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Resumo 
Este trabalho tem por objetivo investigar e discutir como o design pode contribuir no processo de re-design de 
identidade visual de uma micro-empresa. O texto apresenta e exemplifica a metodologia projetual utilizada, 
considerando a imagem da empresa como um fator de diferenciação e também sugere que o design pode fortalecer os 
objetivos e estratégias de vantagem competitiva de micro-empresas. 
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Abstract 
This research aims at investigating and discussing how design can contribute to the process of re-designing of a micro-
company´s visual identity. The text presents and exemplifies the projectual methodology that was used, taking into 
account the image of the company, which is considered a differential factor. This also suggests that the design might 
intensify the micro-companies' objectives and competitive strategies. 
 
 
 
Introdução 
As dinâmicas de mercado levam as empresas a repensarem suas estratégias, exigindo reações rápidas e 
inovadoras, focadas na competitividade, diferenciação e sustentabilidade. Segundo Wheeler (2008), a 
diferenciação se torna determinante à medida que os produtos e serviços se tornam indistinguíveis, a 
concorrência cria infinitas escolhas e as empresas se fundem em monólitos. Para Martins e Merino (2008), o 
design atua como ferramenta competitiva e estratégica, pois insere elementos estéticos, de qualidade e de 
valor; concretiza identidades e fortalece marcas; materializa culturas corporativas e pode atuar na redução de 
complexidade, tempo e custo de produção. 
 
A proposta deste artigo é apresentar e discutir o design como fator de diferenciação no processo de re-design 
de identidade visual. O texto apresenta e exemplifica a metodologia utilizada, considerando a imagem da 
empresa um fator de diferenciação. 
 
A assinatura visual é o elemento central de um sistema de identidade visual que possui função histórica, 
comercial e legal, e seu gerenciamento pode ser fator decisivo para o sucesso de uma organização. Mozota 
(2003) afirma que uma marca fornece ao produto e à organização um significado e uma história, através de 
um signo (identidade visual) que garante a funcionalidade e as associações emocionais que são estabelecidas 
na mente dos consumidores. 
 
Um sistema de identidade visual pode compor uma estética e um acervo simbólico-conceitual, relacionados à 
cultura da empresa e de seu público. Assim, cada aplicação da marca se torna um ponto de contato, uma 
oportunidade para fortalecer a organização e comunicar sua essência. As marcas que conseguem transmitir 
essa mensagem tornam-se inconfundíveis, portanto, o sistema de identidade visual deve ser autêntico, 
significativo e agregar valor a empresa, aos seus produtos e possivelmente aos consumidores destes 
produtos. 
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Para a maioria dos restaurantes e casas de alimentação não tem sido diferente, os estabelecimentos passaram 
a adotar uma postura inovadora e diferenciada, e os consumidores a identificar e valorizar as empresas 
através de seu posicionamento. 
 
A Mein Haus Churrascaria1 é um restaurante localizado no município de São José, cidade vizinha da capital 
do estado de Santa Catarina, no bairro de Campinas, em uma região comercial importante. Fundada em 
2002, a churrascaria inicialmente tinha capacidade de atendimento para 40 pessoas. No ano de 2004 a Mein 
Haus ampliou seu espaço físico e passou atender aproximadamente 150 pessoas diariamente. 
 
A partir do ano de 2006, com objetivo melhorar sua apresentação e de se tornar mais competitiva, a Mein 
Haus passou a investir em projetos de design. Os projetos foram iniciados após o reconhecimento dos 
empreendedores quanto à necessidade de melhorar a sua “aparência” e consequentemente a percepção dos 
clientes e colaboradores a respeito de seus produtos e serviços. 
 
Inicialmente a intenção era desenvolver um novo cardápio, entretanto, após analisar a concorrência, 
pesquisar o mercado e avaliar as principais fragilidades foi identificado pela equipe de design2 e pela 
empresa, algumas demandas como: Re-design da identidade visual e desenvolvimento de aplicações básicas; 
reformulação de cardápio; planejamento do ambiente interno e da fachada. O projeto foi desenvolvido por 
metas e etapas sucessivas da seguinte forma: 

 
- Discussão inicial quanto às pretensões dos empreendedores; 
- Levantamento | Análise de dados e definição de objetivos; 
- Análise e interpretação de marcas de estabelecimentos com características próximas; 
- Identificação de potencialidades e fragilidades na identidade visual da empresa; 
- Redefinição de posicionamento e conceituação; 
- Transformação dos conceitos em elementos de design (formas e cores); 
- Geração de alternativas - desenvolvimento das formas e definição de cores; 
- Definição da assinatura visual; 
- Desdobramentos – alinhamento ao conceito no desenvolvimento de demais peças de comunicação; 
- Elaboração do manual de identidade visual; e 
- Avaliação dos resultados e ajustes finais; 
 

O projeto de re-design de identidade visual teve como objetivo o alinhamento de valores e aspectos ligados a 
empresa, o mercado e o público, vislumbrando colaborar para um posicionamento adequado da empresa. 
Porém, para assegurar que esta finalidade fosse alcançada, se fez necessário ampliar o campo de ação 
relacionado ao Gerenciamento de Marca e a Gestão de Design. 
 
