço de museu, a proposta teórica na base do projeto 

apoia-se na ideia da loja como um espaço público, integrado na 

cidade, um espaço de exposição e espetáculos, com uma vertente 

cultural funcionando como um laboratório de experiências de 

consumo (Slowinska, 2014; OMA, n.d.-b). 

Figura 5.12. Edifício, Broadway 575 

Fonte: Autora, 2017 

Figura 5.13. New York Gas 

Appliance Co. 

Fonte: 

http://sohobroadway.org/look-

back-prada-store-prada-looks-

back/ 

Figura 5.14. Guggenheim Museum 

SoHo 

Fonte: 

https://hs2architecture.com/gugge

nheimsoho.html 
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É possível entrar na loja tanto pela Broadway como pela Mercer 

Street. A entrada da Broadway é exatamente ao lado de uma das 

saídas de metro da Prince Street. Devido à topografia da Prince 

Street, a entrada pela Mercer Street faz-se através de um lanço de 

escadas de dez degraus. Ao aproximarmo-nos do edifício tanto pela 

Broadway como pela Mercer Street, apercebemo-nos da 

importância da loja pela existência de um outdoor vertical “Prada” 

(Figura 5.15) que se apresenta em duplicado ocupando o primeiro e 

o segundo piso nos cantos do edifício. Apesar da sua escala, este 

outdoor apresenta-se discreto e em cores neutras. Da mesma forma, 

estas entrada mostram-se simples, sem toldo, apenas com a 

denominação “Prada” em letras cinzentas. As montras ocupam o 

espaço das fachadas do piso de entrada na Broadway e na Mercer 

Street, sendo emolduradas pela estrutura de ferro fundido com as 

colunas em estilo coríntio originais do edifício. A parede norte da loja, 

que funciona ininterruptamente entre as duas entradas, oferece uma 

nova ligação para pedestres diretamente no quarteirão da cidade 

(Figura 5.16). 

Ao entrarmos na loja, a parede norte é o primeiro elemento a atrair 

atenção, devido à existência de um mural que ocupa todo o pé 

direito do piso (5 metros) e que nos incita a atravessar a loja ao longo 

do seu comprimento - 61 metros. Isto acontece não só pelo facto de 

o mural o comprimento total do quarteirão e pé-direito do piso, mas 

também pelos diferentes materiais utilizados no revestimento do 

chão. Como é possível verificar pela Figura 5.17, a ligar as duas 

entradas, há um “corredor” com cerca de 1,1 metros de largura 

revestido a aço, enquanto que o resto do revestimento do piso é 

feito em madeira zebrano. 

Este mural promove o tema da exposição em loja e é alterado 

sazonalmente (Figura 5.18). As exposições temporárias são expostas 

em vídeos em écrans plasma pendurados em corrimões entre itens 

de roupa, livros empilhados ao lado de sapatos, monitores 

interativos, e manequins com determinadas peças especiais. Um 

exemplo foi a exposição Catherine Martin and Miuccia Prada Dress 

Gatsby , inaugurada em Maio de 2013, que apresentou uma seleção 

de vestidos feitos por Miuccia e Catherine para a adaptação 

cinematográfica da obra The Great Gatsby, bem como esboços, 

stills de produção e cenas dos bastidores, combinando o glamour e 

sofisticação da era do jazz com animações digitais que denotam a 

contemporaneidade (2×4, sem data). 

É a meio do “corredor” entre as duas entradas, que surge o elemento 

icónico desta loja que nos distrai de o percorrer até ao fim. Uma onda 

escava a loja abrindo um pé direito de 9,5 metros. Batizada de Wave, 

Figura 5.16. Entradas na loja 

Fonte: Autora 

Figura 5.15. Outdoor exterior da 

loja na entrada da Broadway 

Fonte: Autora, 2017 
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Figura 5.17. "Corredor" entre as 

duas entradas da loja, ao longo do 

mural da parede norte 

Fonte: Autora, 2017 

Figura 5.18. Vários papéis de 

parede utilizados no mural 

Fonte: 

https://2x4.org/work/9/prada-

wallpapers/ 
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esta estrutura curva e concava de quase 27 metros de comprimento 

em planta, divide-se em duas partes. Tal como se verifica na 

representação tridimensional da Figura 5.19, de um dos lados o 

declive tem degraus de cobertor alargado originalmente criado para 

expor sapatos - o chamado Shoe Theater (Koolhaas, 2001) – de 

forma teatral e encenada, remetendo para a vertente de museu da 

loja e transformando produtos em obras de arte, fomentando a 

experiência estética. Aquando da nossa visita o espaço não expunha 

sapatos, mas sim alguns manequins. Este espaço também pode ser 

utilizado como plateia, já que no lado oposto da onda se desenvolve 

um palco que recebe concertos, encenações, palestras e outros 

eventos culturais. Segundo Slowinska (2014), esta onda dá a 

sensação de uma utilização de espaço exagerada com pouca 

funcionalidade comercial, aproximando-se da condição de obra de 

arte e contribuindo para a filosofia anti-comercial de Miuccia. 

 

Outro elemento que contribui para esta sensação é o elevador de 

vidro cilíndrico do lado da entrada da Broadway. Este espaço foi 

produzido para servir de transporte para o piso inferior e para 

exposição de acessórios, evocando as vitrinas redondas da loja na 

Galeria Vittorio Emanuelle II. Analisando a teoria de Koolhaas, 

percebemos que a importância deste elemento foi antecipada em 

Delirious New York, onde este afirma que o elevador é o elemento 

que vai alterar Manhattan – e o mundo – para sempre (Koolhaas, 

1994). No entanto, no contexto de Delirious New York, Koolhaas 

referia-se à importância do elevador para arranha-céus, permitindo a 

circulação entre vários pisos, enquanto que na loja Prada esta 

funcionalidade só é explorada entre dois pisos, remetendo 

novamente para o luxo da proposta e para a importância de 

estabelecer uma experiência diferenciada ao visitante.  

Figura 5.19. Wave 

Fonte: http://oma.eu/projects/prada-epicenter-new-york 
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Ainda no piso de entrada, quando começamos efetivamente a olhar 

para a loja enquanto espaço comercial e a procurar os produtos que 

esta vende, encontramos uma forma não convencional de os expor. 

Tendo como referência o horizonte invertido de uma cidade 

suspensa, Hanging City, Koolhaas propõe um conjunto de várias 

gaiolas de malha de alumínio suspensas do teto onde os itens são 

expostos (Figura 5.20). Estes elementos são móveis e podem ser 

agregados de forma mecânica numa área inferior a 25% da área total 

do piso (Giammalvo, Lobo, & Quinn, 2003), contribuindo também 

para o caráter mutável do espaço, garantindo a promoção de 

eventos.  

Para o típico turista que visita Nova Iorque, este piso de entrada do 

Prada Epicenter assemelha-se mais a uma das muitas galerias de arte 

da cidade do que a uma loja. O Prada Epicenter, ao apropriar-se 

deste espaço da idade do ferro e mantendo elementos como as 

colunas de ferro que atravessam a loja e tijolo vermelho à vista, 

combinados com superfícies lisas e modernas e formas inovadoras 

de expor, reflete o estilo das galerias de arte de estétia industrial dos 

anos 1990 (Slowinska, 2014). 

Ao descer as escadas da Wave em direção à cave, parece estarmos 

a ser levados para uma outra dimensão da loja, provavelmente 

devido ao facto de a luz natural que ilumina a loja no piso de entrada 

estar ausente. Mais uma vez, a circulação é conduzida pela alteração 

de revestimentos do piso. Após descer as escadas de madeira 

zebrano, somos levados por outro “corredor” em aço (Figura 5.21), 

com espelho à nossa esquerda e vidro à direita, fazendo a transição 

para a área por baixo da Wave, em que o revestimento é feito com 

ladrilhos de mármore preto e branco, como os utilizados na primeira 

loja Prada na Galleria Vittorio Emanuele II em 1913. 

Por baixo da concavidade da Wave, encontramos por fim inúmeros 

sapatos expostos, numa vertente mais comercial do que a da 

proposta enunciada mas ainda assim de forma muito estilizada, em 

linha e numa caixa de luz que os torna quase etéreos. Junto às duas 

prateleiras e várias mesas redondas de exposição, encontramos 

sofás com curvas harmoniosas, em veludo verde lima. Olhando para 

cima, o tecto (que corresponde à base da onda) é revestido com 

espelho. Como se verifica pela comparação das fotografias da  

Figura 5.23 e da Figura 5.22, esta é a área da loja que mais se 

assemelha às lojas tipo desenhadas por Baciocchi e que mantém 

mais elementos identitários destas – os espelhos, os sofás verde-

lima, o revestimento de ladrilhos de mármore xadrez. 

 

Figura 5.21. "Corredor" entre 

parede espelhada e vidro 

Fonte: Autora, 2017 

Figura 5.20. Gaiola | Hanging City 

Fonte: Rita Negrão, 2017 
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De forma a enriquecer e transcender a experiência comercial, uma 

forte componente da loja é a sua tecnologia experimental – Prada In 

Store Technology. Nos provadores situados por baixo da Wave, as 

portas de vidro priva-lite tornam-se opacas ao tocar num botão, a 

iluminação é controlada pelo cliente e o equipamento tecnológico 

permite a existência de um “vidro mágico” – na verdade um conjunto 

de câmaras e écrans – que reflete a imagem do cliente em todos os 

ângulos (Giammalvo et al., 2003). Existem dispositivos que permitem 

ao cliente procurar tamanhos e a disponibilidade dos itens. A 

experiência de experimentar uma peça de roupa no Epicenter dá-nos 

a impressão de ter sido criada para um cliente moderno e educado, 

com conhecimentos e instintos tecnológicos avançados, 

promovendo uma participação ativa. Para além disso, existem 

monitores de vídeo espalhados pela loja, onde figura uma montagem 

contínua de imagens escolhidas para projetar a sensibilidade da 

Prada. 

À esquerda dos provadores, o “corredor” de revestimento em aço 

continua a direcionar o nosso percurso pela loja. O espaço por trás 

do espelho torna-se uma incógnita e esconde as instalações da 

clínica VIP, área com uma entrada secreta, mas onde se sabe 

existirem cortinas que isolam o som, dando total privacidade aos 

clientes com este estatuto. Ao deslocarmo-nos para a zona norte do 

piso inferior, encontramos o Peep Show, um orifício na parede onde 

é possível visualizar os vídeos publicitários das coleções em loja 

(Figura 5.24). Por fim, chegamos à zona de exposição de roupas, 

onda há um conjunto de expositores compactos posicionados 

ordenadamente. Na zona oeste do piso, há ainda a farmácia de 

cosméticos. A circulação no piso inferior faz-se, inconscientemente, 

em torno da clínica VIP.  

 

Figura 5.22. Prada Barcelona 

Fonte: Autora 

Figura 5.24. Peep Show 

Fonte: Autora 

Figura 5.23. Área por baixo da Wave 

Fonte: Autora, 2017 



54 

 

 

No Prada Epicenter em Nova Iorque, há vários elementos de 

destaque que, através do seu conceito funcional e estética são 

representativos de máximas da identidade de Koolhaas/OMA e que, 

ao mesmo tempo, refletem aspetos da antiga e da nova identidade 

da Prada. Neste projeto, é possível compreender como a arquitetura 

consegue criar ambientes e espaços memoráveis que promovem o 

acontecimento de experiências nos quatro domínios enunciados por 

Pine e Gilmore (1998), que incitam o consumidor e ainda 

estabelecem a distinção do tipo de clientes desejados e que deseja 

identificar-se com a marca. É ainda de notar que muitos dos 

elementos da loja apresentam características que nos levam a 

assumir um certo nível de iconicidade na proposta. 

