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RESUMO 
 

Neste relatório será abordado a criação da identidade visual da embalagem de 
uma marca fictícia de petiscos caninos. Foi criado do começo ao fim dois sabores da 
marca, além de sua logo e naming. Este trabalho foi desenvolvido na matéria de 
Planejamento Gráfico-visual da Universidade Federal de Goiás do curso de 
Publicidade e Propaganda. Com a orientação do professor Rafael Franco Coelho que 
leciona na disciplina. 

Este processo foi determinante para a melhor compreensão da criação do 
branding de uma marca, desenvolvimento de um pensamento planejado e estratégico 
na construção de um projeto gráfico. Além disso auxiliou a união do aprendizado 
teórico ao prático. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Publicidade; Propaganda; Direção de arte; Identidade Visual; 
Petisco para cachorro; Planejamento gráfico-visual; Design de embalagem; 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Materializar um projeto gráfico que está no plano das ideias de forma planejada 

e estratégica para que cumpra com seus objetivos não é uma tarefa fácil. Inovar, fugir 

do clichê e do estereótipo, pensar criativamente é algo que cada vez mais é exigida no 

meio profissional e até mesmo na vida pessoal. Criar um conceito para a marca, uma 

identidade visual completa, aplicá-la em dois produtos diagramando corretamente e 

pensando sempre em como o público-alvo à visualizaria foi um grande desafio. 

A ideia de fazer o design da embalagem para os petiscos, além da composição 

da marca, veio de uma vontade antiga de querer ganhar um pouco a mais de dinheiro 

vendendo biscoitos artesanais para cachorro. Já após uma breve análise de mercado, 

 
1 Trabalho apresentado no GT 3 – Criatividade em Prática do 5o CAPPA realizado nos dias 21 e 22 de maio de 2018. 
2 Estudante de Graduação 7º. semestre do Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da UFG, e-mail: 
ket.aquino@gmail.com. 
3 Orientador do trabalho. Docente do Curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da UFG, e-mail: 
coelho.rafa@gmail.com. 
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visualizei que havia abertura para esse ramo. E também por já produzir petiscos 

naturais para o meu cachorro, uma vez que os industrializados contêm muitos 

conservantes. 

Celso Negrão e Eleida Pereira de Camargo, no livro Design de Embalagem - 

Do Marketing à Produção diz que “[...] é necessário que os profissionais de embalagem 

percebam quais as diferenças entre as pessoas e os públicos para que possam 

estabelecer uma estratégia de comunicação independente.”. Então esta análise de 

mercado foi fundamental para entender com qual público estava lidando e de que 

forma trabalhar a marca. 

Artesanais, caseiros, assados, saudáveis, com produtos selecionados, feitos com 

amor e carinho. Assim são os petiscos do Rô Petiscos Caseiros. Além disso, o bulldog 

francês e o morcegos são fortes elementos que a marca carrega. O bulldog francês, o 

cachorro inspirador da marca e quem sempre ganhou petiscos fresquinhos é o 

Rorschach. Já o morcego, é o elemento que representa o cachorro, muitas vezes, as 

orelhas pontudas desta raça e seu rosto rechonchudo, juntos, formam um morcego. 

Logo, esta relação criada é o ponto chave para a escolha do formato dos petiscos. 

 
 

 
Imagem 1 - Bulldog inspiração da marca: Rorschach 

 
 

Dentre os dois sabores escolhidos, estão: uma opção vegana (Veggie) com 

cenoura, farinha de trigo integral, batata, aveia e banana; e outra opção com carne 
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(Frango com Vegetais) contendo batata doce, frango, farinha de trigo integral, brócolis, 

aveia e sal. 

 
2 OBJETIVO 

 
1. Objetivo Geral 

Após o desafio proposto em sala de aula: a produção gráfica de uma 

embalagem escolhida; surgiu a necessidade de criar a identidade visual totalmente 

nova. Então, para cumprir o objetivo com criatividade, criou-se uma nova marca, Rô 

Petiscos Caseiros, com dois sabores para dar mais visualização a identidade visual. 

 
2. Objetivos Específicos 

 
Este trabalho também tem como finalidade a colocação em prática dos 

conceitos e técnicas apreendidos durante o semestre, como de tipografia, cor, layout e 

hierarquia da informação. 

