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RESUMO 

 

O presente trabalho busca o desenvolvimento de um sistema de identidade visual 
para a empresa Manp Festas, que é um projeto empreendedor idealizado pelo autor 
desse projeto, a empresa busca se inserir no mercado de forma profissional, com 
foco na criação de uma marca e manual de identidade visual, que pretende facilitar a 
entrada da empresa no mercado de festas infantis. Para estruturação deste projeto 
será utilizada a metodologia projetual de Maria Luísa Peón, apresentada no livro 
“Sistemas de identidade visual”. 

 
Palavras-chave: Identidade Visual. Marca.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present work seeks the development of a visual identity system for the company 
Manp Festas, which is an entrepreneurial project idealized by the author of this 
project, the company seeks to enter the market in a professional way, focusing on the 
creation of a brand and manual of visual identity, which is intended to facilitate the 
entry of the company in the market for children's parties. For structuring this project 
will be used the design methodology of Maria Luísa Peón, presented in the book 
"Visual identity systems." 

 
Key-words: Visual identity. Branding.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Abrir o próprio negócio e conquistar espaço em um mercado cada vez mais 

concorrido e exigente é um trabalho que promove dedicação e esforços por parte do 

empreendedor. No ramo de organização de festas infantis não é diferente, a 

inovação, criatividade e conhecimento do mercado, buscar novas tendências, devem 

contribuir para explanar os serviços prestados, com objetivo de conquistar novos 

clientes.  

O mercado de festas infantis é um mercado bem amplo e dinâmico, que 

podem ser exploradas diversas áreas, como buffet infantil, atividades recreativas, 

brinquedos, decoração e muito mais. Além de não se restringir apenas há 

aniversários, podendo organizar batizados, chá de bebê, enfim, um mercado bem 

diversificado, um setor que não sofre com grandes impactos da sazonalidade, 

entretanto garantir um bom mercado o ano todo se torna um desafio para o 

empreendedor, que busca estabilidade nesse segmento. 

E é de suma importância garantir a satisfação e a conquista de novos 

clientes, as famílias sempre fazem qualquer sacrifício para alegrar suas crianças no 

dia do seu aniversário, tendo condições financeiras ou não, pois percebem que 

nesta data tão importante, há oportunidade para festejar um momento tão finito e 

marcante de ser criança. 

Nesse contexto, a contratação de empresas especializadas na prestação dos 

serviços de festas e eventos tem conquistado espaço, por permitir que as pessoas 

em geral, possam usufruir desses serviços voltados para a comemoração de um 

acontecimento marcante. Nessa perspectiva o mercado de festas e eventos não 

para de crescer, foi responsável por movimentar R$ 17,2 bilhões no país no ano 

passado, de acordo com dados da Associação Brasileira de Eventos Sociais 

ABRAFESTA (2017). Deste total, 16% são representados por festas infantis. Neste 

trabalho de conclusão de curso será apresentado o desenvolvimento de um sistema 

de Identidade Visual para a empresa Manp Festas, que atuará no nicho de 

decorações de festas infantis.  

Para que uma empresa se insira no mercado de forma eficiente é de suma 

importância que sua identidade visual seja bem trabalhada, que mostre a cara da 

empresa no segmento que deseja atuar, pois é a primeira impressão que o 
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consumidor tem da empresa, e ela deve traduzir sua filosofia e seus valores e estar 

de acordo com as ações e os conceitos por ela transmitidos. São os recursos visuais 

adotados para construção desta identidade que permitem a identificação e a 

memorização da empresa, e estabelecem o ponto inicial da comunicação entre esta 

e o público. 

 Portanto, indaga-se: como desenvolver um sistema de identidade visual para 

uma empresa de organização de festas infantis? Para responder essa pergunta o 

trabalho tem como objetivo principal a criação de um Sistema de identidade Visual 

para empresa Manp Festas, e como objetivos específicos, fazer uma pesquisa de 

mercado em que a empresa deseja atuar, desenvolver a marca da empresa e por 

fim desenvolver um manual de identidade visual, que garantirá a integridade da 

marca.   

Para que o trabalho pudesse ser desenvolvido de forma satisfatória foi usada 

a metodologia projetual de Maria Luísa Peón, apresentada no livro “Sistemas de 

identidade visual”, os primeiros capítulos são dedicados a conhecer a empresa, 

conta-se um pouco de sua história, sua idealização, seu ramo de atuação, o 

mercado e tudo que for relevante para que se consiga obter um diferencial no 

momento de conceber o sistema de identidade visual. 

No capítulo seguinte serão especificadas as etapas necessárias para criação 

de uma marca, bem como suas aplicações, seguindo sempre a metodologia 

escolhida. Detalhes importantes como conhecer os anseios dos clientes através da 

aplicação do briefing, desenvolvimento de mapa mental e painel semântico para 

conseguir enxergar as primeiras alternativas e também um estudo de similares para 

saber como o mercado se comporta neste segmento. 

 O próximo capitulo, é a fase de criação do projeto, que tratará da concepção 

da marca e todo Sistema de Identidade Visual. Depois de todas as pesquisas 

realizadas nos capítulos anteriores, será desenvolvida a geração de alternativas da 

marca, e mais adiante, passará por aperfeiçoamentos até sua solução final, com a 

definição de cores, tipografia e versão definitiva.  

Depois de finalizada, a marca deverá ser aplicada em todo material de 

papelaria, redes sociais, sites, compondo o Sistema de Identidade Visual da Manp 

Festas, conforme solicitado pelo cliente no briefing, atendendo todas as expectativas 

que o cliente espera com a sua marca. 
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2 METODOLOGIA 

 

Para realização desse projeto, será utilizada a metodologia projetual de Maria 

Luísa Peón, apresentada no livro “Sistemas de identidade visual”. Para Peón, a 

metodologia é apenas uma ferramenta que auxilia na busca pela solução de um 

problema. Ela não descarta a possibilidade do desenvolvimento de um projeto sem 

metodologia, porém ressalta que sem metodologia, há mais riscos e mais dificuldade 

de desenvolvimento do projeto. É justamente o método que permite um maior 

controle das variáveis do projeto, segundo a autora:  

 
A metodologia é o conjunto e a ordenação de procedimentos para a 
realização de um dado objetivo – ou seja, o conjunto de métodos utilizados, 
bem como o estudo e análise destes métodos. A metodologia é, assim, uma 
ferramenta para o desenvolvimento de um objetivo - e não o objetivo em si 
mesmo. Por isso, ela deve servir como um auxiliar para resolver os 
problemas, e não se configurar como um problema. (PEÓN, 2009, p.39) 

 

Um projeto que não possui uma metodologia pode haver imprevistos e erros, em 

seu desenvolvimento. O método para sistemas de identidade visual proposto por ela 

segue uma série de etapas, em que é denominado um fluxograma para guiar o autor, 

dividido em três grandes fases: problematização, concepção e especificação. O 

fluxograma (figura 01) a seguir mostra como o processo de projetação, segundo Peón, 

deve funcionar: 
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Figura 1 - Fluxograma Metodologia Maria Luísa Peón 

Fonte: O autor. 
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Fase A – Problematização: está primeira fase equivale ao conhecimento da 

situação do projeto, através de um levantamento de dados e do estabelecimento de 

requisitos e restrições, que irão conduzir todo o desenvolvimento posterior da solução 

para o problema levantado, é, portanto, crucial para um bom desenvolvimento do 

projeto. 

Fase B – Concepção: esta encontra-se dividida em 5 etapas, onde o projeto 

começa a tomar forma, na primeira etapa (Geração de alternativas) todas as 

necessidades e especificações do projeto são levadas em consideração para criação de 

alternativas e, segundo Peón (2009), quanto mais alternativas, melhor. Essas 

alternativas devem estar juntas com conceito básico. Na próxima etapa (Definição do 

Partido), os conceitos criados serão avaliados, e o que mais se adaptar ao projeto é 

utilizado. A seguir escolhe-se aquela que melhor representa o conceito escolhido 

(Solução preliminar) e que servirá como base para a solução final. Essa solução 

preliminar deve ser trabalhada junto a uma pesquisa qualitativa com uma amostra do 

público alvo e depois de solucionados os problemas apontados, novamente apresenta 

para uma amostra, desta vez maior do público-alvo e passar por essa pesquisa 

quantitativa. Na etapa de solução, tabulados e avaliados os resultados das pesquisas, é 

mais uma vez aperfeiçoada a solução final, que pode ser apresentada para a aprovação 

do cliente em uma, duas ou três versões. Peón (2009) não descarta a possibilidade de 

nenhuma solução ser aprovada e o trabalho ter de ser recomeçado. 

Fase C – Especificação: nesta fase é desenvolvido um manual de aplicação do 

sistema (manual de identidade visual) que norteará a utilização do projeto e que deverá 

ser compreendido e corretamente interpretado por qualquer fornecedor que venha a 

utilizá-lo nas mais diversas aplicações. 

Este manual deve ser desenvolvido a partir do detalhamento técnico dos 

elementos do sistema, da seleção final das aplicações a serem desenvolvidas e da 

especificação técnica destas aplicações.  

Apesar de definida e trabalhada, a metodologia de Peón, a mesma é adaptável 

para cumprir as especificidades de cada projeto e nem todas as etapas serão realizadas 

no projeto abordado, assim como algumas etapas serão acrescentadas como mostra 

figura (02) abaixo: 

 

 

 

 



18 

 

 

 

Figura 2 - Metodologia do projeto adaptada de Maria Luísa Peón (2009) 

Fonte: O autor. 