Metodologia 
A pesquisa foi realizada com três churrascarias na região da Grande Florianópolis, entre os anos de 2006 e 
2007. Os procedimentos metodológicos utilizados caracterizaram se pela observação no próprio local, que se 
constituiu de forma participativa, onde os dados referentes ao universo da empresa foram coletados, através 
de encontros/reuniões semanais com os empresários e colaboradores. Os registros foram realizados através 
de documentos escritos, e contaram com a anuência de todos os envolvidos, também foram feitos registros 
fotográficos e entrevistas informais. A equipe de pesquisa experimentou as refeições servidas, realizou 
visitas nos diferentes horários de funcionamento e observou o serviço de atendimento, o preço e o ambiente. 
Vale ressaltar que a empresa apresentou seu planejamento estratégico e controle financeiro para a equipe. 
 
Nas outras duas churrascarias concorrentes foram feitas visitas in loco, onde também foram experimentadas 
as refeições servidas, foram e observados e relatados por meio de um checklist e de fotografias itens como: o 
serviço de atendimento, os preços, o ambiente e a apresentação visual dos estabelecimentos. Os websites das 
empresas também foram observados. 
 
Após a coleta, que teve duração de aproximadamente um mês, foram comparados, classificados e analisados 
os dados. E a síntese dessa pesquisa foi apresentada a empresa, posteriormente o estudo orientou na 
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definição dos conceitos a serem trabalhados na Identidade Visual, que terá seu método projetual descrito nos 
próximos itens. 
 
Re-design e planejamento da Identidade Visual 
 
- Redefinição de posicionamento e conceituação 
As marcas, a publicidade, os produtos e os serviços constroem para si uma personalidade que é associada a 
determinadas parcelas do mercado. Estas parcelas se distinguem pelo poder aquisitivo dos consumidores, por 
suas preferências, por fatores culturais, entre outros. O posicionamento de uma empresa também é 
caracterizado pelo espaço que uma marca, produto ou serviço ocupa nas mentes dos consumidores.  
 
Algumas marcas, com produtos praticamente idênticos, buscam posicionamentos distintos, recorrendo ao 
ineditismo, principalmente, em sua apresentação e divulgação para atrair a atenção do público. Para orientar 
o posicionamento da marca Mein Haus de forma consistente, foi necessário conhecer além de sua história, 
fragilidades e potencialidades, também o seu público e os seus concorrentes.  
 
O público da churrascaria modifica-se dos dias de semana para os finais de semana e feriados. Durante a 
semana o estabelecimento é frequentado, principalmente, por empresários, executivos e pessoas com alto 
poder aquisitivo que residem ou trabalham na região. Nos finais de semana e feriados a churrascaria é mais 
freqüentada por casais e famílias.  
 
As marcas regionais no seguimento de churrascaria, de forma geral, carregam características e elementos 
culturais recorrentes, compondo um estilo comum às marcas do gênero. A partir dos aspectos comuns 
característicos, é possível identificar também conceitos que estão agregados às marcas e aos seus produtos 
para distinguir uma das outras.  
 
Segundo Gimeno (2000), o valor de diferenciação se manifesta na capacidade em satisfazer a necessidades 
dos consumidores. As vantagens estéticas ou comunicacionais que o design pode suscitar são elementos 
importantes para aplicação de uma estratégia. Portanto, com objetivo de diferenciar a marca da Mein Haus 
Churrascaria foram definidos conceitos baseados na qualidade dos produtos oferecidos, ou seja, buscou-se 
compatibilizar a satisfação dos clientes com relação ao ambiente da Mein Haus ao nível das refeições que já 
eram servidas. 
 
Assim, após definir e consultar o público desejado, analisar as marcas da concorrência, e agendar reuniões 
para alinhamento das estratégias - possibilitando a troca de informação sobre as pesquisas - foram 
definidos os conceitos-chave para posicionar e desenvolver a nova identidade visual. Assim, buscou-se fazer 
referência ao ambiente familiar, valorizar a origem e cultura alemã e, distanciar-se do ambiente comum de 
churrascaria, especialmente ao demonstrar responsabilidade com o bem estar dos clientes e colaboradores. 
Posteriormente, esses conceitos também foram expressos no espaço arquitetônico, no modelo de cardápio e 
na peças de divulgação, etc. 
 