A Tabela 5.1 apresenta uma caracterização destes elementos ao 

nível dos materiais e suportes, funções e sensações. Isto permite-

nos chegar a conclusões sobre as variáveis enunciadas na Tabela 

5.2. 

 

Tabela 5.1. Caracterização dos elementos do Prada Epicenter, Nova Iorque 

Fonte: Autora 
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Tabela 5.2. Análise síntese dos elementos do Prada Epicenter, Nova Iorque 

Fonte: Autora 

NP – nível de participação (A – ativo; P – passivo) 

NC – nível de conexão (A – absorção; I – imersão) 

D – domínio (E1 – entretenimento; E2 – educação; E3 – estético; E4 – evasão) 
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Os materiais e suportes, funções e sensações provocados por cada 

elemento de destaque do Prada Epicenter, quando combinados, 

deixam transparecer vários aspetos das variáveis em estudo. No 

Anexo B podemos constatar que vários destes elementos e materiais 

são desenhados e produzidos por entidades que, de acordo com o 

processo criativo identitário de OMA | AMO, participam ativamente 

no projeto. A capacidade de alojar eventos e exposições culturais 

contribuem para a filosofia “anti-marca / anti-moda / anti-comercial” 

da Prada e a complexidade e versatilidade do espaço criado 

transformam a sua identidade num conceito amplo. As sensações de 

cada visitante decorrem das experiências criadas, que se tornam 

memoráveis, sejam estas mais positivas – possibilidade de verificar 

o que combina com uma peça experimentada no provador através 

da tecnologia – ou menos positivas – incapacidade de funcionar com 

tecnologia tão avançada. O espaço interior da loja torna-se icónico 

maioritariamente devido à inclusão da Wave, da Hanging City e do 

elevador cilíndrico, por serem elementos incomuns numa loja e por 

apresentarem estéticas curiosas que se destacam instantaneamente. 

Assim, podemos afirmar que, por um lado, a loja se afasta da 

vertente comercial – o interior arquitetónico desenhado por 

Koolhaas/OMA trabalha melhor em termos estéticos que em termos 

funcionais, aproximando-se da arquitetura icónica como uma obra 

de arte. Por outro, ao aproximar-se em termos formais e espaciais da 

referência museológica, alarga os horizontes da marca, reforça os 

princípios de consumo pelo conhecimento e luxo personificado pela 

experiência e a ascensão dos think tanks de moda, justificando os 

conceitos de variedade, exclusividade, permutabilidade, serviço e 

não-comercial identificados por Koolhaas (2001) para a expansão de 

uma marca. 

Para além da referência óbvia do espaço da galeria de arte, uma 

outra característica da loja é a sua qualidade temporal. São visíveis 

elementos de diferentes épocas construtivas, bem como referências 

à estética do comércio de luxo europeu do século XIX. Este carácter 

de intemporalidade, aliado à vertente museológica adquirida no 

tempo em que o espaço foi ocupado pelo Guggenheim, associa a 

loja a um espaço de exposição de arte em que, para além dos 

objetos expostos, a arquitetura existe também como conteúdo 

expositivo (Slowinska, 2014).  

As inovações tecnológicas surgem em contraste com esta 

intemporalidade espacial. Para além do elevador cilíndrico de vidro e 

das funcionalidades dos provadores supracitadas, o projeto paralelo 

Prada In Store Technology (2001) desenvolve a identificação de cada 

produto através de radiofrequência (RFID) em vez das típicas 
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etiquetas de preço. É de notar que manter os clientes com acesso 

indireto a este tipo de informações contribui não só para apresentar 

a inovação tecnológica; é também uma forma de distanciar a 

experiência estética da compra do produto, bem como de enfatizar 

o processo de distinção social das marcas de luxo, sugerindo que 

os clientes Prada não necessitam de considerar a vertente profana 

do ato de comprar e se podem concentrar e focar nos aspetos 

estéticos – indo ao encontro da definição de luxo enunciada por 

Koolhaas (2001). 

Apesar de todas as possibilidades experimentais, de alteração de 

cenário e de formas de entretenimento, a loja parece viver numa 

“bolha” onde a inovação tecnológica de 2001 foi imperfeitamente 

conservada. Passadas quase duas décadas da inauguração da loja, 

esta tecnologia anteriormente atualizada e até mesmo inovadora, 

funciona agora como outra forma de encapsular o eterno estado de 

potencialidade da altura, funcionando em simultâneo com a 

passagem do tempo. Mais do que este limbo temporal, o que 

verdadeiramente assemelha o Epicenter à arquitetura de uma galeria 

de arte é a sua espacialidade – ao expor poucos produtos e ao 

concentrar a maioria dos itens para venda no piso inferior, o interior 

da loja foca-se nas suas próprias características espaciais, pondo a 

arquitetura no centro da “economia da experiência” e criando a 

sensação de espaço em abundancia e luxuria (Slowinska, 2014). 

Olhando para as características da loja, o seu objetivo final não 

aparenta ser a venda de produtos. Inaugurada numa altura de 

fragilidade económica para a Prada, mesmo tendo em conta a 

associação de Miuccia e Bertelli com o mundo das artes e da cultura, 

parece lógico argumentar que um investimento de quarenta milhões 

na arquitetura da loja foi conduzido com o objetivo de fazer lucro. A 

conceptualização da loja como um espaço não-comercial torna-se 

assim arriscada em termos de marketing. Por causa disto, vários 

especialistas de marketing criticaram a estratégia da Prada para este 

espaço, por se afastar muito do conceito tradicional de uma loja 

(Sokol, 2003). O julgamento da loja como um fracasso comercial 

acaba, de certo modo, por contribuir para fortalecer a identidade da 

Prada na sua vertente “anti-marca/anti-moda/anti-comercial” e 

argumenta em favor da conceptualização de junkspaces de 

Koolhaas. 
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Entre abril e setembro de 2009, o pavilhão temporário Prada 

Transformer localizou-se a sudeste do Palácio Gyeonghuigung, na 

rua Saemunan, no distrito de Jongno, em Seul - Figura 5.26. A 

escolha de Seul como a cidade para a instalação deste projeto ficou 

a dever-se a esta cidade ter uma atitude única em relação à 

compreensão da arte e arquitetura contemporâneas, bem como 

importantes indústrias de entretenimento e moda. A implementação 

do Prada Transformer em Seul mostra também o interesse da marca 

pelo mercado asiático, em particular pela Coreia, e pelo seu ritmo 

acelerado na edificação de novos espaços comerciais e culturais 

(Barnett, 2008). A implantação do Prada Transformer na proximidade 

do Palácio Gyeonghuigung conseguiu criar uma justaposição de 

modernidade e tradição dado a envolvente histórica (Anderson, 

Nobbs, Wigley, & Larsen, 2011). 

O Palácio Gyeonghuigung (Figura 5.27) - Palácio da Harmonia 

Serena, que serviu de residência férias real (Zanda, 2015), é o quinto 

dos cinco grandes palácios construídos pela dinastia Joseon. A sua 

construção inicia-se em 1617 e termina em 1623 (Bradley, 2013). 

Cercado por montanhas, a escolha da sua localização foi estratégica 

para garantir a segurança dos reis em caso de invasão. Por outro 

lado, esta implantação também tira partido do cenário visual único, 

contribuindo para a noção de opulência da grandiosa era da 

arquitetura Sul-Coreana. Originalmente, o complexo era constituído 

por cerca de cem edifícios, construídos em madeira e bem 

ornamentados (Expedia, sem data). 

“(…) our so-called Epicenter 

was the first step of this 

process, and the Transformer 

is an extreme consequence 

of what we started”.   

(Miuccia Prada apud. Vezzoli, 

2009, p. 9) 
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“(…) our so-called Epicenter 

was the first step of this 

Figura 5.25. Prada Transformer, Seul 

Fonte: https://www.yatzer.com/A-Deeper-view-inside-PRADA-Transformer-in-Seoul 

Figura 5.26. Localização 

Fonte: Autora 

Figura 5.27. Palácio Gyeonghuigung 

Fonte: 

http://www.theseoulguide.com/sights/p

alaces/gyeonghuigung-palace/ 

transformer 

PALÁCIO 

GYEONGHUIGUNG 

MUSEU DA 

HISTÓRIA DE SEUL 
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No entanto, no início do século XX, durante a ocupação da península 

da Coreia pelos japoneses, o palácio é em parte movido ou 

destruído, iniciando-se a sua reconstrução em 1988. O crescimento 

da cidade para o espaço previamente ocupada pelo palácio apenas 

permitiu a recuperação de cerca de um terço da sua área inicial, 

conseguindo, ainda assim, manter algumas referências do edifício 

original (Seoul Metropolitan Government, 2015). Nas suas 

imediações existe o Museu da História de Seul, em funcionamento 

desde 1985. 

 

 

 

O Prada Transformer, em Seul, é um projeto temporário que se divide 

em duas estruturas numa área de 1660 m
2
: um pavilhão rotativo e um 

bloco de serviço adjacente – a consultar nos desenhos técnicos do 

Anexo C. A construção do projeto iniciou-se em fevereiro de 2009 e 

durou cerca de dois meses. A base do projeto assenta na ideia de 

uma só estrutura ser capaz de dar lugar a quatro espaços distintos, 

para quatro tipos de funções distintas, numa simbiose entre arte, 

arquitetura, cinema e moda (Argyriades, 2009), como se pode ver 

pelo logótipo criado para o projeto - Figura 5.28. Após os quatro 

eventos, a estrutura do Transformer foi desmontada. 

O pavilhão consiste num tetraedro com aproximadamente 28 metros 

de altura em que cada face triangular do sólido é composta por uma 

forma geométrica básica – um hexágono, um retângulo, uma cruz e 

um círculo. Visto nenhuma destas formas ser triangular, a altura final 

do pavilhão ronda os 20 metros. Como se pode ver na Figura 5.29, 

este sólido é levantado e rodado no ar com a ajuda de gruas, de 

forma a alterar a sua planta (OMA, sem data-f), perfil estrutural e 

identidade espacial para a respetiva função. A sua estrutura é 

totalmente feita em aço, traduzindo-se no seu peso de 180 

toneladas, enquanto que o seu revestimento é feito por uma “pele” 

que se molda e adapta às formas geométricas, uma membrana 

elástica translúcida utilizada pela indústria de embalagens plásticas, 

como material protetor para componentes de maquinaria ou aviões 

de transporte e armazenamento. Produz-se pela pulverização do 

material sintético num substrato de fita adesiva ou folha de PVC, 

formando uma substância estável após secagem, e adaptando-se a 

superfícies complexas (Sauer, 2014). 