. Além de fixar que o conjunto de elementos que formam uma identidade 

visual, não apenas um processo estético, mas também deve-se olhar a viabilidade de 

todo o material, a praticidade, pensar no público-alvo, no PDV, o porquê esse produto 

geraria share of mind e entre várias outras questões. É algo extremamente complexo, 

que os alunos realmente entendem apenas quando são instigados dessa maneira. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 
Colocar em prática peças gráficas, especialmente, embalagem nunca havia sido 

desafiado até então, no 5º período. Por conta disso, resolvi encarar e unir todo o 

conhecimento adquirido com a disciplina de Planejamento Gráfico-Visual, juntamente 

com as experiências adquiridas durante o curso, para criar a marca e sua aplicação 

visual. 

Em todo o processo, o público-alvo (homens e mulheres em sua grande maioria 

classe A e B, tendo em média entre 25 e 45 anos, que são donos de cachorros e que se 

preocupam com a saúde de seu animal) e viabilidade também foram levadas em conta. 

Atualmente as pessoas vivem a partir das imagens. E ter uma identidade visual 
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bem feita é essencial para a determinação de uma marca duradoura e que esteja no 

share of mind de seus consumidores. Toda a comunicação de uma marca precisa causar 

sensações para despertar o desejo dos consumidores e é justamente o que foi explorado 

por meio da identidade visual. Mais especificamente pela escolha das fontes 

tipográficas, paleta de cores, diagramação e elementos de apoio à marca. 

O filósofo das sensações Christoph Türcke diz justamente isso: 
 

Ou seja, se tudo o que não está em condições de causar uma sensação 
tende a desaparecer sob o fluxo de informações, praticamente não 
sendo mais percebido, então isso quer dizer, inversamente, que o 
rumo vai na direção de que apenas o que causa uma sensação é 
percebido. (TURCKE, 2010, p. 20). 

 
 

4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 
 

1. Paleta de cores 
 

Para definição da paleta cromática foi pensado primeiro as cores regentes da 

marca. Na qual foi escolhido uma cor creme clara, que possui o código #FFF9D9. 

Uma cor leve, aconchegante e mais neutra para harmonizar com as cores do 

sabores, outras futuras aplicações e sabores que a marca pode vir a desenvolver. 

Onde há mais contraste, há maior distanciamento espacial: “os limites mais 

bem demarcados e, portanto, principais, são produto dos conteúdos mais fortes 

dominantes, eles definem o movimento da mistura”. (ALBERS, 2009, p. 130). E 

isto é justamente o que foi feito: utilização do preto (#000000), sem nenhuma 

luminosidade, com o branco (#FFFFFF), a cor mais luminosa que temos, que 

contrastam entre si com excelência. E também por constituírem uma postura firme, 

mas não necessariamente séria e por também conseguirem interagir facilmente com 

as cores dos sabores. 

No primeiro sabor, Frango e Vegetais, o verde (#ADC823) é a cor que 

identifica o sabor. Ao pensar nesse sabor, em que o primeiro ingrediente que 

nomeia-o é o frango, foi levado a questão de cores que remetiam a tal alimento, 

tons rosados, claros (entre branco e amarelo) e amarronzados. Porém pensando na 
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identificação do produto no ponto de venda, lembrança da embalagem e extensão 

na grade de sabores; esses tons não gerariam uma boa comunicação ou poderiam 

ser um problema no futuro. E também deveria haver harmonia entre o conjunto das 

embalagens dos sabores. Então, foi levado em consideração o brócolis que é um 

dos ingredientes utilizados e que sua presença muda a cor do petisco para um tom 

esverdeado. 

Já o segundo sabor, Veggie, constituído por frutas e legumes de cores quentes. 

Entre o amarelo e laranja. Foi representada pela cor laranja (#FFA300) devido a 

sua constituição de ingredientes. Ela é uma cor que chega e é processada 

rapidamente pelo cérebro humano, por isso sua constituição cromática é forte. 

Para a comunicação, as cores oferece amplas possibilidades e favorece a 

capacidade de liberar reservas de imaginação criativa do ser humano, agindo não só 

sobre quem receberá a imagem, mas, também, sobre quem a constrói. Modesto 

Farina, em seu livro Psicodinâmica das Cores em Comunicação, afirma que “Nas 

artes visuais, a cor não é apenas um elemento decorativo ou estético. É o 

fundamento da expressão. Está ligada à expressão de valores sensuais e espirituais”. 

FARINA (1990). 
 