 

 

2.1 Problematização 

 

A fase de problematização é essencial, pois se não é bem trabalhada, poderá 

colocar em risco todo o trabalho posterior, e correr o risco de não ser eficiente, por 

não ter atendido as necessidades (objetivas e simbólicas), levantadas a partir do 

entendimento do problema. Para Peón (2009, p. 40). "A problematização, assim, 

consiste no reconhecimento da situação de projeto e seu equacionamento, para 

posterior desenvolvimento de uma solução."  

 
É importante observar que este levantamento de dados é objetivo numa 
primeira etapa, mas subjetivo numa segunda: cabe ao designer interpretar 
estes dados para hierarquizá-los. Muitas vezes, alguns dados são 
apresentados como de extrema importância, mas, após uma análise mais 
atenta, podem se mostrar absolutamente desimportantes (PEÓN, 2009, p. 
48). 
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Nesta fase serão construídos e estudados os seguintes processos: briefing, o 

mercado de festas infantis; a empresa Manp Festas; público alvo; criação das 

personas; e estudo de similares. 

 

2.1.1 Briefing 

 

O briefing foi desenvolvido pelo autor do projeto, pois além de desenvolvedor 

ele também faz o papel de cliente, onde pode definir o roteiro para a realização do 

projeto e suas etapas. Foram coletadas todas informações relevantes para o 

resultado do projeto. sendo que o seu objetivo é que o briefing seja claro, completo e 

útil para o desenvolvimento do trabalho. 

Através do briefing é possível levantar o máximo de informações necessárias 

que contribuam para o desenvolvimento do projeto. O objetivo do briefing consiste 

na coleta de dados de todas as informações disponíveis relativas à identidade visual, 

fornecendo uma visão ampla sobre todos aspectos do projeto. Segundo Peón (2009, 

p. 48):  

Consiste num resumo da situação de projeto que é apresentada pelo cliente 
nos primeiros contatos. É importante anotar os dados fornecidos pelo 
cliente, elaborando então um briefing por escrito, que deve ser assinado por 
ele. Posteriormente, as soluções adotadas devem ser cotejadas com 
aqueles dados, para que sejam justificadas na defesa do projeto. O briefing 
deve ser aprovado e assinado pelo cliente, para que não haja equívocos 
posteriores que atrasem o desenvolvimento do projeto, causando prejuízos 
para ambos os lados. 

 

Para deixar mais claras as informações do briefing, devidamente preenchido, 

foi criada uma versão esquematizada (figura 03) com os principais tópicos 

necessários para o desenvolvimento do projeto. O briefing completo está no 

apêndice A, ao final deste trabalho. 
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Figura 3 - Esquema do briefing 

Fonte: O autor. 
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2.1.2 O mercado de festas infantis 

 

Como já comentado anteriormente o mercado de festas e eventos foi 

responsável por movimentar R$ 17,2 bilhões no país em 2017, de acordo com dados 

da Associação Brasileira de Eventos Sociais (ABRAFESTA)1 Deste total, 16% são 

representados por festas infantis.  

Com a evolução da sociedade, as festas e as comemorações sofreram 

alterações, sobretudo porque passaram a vincular também outros eventos sociais, 

de cunho não religioso, como, por exemplo, casamentos, aniversários e datas 

comemorativas em geral. De fato, a população cada vez mais tem buscado celebrar 

os eventos e as datas que lhe tem significância. Tal hábito, permanece até os dias 

atuais e exerce forte influência na sociedade (FERREIRA, 2003). 

De acordo com o SEBRAE2 atualmente, comemorar mais um ano de vida se 

tornou bastante diferente das antigas celebrações, onde a festa era vista apenas 

como uma simples reunião entre amigos e familiares mais próximos, agora as festas 

tomaram outra proporção, se tornando mais personalizadas e glamurosas, e conta 

com um público que passa de 63 milhões de brasileiros que possuem entre 0 a 19 

anos. Realizar festas infantis já é uma tradição brasileira e um importante 

acontecimento na vida das crianças e que encontra-se diferentes campos de 

atuação como decoração relacionada ao tema, buffet, produção de fotografias, 

brinquedos e outras atrações, tornando-se um ambiente que as pessoas 

compartilham sentimentos. Segundo FERREIRA (2003): 

 
a festa permite detectar os signos especializados pelos quais os grupos 
sociais se identificam a contextos espaciais específicos. Ela torna possível a 
produção de símbolos territoriais que se estendem além de seus 
desenvolvimentos. A essência festiva se define, deste modo, a partir da 

interpenetração do evento sociocultural com os lugares que lhe dão espaço. 
 

Sendo assim, as pessoas cada vez mais tem buscado celebrar os eventos e 

as datas que lhe tem algum significado. 

                                                 

1Disponível em: http://www.abeoc.org.br/2015/05/pesquisa-da-associacao-brasileira-de-eventos-
sociais-abrafesta-mostra-que-o-mercado-de-festas-e-cerimonias-atingiu-r-168-bi-no-ano-passado/ acesso em: 
17 outubro de 2018. 

2 Disponível em: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/como-montar-uma-empresa-
de-decoracao-de-festas-infantis,fe487a51b9105410VgnVCM1000003b74010aRCRD acessado em outubro de 
2018. 

http://www.abeoc.org.br/2015/05/pesquisa-da-associacao-brasileira-de-eventos-sociais-abrafesta-mostra-que-o-mercado-de-festas-e-cerimonias-atingiu-r-168-bi-no-ano-passado/
http://www.abeoc.org.br/2015/05/pesquisa-da-associacao-brasileira-de-eventos-sociais-abrafesta-mostra-que-o-mercado-de-festas-e-cerimonias-atingiu-r-168-bi-no-ano-passado/
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/como-montar-uma-empresa-de-decoracao-de-festas-infantis,fe487a51b9105410VgnVCM1000003b74010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/como-montar-uma-empresa-de-decoracao-de-festas-infantis,fe487a51b9105410VgnVCM1000003b74010aRCRD
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De acordo com IBGE3 a estimativa da população para o ano de 2018 no 

estado de Goiás é de 6.921.161 habitantes, que deste número populacional 25% da 

população é composta pela faixa etária entre 0 a 14 anos, sendo que as festas não 

se restringem apenas ou somente aos aniversários, podendo ser realizados também 

batizados, descoberta do sexo do bebê, chá de fraldas, mês aniversário, e festas 

temáticas como festa junina, super-heróis, e quaisquer outras datas comemorativas 

para o segmento infantil, e de acordo com ABRAFESTA4, este mercado ainda 

espera crescer 30% em 2018. 

 

2.1.3 A empresa Manp Festas 

 

A Manp festas é um projeto empreendedor que atuará no ramo de organizações 

de festas infantis.  Pretende se inserir no mercado no primeiro semestre de 2020. O 

autor após perceber uma lacuna no mercado, foi identificado a necessidade de uma 

empresa que ofereça um serviço por completo, proporcionando desde a decoração 

relacionada ao tema, mas também outros aspectos necessários na festa, desde buffet, 

produção de fotografias, convites, brinquedos, mesas e outras atrações para os 

convidados. As famílias atualmente estão querendo comemorar mais datas importantes, 

e para isso querem aliar a qualidade e a economia, e o que se observa é uma mudança 

de tendência: os famosos buffets estão perdendo espaço para o resgate das tradicionais 

festas realizadas em casa, onde a comemoração é mais personalizada e econômica de 

acordo com as tendências apontadas pelo mercado5. A Manp Festas surge trazendo 

como principal diferencial a realização das festas em domicílio ou qualquer espaço 

fornecido pelo cliente, deixando-o tranquilo, sem a preocupação com nenhum dos 

processos que envolvam a organização da festa. 

Assim sendo, a empresa entrará no mercado oferecendo serviços de qualidade, 

objetivando-se em facilitar a vida de seus clientes, que por razões adversas não 

possuem disponibilidade de tempo para a organização da festa. A Manp Festas fará 

este trabalho com responsabilidade e comprometimento, pensando em cada detalhe 

com o propósito de realizar sonhos de forma acessível e confiável; ajudando pais e 

                                                 

3 IBGE - Censo populacional do Estado de Goiás - projeção para 2018, Disponível em: 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/panorama.  Acesso em: 10 de outubro 2018. 
4-5 Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/dino/fatores-indicam-crescimento-no-setor-de-festas-
infantis,667c7c5b3fd5a2ab6dd0ccd07f25737eh8xwripz.html acesso em: 17 out. 2018 
 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/panorama
https://www.terra.com.br/noticias/dino/fatores-indicam-crescimento-no-setor-de-festas-infantis,667c7c5b3fd5a2ab6dd0ccd07f25737eh8xwripz.html
https://www.terra.com.br/noticias/dino/fatores-indicam-crescimento-no-setor-de-festas-infantis,667c7c5b3fd5a2ab6dd0ccd07f25737eh8xwripz.html
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responsáveis a criar um dia inesquecível aos seus filhos. 