De forma a envolver o Transformer, a composição do material teve 

que ser alterada para adquirir o seu aspeto translúcido e o 

isolamento adequado, permitindo a experimentação do material e 

Figura 5.28. Logótipo Prada 

Transformer 

Fonte: http://prada-transformer.com/ 

Figura 5.29. Rotação do Prada 

Transformer 

Fonte: http://oma.eu/projects/prada-

transformer 



60 

dando origem a um novo material, a Cocoon Membrane (Figura 

5.30), desenvolvida pela colaboração da empresa Cocoon Holland 

com OMA/AMO. Como o material não podia apresentar costuras, 

cada face foi desenvolvida como um todo, tendo a maior área de 

membrana desenvolvida 350 m
2
. Também foi necessário ter em conta 

as quatro diferentes entradas no sólido, instalando-se um sistema de 

aberturas com fechos semelhante ao de uma tenda de campismo. A 

instalação deste material é um trabalho muito especifico e detalhado, 

tentando manter uma espessura fina e transparente mas que ao 

mesmo tempo resista às radiações UV, vento e chuva (Cocoon 

Holland, sem data). 

 O bloco de serviço adjacente é composto por dois braços diagonais 

que formam um ângulo obtuso entre si, totalizando um comprimento 

de 75 metros. Esta estrutura é construída através da associação de 

vários contentores industriais, com 6 metros de comprimento, 2,1 

metros de largura e 2,9 metros de altura, que são unidos por um 

corredor que percorre todo o bloco. Este, bem como os espaços 

entre contentores, são construídos por painéis de policarbonato, 

enquanto que o chão é construído por painéis de metal perfurado. 

Os extremos dos contentores são protegidos por paredes de vidro 

translúcido. Cada vez que o pavilhão é rodado de forma a alterar a 

sua função, o desenho interior destas unidades também se altera de 

forma a melhor auxiliar o evento em questão; estas alterações 

incluem peças de mobiliário especiais, iluminação, configurações 

eletrónicas, bem como outros itens. Para a empreitada do projeto 

nomeou-se a empresa de desenho de interiores e construção 

coreana Eunmin Space and Design. Contribuiu também a ajuda das 

empresas LG Electronics Inc., Hyunday Motor Company, Red 

Resource Inc., Hi Seoul! Soul of Asia e Korea 2010-2012 Visit Korea 

Year (Argyriades, 2009).  

Para a sua primeira função, o Transformer apropriou-se da planta 

hexagonal (Figura 5.31) para apresentar a exposição internacional 

Waist Down – Skirts by Miuccia (Figura 5.32), entre 25 de abril e 24 

de maio. Esta exposição, desenhada por AMO, apresenta uma 

seleção de saias desenhadas por Miuccia desde 1988, bem como o 

trabalho de oito estudantes de moda coreanos, já que uma das 

missões do projeto era a integração da comunidade local. Nesta 

exposição, a saia surge como uma peça de roupa que pode ser 

associada a uma encenação ou um espaço. Tal como a arquitetura 

do Transformer, a saia tem uma construção e um material, e funciona 

de formas diferentes consoante se esteja a andar, parado ou 

sentado. O trabalho criativo de Miuccia em relação a saias converge 

em contradições curiosas de coleção para coleção: simplicidade e 

complexidade, concisão e eloquência, tensão e descontração, 

Figura 5.30. Cocoon Membrane 

Fonte: http://www.cocoon-

oud.webstijlcms.nl/en/products/cocoo

n-membrane/ 

Figura 5.31. Planta hexagonal 

Fonte: Prada Transformer Fashion 

Exhibition, 2009 

Escala 1/500 
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sinuosidade e rigidez, inovação e nostalgia, amorfismo e 

geometrização (Prada SpA, 2009d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inaugurada no Epicenter de Tóquio, desenhado pela dupla de 

arquitetos Herzog & de Meuron (2003), a exposição experimentou 

pela primeira vez fundir os conceitos de exposição e vendas, 

ocupando a totalidade dos sete andares do edifício, como é possível 

observar no número (1) da Figura 5.33. De seguida, ocupou o espaço 

do piso de entrada e algumas suites do Hotel Peace, em Xangai (2); 

sendo este um dos pontos de referência da cidade e um espaço não 

convencional para alojar uma exposição, foi vista como uma nova 

forma de comunicação de arte aos seus visitantes. Em Nova Iorque, 

no Epicenter descrito no caso de estudo anterior (3), a exposição 

Waist Down transformou a loja num autêntico museu, ocupando o 

espaço da Wave e do mural com instalações discretas enquanto que 

o conjunto de manequins bidimensionais da exposição foram 

suspensos no teto, unificando o espaço; a área de vendas foi 

reduzida ao mínimo, enquanto que o foco da exposição foi 

combinado com a vertente cultural da loja. No Epicenter de Los 

Angeles (4), a exposição voltou a combinar-se com as vendas, 

mantendo, no entanto, áreas distintas para cada função (Prada SpA, 

2009d). No Transformer (5), sendo esta a quinta apresentação da 

exposição, é a primeira vez que esta se interliga diretamente com o 

espaço, desenhado especificamente para a expor, apropriando-se 

não só no hexágono em planta, mas também das outras faces para 

expor manequins bidimensionais suspensos. 

Numa segunda fase, entre 27 de junho e 9 de julho, o Transformer 

utilizou a planta retangular (Figura 5.34, A) para se transformar numa 

sala de cinema onde o festival Flesh, Mind and Spirit, com curadoria 

Figura 5.32. Exposição Waist Down, Prada Transformer, Seul (2009) 

Fonte: http://www.prada.com/en/a-future-archive/projects/specials/waist-down-

seoul.html 

 

Exposição   1 Epicenter, Tóquio 

Vendas        2 Hotel Peace, Xangai 

Turismo   3 Epicenter, Nova Iorque 

Cultura   4 Epicenter, Los Angeles 

   5 Transformer, Seul 

Figura 5.33. Integração da exposição 

Waist Down com os seus espaços de 

exibição 

Fonte: Prada Transformer Waist Down, 

Prada SpA, 2009 
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de Alejandro González Iñárritu, teve lugar. Esta forma geométrica 

tornou-se ideal para esta função por possibilitar a existência de um 

auditório inclinado como se verifica no corte (B) da Figura 5.34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As necessidades estruturais de cada evento foram eficientemente 

interligadas umas entre as outras; desta forma, a face circular 

projetada como palco para um futuro desfile de moda (que acabou 

por ser substituído pela exposição Trans-formation), no caso do 

cinema, serviu como suporte para a cabine de projeção, que é 

acedida pelo exterior através de uma escada. O interior do 

Transformer foi ainda escurecido através do uso de têxteis e de imãs 

afixados na estrutura de aço. O auditório acomodou cem lugares 

sentados, sendo estas cadeiras reclináveis de forma a permitir ao 

espetador uma experiência espacial do Prada Transformer (Prada 

SpA, 2009b).  

Após uma nova rotação, foi a vez da planta em cruz (Figura 5.35) 

alojar a exposição de Nathalie Djurberg – Turn Into Me (Figura 5.36), 

entre 15 de agosto e 12 de setembro. Esta exposição foi 

especificamente criada por Djurberg para a Fundação Prada, em 

2008. A exposição de arte foi adaptada para esta terceira 

configuração da estrutura do Prada Transformer, consistindo na 

construção de objetos simples, como uma caverna, duas baleias e 

uma batata, que em alguns casos são utilizados como pavilhões 

dentro dos quais os vídeos da artista são projetados. Estes vídeos 

são caracterizados por pequenas figuras de argila que são utilizados 

para criar atmosferas surreais e histórias muitas vezes grotescas 

(Prada SpA, 2009a). 

 

 

Escala 1/500 

A                B 

Escala 1/500 

Figura 5.34. (A) Planta retangular; (B) Corte 

Fonte: Prada Transformer Cinema, 2009 

Figura 5.35. Planta em cruz 

Fonte: Prada Transformer Art, 2009 
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A                B 

Escala 1/500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma a enfatizar a natureza dramática do espaço interior do 

Transformer, existem ainda duas outras projeções de vídeos, 

projetadas em tamanho máximo, que interagem de forma simbiótica 

com a membrana branca que envolve o espaço. A encenação 

rudimentar, mas engenhosa, destas narrações, apresenta 

reminiscências sexuais, referências aos prazeres macabros, 

violentos e subtis da crueldade, dando origem a um sentimento 

ambíguo de ansiedade e desconforto, nostalgia e por vezes de 

angústia profunda. Esta sensação é reforçada ao longo de todo o 

seu trabalho pelo acompanhamento musical do jovem compositor 

sueco Hans Berg (Prada SpA, 2009a). 

Por fim, para a quarta e última fase do projeto do Prada Transformer, 

a rotação em si torna-se uma parte integral do evento. Nos dias 29 e 

30 de setembro, após uma rápida configuração do interior do 

pavilhão, apropriando-se agora da planta circular (Figura 5.37, A), 

estudantes das principais universidades de Seul ocuparam o espaço, 

intitulando o evento de The Student-Takeover.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.36. Exposição de Nathalie Djurberg - Turn Into Me, Prada Transformer, Seul 

(2009) 

Fonte: http://www.fondazioneprada.org/project/nathalie-djurberg/?lang=en 

 

Figura 5.37. (A) Planta Circular; (B) Corte 

Fonte: Prada Transformer Student-Takeover, 2009 
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Desta forma, instalaram uma exposição, conduziram um painel de 

discussão, fizeram apresentação Pecha Kucha
4
 e celebraram o fim 

do projeto do Prada Transformer com uma cerimónia de 

encerramento. Num período de duas semanas, alunos das áreas de 

moda, arquitetura, design gráfico, design de espaço, cinema e 

multimédia, produziram projetos relacionados com todos os aspetos 

do tema “transformação” num workshop (Figura 5.38) conduzido 

pelo arquiteto de OMA responsável pelo projeto, Alexander Reichert. 

Como o Transformer questiona a compreensão convencional da 

prática e manifestação da arquitetura, e experimenta a tipologia de 

pavilhão, os estudantes foram solicitados a aplicar formas de pensar 

igualmente radicais para os seus projetos pessoais de forma a 

proporem projetos inovadores. Os projetos finais foram 

apresentados em painéis, t-shirts, pins e postais. Houve uma amostra 

ampla de resultados, surgindo interpretações do conceito de 

transformação em objetos do quotidiano bem como aplicações da 

membrana que envolve o Transformer em diferentes contextos, 

gráficos surpreendentes e filmes que recorrem a técnicas 

inesperadas (Prada SpA, 2009c). 

 

 

 

No Prada Transformer em Seul, os eventos promovidos pela Prada e 

desenhados por OMA | AMO voltam a aproximar as máximas das 

identidades em causa. Mais uma vez, assistimos à utilização da 

arquitetura como potenciadora do acontecimento de experiências, 

desta vez com uma temporalidade tão limitada que fomenta o seu 

desejo. Erguendo-se como uma estrutura de estética inquietante e 

contrastante com a sua envolvente, o Transformer teve uma grande 

influencia nos media e potenciou o turismo arquitetónico e cultural – 

sendo assim possível justificar a sua iconicidade.  

Mais uma vez, a Tabela 5.3 apresenta uma caracterização dos 

eventos do Prada Transformer ao nível dos materiais e suportes, 

funções e sensações. Isto permite-nos chegar novamente a 

conclusões sobre as variáveis enunciadas na Tabela 5.4. 

