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POSTO DE GASOLINA

O EMPREENDIMENTO ONIPRESENTE DA SOCIEDADE MODERNA



Os postos de gasolina, assim como 

outros ramos da indústria, tiveram ao 
longo dos anos a necessidade de se 
adaptar as mudanças que o mundo 

globalizado e tecnológico insere.

Desse modo, esses estabelecimentos 

deixaram de ser apenas locais para 
abastecer veículos e consertos e se 

reinventaram oferecendo diversos 

outros serviços.



A tipologia típica dos postos também teve de se atualizar para poder se destacar 

entre as várias marcas presentes no mercado que disputam cada usuário



A tipologia típica dos postos também teve de se 

atualizar para poder se destacar entre as várias marcas 
presentes no mercado que disputam cada usuário

Nessa perspectiva, na elaboração da proposta visual, fora observado, a priori, as

marcas existentes no mercado com maior relevância, suas características intrínsecas e
quais os seus diferenciais.



PERFIL CLIENTE

▪ Empresário 
▪ 56 anos
▪ Residente do município de 

Belém

▪ Investidor
▪ Proprietário de uma rede de 

supermercados
▪ Deseja expandir os negócios



PERFIL EMPREENDIMENTO

▪ Marca diferenciada que se destaque das 
demais na região 

▪ Foge do tradicional
▪ Oferece outros serviços (conveniência, 

oficina, mercado)

▪ Localização a ser definida
▪ Não é de grande porte no momento
▪ Sem ligação com marcas existentes



PRODUTO A SER ENTREGUE

▪ Logo/Marca ▪ Memorial Descritivo



DESENVOLVIMENTO DA IDENTIDADE VISUAL
memorial descritivo do processo de desenvolvimento do produto 

Busca de 
Inspirações

Reunião das 
Ideias iniciais

Seleção dos 
tipos a serem 
aprofundados

Escolha de um 
modelo  

Desenvolvimento 
final



Diversos nomes
foram listados para
compor a logomarca
do posto, sempre
direcionados para
algo que remetesse
e casasse com o

estilo vintage.

Aliado a isso, a forma
geométrica chamada
paraboloide hiperbólico –
utilizada nas últimas décadas na
arquitetura contemporânea –
foi incorporada como estudo.

3 nomes se destacaram
na análise morfológica
do tema: PARABRAS –
OPALA – BELIN



A escolha final

OPALA

Se refere a um modelo de automóvel 

antigo brasileiro, apresentado ao 
mundo em grande estilo pelo piloto 
inglês Stirling Moss em 1968, sendo o 
primeiro carro de passeio da General 
Motors fabricado em território nacional.

Exemplo de sofisticação, conforto e 
acessível.



A escolha final

OPALA

Assim como, é a nomeação de uma 

pedra preciosa com cores 
fascinantes encontrada somente na 
Austrália e no Brasil. 



O Opala - posto de gasolina, foi

desenvolvido a partir da análise minuciosa de
diversas tipologias e nomeações, com
significado e personalidade, tendo em vista
sempre, o brienfing do cliente.

A essência do produto advém dos antigos

postos de gasolina, em como estes eram
projetados e as características associadas a

eles, por volta da década de 1970. O vintage

foi a opção estética escolhida para ser o

partido do posto Opala.



Diversos estilos foram
pensados e trabalhados
para se chegar em um
conceito próprio.



Surgiu possibilidade da
logo apresentar traços
dos antigos volantes.



Unindo essas ideias se
desenvolveu algo mais sólido.



Proposta Final





Paleta de Cores



Estudo de Fontes



1 – Royal King Free

2 – CAR – GO 

3 – Classic Body Line

4 – Quarck Cheese

5 - Amperzan



Aplicações