 

2.1.4 Público alvo 

O público-alvo trata-se de um grupo específico de consumidores que 

compartilham um perfil semelhante, e a falta de conhecimento do público implicará 

em diversos problemas posteriores para a concepção da marca e dos produtos 

oferecidos pela mesma, de acordo com a Analista em Orientação Empresarial do 

Sebrae, Conceição Moraes (2014) 6, afirma que é essencial o diálogo com cliente 

para fazer um trabalho personalizado: 

 
Análise de mercado é conhecer o público que você está trabalhando. E 
você terá dois tipos de público: aquele que vai pagar a festa e aquele que 
vai usufruir da festa, que são as crianças. Então precisa identificar a renda, 
a cultura dessas pessoas, para que você possa fazer um trabalho 
personalizado. Quanto mais personalizado, melhor você vai conseguir 
captar clientes para esse negócio (Moraes, 2014). 

 

De acordo com Martins (2006), o conhecimento do público-alvo é essencial 

para se planejar e conceber todas estratégias da marca que deseja desenvolver. 

[...] muito mais do que ser “líder em imagem”, se é que isso é possível, 
deve-se buscar a construção de uma imagem adequada ao público-alvo, 
porque apenas assim haverá a possibilidade de construção de 
diferenciais sustentáveis no longo prazo, principalmente os aspectos 
emocionais que sustentam as associações. É fundamental, portanto, um 
profundo conhecimento do público-alvo, não sendo por outra razão que 
se deve exigir dos gerentes de marca o maior conhecimento possível 
dos consumidores (MARTINS, 2006, p. 73) 

 

Conforme as informações descritas pelo cliente no briefing, que está completo 

no apêndice A, ao final deste trabalho, o público-alvo que a empresa Manp Festas 

deseja alcançar são majoritariamente mulheres, isso porque, normalmente são as 

mulheres que costumam organizar as festas no decorrer dos anos de seus filhos de 

acordo com Muniz; Rodrigues (2015): 

 
[...] no contexto de festas infantis, as mães vivenciam situações de consumo 
ostensivo como consequência da influência dos grupos sociais e do 
consumo de experiência. Tendo em conta que o aniversário de um ano de 
idade de um filho é um momento único, a falta de familiaridade com 
mercado de festas infantis faz com que as mães se tornem suscetíveis às 
indicações de compra em relação às empresas. E, por ser um momento 

                                                 

6 Disponível em: http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2014/01/mercado-de-festas-infantis-
desperta-atencao-de-empreendedores-em-pe.html acesso em: 11 out. 2018. 

 

http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2014/01/mercado-de-festas-infantis-desperta-atencao-de-empreendedores-em-pe.html
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2014/01/mercado-de-festas-infantis-desperta-atencao-de-empreendedores-em-pe.html
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único, as mães desempenham esforços e não economizam em seus 

orçamentos para a realização da festa (Muniz; Rodrigues 2015). 
 

O público pode ser mães, na faixa etária de 20 a 40 anos, das classes C e D, 

que tenham como característica, serem mães de crianças entre 0 a 14 anos. 

 

2.1.5 Criação das personas 

 

A persona da marca funciona como estratégia de posicionamento da marca, 

que a diferencia das demais, visto que proporciona um envolvimento emocional dos 

públicos com a marca. 

 
Personas são uma importante ferramenta do Design de Interação, que 
podem ser criadas a partir de pesquisas apropriadas e permitem o 
entendimento de como as pessoas se comportam, quais são as suas 
frustrações, seus desejos e como utilizam os produtos e serviços 
estudados. As personas são documentos que descrevem pessoas fictícias, 
baseadas nos resultados de uma pesquisa com usuários reais (LISBOA, 
2017). 

 

Para entender melhor o público-alvo da Manp Festas, foram criadas 3 

personas do sexo feminino, que foram desenvolvidas a partir de dados providos pela 

empresa por meio da análise feita a partir do briefing que está no apêndice A, ao 

final deste trabalho. 

• 1° persona: Bruna, 27 anos, casada, contadora: 

 Bruna é casada com Wanderson há 6 anos, eles possuem uma filha 

chamada Suelen, que irá completar 2 anos no próximo mês, moram em uma casa 

que financiaram com espaço bem amplo 360m², onde há uma área de lazer com 

55m², onde se organizam com amigos no final de semana para confraternizarem.  

Bruna e Wanderson trabalham de segunda a sábado, e sua filha fica em um 

berçário próximo ao emprego de Bruna, que passa todos os dias às 18:15h, para 

buscá-la. 

Bruna e Wanderson ao chegarem casa, não contam com uma diarista ou uma 

empregada doméstica, para os afazeres de casa, sendo os dois responsáveis pela 

organização e manutenção da casa, eles deixam sua filha em frente à televisão 

assistindo aos desenhos que ela mais gosta, ela tem grande apego pelos 

personagens da Disney, especialmente a Minnie. 

Para amenizar o sentimento de culpa do casal, que não disponibilizam de 
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tempo para ficar com sua filha, Bruna decide organizar um aniversário para 

organizar a festa que tanto desejam. 

Bruna busca uma empresa que organize toda a festa, desde a decoração ao 

buffet e atrações para os convidados, que garanta toda segurança e tranquilidade na 

organização, que venha proporcionar o bem-estar e alegria de sua filha, deixando 

seus convidados e familiares tranquilos e bem aconchegados. Entretanto, não 

querem alugar um espaço, e por isso farão o aniversário em sua própria residência, 

pois o número de convidados será limitado a apenas 40 pessoas, e querem uma 

empresa que organize toda a festa por completo em domicílio. 

• 2° persona: Cristine, 31 anos, divorciada, auxiliar administrativo: 

Cristine é divorciada há 8 meses, mora em um apartamento em Goiânia, 

possui um filho de 10 meses, chamado Pedro Henrique. Cristine trabalha de 

segunda a sexta-feira em horário comercial, sua mãe Dona Joaquina que mora no 

mesmo prédio que Cristine e já aposentada pelo Estado há 7 anos, é responsável 

por tomar de conta de Pedro Henrique enquanto Cristine trabalha. 

Dona Joaquina ajuda o quanto pode, mas quando Cristine chega em casa 

ainda há muito a ser organizado, terminar seus afazeres como mãe e dona de casa 

é rotineiro na vida de Cristine. 

Por faltar apenas dois meses para que Pedro Henrique complete seu primeiro 

aninho, Cristine pretende organizar uma festa de aniversário na área de eventos do 

condomínio onde mora, que é bem ampla e tem capacidade para 100 convidados, 

onde pretende chamar todos seus amigos e familiares.  

Por se tratar de seu primeiro filho Cristine quer que seja uma festa que remeta 

à toda importância que seu filho representa para sua vida e que seja um dia 

inesquecível e mágico. 

Cristine Busca uma empresa que supra todas as suas necessidades, por não 

disponibilizar de tempo e por ser mãe solteira, busca também algo financeiramente 

mais acessível, mas que não comprometa a qualidade de sua festa. 

• 3° persona: Patrícia - 20 anos – noiva – estudante de direito. 

Patrícia está no sexto período de direito, mora com os pais e é noiva de 

Alexandre de 24 anos, que também é estudante e está em seu último período de 

engenharia de alimentos, e mantêm um relacionamento desde de o ensino médio. 

O casal há 4 semanas, descobriu que Patrícia está grávida de 3 meses, ainda 

não descobriram o sexo do bebê, mas farão uma ultrassom morfológica para 
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descobrir o sexo. Eles decidiram não revelar para os familiares e amigos de imediato 

e pretendem organizar uma festa para revelarem o sexo do bebê, juntamente no 

evento pretendem fazer o chá de bebê, para organizar tudo em um só dia. 

Eles buscam uma empresa que seja criativa e que consiga conciliar os dois 

temas da festa que terá o chá de bebê e a revelação do sexo do bebê. O evento 

acontecerá em uma chácara do tio de Patrícia, que fica nas proximidades da casa 

de onde o casal mora, que conta com um espaço bem amplo para melhor 

recepcionar os convidados. 

Pelo fato do casal não dispor de muitos recursos financeiros, pois ainda não 

possuem uma vida profissional ativa, contarão com ajuda de familiares para 

organização do evento, que buscam uma decoração aconchegante e criativa, mas 

que não custe muito, e para melhor comodidade, buscam também o buffet de 

alimentação. 

As personas foram criadas de acordo com o público alvo que a empresa 

Manp Festas deseja atingir e levando em consideração diferentes possíveis perfis de 

clientes que contratarão os serviços. Isso ajudou a compreender melhor o 

desenvolvimento do projeto da empresa, auxiliando a tomada de decisão de criação 

dos elementos que compõe o sistema de identidade visual, além de gerar também 

mais empatia de quem afinal será impactado pela empresa. 

 

2.1.6 Estudo de similares 

 

Estudar os concorrentes ou similares da Manp Festas é de suma importância 

para ajudar a entender os pontos fortes e fracos, e as lacunas em que a empresa 

pode atuar e incrementar na concepção e criação do sistema de identidade visual.  

 
Ter experiências com a concorrência, fazendo-se passar por consumidor, 
por exemplo, muita das vezes proporciona valiosos insights. Quanto maior o 
insight dentro da concorrência mais afiado é o gume competitivo. O 
posicionamento da empresa em relação a concorrência é um imperativo 
tanto do marketing como do design. O grande desafio do marketing é "por 
que o consumidor escolhe nossos produtos e não os dos outros?" O do 
design é " nossa aparência em nosso sentido precisam ser diferentes 
(Wheeler 2008, p. 96:) 

 
 

Para pesquisar os similares da empresa, foram feitas pesquisas exploratórias 

com uso de dados secundários, fornecidos, nos sites e redes sociais das empresas 

estudadas, para realizar a análise, foram abordados pontos levantados por Peón 
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conforme quadro (01) abaixo: 

 

Quadro 1 - Pontos para estudar a concorrência Peón (2009) 

Fonte: O autor. 