 

 

Tabela 5.3. Caracterização dos eventos do Prada Transformer, Seul  

Fonte: Autora 

 

4
 Software de apresentação introduzido pelos arquitetos Astrid Klein e Mark Dytham, 

que dura exatamente seis minutos e quarenta segundos, por ser composta por vinte 

slides de vinte segundos de duração cada. 

Figura 5.38. Student-Takeover Workshop 

Fonte: 

https://www.ecodibergamo.it/stories/m

oda-e-

tendenze/93917_il_prada_transformer_c

hiude_a_seoul/ 
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65 saias em materiais 

diversos e expostas de 

formas únicas: 

manequins 

bidimensionais; em 

plataformas giratórias; 

iluminadas por baixo; 

embaladas em plástico 

selado a vácuo; em 

pedestais; tenda de 

aço coberta pela 

membrana; pavimento 

em madeira 

cronologia das saias 

criadas por Miuccia; 

comtemplativa; 

informativa sobre os 

conceitos principais 

de cada saia; mostrar 

a interpretação de 

estudantes de moda 

coreanos 

diversidade expositiva; 

aprendizagem; 

experiência espacial 

única 
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14 filmes de todo o 

mundo, escolhidos 

pelo cineasta, 

argumentista e 

produtor de cinema 

mexicano Alejandro 

González Iñárritu; 

temática da família em 

crise; passagem de 

espaço luminoso para 

caixa negra com 

sistema de 

escurecimento 

apresentar filmes que 

não são fáceis de 

encontrar numa sala 

de cinema; enaltecer 

produtores e 

realizadores 

conexão da audiência; 

emoção; inquietação; 

curiosidade; 

satisfação; experiência 

espacial única 
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o espaço do 

Transformer é 

transformado numa 

caverna através da 

utilização de objetos e 

projeções com 

animações stop-

motion, que silenciam 

a sua brancura; 

destaque para o chão 

em cruz coberto com 

feltro cinzento; 

iluminação espetacular 

dos objetos; tecido 

branco que cobre o 

interior da caverna; o 

espaço é o suporte da 

arte 

enfatizar a natureza do 

espaço interior por 

contraste; desafiar a 

forma de pensar dos 

visitantes 

sensação de espaço 

cavernoso; 

assombração e 

perturbação; 

desconforto; 

experiência espacial 

única 
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trabalhos 

desenvolvidos por 

estudantes coreanos 

após workshop com 

Alexander Reichert, 

com produtos no 

campo da moda, 

arquitetura, design 

gráfico, filmes e 

multimédia; abertura 

da membrana 

reificação do tema do 

projeto – 

transformação; 

descoberta da 

interpretação cultural 

coreana, integração 

da sociedade 

integração; 

colaboração; partilha; 

experiência espacial 

única 

 

 

 

 

Tabela 5.4. Análise síntese dos eventos do Prada Transformer, Seul 

Fonte: Autora 

NP – nível de participação (A – ativo; P – passivo) 
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NC – nível de conexão (A – absorção; I – imersão) 

D – domínio (E1 – entretenimento; E2 – educação; E3 – estético; E4 – evasão) 
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anti-marca/ anti-

moda/ anti-

comercial; consumo 

de conhecimento e 

cultura; luxo 

personificado pela 

experiência; anti-

marca/ anti-moda/ 

anti-comercial; 

envolvimento da 

sociedade; 

interseção de 

cultura e ideias 

globais; 

efemeridade da 

moda/ mudança/ 

ciclicidade 

marca como 

conceito 

redutor; 

movimento 

como ideia 

base para a 

exposição; 

Staging 

A/P A/I 

E1 

E2 
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E4 

estética 

original; 

atenção dos 

media; 

promoção do 

turismo; novas 

tecnologias; 

cultura 
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transversalidade 

cultural; ecletismo; 

sensações pela 

experiência; 

interdisciplinaridade 

inovação 

cultural e 

social; 

adaptabilidade 

do espaço; 

procura por 

soluções 

inovadoras; 

Staging 

P A/I 

E1 

E3 

estética 

original; 

simbolismo 

aberto e 

enigmático; 

promoção do 

turismo; 

atenção dos 

media; novas 

tecnologias; 

cultura 
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transversalidade 

cultural; Ugliness; 

interdisciplinaridade 

inovação 

cultural e 

social; Staging 

A/P A/I 

E1 

E2 

E3 

E4 

estética 

original; 

simbolismo 

aberto e 

enigmático; 

promoção do 

turismo; 

atenção dos 

media; novas 

tecnologias; 

cultura 
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envolvimento da 

sociedade; 

transversalidade 

cultural; 

interdisciplinaridade 

trabalho 

colaborativo; 

inovação 

cultural e 

social; Staging 

A/P A/I 

E1 

E2 

E3 

E4 

estética 

original; 

simbolismo 

aberto e 

enigmático; 

promoção do 

turismo; 

atenção dos 

media; novas 

tecnologias; 

cultura 

 

As funções meramente culturais destes eventos evidenciam o 

carácter “anti-marca/anti-moda/anti-comercial”, à imagem de 

Miuccia, e a arquitetura produzida nega a ideia de constância ou de 

marca, estimulando uma forma de conceito mutante e adaptável, à 

imagem de Koolhaas. Observa-se também a interdisciplinaridade, a 

colaboração com artistas contemporâneos e o envolvimento da 

sociedade. No caso do Prada Epicenter em Nova Iorque, as 

experiências são promovidas não só por aspetos da arquitetura 
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permanente da loja, mas também por aspetos temporários, como a 

alteração sazonal do mural e dos vários eventos que decorrem na 

loja. No caso do Prada Transformer, em Seul, todo o edifício teve um 

caráter temporário, promovendo o acontecimento de experiências 

únicas e inimitáveis, que contribuem para o caráter de exclusividade 

e luxuosidade tanto da Prada como do projeto de arquitetura de 

OMA.  Enquanto que no Epicenter estas experiências acontecem em 

paralelo com a vertente – embora reduzida – comercial, no 

Transformer as experiências são meramente culturais contribuindo, 

no entanto, para a equidade da marca e, consequentemente, para a 

sua imagem e consumo. O interesse patrimonial e histórico do 

Palácio Gyeonghuigung também contribuiu para variável da 

iconicidade, sendo possível fazer um parelelismo entre a 

reconstrução/transformação do palácio no final do século XX com o 

caráter de transformação do Transformer – quando a arquitetura é 

icónica, a sua mutação não altera o seu valor e, pelo contrário, 

favorece-o. 

O projeto para o Prada Transformer evidencia não só as histórias de 

sucesso de Miuccia e Koolhaas nas suas áreas, moda e arquitetura, 

respetivamente, mas também o seu interesse pelo cruzamento com 

várias outras disciplinas. Com a passagem para o século XXI, 

Miuccia defendeu ativamente um grupo de jovens artistas como Tom 

Sachs, Mariko Mori, Carsten Holler, Nathalie Djurberg e Francesco 

Vezzoli, graças ao trabalho da Fundação Prada, demonstrando como 

a moda, a arte, o design, o cinema e a arquitetura podem funcionar 

em conjunto (Vezzoli, 2009). Germano Celant (1940), diretor desta 

fundação, argumenta que o Prada Transformer é a sua metáfora 

perfeita pois esta nunca ambicionou ser uma fundação comum e 

estática (Prada, 2009). No entanto, o trabalho cultural da fundação 

esteve, até à conceptualização do Transformer, separado das 

funções da marca enquanto produtora de moda, no sentido de 

experimentar a sua autonomia, mas, ao mesmo tempo, servir 

propósitos de interesse da Prada. Neste sentido, o Transformer, 

enquanto uma unidade que junta todas as disciplinas de interesse da 

marca,  correu o risco de ser interpretado como uma exibição 

deliberada de todas as suas atividades (Vezzoli, 2009). 

Na verdade, o ponto de partida para a conceptualização deste 

pavilhão temporário foi a ideia de movimento, de arquitetura móvel – 

já que Miuccia não aprova o termo “temporário” – e da produção de 

uma estrutura provisória – já que Koolhaas não se revê no termo 

“pavilhão”. Outro aspeto que foi tido em consideração foi o 

momento da arquitetura, de arquitetura blob (do inglês blobitecture), 

movimento em que os edifícios têm uma forma ameba e orgânica 

(Curl & Wilson, 2015). De acordo com Koolhaas, o desenho do 
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Transformer é tanto de blob como de anti-blob, por combinar formas 

geométricas, mas ser embrulhado por uma membrana flexível. 

Portanto, esta combinação de formas definidas com a membrana 

translúcida elástica não permite a identificação do edifício numa só 

categoria, mas em ambas (Argyriades, 2009). 

O historiador, escritor e crítico de arquitetura Aaron Betsky associa 

as formas geométricas do Prada Transformer com as cruzes, 

quadrados e círculos sociais e fisicamente radicais que Malevich 

produziu depois da Revolução Russa e classifica o edifício como 

arquitetura de eventos, uma estrutura cuja função é menos 

importante do que a sua capacidade de re-encenar, na forma e no 

conteúdo, certos aspetos da nossa cultura visual, considerando-o o 

mais puro exemplo de um edifício temporário (Murg, 2009). Em 

termos de comunicação da Prada e de OMA | AMO, o Prada 

Transformer foi visto como uma “máquina de publicidade”, com um 

hype de vídeos a explicar com a sua curiosa estrutura iria funcionar, 

renders construtivistas de uma estrutura de aço a pairar sobre 

modelo e saias, um zênite entre a moda e a arquitetura (Heathcote, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo já investigado novas abordagens tecnológicas, com projetos 

como o Prada In Store Technology (2001), desenvolvido 

especialmente para os Epicenters; projetos fotográficos como o 

Prada Sport (2003); e conceptualizado a exposição de saias Waist 

Figura 5.39. Prada Real Fantasies SS2011 

Fonte: http://www.prada.com/en/collections/real-fantasies/archive/Real-Fantasies-

SS-2011.html

“Real Fantasies continue the 

fascination of Delirious New 

York, supported by the 

culture of congestion and 

overlays a world whose 

order is not ambitioned” 

(Quintas & Díaz, 2018, p. 

781) 
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Down (2004), 2005 é o ano em que OMA, especialmente na sua 

vertente think tank AMO, começa a desenhar o espaço digital e 

multimédia da marca Prada, com uma forte componente publicitária 

(OMA, sem data-a). Neste ano, AMO inicia o desenvolvimento da 

presença online da Prada com os websites Prada Parfums que 

incluíam não só os websites, mas também o documentário making-

of da campanha publicitária – Thunder Perfect Mind Movie, pela 

dupla pai e filha Ridley e Jordan Scott. Em 2006, OMA | AMO fica 

encarregue do desenho cenográfico dos desfiles de moda da Prada, 

com destaque para os que acontecem no espaço industrial da marca 

na sua sede na via Fogarazzo, em Milão. Dois anos mais tarde, 

começam tambéma a desenhar o cenário dos desfiles da Miu Miu. 

Como nos Epicenters, o desenho das passerelles combina 

arquitetura, design de interiores, design gráfico, iluminação, 

audiovisual, ilustração, música e moda, com uma forte componente 

do conceito de Staging desenvolvido por Laparelli (Quintas & Díaz, 

2018). 

