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Processo de 
Desenvolvimento 
de Identidade 
Visual

Esse estudo foi desenvolvido para a avaliação final 
da disciplina Representação e Expressão IV, 
ministrada pelos professores Luciano e Dina Oliveira
em 2021 para o turno Matutino.

Alunas: Brenda Caroline Narciso Rodrigues 
(2019.0434.0007), Lohanna Ferreira de Souza 
(2019.0434.0012) e Paloma Geovanna Souza Moreira 
(2019.0434.0022).

Cliente: Loja de Materiais de Construção.
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Etapas:

• Brainstorm;

• Condensação;

• Direcionamento;

• Psicologia das Cores;

• Psicologia das Fontes;

• Levantamento de 
Referências;

• Estudo de Logo;

• Tipologia;

• Estudo de Marca;

• Estudo de Logomarca;

• Estudo de Cor + 
Proporção;

• Resultado + Memorial 
Justificativo;

• Aplicações.

2



Brainstorm
À princípio, a equipe apontou à esmo palavras que pudessem de alguma forma ser 
conectadas ao cliente e formar a base de uma proposta de identidade visual.
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Condensação
Na etapa seguinte, os vocábulos coletados foram reunidos em diferentes propostas que 
poderiam direcionar o desenvolvimento.
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Segurança:

• Andaime;

• Armadura;

• Capacete;

• Cimento;

• Corrente

• Engenheiro;

• Parafuso;

• Tijolo;

• ...

Sonho:
• Acabamento;
• Arquiteto;
• Gesso;
• Lar;
• Mudança;
• Negócio;
• Projeto;
• Reforma;
• Tinta;
• ...

Variedade:

• Acabamento;

• Decoração;

• Ferramenta;

• Madeira;

• Metal;

• Mobiliário;

• Paisagismo;

• Porcelanato;

• ...

Hefesto:

• Acabamento;

• Antiguidade;

• Areia;

• Artesanal;

• Cimento;

• Coluna;

• Ferramenta;

• Pedra;

• ...



Direcionamento
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Considerou-se aqui a viabilidade criativa e executiva das propostas elaboradas com 
acréscimo das orientações dos professores Luciano e Dina Oliveira.

A equipe e os professores avaliaram que havia uma riqueza de oportunidades a serem 
exploradas nos materiais, nas ferramentas, na estrutura, na armadura, no orgânico, no 
artesanal, no humano. Em paralelo a isso, atrelar muito profundamente a identidade 
visual com as ideias da Antiguidade, a exemplo das ordens clássicas, foi visto como algo 
que afastaria do dia a dia e do presente.

Assim, nenhuma das propostas originais passou adiante em sua totalidade, mas uma 
nova e unificada proposta se formou a partir do momento em que a equipe se debruçou 
sobre os conceitos previamente citados e buscou avançar para a produção imagética.



Psicologia das Cores
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Para alcançar um resultado final satisfatório, foi indispensável o investigar de 
determinados conceitos, nomeadamente a psicologia por trás das cores e das fontes, 
tópicos introduzidos nessa e na próxima folha. Os estudos propriamente ditos, porém, só 
serão abordados mais adiante.

Tratando em específico do primeiro tópico, a pesquisa levou a conhecer os diversos 
papéis da cor e das combinações de cores no design.

Busca-se aqui explicitar a relevância do estudo com três exemplos: concluiu-se que, em 
primeiro lugar, diferentes níveis de contraste ou atraem o olhar para os pontos de 
importância ou fazem o observador passar desapercebido pela informação. Em segundo 
lugar, verificou-se que esquemas com cores claras em fundo escuro pareciam expandir, 
iluminar, fazendo com que aquilo em cor clara perdesse sua silhueta inicial – esses 
esquemas foram, portanto, infelizes em composições cheias de detalhes e miudezas. Por 
fim, em terceiro lugar, notou-se que as cores inspiravam determinadas emoções e 
impressões no observador, sendo essencial, assim, que os esquemas escolhidos tivessem 
em vista a identidade visual projetada.



Psicologia das Fontes
Passando para a importância do debruçar sobre a psicologia das fontes, foram 
descobertos aspectos interessantes que racionalizam essa que é uma escolha 
fundamental.