 

Foram escolhidas três empresas que atendem na mesma região que a Manp 

Festas deseja atuar: “Inove Festas”, “Explosão de Alegria” e “Be Happy Festas 

Infantis”. A seguir segue a análise de cada empresa: 

 

• Inove Festas: Uma empresa com matriz em Goiânia e uma filial em Brasília e 

está há mais de 10 anos no mercado, oferecendo decoração de festas, 

decoração de batizados, produções cenográficas, assessoria de eventos 

infantis, produção de vitrine e projetos especiais, realizando as festas de 

acordo com o que o cliente deseja conta com mais de 100 temas diferentes, 

que atendem as Classes A, B e C, e contam com auxílio de diversos parceiros 

que contribuem para realização de eventos. 

01 - Posição do cliente para com seus semelhantes 

(Concorrência) 

02 - Situação da concorrência 

03 - Situação de mercado da atividade fim 

04 - Existência ou não de identidade visual por parte da 

concorrência. 

 A: Nome da empresa e/ ou produto similar;  

 B: Localização e segmento geográfico de seu mercado (se for o 

caso); 

 C: Diferencial explorado pelo similar (se for o caso) 

 D: Amostras do símbolo, do logotipo e da marca 

 E: Cores institucionais 

 F: Aplicações levantadas ou mais veiculadas 

 G: Prováveis processos de produção das aplicações 

 H: Conceitos envolvidos no SIV 

 I: Avaliação do sistema pelo designer 

 J: Avaliação do sistema pelo cliente 
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O diferencial que a Inove festas apresenta em sua empresa, é a 

disposição de mais de 100 temas diferente e personagens 3d feito pela 

própria empresa, além de um portfólio e cases de festas realizadas em sua 

trajetória. 

A marca da Inove festa (figura 04) é composta apenas por logotipo, a 

princípio parece ser uma tipografia desenhada para empresa, com traços 

retos e cantos levemente arredondados e alguns elementos estilísticos para 

representar modernidade. A letra “e” no final do logotipo é espelhada, 

representando o número “9”, que reforça o nome da empresa. Por se tratar de 

uma empresa que organiza festas infantis não existe nenhum elemento na 

logo que remeta ao universo infantil, se caracterizando como uma marca séria 

e empresarial. As cores utilizadas pela empresa são o contraste de uma cor 

quente, um vermelho mais saturado e um verde limão, que juntos se 

harmonizam. Há também dois elementos gráficos que simbolizam folhas 

caindo na cor verde, formando o pingo da letra “i”, que por sua vez é 

ampliando, formando uma caixa de aplicação, para dar suporte para a marca 

ser inserida em diversos fundos, preservando a legibilidade e cores da marca. 

A comunicação da Inove Festas é feita pelo seu site: 

www.inovefestas.com.br, e redes sociais (Facebook e Instagram)7, que são 

exploradas desde anúncios a portfólio de festas realizadas. 

 

Figura 4 - Logo Inove Festas 

Fonte: O autor. 

                                                 

7Disponível em: <https://www.facebook.com/inovefestasgo> ,  

<https://www.instagram.com/inovefestasgyn> Acesso em: 14 de outubro de 2018. 
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Figura 5 - Figura 5 - Postagens Facebook Inove Festas 

Fonte: O autor. 

 

• Be Happy Festas Infantis: Uma empresa localizada em Goiânia está a mais 

de 10 anos no mercado, oferecendo decoração personalizada, batizados, 

eventos infantis, chá de bebê, aniversário e consultoria, contando com mais 

de 50 temas de decoração variados. 

Os diferenciais que a empresa apresenta são a disposição de diversos 

temas infantis, e sua marca que conversa com o universo infantil. 

A marca da empresa Be Happy Festas Infantis (figura 06), é composta 

por símbolo, logotipo e tagline: O símbolo é representação de uma criança 

alegre e sorrindo usando chapéu de festa que é um elemento simbólico e 

indispensável em festas infantis, acima do símbolo da criança é usado  

“bolinhas” que se expandem simbolizando a expansão da alegria que a 

criança está sentindo, reforçando o conceito de bom humor e alegria que a 

marca representa. No logotipo da marca, é usado uma tipografia sem serifas, 

moderna, com cantos arredondados, de boa legibilidade; A tagline “festas 

infantis” é usado uma fonte manuscrita, reforçando o lado lúdico que a marca 

representa. Foi utilizado também um elemento gráfico que representa uma 

nuvem, simbolizando sonho, criatividade e inovação, reforçando o conceito 

que a marca deseja passar.  

São utilizadas 3 cores na marca, cores frias, azul claro e um tom de 

marrom claro, que juntas trazem leveza e sutilidade para a marca, tornando-a 

de fácil legibilidade e afetuosa. 

A Be Happy se comunica através de seu site 

www.behappygoiania.com.br, onde a empresa explora seu institucional e 
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portfólio de temas e festas realizadas, levando para as redes sociais o mesmo 

conceito de comunicação, onde se encontra o principal ponto fraco da 

empresa, que não explora em forma de anúncios suas redes sociais 

(Facebook e Instagram)8, focando apenas, em portfólio e temas de festas.  

 

 

 

Figura 6 - Logo Be Happy 

Fonte: http://www.behappygoiania.com.br/  

 

• Explosão de Alegria: Uma empresa com duas lojas em Goiânia, e atua há 

mais de 10 anos no mercado, oferecendo decoração de festas infantis de 1 a 

15 anos. 

A empresa não possui uma identidade visual definida, as aplicações 

dadas pela empresa são feitas de maneira aleatória, não apresentando 

nenhum padrão que venha fortalecer a marca no mercado. Sua comunicação 

visual é seriamente comprometida por não manter uma unidade entre as 

marcas e peças de cunho comunicacional nos meios em que a empresa atua, 

gerando diversos prejuízos para a mesma, que está consolidada no mercado. 

                                                 

8 Disponível em: <https://www.facebook.com/behappygo/>, <http://instagram.com/behappygoiania 

>Acesso em 10 de outubro de 2018. 

Figura 7 - Aplicações marcas Explosão de Alegria 

Fonte: O autor. 

https://www.facebook.com/behappygo/
http://instagram.com/behappygoiania
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A partir da análise das empresas concorrentes foi possível averiguar a 

importância de um sistema de identidade visual para uma empresa.  

 
A identidade visual corporativa abarca tudo aquilo que, voluntariamente ou 
não, vai formando a posição da empresa em relação ao público: isso vai 
desde a forma como seus funcionários lidam e se apresentam para os 
clientes até as estratégias de marketing assumidas, as campanhas 
publicitárias, a arquitetura, a decoração e a localização de seus pontos de 
venda ou serviço, a embalagem de seus produtos etc. Tudo isso vai 
formando na mente do público uma determinada imagem, que pode ser 
positiva ou não para este público – e que pode gerar lucros ou, ao contrário, 
impedir o crescimento da empresa (PEON, 2009, p. 12). 

 

O mercado de festas infantis é bastante competitivo, tendo diversas empresas 

ofertando produtos similares, onde a construção de uma boa marca pode ajudar a 

empresa a se posicionar e destacar no mercado.  

 
Manter um diferencial tecnológico por muito tempo é praticamente 
impossível. Por isso, em segmentos de mercado com produtos ou serviços 
com desempenhos relativamente assemelhados e com preços similares, a 
escolha do que vai comprar é baseada em valores subjetivos relacionados 
às marcas (STRUNK, 2003, p. 19) 

 
Sendo assim, a criação do sistema de identidade visual é indispensável para 

a inserção e diferenciação no segmento de festas infantis, tal elemento tão 

importante que por sua vez é pouco explorado e ignorado pelas marcas 

consolidadas no mercado. 

A Associação dos Designers Gráficos, Segundo Peón (2009), classifica um 

sistema de identidade visual de três formas: 

• Extenso: Voltado para empresas de grande porte. Demandam um grande 

número de aplicações e redobrado controle, manutenção e complementação. 

• Completo: Voltado para empresas de médio porte. É considerado um sistema 

de identidade visual completo por sua diversificação e detalhamento. 

• Restrito: Voltado para pequenas e microempresas. Em geral é um sistema 

menor por possuir menos elementos e aplicações, mas pode ser tão completo 

quanto o extenso e o completo, pois há falta de recursos financeiros e/ou 

operacionais. 

Considerando esta classificação, o presente projeto está inserido em um 

sistema de identidade visual restrito, por se tratar de uma microempresa em fase 

embrionária. 
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3 CONCEPÇÃO 

 

A etapa de concepção refere-se à fase criativa do projeto, onde são feitas as 

gerações de alternativas. Visando facilitar o desenvolvimento do projeto em 

caminhos criativos, serão usadas algumas ferramentas de criatividade para ajudar 

na busca das possíveis gerações de alternativas.  Ferramentas como brainstorm, e 

os mapas visuais como painel semântico vão ser de suma importância para 

estabelecer o universo do público alvo, e gerar conceitos que serão traduzidos 

através de alternativas possíveis e selecionado e adequando-a a melhor para 

produção da marca Manp Festas. 