Ao longo dos anos, o grupo Prada diversificou a sua propaganda em 

todas as áreas, incluindo a área audiovisual, de forma a contribuir 

para a sua identidade multifacetada cuja complexidade se aproxima 

do contraditório. É possível distinguir anúncios tradicionais em que o 

destaque é dado às coleções com um universo estético associado 

ao da fotografia. Por outro lado, o grupo também iniciou uma série 

de pequenos filmes em que a venda do produto é secundária e cujo 

objetivo principal é reforçar a aura da marca, comissionando 

diretores de cinema como Pietro Scalia, Wes Anderson e Roman 

Polanski (Quintas & Díaz, 2018). Para a coleção SS2007, AMO 

começa então a participar na elaboração dos lookbooks da marca 

Prada, que têm como base a fotografia. Em Julho de 2007, a 

colaboração anuncia também o lançamento de uma componente do 

website Prada.com, um leilão online de peças exclusivas 

colecionáveis da marca – Prada Prototypes, Figura 5.40 (OMA, sem 

data-a). Para a coleção FW2010, AMO apresenta o primeiro 

lookbook em que para além das fotografias, há a produção de uma 

animação digital de dois minutos. Este tipo de projetos ocupam um 

lugar maioritariamente digital, sendo possível consultá-los e 

experienciá-los através do actual website da Prada, na secção 

“Prada Universe” do seu arquivo digital - 

http://www.prada.com/en/a-future-archive/prada-universe.html - ou 

no canal da Prada na plataforma Youtube 

(https://www.youtube.com/user/PRADA).  

 

 

http://www.prada.com/en/a-future-archive/prada-universe.html
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A colagem interdisciplinar da Prada contribui para enriquecer a sua 

imagem e perceção, criando um universo de sonho que é de 

interesse não só em projetos de arquitetura permanente e 

temporária, mas também em produtos de comunicação digital e 

audiovisual. No caso de Real Fantasies, produzidas por OMA | AMO, 

a classificação do género é complexa (Díaz, 2016). 

1O projeto surge da necessidade de apresentar os temas e ideias 

inerentes a cada textura, cor, materiais e formas dos looks de cada 

coleção (Prada, sem data-b). Entre as coleções FW2007 e SS2010, a 

colaboração OMA | PRADA | AMO desenvolveu o Fantasy lookbook, 

álbuns em que a fotografia se mistura com colagens gráficas e 

formas desenhadas à mão (OMA, sem data-d), com uma edição 

distinta dos catálogos de moda tradicionais. A partir da coleção 

FW2010, a Prada convida o diretor de cinema James Lima para 

introduzir movimento, animação e música no Fantasy lookbook, 

criando um produto visual que apresenta a desconstrução da 

coleção, conciliando visualmente os seus temas e atitudes. Os 

personagens e as texturas vagueiam de cena em cena e os visuais 

são expelidos expondo as camadas de pensamento, inspiração e 

criação. Após a coleção SS2011, este projeto passa então a chamar-

se Real Fantasies (Prada, sem data-b). Ao todo, OMA | AMO 

produziu treze lookbooks – SS2007, FW2007, SS2008, FW2008, 

SS2009, FW2009, SS2010, FW2010, SS2011, FW2011, SS2012, 

FW2012, SS2013 – e oito animações – FW2010, SS2011, FW2011, 

SS2012, FW2012, SS2013, FW2013, SS2016 – que podem ser 

consultados no Anexo D. 

Figura 5.40. Prada Prototypes 

Fonte: http://oma.eu/news/amo-prada-launch-prada-prototypes-auction-website 



71

O primeiro lookbook elaborado por OMA | AMO – para a coleção 

SS, em 2007, com cem páginas, foi um exercício de pura 

experimentação gráfica. Podemos observar a manipulação da cor de 

pele dos modelos de forma a enaltecer as cores e as texturas dos 

materiais utilizados em cada peça; em termos de cenários, somos 

confrontados tanto com a sua ausência, numa representação plena 

dos modelos, como com paredes, cidades em desenvolvimento, as 

pirâmides de Gizé, uma casa em chamas; há ainda a representação 

de carteiras em pele à escala do edifício nova iorquino (Figura 5.41). 

Na coleção FW2007 apercebemo-nos da combinação de cenários 

de paisagens urbanas bem como de paisagens naturais, modelos em 

escala aumentada em relação à do cenário e alternância entre a 

figura humana real e desenhada (Prada, sem data-a).  

Em 2008, os lookbooks tornam-se distintos pela palete diversificada 

de cores utilizada para a coleção SS que contrasta com os tons mais 

neutros da coleção FW. Na coleção SS são visíveis imagens de 

animais do meio aquático, como peixes, anémonas e patos, e as 

imagens criadas dão a impressão de um mundo fantástico debaixo 

de água; há uma alusão ao mapa mundo e à globalidade, 

aparecendo a imagem de uns sapatos em que a pele dos pés se 

apropria do desenho do mapa mundo (Figura 5.42). Por outro lado, 

na coleção FW voltamos a ter mais cenários brancos e composições 

gráficas que não envolvem a figura humana, ou que a distorcem 

noutras interpretações (Prada, sem data-a). 

Para os lookbooks do ano de 2009, é instantaneamente notável uma 

alteração do layout utilizado até então, apresentado agora 

características de uma publicação periódica, em que se indica o 

número do volume e da edição. Na verdade, no arquivo digital da 

Prada, a informação relativa à autoria do layout do lookbook só 

começa a aparecer neste ano. Na coleção SS as imagens são 

emolduradas a branco e representam a exploração de AMO pelos 

domínios da divindade, tribalismo e simbolismo primitivo – 

representado graficamente através no diálogo de referências entre 

moda e imagem; as cabeças dos modelos são muitas vezes 

substituídas por bustos esculturais e voltando a haver uma 

manipulação surrealista da figura humana. Em contraste, na coleção 

FW as imagens são emolduradas a preto (Figura 5.43) e representam 

a exploração de AMO pelos conceitos de natureza intocada, crises 

iminentes e decadência urbana; verifica-se uma nova referência aos 

aspetos do globo, bem como à substituição das cabeças dos 

modelos por cabeças de animais ou outras formas abstratas (Prada, 

sem data-a).  

Figura 5.41. Fantasy lookbook SS2007 

Fonte: 

http://www.prada.com/content/dam/e

xternal/real-fantasies/ss2007.pdf 

Figura 5.42. Fantasy lookbook FW2008 

Fonte: 

http://www.prada.com/content/dam/e

xternal/real-fantasies/ss2008.pdf 

Figura 5.43. Fantasy lookbook FW2009 

Fonte: 

http://www.prada.com/content/dam/e

xternal/real-fantasies/fw2009.pdf 
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A partir de 2010, a vertente cinematográfica destes lookbooks 

começa a vir ao de cima. Na coleção SS, AMO vislumbra a coleção 

através de uma lente cinematográfica fraturada: paisagens urbanas 

contorcidas, traços tropicais, arquitetura desolada, projeções 

ilusórias e palimpsestos cintilam como imagens de filmes. Para o 

lookbook da coleção FW, a fotografia funde-se com a ilustração e 

os próprios protagonistas fundem-se com com o cenário – uma 

cidade genérica em estilo cartoon (Figura 5.44); também a passagem 

do lookbook a filme tem uma estética em que os modelos humanos 

se transformam em desenhos de traços simples; AMO utiliza 

estratégias gráficas e formais típicas da representação arquitetónica 

tornando o mundo Prada numa exibição gráfica em que a relação 

entre o cenário de fundo e a figura do modelo, as superposições, a 

escala, os sistemas espaciais, a abstração e as leis da perspetiva 

assumem um papel relevante na criação de interiores e exteriores 

para os personagens (Díaz, 2016). 

Em 2011, as Real Fantasies passam a ser, oficialmente, não só um 

lookbook, mas também um filme animado deste. Na edição SS, a 

Prada apresenta um paralelismo entre o estilo barroco e a internet – 

o barroco evoluiu das lutas que artistas e criadores tiveram entre si, 

a sociedade e o que havia por descobrir; da mesma forma, a internet 

contém uma redundância semelhante no seu espaço infinito. Assim, 

a nona edição das Real Fantasies utiliza as ferramentas do 

computador e da internet para alimentar a riqueza do barroco (Figura 

5.45), com o retorno das cores após a crise económica. A riqueza da 

natureza e a sua transformação natural em arquitetura e arte – áreas 

eternizadas em mármore e padrões ornamentais – celebram este 

episódio (Prada, sem data-a). Por contraste, para a edição FW, AMO 

concebe um ensaio de artesanato de forma a combater a hegemonia 

da produção digitalizada. Os tópicos da coleção – casa, interiores e 

espaços perceptivos íntimos – são representados graficamente por 

um diálogo entre a fotografia de moda e a arte da colagem. Como 

se verifica pela Figura 5.46, criou-se uma cenografia interior artesanal 

através do corte e da montagem de teatros de papel em miniatura 

em que os personagens se movem através de uma sequência de 

salas – de abstratas a transcendentais, a intimistas e realistas – 

silenciosamente envolvidas com sombras, materiais inesperados, 

padrões de parede, céus flutuantes ou quadros que levam a outros 

espaços indeterminados. O efeito artesanal das imagens ecoa a 

natureza inerentemente tátil da moda que retrata (Díaz, 2016).  

Figura 5.44. Fantasy lookbook FW2010 

Fonte: 

http://www.prada.com/content/dam/e

xternal/real-fantasies/fw2010.pdf 

Figura 5.45. Prada Real Fantasies 

SS2011 

Fonte: 

http://www.prada.com/content/dam/e

xternal/real-fantasies/ss2011.pdf 

Figura 5.46. Prada Real Fantasies 

FW2011 

Fonte: 

http://www.prada.com/content/dam/e

xternal/real-fantasies/fw2011.pdf 
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Para as Real Fantasies da coleção SS de 2012, AMO explora a 

nostalgia do hot rod
5
, do golfe, do piquenique, da corrida espacial e 

de outros tempos passados. Mais uma vez, faz-se recurso de 

colagens manuais para inserir os personagens em cenários com 

aviões, foguetes, carros e grandes vias de comunicação (Figura 

5.47). Já para a coleção FW deste mesmo ano, AMO e Prada levam-

nos numa outra viagem temporal, desta vez ao futuro da moda num 

cenário com referências a séculos passados. Os personagens de 

uma sociedade distópica de máquinas e geometrias irregulares 

movem-se num mundo de colónias digitais. Cada cena retrata um 

cenário antiquado dentro de uma galáxia de personagens envolvidos 

em dinâmicas de poder (Prada, sem data-a).  

No ano de 2013, a coleção SS foi representada com base nos 

conceitos de nostalgia e sentimentalismo em situações sociais e 

íntimas. Assim, pode-se observar cenários mais escuros, nos quais 

predominam a sombra e as cores cinzentas. O desenho à mão, as 

texturas, os recortes e as sobreposições suportam-se por uma 

estética ao serviço dos ideais da coleção. Neste trabalho, o 

espetador torna-se um observador das relações sociais urbanas. Por 

sua vez, na coleção FW, apresenta-se uma imagem doméstica e 

sofisticada, reunindo um conjunto de cenas do cotidiano que juntas 

formam um filme noir de comumidade. Há um destaque para o 

mundo multiplataforma das comunicações, sendo que em quase 

todas as cenas aparecem televisões (Figura 5.48) e telefones de 

diferentes épocas como emissores de conteúdo (Prada, sem data-a) 

(Díaz, 2016).  