- Transformação dos conceitos em elementos de design: 

 
Fig. 1 - Antiga assinatura visual 
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A antiga assinatura visual (Fig. 1) passou por um re-design, mas os principais conceitos foram mantidos, 
ainda que, trabalhados com uma nova linguagem visual, a saber: 
 

a) A Referência ao ambiente familiar: evidenciada na antiga marca através dos traços que sugerem, 
pelo principio de fechamento da forma3, a fachada de uma residência; e também pelo nome e o 
slogan. O nome Mein Haus significa “minha casa” no idioma alemão - o slogan é: A Casa é sua. Na 
nova marca (Fig. 2) o nome e o slogan foram mantidos, porém os traços que sugeriam a fachada de 
uma residência foram substituídos por uma forma mais consistente - em contraste de área, ou seja, a 
forma não é delimitada por linha(s) e sim pela contraposição entre o preenchimento e o vazio. 
 
b) Valorizar a origem e a cultura alemã: o nome em alemão e as cores amarelo-alaranjado e preto da 
bandeira germânica, estabelecem associação material à Alemanha. Para a composição da nova 
marca, buscou-se manter o nome e as cores já empregadas, porém a cor preta foi substituída pelo 
azul noturno que fica próximo do preto. O azul noturno é mais aristocrático e segundo Farina (1986), 
o azul carrega associações materiais e afetivas importantes, como: céu, mar, montanha, espaço, 
viagem, verdade, sentido, afeto, serenidade, intelectualidade, confiança, infinito e amizade.     
 
c) Distanciar-se do ambiente comum de churrascaria: esta intenção foi trabalhada na primeira versão 
da marca através da escolha de tipografias que sugerem a escrita cursiva, que por apresentar curvas 
mostra-se mais pessoal. Na nova marca este conceito também foi trabalhado através da construção 
de tipos mais leves, verticais e sem serifas. Estes elementos foram utilizados com objetivo de tornar 
a composição visual mais elegante e persuasiva. 
 

A nova marca incorpora e expõe uma grande mudança de posicionamento empresarial, uma vez que na 
primeira versão da marca tinha-se escrito “Churrascaria Mein Haus” com tipos do mesmo tamanho e estilo 
gráfico. Desta forma, o nome recebia valor igual ou menor que o seguimento de atuação. Segundo Tavares 
(1998, p. 04) “Os nomes são importantes porque denotam significado e informações que se prestam a muitas 
funções. O Nome dá status legal, confere distinção e consolida a reputação”. Na nova assinatura visual o 
nome Mein Haus recebe maior destaque, por estar em tamanho, cor e posicionamento diferenciado. O termo 
“Churrascaria” é utilizado apenas como assinatura, destacando o nome em relação ao segmento. Além disso, 
esta nova forma de composição facilita, em questões formais, a assinatura para diferentes segmentos, por 
exemplo, Mein Haus – Grill. 

 
Fig. 2 - Nova Assinatura Visual  

 
- Desdobramentos: alinhamento ao conceito no desenvolvimento de demais peças de comunicação: 
As peças de comunicação são oportunidades para fortalecer a relação entre as pessoas e identidade visual da 
empresa. Administrar um sistema de identidade visual consisti também, em garantir que os objetivos e os 
conceitos da empresa sejam compartilhados através de uma linguagem visual coerente. 
 
Foi feito uma documentação (registro) do processo de desenvolvimento. Essa documentação 
permite tanto a consulta e esclarecimentos sobre a pesquisa (material a partir do qual são tomadas 
decisões durante o processo), bem como em consultas futuras, servindo de ponto de partida para 
outros projetos e guiando profissionais que não tenham participado destas fases do projeto. As 
atividades não se encerram com o desenvolvimento da identidade visual, também foi desenvolvido para a 
empresa o manual de identidade visual, onde estão previstas aplicações específicas, como: normas de uso da 
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assinatura visual, cartões de visita, papéis de carta, envelopes, web site, sinalização interna, ambientes, 
uniformes e outros. Portanto, posteriormente a definição de posicionamento e do re-design da identidade 
visual foi iniciada as atividades para o processo de reformulação do cardápio. 
 
Os antigos cardápios eram compostos, basicamente, de uma capa de couro preta com plásticos translúcidos 
na parte interna que armazenavam as páginas impressas em uma folha de tamanho A4 (Fig. 3 – extrema 
esquerda). 
 
