
introduçãointrodução

 Esse trabalho, realizado no quarto semestre de arquitetura e
urbanismo, tem como objetivo apresentar o processo criativo de uma
identidade visual para uma padaria e doceria em Belém. O trabalho foi
dividido em uma linha do tempo, uma explicação sobre a tipografia e a
iconografia utilizada, seguido por uma breve aplicação da logomarca

em diversos produtos e em sua fachada. 



logotipologotipo
Moinho é um engenho que se
destina à moagem de cereais,
sendo estes ingredientes
essenciais para a elaboração de
pães e bolos. A escolha do nome
se tornou ainda mais oportuna
pois substituiu a idéia anterior,
na qual o estabelecimento se
chamava "Fábrica". A equipe
considerou que "Moinho" possui
uma relação muito mais familiar
com o símbolo de trigo
escolhido para protagonizar a
logo.
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logomarcalogomarca

O ramo de trigo
sozinho é em

conjunto é utilizado
como alternativa de
aplicação em alguns
produtos da marca.



3. Então, partiu-se da ideia
arquitetonica da fachada. O

estilo industrial foi o
escolhido e a partir daí o

nome "Fábrica".

2. Iniciamos com o nome
"Willy Bolos", contudo, foi
descartado por ter um tom

muito jocoso e não transmitir
seriedade à empresa.

linha do tempolinha do tempo

início

1. Foi feito um brainstorm
para a seleção dos
elementos que integrariam
a identidade visual da
marca. Algumas das
palavras pensadas foram:
avós, pães. bolos, xícara,
café, croissant, vitrine, etc.

Willy Bolos
Willy Bolos



fim

6. Por fim, a escolha do
nome "moinho" se deu pela
maior proximidade com o

novo simbolo principal, que
é o trigo.

4. A preferencia por este nome
se deu também pelo estilo de
produção adotado ser rápido e

ordenado. A simbologia
utilizada foi a de um ramo de

trigo na vertical para
representar o "I" de FÁBRICA.

5. Contudo, o ramo de trigo acabou
se tornando o protagonista da

iconografia, o que levou a equipe a
estudar as formas da planta e

desenhar novos estilos,
consequentemente desenvolvendo

um símbolo mais singelo e
desvencilhado do estilo industrial. 

linha do tempolinha do tempo
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tipografiatipografia

 Na tipografia, os projetos iniciais focaram em uma letra mais cursiva, pois se
relacionava com o tema lúdico adotado anteriormente. Mais tarde, o projeto

seguiu por uma orientação mais industrial, adotando o nome "Fábrica", com uma
tipografia mais reta, espaçada e sem serifa, assim, sendo utilizada a fonte

"Gruppo”. Esta depois foi descartada em detrimento das fontes "Aliens e Cow" e
"Big shoulders display", por combinarem mais com o tema de uma fábrica de

pães e doces. 
 Contudo, a ultima idéia foi descartada, e com mais uma mudança no estilo da
logomarca, o grupo optou pelo nome "moinho", que soa mais coerente com a

identidade de uma padaria e doceria. A fonte utilizada foi a "Lovelo".



tipografiatipografia

Big Shoulders Display
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ  

Gruppo
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

Aliens and Cow 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

Nickanley
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

LOVELO
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ



estudo iconográficoestudo iconográfico

Figura 1: Desenho concebido para a idéia
inicial "Willy Bolos".

Figura 2: Sketchs produzidos para o desenvolvimento da
nova logo baseada em ramos de trigo.



produtosprodutos

Canecas Camisetas para
funcionários 

Avental para padeiros e
confeiteiros
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produtosprodutos

Boné Lenços de papel



Sacolas 

produtosprodutos

Carro de Entrega 



Figura 1: Proposta de fachada

fachadafachada
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