 

3.1 Brainstorm  

Para melhor elaboração do sistema de identidade visual utilizou-se o método 

conhecido como brainstorm, (figura 08) que, neste caso em particular, adotou-se a 

metodologia de Airey (2010, p. 90) consistindo em: 

 
[...] um processo simples de associação de palavras. Você escreve uma 
palavra que é central para o design e começa expandir o mapa a partir dela, 
escrevendo outras palavras que surgem na sua mente. Essas palavras 
adicionais podem aparecer após pensar um pouco ou depois de pesquisar o 
tópico central. A ideia é juntar o maior número possível de palavras, dando-
lhe uma forte ferramenta como base para quando você for passar para o 
estágio seguinte – desenhar. 

 

Foi colocado a empresa Manp festas no centro, e a partir dos conceitos que a 

empresa deseja passar através de sua marca (confiança, alegria, festa e afeto) que 

se gerou sub-conceitos, com a finalidade de definir com clareza o que a empresa 

quer passar para seus consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

Figura 8 – Brainstorm 

Fonte: O autor. 

 

Após a realização do brainstorm, foi possível priorizar os melhores conceitos, 

ressaltando outras possibilidades que serão essenciais para a elaboração para o 

sistema de identidade visual, podendo assim estruturar melhor as ideias e 

alternativas para a composição. 

 

3.2 Painel Semântico  

A partir das informações contidas no briefing, e aos conceitos que a marca 

deseja passar aos seus clientes obtidos através do brainstorm, foi elaborado um 

painel semântico ou mood board (figura 09), que é uma técnica que busca traduzir a 

linguagem verbal em signos visuais. Durante o projeto, o designer articula conceitos 

abstratos ou metafóricos em imagens, evocando significação desses conceitos. A 

visualização das imagens pode esclarecer dúvidas sobre os significados das 

palavras e a utilização dos painéis semânticos no âmbito projetual apresenta-se 

como agente de criação e de mediação. 

 
Trabalhar com métodos visuais está gradualmente se tornando uma 
necessidade no desenvolvimento de produtos de design. As descrições 



34 

 

 

verbais dos objetivos, conceitos e soluções não são mais suficientes, 
especialmente nos projetos desenvolvidos para um mercado global. As 
diferenças semânticas entre conceitos resultam em entendimentos 
equivocados, mesmo entre designers, técnicos e diretores de marketing da 
mesma equipe de desenvolvimento (BÜRDEK, 2006, p. 265)  
 

O autor nos mostra que o mood board pode ser inserido no contexto de 

projeto de marcas tendo um papel importante e uma ferramenta que ajuda o 

designer em seu processo criativo, trata-se, portanto, de um esforço para definir e 

tornar tangível (através de cores, tipografias e estilos) uma série de elementos até 

então abstratos. facilitando o contato com sentimentos dificilmente adquiridos e 

explanados pelo uso de palavras. 

 

 

Figura 9 - Painel Semântico 

Fonte: O autor. 
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Após o desenvolvimento do painel semântico, pode-se extrair referências 

básicas, tais como cor, forma e textura, e conceitos subjetivos, como emoções e 

afeto que determinadas imagens transmitem, assim como o estilo de vida e 

emoções que dizem respeito ao público que a Manp Festas deseja atingir.  

 

3.3 Geração de alternativas 

A partir da construção do brainstorm e do painel semântico foi possível 

encontrar diversos outros significados e conceitos, que podem acrescentar 

características para a construção da marca, encontrando mais opções para a 

geração de alternativas, que segundo Wheeler (2008) “O designer pode examinar 

centenas de ideias antes de se concentrar em uma escolha final. Mesmo depois 

essa ideia final emerge, o teste da sua validade dá início a mais uma rodada de 

exploração”. 

 

A geração de uma ideia que seja simples e também que satisfaça as 

exigências tanto do público alvo e do cliente, é preciso gerar várias alternativas. No 

projeto foram geradas diversas opções de símbolos e logotipo como mostra quadro 

abaixo. 

 

 

  

O primeiro símbolo gerado foi dado através da junção dos 

conceitos alegria e criança. Mas foi descartado por não 

representar todos os conceitos que a marca deseja passar, além 

de não remeter em sua construção, algum elemento que 

represente festas infantis. 

  

O segundo símbolo foi pensado a partir de três elementos, 

Sorriso, Confiança e a inicial do nome da empresa. Essa ideia 

também foi descartada, pois em sua composição ficou corporativa 

e que não remete ao universo infantil. 



36 

 

 

  

O terceiro símbolo trabalhado, foi a junção da inicial da 

empresa, mais o conceito de confiança que é simbolizada por 

pessoas dando-se as mãos. Essa ideia também foi descartada 

pelo mesmo motivo do 1° e 2° opção. 

  

O quarto símbolo desenvolvido foi dado através da junção 

dos conceitos de união, afeto e pela representação do nome 

Manp, que ao desfragmentar o símbolo se forma o nome da 

empresa. Essa ideia também foi descartada, por remeter mais ao 

universo da saúde, ou hospitalar. 

  

O quinto símbolo gerado, foi desenvolvido a partir de 4 

elementos, união, inicial do nome da empresa, borboleta, animal 

que representa o universo feminina e dá mais leveza a marca, e 

laço que simboliza presente, confiança e delicadeza. Essa opção 

também foi descartada devido de não conversar com universo 

infantil, mas sim na área da beleza e afins.   

  

O sexto símbolo foi desenvolvido pensando na inicial do 

nome da empresa e uma borboleta que ao mesmo tempo se 

transforma em coração. Essa opção foi bastante satisfatória, mas 

foi descartada devido ela não remeter ao clima de festa infantis. 

  

O sétimo símbolo foi uma versão posterior ao quinto 

símbolo, que foi descartado pelos mesmos motivos. 

  

O oitavo símbolo desenvolvido foi a junção da inicial do 

nome da empresa, mas a representação de um laço ou fita, que 

são usadas em ambientes festivos. Essa opção também foi 

descartada devido de não representar todos os conceitos que a 

marca pretende passar. 
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A nona opção, foge do padrão dos outros por ser uma 

composição e manipulação tipográfica que representa um 

logotipo, que por manipulações da tipografia foi possível obter a 

representação de um sorriso, e também adicionado um elemento 

simbólico que representa ao ambiente de festa, apesar de ser 

marcante e de boa legibilidade, essa ideia foi descartada devido a 

sua dificuldade de representação da empresa devido a 

aplicabilidade em diversos materiais e meios  

  

A décima opção desenvolvida para empresa segue a 

mesma ideia da construção da nona opção, agora com uma 

composição mais dinâmica e alegre e com elementos que 

representam festas infantis além de grafismos que lembram um 

sorriso na parte de baixo. Essa opção também foi descartada 

pelos mesmos motivos da nona opção. 

Quadro 2 - Alternativas de Símbolos e Logotipos 

Fonte: O autor. 

 

Após desenvolver diversas opções de símbolos e logotipos que foram 

descartados por não remeterem a todos os conceitos que a empresa pretende 

alcançar, foi preciso buscar outros elementos que conseguissem representar de 

forma coerente e lúdica o objetivo da marca. Na tentativa de personificar os 

conceitos intangíveis da marca, percebeu-se por fim, que toda criança não mede 

esforços para fazer “macaquices”, são enérgicas, fazem brincadeiras, correm de lá 

pra cá, pulam, gritam, são espontâneas e alegres. De acordo com Dondis (2003, p. 

87): 

Todos nós somos a câmera original; todos podemos armazenar e recordar, 
para nossa utilização e com grande eficiência visual, toda essa gama de 
informações visuais. As diferenças entre a câmera e o cérebro humano 
remetem à fidelidade da observação e à capacidade de reproduzir a 
informação visual. Não há dúvida de que, em ambas as áreas, o artista e a 
câmera são detentores de uma destreza especial. 
 

Com base nessa perspectiva, foi utilizado a representação do mico (macaco 

de pequeno porte), por serem animais muito habilidosos, aventureiros, inteligentes, 

se sustentam sobre duas e quatro patas, pulam com muita destreza, fazem 

malabarismos de galho em galho com muita facilidade e soltam sons e assobios, 
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que dá pra ouvir a grandes distâncias, representando o bom humor, inteligência, 

alegria e agilidade; tais características presentes nas crianças.   

Sendo assim foi desenvolvido um símbolo em que estivessem presente os 

conceitos que a empresa pretende alcançar, representado na figura do mico, segue 

abaixo as opções desenvolvidas (Quadro 3). 

 

  

Para compor o símbolo foi utilizada a 

representação do coração, dando forma ao rosto do 

mico para simbolizar o afeto e ao amor. A expressão do 

mico é bem simpática que demonstra alegria e 

confiança. Mas foi preciso acrescentar algum elemento 

que remetesse ao universo de festas infantis, pois só a 

figura do mico não se caracterizava com o universo da 

empresa.  

  

Foi adicionado um elemento icônico que 

representa ao universo de festas infantis, o chapéu, 

buscando melhorar os conceitos do símbolo.  

  

O símbolo novamente foi modificado, 

adicionando o corpo do mico, que ao mesmo tempo 

remete a um rosto sorrindo. Foi descartado, pois ainda 

não representava os conceitos da empresa. 