Passados dois anos sem Real Fantasies (2014 e 2015), para a 

coleção SS de 2016, AMO elabora um novo filme intitulado de 

Indifenite Hangar (Figura 5.49), que representa um pôr-do-sol 

sintético num espaço tridimensional branco. Este espaço apresenta 

cenários de espaços de frequência urbana, como salas de embarque 

ou uma carruagem de metro que são habitados por personagens 

que, como já é costume, têm uma caracterização pouco 

convencional. É, também, um imaginário que nos leva a um hangar 

futurista, mas indefinido e quase infinito, em que o espaço é contínuo 

e o horizonte móvel. Além do mais, a arquitetura apresenta-se em 

animação digital enquanto que os modelos são filmagens reais. Os 

prismas visíveis através das janelas da carruagem são reminiscentes 

das maquetes de espuma de OMA (Díaz, 2016). 

 

 

5
 Hot rods são carros clássicos americados, geralmente das décadas de 1920, 1930 e 

1940, que são modificados com rodas traseiras largas, motores potentes e com 

pinturas de chamas. 

Figura 5.47. Prada Real Fantasies 

SS2012 

Fonte: 

http://www.prada.com/content/dam/e

xternal/real-fantasies/ss2012.pdf 

Figura 5.48. Prada Real Fantasies 

FW2013 

Fonte: 

https://www.designboom.com/design/

prada-fw-2013-amo-real-fantasies-film-

noir-designboom/ 

Figura 5.49. Prada Real Fantasies 

SS2016 

Fonte: http://oma.eu/projects/2016-ss-

prada-real-fantasies 
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O projeto Real Fantasies é, provavelmente, aquele em que a 

periodicidade do trabalho desenvolvido entre 2007 e 2016 melhor 

verifica o carácter evolutivo da colaboração OMA | Prada | AMO. As 

identidades Prada e OMA, agora com destaque para o trabalho de 

AMO, continuam a cruzar-se e a estratégia da “economia da 

experiência” continua a ser utilizada. Apesar da verificação de 

características icónicas neste projeto torna-se, no entanto, mais 

complicado defender que se trata de um exemplo de arquitetura 

icónica por se apresentar num formato bidimensional. Contudo, não 

deixa de existir uma construção de espaços tridimensionais onde 

habitam personagens, que são “visitados” pelos seguidores fiéis da 

marca e despertam o interesse e a curiosidade de potenciais 

clientes. Para a caracterização do projeto desenvolvida na Tabela 5.5 

e para o estudo das variáveis da Tabela 5.6 teve-se em conta o 

projeto no seu formato de lookbook e de animação. 

 

Tabela 5.5. Caracterização do produto digital Prada Real Fantasies  

Fonte: Autora 
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fotografia, 

fotomontagem, 

renderização, 

colagem; livro 

dar a conhecer as 

novas coleções; 

estabelecimento de 

conceitos e de uma 

história  

fusão entre arquitetura 

e moda; ilusão e 

fantasia; novas 

representações de 

formas e espaços; 

diferenças de escalas 

intrigantes; 

manipulação da figura 

humana 

A
n
im

a
ç
õ

e
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filmagem, fotografia, 

fotomontagem, 

renderização, 

colagem; filme 

dar a conhecer as 

novas coleções; 

estabelecimento de 

conceitos e de uma 

história; realidade 

aumentada 

fusão entre arquitetura 

e moda mais 

perceptível pela 

sequência na transição 

de espaços; sequência 

da história mais 

perceptível; 

sofisticação do 

método de 

apresentação da 

coleção; imersão na 

ilusão e fantasia 
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Tabela 5.6. Análise síntese do produto digital Prada Real Fantasies  

Fonte: Autora 

NP – nível de participação (A – ativo; P – passivo) 

NC – nível de conexão (A – absorção; I – imersão) 

D – domínio (E1 – entretenimento; E2 – educação; E3 – estético; E4 – evasão) 
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ecletismo; 

sensações pela 

experiência; 

consumo de 

conhecimento e 

cultura; 

efemeridade da 

moda/ mudança/ 

ciclicidade 

trabalho 

colaborativo; 

inovação 

cultural e 

social; 

Staging; 

colagem e 

sobreposição; 

Bigness 

P A E1 

estética 

original; 

simbolismo 

aberto e 

enigmático; 

atenção dos 

media; cultura 

A
n
im

a
ç
õ

e
s
 

ecletismo; 

sensações pela 

experiência; 

consumo de 

conhecimento e 

cultura; 

efemeridade da 

moda/ mudança/ 

ciclicidade; atrair 

clientes avant-

garde; 

interdisciplinaridade 

trabalho 

colaborativo; 

inovação 

cultural e 

social; 

Staging; 

colagem e 

sobreposição; 

Bigness 

P A/I 

E1 

E3 

estética 

original; 

simbolismo 

aberto e 

enigmático; 

atenção dos 

media; novas 

tecnologias; 

cultura 

 

Em todas as Real Fantasies desenhadas por AMO é perceptível a 

existência de uma construção virtual criada a partir de um imaginário 

arquitetónico que convoca tanto referências da arquitetura do 

passado, como um imaginário futurista e vanguardista. Na verdade, 

AMO é capaz de expressar, transmitir e criar uma imagem chave das 

coleções em apenas dois minutos de filme. Em primeiro lugar, é de 

destacar a capacidade de sugestão de material gráfico cujas 

imagens são memoráveis e que surpreendem a cada nova coleção – 

a inovação típica da moda e a sazonalidade está presente em cada 

universo gráfico das Real Fantasies, e a arquitetura espelha essa 

referência, trabalhando sobre as questões da comunicação, da 

imagética e do espaço digital. O grande objetivo deste tipo de 

campanha publicitária é cativar os potenciais clientes, “encantando-

os” com ambientes misteriosos, intrigantes e evocativos, onde tudo 

é possível – como o nome indica, uma fantasia real. Por outro lado, 

também é de interesse o paralelismo entre o espaço virtual destes 

lookbooks/filmes e o espaço físico que se materializa no desenho da 

passerela de cada estação, na via Fogarazzo (Díaz, 2016). 

A identidade poliédrica e conscientemente contraditória que 

aproxima Prada e OMA | AMO, ou por outras palavras, Miuccia e 

Koolhaas, leva-os a derrubar fronteiras entre disciplinas, tempos e 

espaços. Por isso mesmo, as Real Fantasies são filmes produzidos 

por arquitetos e o Bar Luce, nas instalações da Fundação Prada, em 

Milão, é desenhado por um diretor de cinema, Wes Anderson 
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(Hawkins, 2016). Neste sentido, as Real Fantasies são mais uma das 

ferramentas que dão imagem e sentido aos valores que a Prada 

pretende transmitir através do seu branding. Quanto a OMA | AMO, 

talvez este seja dos produtos criados para a Prada em que melhor se 

verifica os ideais iniciais definidos por Koolhaas e Zenghelis e 

ilustrados por Vriesendorp e Zenghelis. A forma como as coleções 

de moda são abordadas remetem frequentemente para uma 

complexidade urbana em termos de cenários, que em termos 

teóricos remontam a Delirious New York (1994) e que em termos 

gráficos se assemelham a trabalhos como Exodus, or the Voluntary 

Prisoners of Architecture (1972) - Figura 5.50. A técnica da colagem 

permite movimento no plano das ideias – tal como acontece nos 

projetos de arquitetura. 

OMA | AMO apresenta, em Real Fantasies, a contraditoriedade 

voluntariamente ambígua da Prada, através dos seus próprios ideais 

contraditórios. Aplica-se o conceito de Bigness à forma humana ou 

a determinados produtos em que estes se elevam, tal como o edifício 

ou a cidade, a uma escala (Figura 5.51) que lhe incorpora um 

programa ideológico num todo, tornando os princípios básicos de 

composição, escala e proporção discutíveis e controversos que, 

para Miuccia e Bertelli, são fundamentais. Bertelli, ao falar sobre a 

Fundação Prada, apresenta esta mentalidade de forma explicita: 

“The whole idea of clashes and confrontations – it comes 

from not wanting to do the obvious. It is an exercise, a 

constant effort. It’s not trying to be different from other 

people, it is something that comes completely naturally to 

both of us. The idea of the foundation is that it represents 

something significant, a proper act of research. What it is not 

there to do is to find some kind of consensus. It is against 

consensus. Looking for consensus is a form of mediocrity, 

and that is one of the worst of human weaknesses.” (Aspden, 

2015, p. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.50. Exodus, or the Voluntary 

Prisoners of Architecture 

Fonte: http://socks-

studio.com/2011/03/19/exodus-or-the-

voluntary-prisoners-of-architecture/ 

Figura 5.51. Fantasy lookbook SS2007 

Fonte: 

http://www.prada.com/content/dam/e

xternal/real-fantasies/ss2007.pdf 
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A arquitetura entra ao serviço de uma marca como uma ferramenta 

essencial para desenhar os seus espaços tridimensionais. Quando 

aliada à vertente do branding, estes espaços ganham uma 

importância acrescida pois são construídos de forma a proporcionar 

experiências da economia que levam à identificação do consumidor. 

Vários são os pontos de contacto em que a arquitetura influencia o 

consumidor – espaços de lojas; edifícios sede; edifícios de 

produção; espaços de apresentação de produtos como passerelles, 

no caso dos desfiles de marcas de moda; espaços temporários 

como lojas pop-up; espaços digitais como websites ou vídeos 

publicitários. É possível afirmar que o branding arquitetónico se 

reflete numa total manipulação arquitetónica do espaço de uma 

marca, abrangendo toda a identidade corporativa da empresa que a 

representa. 

A relação entre o branding e a arquitetura tem-se vindo a fazer notar 

pela existência de cada vez mais colaborações entre marcas e 

arquitetos-estrela. São casos notórios de branding arquitetónico as 

colaborações entre o Museu Guggenheim e Frank Gehry; a marca de 

moda de luxo Chanel e Zaha Hadid; ou a marca Apple e o escritório 

de arquitetura Eight Inc. e, mais recentemente, Norman Foster - 

Figura 6.1. Concluímos que o principal objetivo destas colaborações 

é atribuir uma maior significância e propósito à marca, de forma a 

despertar a sua curiosidade e visibilidade, contribuindo ainda para a 

experimentação arquitetónica. 

 

 

Em relação à colaboração OMA | PRADA | AMO, observamos que, 

apesar dos projetos estudados serem desenvolvidos em campos 

distintos da arquitetura, nomeadamente a arquitetura permanente, 

temporária e digital, há características transversais a todos eles que 

cruzam aspetos das identidades corporativas da Prada e de OMA, 

decorrentes das personalidades de Miuccia e Koolhaas. Deste 

cruzamento de personalidades e identidades denota-se a negação 

da sua própria marca ou poder comercial, a promoção da 

interdisciplinaridade e do trabalho colaborativo, o interesse por 

problemáticas políticas e sociais, o investimento na cultura, a 

vontade de inovar e de estar na vanguarda e o carácter cíclico e 

efémero do tempo. Esta aproximação de personalidades justifica a 

Figura 6.1. Apple Park Visitor Centerr, 

Cupertino, EUA | Foster + Partners, 

2017 

Fonte: 

https://www.fosterandpartners.com/pr

ojects/apple-park-visitor-center/ 
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abordagem de Miuccia Prda a Rem Koolhaas e a longevidade desta 

colaboração. 