Descobriu-se sobre as classificações das fontes, as quais são divididas em três grupos 
majoritários: serif, sans serif e script. Fontes serif são aquelas com uma base figurando 
nas pontas de cada caractere, transmitindo uma ar de tradicional e clássico - um 
exemplo conhecido é a fonte Times New Roman. Sans serif, por outro lado, são como a 
fonte dessa apresentação, muito mais redondas e despojadas que a categoria anterior; a 
família da fonte desse trabalho é conhecida como Montserrat. Por fim, tem-se script, 
fontes extremamente características e versáteis que tendem do simples rebuscado ao 
ilegível e que, a depender da aplicação, podem afastar ou atrair clientes – um exemplo 
desse grupo seria a fonte utilizada pela Coca-Cola.

Assim, tendo adquirido ciência desses e de outros importantes aspectos para a 
concepção final de uma identidade visual, o grupo produziu estudos relativos a esses 
tópicos com uma maior propriedade.
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Levantamento de Referências
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Nessa etapa, o grupo coletou imagens que faziam alusão à proposta de identidade visual 
formada e que poderiam basear o desenvolvimento de algo mais identitário.



Estudo de Logo
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Com as referências visuais em mãos, iniciou-se o trabalho de transformar as imagens 
viáveis em possibilidades de logo para o cliente. Com as orientações dos professores, a 
logo figurando o alicate foi tida como a mais viável dentre as opções.



Tipologia
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Dentre as diversas fontes estudadas, como ilustrado abaixo, aquelas de aparência 
pesada, tendendo ao clássico, volumosas, lembrando o industrial ou remetendo ao 
estêncil foram consideradas as mais apropriadas para o cliente. Assim, essas fontes 
foram filtradas pela equipe e seguiram para serem testadas com os possíveis nomes 
para a marca.



Estudo de Marca
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Os nomes escolhidos pela equipe foram “Vulcan”, nome romano em grafia inglesa do 
deus grego Hefesto, e “Tool & Nail”, um trocadilho em inglês com a frase “fight tooth and
nail”.

Recebendo as orientações dos professores, no entanto, a equipe optou por assumir a 
grafia em português da primeira opção (“Vulcano”), bem como deixa-la na fonte 
Cornerstone.

Grafia aproximada 
do nome final com a 

fonte escolhida



Estudo de Logomarca
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Os estudos de logo, tipologia e marca foram feitos em conjunto com aqueles de 
logomarca, então as orientações dos professores ainda não figuram aqui. Apesar disso, o 
estudo se mantém relevante ao mostrar os diversos experimentos feitos, as diversas 
proporções resultantes entre logo e marca, e até mesmo como demonstração da 
viabilidade das logos propostas.



Estudo de Cor + Proporção
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Com a logo e a marca definidas, a equipe pôde avançar para estudos com cor e com a 
proporção de ambas as partes no conjunto logomarca. Para além disso, as iterações 
finais ainda receberam o acréscimo de “Materiais de Construção” como razão social.

Assim, os esquemas de cores escolhidos pela equipe colocaram a cor laranja como um 
elemento unificador, e a proporção figurou a logo extrapolando a marca e a razão social.



Resultado + Memorial Justificativo
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Dessa forma, a proposta de identidade visual que 
culminou na logomarca final e em suas variações vistas ao 
lado foi, a princípio, uma coleção de vocábulos.

Essas palavras ganharam tração quando foram reunidas 
em diferentes propostas, mas a validade de cada uma só 
pôde ser realmente verificada na altura das primeiras 
tentativas executivas. Assim, as propostas acabaram 
modificadas e unificadas, bem como os conceitos 
relevantes precisaram ser estudados para que o trabalho 
pudesse se desdobrar.

Dessa forma, a equipe desenvolveu estudos sobre as 
fontes, as cores e a proporção de cada componente da 
logomarca final. O resultado foi a marca de nome 
“Vulcano” em fonte Cornerstone, combinada com a razão 
social “Materiais de Construção” em fonte Montserrat, 
tudo sob a logo figurando um alicate estilizado, levemente 
inclinado e em proporção que extrapola a marca.
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Aplicações
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Cartões de Visita



Envelope + Papéis Timbrados
16



Uniformes
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Uniformes
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Veículos
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Etiquetas
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Caixas
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Sacola
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Outdoor
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Fachadas
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