  

Foi desenvolvido outro símbolo fazendo um 

recorte na parte inferior, representado a inicial do nome 

da empresa, junto aos elementos usados nas opções 

anteriores. Este símbolo foi descartado, por ainda não 

remeter os conceitos e o que empresa pretende passar. 
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Foi desenvolvido outro símbolo agora 

representado pelo balão, elemento essencial em uma 

festa, formando o corpo do mico, cujo a composição foi 

bastante satisfatória, mas foi desenvolvido outro modelo 

seguindo a mesma ideia. Descartando essa opção.   

  

O modelo de símbolo desenvolvido seguindo as 

mesmas ideias do símbolo anterior, apresenta um 

resultado bastante satisfatório, pois o mesmo representa 

de forma significativa os conceitos que a marca deseja 

alcançar. Mas o símbolo precisa de alguns ajustes 

estéticos em sua composição. 

  

O resultado é bem significativo, mas foi 

desenvolvido outro modelo que tenha a expressão visual 

mais simpática e carismático que condiz com a marca. 

  

Enfim chegou a uma composição que representa 

ao que marca pretende passar frente aos seu cliente e 

consumidores. Houveram alguns ajustes no símbolo 

buscando simetria e equilíbrio em sua composição. 

Segue modificação abaixo (figura 00) 

Quadro 3 - Geração de Alternativas 2 

Fonte: O autor. 

 

Figura 10 - Adaptação do Logotipo Final 

Fonte: O autor. 
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Após diversas modificações e ajustes chegamos à solução final do símbolo 

(figura 11), que condiz com os conceitos que a empresa deseja transmitir além de 

ser equilibrado e harmônico. De acordo AIREY (2010), “Além de atender os objetivos 

do briefing, um símbolo bem-sucedido deve ser simples, relevante, duradouro, único, 

memorável e adaptável”. Ainda, 

 
A solução mais simples é geralmente a mais eficaz. Por quê? Porque um 
logo simples ajuda a atender a maioria das demais exigências de um projeto. 
A simplicidade ajuda um projeto a ser mais versátil. Adaptar uma abordagem 
minimalista permite que o seu logo seja usado em uma grande variedade de 
suportes, como em cartões de visita, cartazes, crachá e até mesmo num 
pequeno ícone (favicon) de um site da Internet (AIREY, 2010, p. 22). 
 

 
Figura 11 - Símbolo Final 

Fonte: O autor. 

 

O resultado do desenvolvimento do símbolo foi bastante satisfatório, pois 

apresenta todas características e conceitos que a marca deseja, trazendo em sua 

composição elementos icônicos que representam festas infantis, e com a 

representação do mico que simboliza a alegria e felicidade. De acordo com Dondis 

(2003, p. 94): 

Sensíveis a seu enorme efeito publicitário, as empresas de grande porte 
passaram em peso a sintetizar suas identidades e objetivos através de 
símbolos visuais. Trata-se de uma prática extremamente eficaz em termos 
de comunicação, pois, se, como dizem os chineses, "uma imagem vale mil 
palavras", um símbolo vale mil imagens. 
 

Pensando assim, o símbolo criado é de suma importância para a marca, 

gerando empatia com o público infantil, tudo de forma harmoniosa e equilibrada, 
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tornando-o o símbolo com grande força no seu segmento. 

3.4 Logotipo e tipografia padrão 

Para a estruturação completa da marca, buscaram-se tipografias condizentes 

aos objetivos propostos, harmônicas com o símbolo.  

Para o melhor entendimento da marca é necessário que seja escolhida uma 

família tipográfica que venham a valorizar ainda mais a marca e que busque 

comunicar tudo o que foi trabalhado e proposto, deixando transparecer os conceitos, 

valores que a empresa deseja transmitir, tornando a comunicação direta e 

transparente sobre o que a empresa faz e o posicionamento no ramo em que atua. 

Segundo Wheeler (2008, p.116): 

 
Um logotipo é uma palavra (ou palavras) composta em uma determinada 
fonte tipográfica que pode ser normal, modificada ou inteiramente 
redesenhada. Frequentemente, um logotipo é justaposto com um símbolo 
em um relacionamento formal denominado assinatura visual. Os logotipos 
precisam ser não somente distintos, mas também duráveis e sustentáveis. 
A legibilidade é obrigatória em várias proporções e numa amplitude de 
mídias, seja o logotipo impresso em serigrafia no corpo estreito de uma 
caneta esferográfica ou iluminado em um gigantesco cartaz externo, 20 
andares acima do solo. 

 

Considerando o símbolo escolhido, foi decidido que a tipografia a ser 

trabalhada precisava acompanhar seu conceito e traços que são geométricos, e 

para tanto utilizar fontes não serifadas que fossem simples e de fácil legibilidade, 

seguindo o mesmo do processo de criação do símbolo. Foram conduzidos diversos 

testes com diferentes famílias tipográficas que se enquadram na descrição acima, 

para ver qual melhor fonte se adapta ao símbolo (figura 12). 
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Figura 12 - Símbolos com propostas de logotipos 

Fonte: O autor. 

  

Após analisar as opções, a tipografia que mais se adequou aos objetivos da 

marca é a opção número 4 da (figura 13). 

 

Figura 13 - Símbolo e logotipo escolhido 

Fonte: O autor. 
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Assim sendo o logotipo da Manp Festas é composto pela da família 

tipográfica Coogoose Pro (figura 14), em sua versão normal e light. Uma fonte 

geométrica com cantos levemente arredondados, não serifados que reforçam o 

conceito de modernidade, além de permitir harmonia e boa legibilidade na aplicação 

em formatos reduzidos e meios eletrônicos. 

 

Figura 14 - Tipografia escolhida, para compor o logotipo 

Fonte: O autor. 

 

 

Segundo Peón (2009, p. 71), “é raro um sistema utilizar a mesma tipografia do 

logotipo para os demais elementos textuais”. No caso da Manp Festas, seria inviável 

para este projeto utilizar a mesma tipografia, pois como não houve qualquer 

modificação no desenho do logotipo, foi necessário a utilização de outro estudo 

tipográfico para evitar qualquer confusão ou mistura do logotipo com a tipografia que 

compõe o SIV da marca, uma tipografia que poderá ser usada tanto para títulos, 

quanto para textos corridos. Peón (2009, p. 34) ressalta, que dificilmente a família 

tipográfica é a mesma utilizada no logotipo, pois: 
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Tal se deve a dois fatores: porque a fonte utilizada nos elementos primários 
tende a ser muito marcante (o que torna sua aplicação em textos corridos 
muito desgastante, banalizando-a e, assim desvalorizando o próprio SIV) e 
porque sua utilização nos demais textos tende a retirar ou minimizar o 
destaque que, afinal, deve ter o logotipo ou a marca no layout como um 
todo. 

 

A família tipográfica escolhida para o alfabeto institucional da Manp Festas é 

a Bulo rouded (figura 15), uma tipografia moderna e de boa legibilidade, nas 

variantes bold, medium, regular e Light. O uso dessa família tipográfica está previsto 

para todas as aplicações nos textos referentes à Manp Festas (anúncios, site, textos 

de papelaria institucional, etc.). Especial cuidado deve ser tomado quanto à versão 

da família tipográfica, já que existem variações de denominação para as plataformas 

PC e MAC, pois o uso incorreto da mesma pode comprometer severamente o 

desenho final do texto. 

 

Figura 15 - Tipografia institucional padrão 

Fonte: O autor. 

 

O alfabeto corporativo também se constitui como elemento importante no 

conjunto de signos que compõem um programa de identidade visual. Através do 

alfabeto institucional, são mantidas as características da identidade na configuração 

do texto na programação visual. 
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3.5 Cores padrão  

Para compor a paleta cromática da marca foram escolhidas apenas duas 

cores (figura 16). Segundo Peón (2009) deve-se escolher entre duas ou três cores a 

fim de não inviabilizar o projeto com custos excedentes. Ainda: 

 
As cores institucionais formam um capítulo importante do detalhamento 
técnico do sistema e sua especificação têm de ser clara e explícita no 
manual de aplicação. Estas especificações precisam ser adequadas a todos 
os materiais previstos para serem usados nas aplicações, nos mais 
variados tipos de suportes e técnicas. Este detalhamento, em geral, é tão 
extenso quanto a variedade de aplicações envolvidas no sistema, visto que 
as codificações de cores variam de acordo com cada material utilizado e, 
também, de acordo com cada fornecedor (PEÓN, 2009, p.33). 

 

Segundo Wheeler (2008, p. 118), "a cor é usada para evocar emoção, 

expressar personalidade e estimular associações". Por isso foram escolhidas cores 

que remetiam ao afeto e confiança, assim reforçando a imagem que a marca 

pretende passar. 

 

Para compor as cores institucionais da Manp Festas, foram buscadas cores 

que remetessem o conceito que a marca quer transmitir (confiança, alegria, afeto).  

A cor está, de fato, impregnada de informação, e é uma das mais 
penetrantes experiências visuais que temos todos em comum. Constitui, por 
tanto, uma fonte de valor inestimável para os comunicadores visuais. 
(Dondis, 2003, p.64) 
 

A junção dessas cores torna a composição equilibrada, o azul cria uma 

sensação de segurança, já a cor rosa com um tom mais saturado, para remeter a 

juventude, energia e diversão. Sendo assim, “quanto mais intensa ou saturada for a 

coloração de um objeto ou acontecimento visual, mais carregado estará de 

expressão e emoção.” (DONDIS 2003, p. 63).  Tornando a composição da marca 

mais jovem e alegre, que pode agradar tanto o universo feminino quanto o 

Figura 16 - Cores institucionais 

Fonte: O autor. 
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masculino, onde conversa com o público que a empresa deseja atingir. 