Quanto às experiências desenvolvidas pela arquitetura pode-se 

constatar que os produtos com uma vertente mais imagética e digital 

como o mural e o Peep Show do Epicenter, o evento Flesh, Mind and 

Spirit do Transformer e o projeto Real Fantasies apenas funcionam 

nos domínios do entretenimento e da estética. Por outro lado, 

elementos como a Wave e a Hanging City do Epicenter ou os 

restantes eventos expositivos do Transformer, produzem 

experiências em todos os seus domínios – entretenimento, 

educação, estética e evasão – sendo por isso o tipo de experiências 

mais desejados pelos atuais e potenciais clientes Prada e pelos 

admiradores da arquitetura de OMA.  

Os três projetos citados tiveram um grande impacto cultural e nos 

media, funcionando como potentes ferramentas para a comunicação 

da marca Prada. Também o escritório OMA ganhou notoriedade, 

sendo convocado para desenvolver projetos de branding para 

outras marcas como Viktor & Rolf, Samsung (Figura 6.2) e Repossi. 

Para mais, pela associação com a Fundação Prada e outras 

entidades do mundo artístico, estes projetos promoveram o turismo 

cultural. Constatamos a iconicidade dos produtos da colaboração 

não só por estes fatores, mas também pela sua estética original, 

simbolismo enigmático e grande investimento em novas tecnologias 

e materiais. 

O principal objetivo da colaboração OMA | Prada | AMO foi a fusão 

das funções comerciais e culturais da Prada através da nova 

identidade definida por OMA, dissimulando também os processos 

convencionais do marketing. Neste caso, a colaboração criativa 

entre Miuccia Prada e Rem Koolhaas foi a essência da parceria e 

tornou-se vantajosa pois criou um ponto de diferenciação e deu a 

conhecer uma nova identidade visual da marca Prada; ao mesmo 

tempo, estimulou a experimentação prática de OMA ao nível da 

problemática do consumo e do capitalismo global, até então apenas 

estudada teoricamente.  

O aspeto temporário de certos projetos destas colaborações 

também são significativos para o sucesso da marca, pois implicam 

um apelo inerente “imperdível” devido à novidade da instalação e 

visita restrita ao tempo da instalação, como aconteceu com o Prada 

Transformer e acontece com as consequentes exposições no Prada 

Epicenter de Nova Iorque; o mesmo acontece com as Prada Real 

Fantasies – apesar de estarem disponíveis online para consulta, o 

seu propósito remete para a estação em que são lançadas. O mais 

Figura 6.2. Samsung Experience Store, 

Singapura | OMA, 2013 

Fonte: 

http://oma.eu/projects/samsung-

experience-store-at-vivocity 
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recente projeto da colaboração - as instalações da Fundação Prada 

no Largo Isarco, em Milão - representa um culminar de como uma 

marca de moda de luxo se transformou numa marca multidisciplinar, 

abrangendo várias áreas da cultura e da sociedade. O trabalho, 

dedicação e visão de Miuccia Prada e Patrizio Bertelli foram 

determinantes para transformar a Prada na potência comercial e 

cultural de renome que é hoje. O recurso à arquitetura transpôs o 

campo das ideias para a realidade. 

 

 

Por fim, enunciam-se dois tópicos de interesse para um futuro 

desenvolvimento da presente investigação.  Em primeiro lugar, as 

variáveis escolhidas para a análise dos projetos em causa 

mostraram-se, por vezes, abstratas; sugere-se assim um 

aprofundamento do tipo de variáveis que permitem o estudo de 

projetos de branding arquitetónico. Finalmente, propõe-se uma 

abordagem à obra arquitetónica e à reflexão teórica de Rem 

Koolhaas na problemática do consumo e capitalismo global para 

compreender o impacto/consequências desta colaboração no seu 

trabalho e percurso. 
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Anexo A | Cronologia de Projetos da Colaboração 

Anexo B | Prada Epicenter, Nova Iorque 

Anexo C | Prada Transformer 

Anexo D | Prada Real Fantasies 
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Tabela 7.1. Cronologia de Projetos da Colaboração 

Fonte: http://oma.eu/projects 

Ano Nome do projeto Localização Programa Estado 

2000 Prada Epicenter San Francisco 

São 

Francisco, 

EUA 

loja 
estudo 

comissionado 

2000-

2001 
Prada Epicenter New York 

Nova 

Iorque, EUA 
loja completo 

2002 Prada In Store Technology 
Nova 

Iorque, EUA 
pesquisa completo 

2002 Prada Sponge 
Los Angeles, 

EUA 
pesquisa 

estudo 

comissionado 

2003 Prada Sport 
Roterdão, 

Holanda 
pesquisa 

estudo 

comissionado 

2004 Prada Waist Down 
Tóquio, 

Japão 
exposição completo 

2002-

2004 
Prada Epicenter Los Angeles 

Los Angeles, 

EUA 
loja completo 

2005 Prada Epicenter Shanghai 
Shanghai, 

China 
loja 

estudo 

comissionado 

2005 Prada Epicenter London 
Londres, 

Reino Unido 
loja 

estudo 

comissionado 

2006 2007 FW Prada Men’s Show Milão, Itália cenografia completo 

2007 
2008 SS Prada Women’s 

Show 
Milão, Itália cenografia completo 

2007 2008 SS Prada Men’s Show Milão, Itália cenografia completo 

2007 
2008 FW Prada Women’s 

Show 
Milão, Itália cenografia completo 

2008 2008 FW Prada Men’s Show Milão, Itália cenografia completo 

2008 
2008 FW Miu Miu Women’s 

Show 
Paris, França cenografia completo 

2008 
Unveiling the Prada 

Foundation 
Milão, Itália exposição completo 

2008 
2009 SS Prada Men and 

Women’s Show 
Milão, Itália cenografia completo 

2008 2009 SS Prada Men’s Show Milão, Itália cenografia completo 

2008 
2009 SS Miu Miu Women’s 

Show 
Paris, França cenografia completo 

2007-

2009 
Prada Transformer Seul, Coreia teatro completo 

2009 2009 FW Prada Men’s Show Milão, Itália cenografia completo 

2009 Prada Lookbook SS 2009 N/A branding completo 

2009 Prada Catwalk Man SS 2010 Milão, Itália cenografia completo 

2009 
2010 SS Prada Women’s 

Show 
Milão, Itália cenografia completo 

2010 Prada Lookbook FW 2010 N/A branding completo 

2010 
2010 FW Prada Women’s 

Show 
Milão, Itália cenografia completo 

2010 2010 FW Prada Men’s Show Milão, Itália cenografia completo 

2010 
2010 FW Miu Miu Women’s 

Show 
Paris, França cenografia completo 

2011 OMA*AMO for/with Prada 
Veneza, 

Itália 
exposição completo 

2012 24 Hour Museum Paris, França cenografia completo 

http://oma.eu/projects
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2012 2012 SS Prada Men’s Show Milão, Itália cenografia completo 

2012 2012 FW Prada Men’s Show Milão, Itália cenografia completo 

2012 2013 SS Prada Men’s Show Milão, Itália cenografia completo 

2012 
2013 SS Miu Miu Women’s 

Show 
Paris, França cenografia completo 

2013 
2013 FW Miu Miu Women’s 

Show - Compression 
Paris, França cenografia completo 

2013 
2012 FW Prada Men and 

Women’s Show 
Milão, Itália cenografia completo 

2013 
2012 FW Prada Women’s 

Show 
Milão, Itália cenografia completo 

2013 
2014 SS Miu Miu Women’s 

Show 
Paris, França cenografia completo 

2014 
2014 FW Miu Miu Women’s 

Show - Lattice 
Paris, França cenografia completo 

2014 
2014 FW Prada Men and 

Women’s Show - Stage 
Milão, Itália cenografia completo 

2014 
2015 SS Miu Miu Women’s 

Show - Overlay 
Paris, França cenografia completo 

2014 

2015 FW Prada Men and 

Women’s Show – 

Outdoor/Indoor/Outdoor 

Milão, Itália cenografia completo 

2015 Miu Miu Club Paris, França cenografia completo 

2015 
2015 FW Prada Men’s Show – 

The Infinite Palace 
Milão, Itália cenografia completo 

2015 
2016 SS Miu Miu Show – 

Timeless Ruin 
Paris, França cenografia completo 

2015 

2016 SS Prada Men and 

Women’s Show – Indefinite 

Hangar 

Milão, Itália cenografia completo 

2016 
2016 FW Prada Men and 

Women’s Show 
Milão, Itália cenografia completo 

2016 2016 SS Prada Real Fantasies N/A branding completo 

2016 
2017 SS Prada Men and 

Women’s Show – Total Space 
Milão, Itália cenografia completo 

2017 

2017 FW Prada Men and 

Women’s Show – Continuous 

Interior 

Milão, Itália cenografia completo 

2017 
2018 SS Prada Men’s Show – 

Meanwhile… 
Milão, Itália cenografia completo 

2018 

2018 FW Prada Men and 

Women’s Show – Prada 

Warehouse 

Milão, Itália cenografia completo 

2018 
2018 FW Prada Women’s 

Show - Nocturne 
Milão, Itália cenografia completo 

2008-

2018 
Fondazione Prada Milão, Itália museu/galeria completo 

2007-

ongoing 

Prada Real Fantasies 2007-

Ongoing 
N/A branding completo 
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Localização 575 Broadway, SoHo, Nova Iorque | EUA

Edifício Preexistente construído por William e Jacob Astor  

 TIPO Comercial; Edifício de Escritórios 

 DATA DE CONSTRUÇÃO 1881-82 

 ARQUITETURA Thomas Stent 

 ÁREA TOTAL DO EDIFÍCIO 15070 m
2
 | 6 andares 

Função 1 a) Roger’s, Peet & Co. Store | b) Lightolier Company 

 TIPO Comercial 

 DATAS DE OCUPAÇÃO a) 1882-1902 | b) 1925-? 