Uma das preocupações, durante o desenvolvimento do cardápio, foi retratar através de fotografias 
exatamente o que era servido, com finalidade de representar de forma integra as refeições oferecidas, visando 
ampliar a confiança entre os clientes e a Mein Haus. As equipes, de design e de fotografia trabalharam juntas 
para definir cenário, padrão de enquadramento, posicionamento de alimentos e objetos, etc. 

 

   
Fig. 3 – Na extrema esquerda um exemplo de uma lamina interna do antigo cardápio, no centro um dos exemplos de 
capa do novo cardápio e na extrema direita um exemplo de página interna. 

 
Os novos cardápios foram confeccionados em quatro modelos diferentes de capa com tamanho de 26,5 cm x 
13,5 cm, em capa dura e com laminação especial para a proteção das folhas. Nas páginas internas, foi 
desenvolvido uma simulação de textura ao fundo, com intenção de remeter ao ambiente artesanal, caseiro e 
familiar. 
 
Posteriormente foi iniciado o trabalho de reformulação do espaço interno e externo. O projeto de fachada foi 
desenvolvido por um profissional da arquitetura, entretanto, no briefing foi apresentado e explicado pela 
equipe de design, o posicionamento e o conceito Mein Haus Churrascaria. 
 

     
Fig. 5– Extrema esquerda: Fachada Externa. Ano 2006 | Extrema Direita: Fachada Externa reformulada. Ano 2007 

 



 

965 
 

Algumas reuniões entre os empresários, a equipe de design e arquitetos foram realizadas até que se chegasse 
a uma proposta e que atendessem as necessidades físicas, conceituais e visuais da Mein Haus Churrascaria. 

 
Fig. 6 – Fachada reformulada– Entrada. Ano 2007 
 
A Fig. 6 mostra a entrada principal da Mein Haus Churrascaria. Anteriormente a reformulação da fachada, 
alguns clientes relatavam que tinham dificuldade para identificar e localizar o estabelecimento. Com a 
reformulação a empresa se destacou em relação ao entorno, a entrada tornou-se mais evidente, 
principalmente pela aplicação da assinatura visual na fachada, iluminação e o paisagismo diferenciado. 
 
Considerações Finais 
Ao concluir etapas do trabalho e ao observar os resultados alcançados, tanto em termos técnicos como 
práticos, percebe-se que projetos de design, mesmo quando voltados a atender micro e pequenas empresas, 
podem atingir resultados significativos e constituem uma oportunidade para demonstrar qualidade, 
organização e profissionalismo, tendo como base os métodos a inovação, a competitividade e a 
diferenciação. O processo de desenvolvimento da uma identidade visual também permitiu identificar e 
representar melhor o empreendimento, contribuindo especialmente para a diferenciação frente aos 
concorrentes diretos. 
 
Ainda que o sistema de identidade visual atenda as exigências de mercado, como foi afirmado acima, para 
dar continuidade ao trabalho, se fez necessário ainda planejar e direcionar as demais atividades que 
envolvem a Mein Haus Churrascaria. 
 
O trabalho de gerenciamento de marca - ou Branding é definido por Keller & Machado (2006), como o 
conjunto de atividades que visa facilitar a administração de marca de uma organização como diferencial 
competitivo. Envolve atividades como gestão de design, pesquisa de mercado, avaliação financeira, proteção 
legal e posicionamento. Gerenciar uma marca requer a integração de um conjunto de atividades. Kotler 
(2004) complementa afirmando que, a marca não é construída exclusivamente pelos instrumentos de 
comunicação, mas também pela qualidade do produto e pela confiabilidade que os clientes têm na empresa.  
 
Além de descrever os processos utilizados no projeto de re-design de identidade visual e de seus 
desdobramentos, com este trabalho também se busca demonstrar algumas das responsabilidades e 
potencialidades que envolvem um projeto de design, incitando de que a incorporação de processos de 
gerenciamento de identidade visual traz para a empresa consolidação, segurança e confiabilidade.  
 
1 A publicação deste trabalho foi autorizada por responsáveis pela empresa, para saber mais sobre a Mein Haus 
Churrascaria acesse: www.churrascariameinhaus.com.br.  
2 Este trabalho foi desenvolvido entre os anos de 2006 e 2007 pela Linha_10 – Novos Caminhos em Design Ltda, um 
escritório de design localizado em Florianópolis-SC. 
3 Ver Teoria da Gestalt ou Teoria da Forma (em português), principais autores: Kurt Koffka, Wolfgang Köhler e Max 
Werteimer. 
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