3.6 Solução  

Após a escolha do símbolo, tipografia e da escolha das cores corretas, 

chegamos ao resultado da marca final (figura 17), que condiz com os objetivos que a 

empresa deseja transmitir para seus clientes. 

 

 

Figura 17 - Solução final da marca 

Fonte: O autor. 
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4 ESPECIFICAÇÃO 

 

Após definir todos elementos que compõem a marca (símbolo, tipografia, 

cores) segue a fase das especificações. De acordo com Peón (2009, p.68) esta fase 

é crucial para o projeto, pois se um SIV não apresentar especificações técnicas, 

corre o risco de não ser implantado de forma correta. Para melhor apresentação da 

marca, foi elaborado um Manual de Identidade Visual para a empresa que pode ser 

visto por completo no final deste trabalho no apêndice B, no qual contém todos os 

critérios que viabilizam o uso da marca 

 

4.1    Manual técnico da marca 

Apresentaremos o manual técnico da marca que instrui como a marca deve 

ser utilizada, as variações cromáticas, o alfabeto institucional, quais são as reduções 

máximas, quais são os usos indevidos, além de indicar como a marca pode ser 

aplicada nos materiais de papelaria, divulgação e brindes. 

 

4.1.1 Versões da marca 

A marca Manp Festas pode ser configurada em duas versões (figura 18) uma 

vertical, de uso preferencial, e outra horizontal. O uso da versão horizontal será 

indicado somente nas situações em que a versão preferencial apresentar 

dificuldades. 

  

 

Figura 18 - Versões da marca 

Fonte: O autor. 
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4.1.2 Malha de construção 

A malha de construção tem como função garantir a integridade da relação de 

proporções da marca. A consolidação de uma marca requer sempre o uso correto de 

todos os seus elementos. As ilustrações (figura 19) demonstram a relação 

proporcional existente entre o símbolo e o logotipo nas versões vertical e horizontal. 

O módulo é a variável que deve ser utilizada em toda a programação visual que será 

derivada a partir da identidade visual. 

 

 

Figura 19 - Malha de construção 

Fonte: O autor. 

 

 

4.1.3 Área de proteção 

A área de proteção é o espaço de respiro destinado para garantir a 

integridade e o equilíbrio visual da marca. A área de proteção deverá ter pelo menos 

a distância de um módulo “’x’’ estabilizado no desenho abaixo (figura 20), 

correspondente à largura da letra “a” do logotipo. 
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Figura 20 - Área de proteção 

Fonte: O autor. 

 

 

4.1.4 Reduções Máximas 

A redução demasiada de qualquer marca dificulta a sua leitura e o seu 

reconhecimento. No entanto, a determinação de limites de redução estará sujeita ao 

processo empregado, à qualidade do original utilizado e à qualidade de reprodução 

obtida. Recomendamos como limite de redução da marca Manp Festas (figura 21), 

para impressões em off set e outros meios, as medidas especificadas abaixo. A sua 

redução além desse limite comprometerá a leitura da marca. 

 

Figura 21 - Reduções máximas 

Fonte: O autor. 
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4.1.5 Variações cromáticas 

De acordo com Peón (2009) as variações cromáticas visam flexibilizar o uso 

da marca em situações onde a versão principal não pode ser utilizada, seja por 

dificuldade de posicionamento, contraste da marca com outros elementos, 

quantidade de cores possíveis na impressão ou serigrafia, entre outros. 

A marca versão positiva será aplicada somente em fundo branco, caso não 

haja a possibilidade de utilização da marca positiva em cores institucionais da 

empresa, estão previstas as versões monocromáticas, em suas versões positivas e 

negativas como mostra na (figura 22) abaixo. As variações cromáticas aplicam-se 

tanto para a versão vertical como para a horizontal. 

 

 

Figura 22 - Variações Cromáticas 

Fonte: O autor. 

 

4.1.6 Símbolo de uso restrito 

O símbolo da Manp Festas, poderá ser usado de forma separada de forma 

restrita, baseada na aplicação iconográfica ou pictogramas, para utilização em 

projetos gráficos futuros como ambientação de espaços, aplicações em ambientes 

comemorativos, sinalização da empresa e outros materiais que venha fortalecer a 

imagem da marca (figura 23). 
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Figura 23 - Usos restritos 

Fonte: O autor. 

 

4.1.7 Usos incorretos da marca 

A marca Manp Festas não deve ser alterada (figura 24), seja nas suas cores, 

diagramação ou proporções. Acima figuram alguns erros que podem ocorrer. 

Comparando com a marca original, verifique os usos incorretos e se assegure de 

que a marca Manp Festas nunca seja alterada. 

 

 

Figura 24 - Usos incorretos 

Fonte: O autor. 
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4.1.8 Aplicação da marca em fotografias 

Para a aplicar a marca Manp Festas quando a fotografia possuir um fundo 

claro (próximo ao branco), permitindo um bom contraste, a marca pode ser utilizada 

em positivo, sem bordas ou caixa de proteção, quando a fotografia possuir um fundo 

escuro (próximo ao preto), permitindo um bom contraste, a marca pode ser utilizada 

em negativo, sem bordas ou caixa de proteção, como no exemplo abaixo (figura 25): 

 

 

Figura 25 - Aplicação da marca em fotografias 01 

Fonte: O autor. 

 

Quando a fotografia possuir um fundo ruidoso (com pouco contraste), 

recomenda-se utilização da marca em positivo, com cores institucionais sobre caixa 

de proteção branca, em fundos fotográficos preenchidos com tendência cromática, 

recomenda-se utilização em negativo (branco) sobre caixa de proteção com as cores 

institucionais, visando evitar conflitos visuais. exemplo abaixo (figura 26). 
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Figura 26 - Aplicação da marca em fotografias 02 

Fonte: O autor. 

 

4.1.9 Elemento gráfico 

Para ampliar a experiência da marca nas aplicações em materiais 

institucionais, foi desenvolvido um elemento gráfico que compõe a sua identidade 

visual (figura 27). 

O uso da curva é reservado preferencialmente para peças institucionais. 

Patrocínio, parcerias e projetos devem ter uma identidade visual própria, não sendo 

permitida a apropriação do elemento gráfico para usos de atividades específicas. 

Para adaptar a curva em outros formatos, deve sempre se considerar a 

largura das peças, de forma a não perder o desenho do elemento, reforçando a 

identidade visual. 

 

 

Figura 27 - Elemento gráfico 

Fonte: O autor. 
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4.2 Aplicações institucionais 

Para que um Sistema de Identidade Visual possua uma unidade que o 

caracterize como sistema, explica Peón (2009, p.7) é preciso que esta unidade seja 

manifestada também em todo o conjunto de projetos que serão desenvolvidos. Por 

isso, é importante que algumas destas aplicações sejam mostradas no manual da 

marca, não como uma forma de regra impossível de ser alterada, mas como uma 

maneira de indicar como a marca pode ser aplicada, utilizando-se da repetição das 

formas e das cores, para aumentar a eficácia do sistema. 

O objetivo das aplicações institucionais é fazer com que a marca transmita 

tudo o que foi proposto ao longo do projeto, se fazendo presente em toda a 

comunicação dentro e fora da empresa a fim de que se torne um sistema de 

identidade forte, próprio e único. Desta forma apresenta-se o resultado do projeto 

em suas aplicações que vão desde papelaria e aplicações comerciais a brindes e 

web. 

 

4.2.1 Cartão de visitas  

O cartão de visita para empresa foi sugerido o cartão com acabamento 

BOPP, e uso do papel couchê 300g, no tamanho 4,8x8,8cm, e verniz high gloss 

localizado, frente e verso colorido e os dois cantos arredondados. Abaixo segue o 

modelo (figura28). 
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Figura 28 - Cartão de visitas 

Fonte: O autor. 

 

 

4.2.2 Papel timbrado 

Para a confecção do papel timbrado (figura 29), é sugerido a impressão no 

papel de tamanho A4 (210 x 297 mm), com material couchê sulfite 90g, colorido 

frente 4x0.  

 

 

Figura 29 - Papel timbrado 

Fonte: O autor. 
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4.2.3 Pasta 

Para a confecção da pasta (figura 30) é sugerido a impressão no papel 

couchê 300g, no tamanho de 31x45cm, frente colorida e verso em branco, bolsa 

padrão sem impressão e acabamento na sua parte da frente laminação BOPP mais 

verniz localizado. 

 

 

Figura 30 – Pasta 

Fonte: O autor. 

 

4.2.4 Adesivos  

Para confecção dos adesivos (figura 31) é sugerido a impressão em papel 

adesivo, no tamanho 7x7cm, redondo. 

 

 

Figura 31 – Adesivos 

Fonte: O autor. 
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4.2.5 Capa de CD e DVD  

Foi desenvolvido a capa de CD e DVD (figura 32), pensando em reforçar 

ainda mais os conceitos e serviços que Manp Festas deseja entregar para seus 

clientes, podendo ser colocado fotos dos eventos e filmagens que será produzido 

pela empresa. 

 

 

Figura 32 - Capa de CD e DVD 

Fonte: O autor. 