Função 2 Guggenheim Museum Soho 

 TIPO Museu 

 DATA DE OCUPAÇÃO Junho 1992 – Dezembro 2001 

 DATA DE REMODELAÇÃO 1991-92 

 ARQUITETURA HS2 Architecture: Arata Isozaki  

 ÁREAS espaços de exposição: 2044 m
2
 | escritórios: 1115 m

2
 

Função Atual Prada Epicenter 

 TIPO Comercial | Branding 

 DATA DE OCUPAÇÃO 2001 - Presente  

 DATA DE REMODELAÇÃO 2000-2001 

 ARQUITETURA OMA: Rem Koolhaas | Ole Scheeren 

 ÁREAS total 2190 m
2
 

 ARQUITETOS DE PROJETO Tim Archambault | Eric Chang 

INAUGURAÇÃO Dezembro de 2001 

RESTAURO Fevereiro de 2006 

10 m 
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T
 

1 2 

Figura 7.1. Localização do Prada Epicenter, Nova Iorque | 1 – Implantação; 2 - Vista Aérea  

Fonte: Autora | mapbox.com
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Colaboradores 

 ARQUITETO ASSOCIADO Architecture Research Office, New York 

 ESTRUTURA Leslie E. Robertson Associates  

 SERVIÇOS Arup, New York 

 ILUMINAÇÃO Kugler Tillotson Associates 

 MATERIAIS Panelite; Werkplaats de Rijk 

 ACÚSTICA Shen Milsom & Wilke 

CORTINAS Inside Out 

PAPEL DE PAREDE 2x4 

EQUIPAMENTO MÓVEL Seufert  

Modelos Tridimensionais 
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3             4 

Figura 7.2. Axonometrias | 1 - Hanging City; 2 - Mural; 3 – Wave (palco); 4 - Expositores compactos 

Fonte: Koolhaas, 2001 
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Desenhos Técnicos

 

    1 – wave   6 – provadores  

A – Planta Piso de Entrada  2 – palco   7 – clínica VIP 

B – Planta Piso Inferior  3 – teatro de sapatos 8 – peep show 

    4 – elevador  9 – expositores compactos 

    5 – hanging city  10 – farmácia de cosméticos 

7     8 

 
 

   6

  

                       

                       2                    3        4 

 

 

 

 

LURE FISHBAR 

 

 

ESCRITÓRIOS 

+ 

ARMAZÉM 

10      9 

 

Escala: 1/500 
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         5    1         2                          3        4 
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C – Corte Longitudinal  11 – mural  

11

  

 

Figura 7.3. Desenhos Técnicos 

Fonte: Koolhaas, 2001 (adaptado) 
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Localização 45 Saemunan-ro, Jongno-gu, Seul | Coreia do Sul

Edifício Adjacente Palácio Gyeonghui  

TIPO Palácio 

DATA DE CONSTRUÇÃO 1617-1623 

CONSTRUÍDO POR rei Gwanghae, Dinastia Joseon 

Funções Propostas Waist Down | Cinema | Art | Student Takeover 

TIPO Pavilhão | Branding 

DATA DE COMISSÃO 2007  

DATA DE CONSTRUÇÃO 1 de Fevereiro – 24 de Abril de 2009 

DATA DE FUNCIONAMENTO 25 de Abril – 30 de Setembro de 2009 

ARQUITETURA OMA: Rem Koolhaas | Ellen van Loon 

ÁREAS total 1660 m
2
 

ARQUITETO DE PROJETO Alexander Reichert 

COLABORADORES Arquitetos Associados: Kunle Adeyemi | Chris van Duijn | Kees 

van Casteren 

Função 1 Waist Down 

TIPO Exposição 

DATAS DE OCUPAÇÃO 25 de Abril – 24 de Maio de 2009 

FORMA ADOTADA hexágono 

Função 2 Cinema 

TIPO Cinema 

DATAS DE OCUPAÇÃO 27 de Junho – 9 de Julho de 2009 

FORMA ADOTADA retângulo 

Função 3 Art 

TIPO Exposição 

DATAS DE OCUPAÇÃO 15 de Agosto – 13 de Setembro de 2009 

FORMA ADOTADA cruz 

1 2 

10 m 

PALÁCIO 

GYEONGHUIGUNG 

MUSEU DA 

HISTÓRIA DE SEUL 

Figura 7.4. Localização do Prada Transformer, Seul | 1 – Implantação; 2 - Vista Aérea 

Fonte: Autora | mapbox.com 
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1 

4               3 

Figura 7.5. Estrutura em aço | 1 - Hexágono; 2 - Retângulo; 3 - Cruz; 4 - Círculo  

Fonte: Autora 

Função 4 Student Takeover 

TIPO Cinema 

DATAS DE OCUPAÇÃO 29 e 30 de Setembro de 2009 

FORMA ADOTADA círculo 

Planificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos Tridimensionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1     2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3     4 

 

 

 

Figura 7.6. Modelos Tridimensionais | 1 – Hexágono; 2 – Retângulo; 3 – Cruz; 4 – 

Círculo 

Fonte: http://www.prada.com/en/a-future-archive/projects/specials/transformer.html 
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Figura 7.7. Capas da brochura de cada evento 

Fonte: http://www.prada-transformer.com/ 

Eventos 
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    1 – corredor  4 – palco de madeira   

A – Planta   2 – instalações sanitárias 5 – rampa de acesso 

    3 – contentores  6 – Transformer  

     

       

B – Alçado    
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Figura 7.8. Desenhos Técnicos 

Fonte: Autora 
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Localização N/A

Data 2007 – presente 

Função apresentação e promoção de novas coleções; comunicação; publicidade 

Equipa OMA | AMO  

Ippolito Pestellini Laparelli      

Alexander Reichert      

Miguel Taborda      

Lok Jansen        

Giacomo Ardesio   

Fausto Fantinuoli   

Midori Hasuike 

Giulio Margheri 

Andreas Kofler 

Jeroen Koolhaas 

Lucia Venturini 

Lucia Zamponi 

Coleções 

 

SS2007 Produção OMA | AMO 

Artwork Jeroen Koolhaas 

Fotografia Phil Meech 

Layout  

PDF http://www.prada.com/content/dam/external/real-fantasies/ss2007.pdf 
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FW2007 Produção OMA | AMO 

Artwork Lok Jansen / Jeroen Koolhaas 

Fotografia Phil Meech 

Layout  

PDF http://www.prada.com/content/dam/external/real-fantasies/fw2007.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS2008 Produção Rem Koolhaas / AMO 

Artwork Lok Jansen / Jeroen Koolhaas 

Fotografia Phil Meech 

Layout  

PDF http://www.prada.com/content/dam/external/real-fantasies/ss2008.pdf 
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FW2008 Produção OMA|AMO 

Artwork Jeroen Koolhaas 

Fotografia Phil Meech 

Layout  

PDF http://www.prada.com/content/dam/external/real-fantasies/fw2008.pdf 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS2009 Produção Rem Koolhaas / AMO / Ippolito Pestellini Laparelli 

Artwork Lok Jansen / Jeroen Koolhaas / Andreas Kofler 

Fotografia Phil Meech 

Layout AMO 

PDF http://www.prada.com/content/dam/external/real-fantasies/ss2009.pdf 
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FW2009 Produção Rem Koolhaas / AMO / Ippolito Pestellini Laparelli 

Artwork Lok Jansen / Jeroen Koolhaas 

Fotografia Phil Meech 

Layout AMO / Fausto Fantinuoli 

PDF http://www.prada.com/content/dam/external/real-fantasies/fw2009.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS2010 Produção Rem Koolhaas / AMO / Ippolito Pestellini Laparelli 

Artwork Lok Jansen / Jeroen Koolhaas / Fausto Fantinuoli 

Fotografia Phil Meech 

Layout AMO 

PDF http://www.prada.com/content/dam/external/real-fantasies/ss2010.pdf 
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FW2010 Produção Rem Koolhaas / AMO / Ippolito Pestellini Laparelli 

Artwork Alexander Reichert / Fausto Fantinuoli 

Fotografia Phil Meech 

Layout AMO 

Direção James Lima 

Produtor 

Executivo 

Max Brun HI! Production 

Produtor Cathy Gallagher / Shiny New TV 

Animação CBSD / Craig Weiss 

PDF http://www.prada.com/content/dam/external/real-fantasies/fw2010.pdf 

 Filme http://www.prada.com/en/collections/real-fantasies/archive/Real-Fantasies-FW-

2010.html?adv=adv-content1 
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SS2011 Produção Rem Koolhaas / AMO / Alexander Reichert 

Artwork Fausto Fantinuoli 

Fotografia Phil Meech 

Layout AMO 

Direção James Lima 

Produtor 

Executivo 

Max Brun HI! Production 

Produtor Cathy Gallagher / Shiny New TV 

Animação CBSD / Craig Weiss 

PDF http://www.prada.com/content/dam/external/real-fantasies/ss2011.pdf 

 Filme http://www.prada.com/en/collections/real-fantasies/archive/Real-Fantasies-SS-

2011.html?adv=adv-content1 
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FW2011 Produção AMO / Ippolito Pestellini Laparelli / Fausto Fantinuoli 

Artwork Lok Jansen / Jeroen Koolhaas 

Fotografia Phil Meech 

Layout AMO 

Direção James Lima 

Produtor 

Executivo 

Max Brun HI! Production 

Edição Brian Vincent Durkin 

Música Frédéric Sanchez 

Produtor Cathy Gallagher / Shiny New TV 

Animação Hitoshi Inoue 

PDF http://www.prada.com/content/dam/external/real-fantasies/fw2011.pdf 

 Filme http://www.prada.com/en/collections/real-fantasies/archive/Real-Fantasies-FW-

2011.html?adv=adv-content1 
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SS2012 Produção AMO / Ippolito Pestellini Laparelli / Fausto Fantinuoli 

Artwork Lok Jansen / Jeroen Koolhaas 

Fotografia Phil Meech 

Layout AMO 

Direção James Lima 

Produtor 

Executivo 

Max Brun HI! Production 

Edição Brian Vincent Durkin 

Música Frédéric Sanchez 

Produtor Cathy Gallagher / Shiny New TV 

Animação Hitoshi Inoue 

PDF http://www.prada.com/content/dam/external/real-fantasies/ss2012.pdf 

 Filme http://www.prada.com/en/collections/real-fantasies/archive/Real-Fantasies-SS-

2012.html?adv=adv-content1 
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FW2012 Produção AMO / Ippolito Pestellini Laparelli / Fausto Fantinuoli 

Artwork Lok Jansen / Jeroen Koolhaas 

Fotografia Phil Meech 

Layout AMO 

Direção James Lima 

Edição APRIL 

Música Frédéric Sanchez 

Filmagem APRIL / Matteo Fritelli / Gabrio Bellotti 

PDF http://www.prada.com/content/dam/external/real-fantasies/fw2012.pdf 

 Filme http://www.prada.com/en/collections/real-fantasies/archive/Real-Fantasies-FW-

2012.html?adv=adv-content1 
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SS2013 Produção AMO / Ippolito Pestellini Laparelli / Miguel Taborda / Lucia 

Venturini / Lucia Zamponi 

Artwork Lok Jansen / Jeroen Koolhaas 

Fotografia Phil Meech / Agostino Osio 

Layout AMO 

Direção  

Edição APRIL / Matteo Fritelli 

Música 3o 

Filmagem APRIL / Matteo Fritelli / Gabrio Bellotti 

PDF http://www.prada.com/content/dam/external/real-fantasies/ss2013.pdf 

 Filme http://www.prada.com/en/collections/real-fantasies/Real-Fantasies-SS-

2013.html?adv=adv-content1 
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FW2013 Produção AMO / Ippolito Pestellini Laparelli / Miguel Taborda / Lucia 

Venturini 

Artwork Lok Jansen / Jeroen Koolhaas 

Fotografia Phil Meech 

Layout AMO 

Direção  

Edição APRIL / Matteo Fritelli / Gabrio Bellotti 

Música 3o 

Filmagem APRIL / Matteo Fritelli / Gabrio Bellotti 

PDF  

 Filme http://www.prada.com/en/collections/real-fantasies/Real-Fantasies-FW-

2013.html?adv=adv-content0 
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SS2016 Produção AMO / Ippolito Pestellini Laparelli / Giacomo Ardesio / Giulio 

Margheri 

Artwork Lok Jansen / Jeroen Koolhaas 

Fotografia Phil Meech 

Layout AMO 

Direção Matteo Fritelli 

Edição APRIL / Alessandro Farinella 

Música 3o 

Filmagem APRIL / Matteo Fritelli 

PDF  

 Filme http://www.prada.com/en/a-future-archive/projects/Real-Fantasies-SS-

2016.html 
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