 

4.2.6 Brindes  

Foram desenvolvidos diversos brindes para a Manp Festas (figura 33), com 

propósito de reforçar a marca, e garantir a fidelização dos clientes por meio de 

materiais práticos e de grande uso por parte do público, podendo ser usados como 

uma forma de bonificação pela contratação dos serviços da empresas, os materiais 

desenvolvidos foram: (balões, pendrive, embalagens, caneca e copos long drinks), 

todos esses materiais são personalizados com a marca da empresa, e fazem parte 

do universo que a empresa está inserida. 
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Figura 33 – Brindes 

Fonte: O autor. 

 

4.2.7 Frota  

A frota desenvolvida foi pensada em veículos cargueiros (figura34) e (figura 

35), que por se tratar de uma empresa no ramo de festas infantis e por trabalhar com 

diversos produtos para locação, foi caracterizado markups de possíveis veículos que 

farão parte da frota da empresa, mas podendo ser adaptado ao modelo que a 

empresa pretende adquirir. 
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Figura 34 - Frota Caminhão 

Fonte: O autor. 

 

 

Figura 35 - Frota pick-up 

Fonte: O autor. 
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4.2.8 Uniformes  

Foi desenvolvido o layout dos uniformes da Manp Festas , pensando nas 

cores da empresa, e no formato de camiseta polo, por ser versátil e prática. 

 

 

Figura 36 – Uniformes 

Fonte: O autor. 

 

4.2.9 Layout Facebook  

Foi elaborada a capa e foto de perfil da empresa (figura 37), a fim de 

transmitir a identidade da marca em sua caracterização nas redes sociais. 

 

 

Figura 37 - Layout Facebook 

Fonte: O autor. 
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4.2.10 Layout website 

O layout do site foi desenvolvido com base na identidade visual da Manp 

Festas, com suas cores e texturas é no estilo one page (site que possui uma única 

página), por ser uma forma de navegação com maior velocidade, e por transmitir 

uma ampla visão é responsivo, se adapta em dispositivos móveis como celulares e 

tablets, transmitindo a mensagem de forma dinâmica e sintetizada. A figura 38 

mostra o layout do site quando visualizados em computadores com monitores 

superiores a 1024x768 pixel, mostrando a página inteira desde o início até o rodapé. 

 

Figura 38 - Layout website 

Fonte: O autor. 
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4.2.11 Manual da marca 

O manual de identidade visual, que pode ser visto no apêndice (B) por 

completo ao final deste trabalho, tem como objetivo preservar a integridade da 

identidade nas possíveis mudanças das pessoas responsáveis pelo gerenciamento 

da marca, garantindo consistência e credibilidade durante todo o ciclo de utilização 

da marca. 

Especificações técnicas para impressão da capa do manual são: 

• Papel: Couchê fosco 250g/m² 

• Tipo de impressão: Impressão digital a laser 

• Cores: 4x4 CMYK 

• Acabamentos: Laminação fosca, encadernação aspiral, refile reto 

Especificações técnicas para impressão do miolo do manual são: 

• Papel: Couchê fosco 250g/m² 

• Tipo de impressão: Impressão digital a laser 

• Cores: 4x4 CMYK 

• Número de páginas: 44 

• Acabamentos: Laminação fosca, encadernação espiral, refile reto 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente projeto teve como principal objetivo o desenvolvimento de um 

Sistema de Identidade Visual para a empresa em fase embrionária Manp Festas, 

que atuará no seguimento de festas infantis. Buscando como diferencial uma 

identidade visual, que para qualquer mercado, se torna essencial. 

A empresa escolhida para o desenvolvimento deste projeto é de propriedade 

do autor, que viu no seu projeto de conclusão do curso a oportunidade de colocar 

em prática os conhecimentos adquiridos durante a graduação, pelo fato de ser um 

projeto que será executado, além do autor poder fazer o papel de projetista e cliente. 

Ao desempenhar os dois papéis trouxe consigo uma importante experiência 

profissional ao autor que pode experienciar o desafio de ponderar qual era a melhor 

alternativa para determinada situação e pensar estrategicamente para se chegar a 

um resultado satisfatório, aliando o gosto pessoal e o conhecimento técnico e teórico 

adquirido durante sua formação.  

Diante do que foi apresentado, acredita-se que foram cumpridos os objetivos 

do projeto, que era de desenvolver um sistema de identidade visual para empresa 

Manp Festas, e suas aplicações. 

Foi possível perceber a carência existente em grande parte dos concorrentes 

e similares no segmento de festas infantis, no que se diz a respeito de identidade 

visual e design, e assim com o desenvolvimento desse projeto, a empresa Manp 

Festas, poderá se posicionar no mercado de forma eficiente, com o objetivo de 

suprir as necessidades do público que busca por este serviço, através de uma 

marca que transmita a essência do negócio diante do mercado de festas infantis. 

O projeto teve como metodologia uma adaptação de Maria Luísa Peón 

(2009), que foi divido em diversas etapas, análises e também pesquisas que foram 

de suma importância para compor o sistema de identidade visual. 

Na fase (A) problematização, foi possível realizar a fundamentação teórica do 

projeto, através de pesquisas bibliográficas digitais e levantamento de dados 

juntamente ao cliente, buscando entender o mercado de atuação da empresa, 

concorrência, preferências que o mesmo almeja, que ajudou na definição de 

estratégias e concepções que nortearam todo o desenvolvimento do projeto. 
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Na fase (B) concepção, foi a parte que mais se exigiu do autor ao desenvolver 

o processo criativo, que com ajuda de ferramentas como brainstorm e painel 

semântico, pode auxiliar no processo de criação de alternativas, os seus 

aperfeiçoamentos até a sua solução final. Neste processo, o estudo das cores, 

tipografias componentes da identidade visual da empresa, possibilitou a obtenção de 

resultados satisfatórios e condizentes com as expectativas do cliente. 

Finalizando o projeto, a fase (C) especificação, permitiu a criação do sistema 

de identidade visual da Manp Festas, aplicada à diversos materiais, como papelaria, 

redes sociais, web site, frotas e materiais de apoio, mantendo uma unidade visual, 

para que ocorra uma maior identificação da empresa frente ao seu público. Para 

normatizar a aplicação correta da marca foi desenvolvido um Manual de Identidade 

Visual, a evitar a descaracterização da mesma.  

 Ao final, foi possível observar a importância da criação de um Sistema de 

Identidade Visual, para qualquer empreendimento, mostrando que qualquer empresa 

ao fazer esse investimento poderá valorizar seu negócio e adentrar de forma 

eficiente no mercado em que se deseja atuar.  
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APÊNDICE A – BRIEFING 

 

PROPOSTA 

 

Nome do Projeto: Sistema de identidade visual  

Proposta: Desenvolvimento de Sistema de identidade visual  

Nome da Empresa: Manp Festas 

Ramo: Organizações de festas infantis 

Contato: Mario Silva de Souza 

Cargo: Idealizador 

E-mail: manpfestas@gmail.com 

 

A EMPRESA 

 

A Manp festas é um projeto empreendedor que atuará no ramo de 

organizações de festas infantis a domicílio. Que oferecerá desde a 

decoração relacionada ao tema, mas também outros aspectos necessários 

na festa, desde buffet, produção de fotografias, convites, brinquedos, mesas 

e outras atrações para os convidados. Pensando em facilitar sua entrada no 

mercado foi decidido criar um sistema de identidade visual para empresa. 

 

MISSÃO DA EMPRESA 

 

Oferecer serviços e produtos de qualidade que levem alegria, 

tranquilidade aos seus clientes com confiança e acessível 

 

DADOS DO SETOR 

 

Segmento de Mercado: Organizações de Festas infantis 

Área geográfica de atuação: Goiânia e Região. 

mailto:manpfestas@gmail.com
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Principais Concorrentes:   

Inove Festas - https://www.inovefestasinfantis.com   

Explosão de Alegria – https://www.explosaodealegria.com/ 

Be Happy Festas Infantis - http://www.behappygoiania.com.br/ 

 

VANTAGEM COMPETITIVA 

 

Organizará festas a domicílio ou em qualquer lugar que o cliente 

desejar, organizando tudo o que envolve o evento desde a decoração com 

tema, Buffet, Mesas, Brinquedos e outras demais atrações para entreter e 

satisfazer os convidados e os clientes. 

 

CARACTERÍSTICA DA MARCA E IDENTIDADE VISUAL: 

Que seja uma marca que passe para seus clientes e para empresa 

credibilidade, segurança, afeto e alegria. 

CORES 

Que representam os conceitos da empresa, que remetam a alegria e 

ao universo infantil. 

 

CARACTERÍSTICAS DO PÚBLICO ALVO:  

 

Sexo: Majoritariamente Feminino 

Faixa Etária: de 20 a 40 anos 

Escolaridade: Ensino Médio e Superior 

Renda: C e D 

Característica Geral: Mães 

 

PRINCIPAIS RESULTADOS VISADOS: 

Ser reconhecida no mercado de organizações de festas infantis, por 
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transmitir ser uma empresa comprometida e responsável que organize a 

festa por completo, e que transmita confiança e credibilidade ao seu público. 

 

MATERIAIS A SEREM DESENVOLVIDOS 

 

1° - Marca 

2° - manual de Identidade Visual 

3° Desenvolvimento de identidade visual 

4° - Aplicações Básicas, Como: papelaria, Embalagens, Frota, material    

Promocional. 
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APÊNDICE B – MANUAL DA MARCA 
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