 
 
 

2. Fontes 

Imagem 2 - Paleta de cor utilizada 

 

Um dos primeiros critérios técnicos a se considerar no momento da 

criação de uma marca é a tipográfica com que se vai trabalhar. É comum, em 

sites de fontes gratuitas, a oferta de milhares de famílias tipográficas que não 

preenchem alguns requisitos para determinados projetos de design. Cláudio 

Rocha afirma que “a ausência de caracteres ou sinais essenciais em uma fonte 

compromete a sua qualidade e reduz em muito a sua eficiência” (2001, 55). 

Então, pensando no consumidor financeiro da marca, uma pessoa jovem 

e despojada; a escolha das fontes foram todas sem serifa, desta forma 
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possibilitando uma leitura mais fluida, além de passar uma informalidade. 
 

As principais fontes escolhidas são Playlist e Myriad Pro. A primeira 

foi utilizada na logo, possui uma aparência de escrita manual e também para 

diferenciar algumas informações importantes como o sabor. Já a segunda fonte, 

Myriad Pro, foi utilizada para passar informações mais importantes como a 

tabela nutricional, validade e entre outros. Apesar de não possuir serifa e por 

conta disso, ser mais moderna, ela não deixa de conseguir transmitir as 

informações de forma clara. 

Como fontes auxiliares e utilizadas exclusivamente em um elemento  

que compõe a layout, inspirado em paredes de lettering; foram escolhidas mais 

três fontes cursivas que seguem a mesma ideia. Esse trio que foi utilizado como 

referência ao lettering, mais uma vez, reafirmam parte do conceito da marca. 

Algo caseiro, artesanal, com carinho e feito à mão. 

Por isso a utilização de 5 fontes não foi algo negativo, mesmo que em 

muitos projetos gráficos possa ser. Conseguiram cumprir o objetivo de 

comunicar tipograficamente conversando com a marca e a embalagem. 

Imagem 3 - Fontes utilizadas 
 
 

3. Logo 
 

O processo de criação da logo foi algo feito e refeito muitas vezes com se 

costuma fazer na publicidade e design. De início a ideia era unir o bulldog francês 

à um morcego; ficando um cachorro com dentinhos aparentes e asinhas de 
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morcego. 
 

Porém, após a orientação do trabalho com o professor orientador, chegamos à 

conclusão de que mesmo que os traços da ideia fossem simplificados para melhorar 

a visualização, essa combinação, que de certa forma geraria um monstrinho, 

poderia gera uma estranheza por parte do target. Uma vez que muitas pessoas 

encaram o morcego como um animal asqueroso que traz doenças. E isso seria algo 

muito negativo caso fosse associado à marca. Então o morcego foi excluído da 

logo, mas não da marca, como será abordado mais à frente. 

Simplificado a ideia, a logo é principalmente a face de um bulldog francês de 

forma vetorial e com apenas os contornos, que pode ser facilmente aplicada, 

colorida e modificada de várias formas. Além disso, a logo está inserida em um 

círculo da primeira cor escolhida da marca (o bege clarinho) para dar um maior 

destaque ao bulldog e unir com o nome escolhido “Rô”, que não foi o foco do 

trabalho e ao subtítulo: petiscos caseiros. 

 
 
 
 
 
 

 

Imagem 4 - Logotipo 
 

Como parte da identidade visual da marca, foram feitos outras três variações da 

logo. Agregando-a com um pincelada ao fundo o que remete novamente ao 

artesanal. Uma variação neutra e outras duas que foram utilizadas em ambos os 

sabores. 
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Imagem 5 - Variações logo (laranja e verde) 
 
 

Imagem 6 - Variação logo (preto) 
 
 

= 

 

4. Elementos auxiliares 
 

Para fortalecer a marca tanto no seu conceito, quanto no seu visual, foram 

utilizados de elementos auxiliares. Como já citado, o morcego se tornou um 

elemento auxiliar que está presente no background da embalagem e na parte de trás 

onde contém as informações. 

Ícones dos três principais ingredientes de cada sabor também foram utilizados 

para facilitar a leitura e identificação do consumidor no momento da compra. Por 

que a leitura de imagens é feita muito mais rápida do que a leitura de palavras. E 

também por ser algo agradável, bonito, legal e que atrai o público-alvo que é tão 

inserido no meio digital; que cada vez mais faz com que as pessoas sintetizem 

através de imagens a mensagem que desejam passar. Como acontece com os 

emojis, que são representações em ícones. 

A referência à um painel de lettering como supra mencionado foi utilizado por 

ser algo próximo do target, feito à mão e que conversa com o conceito e estética do 

produto. 

 

5. Informações Necessárias 
 

Houve a realização de uma breve pesquisa de campo para que seja tomado o 
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conhecimento de todas as informações necessárias que deve conter em petiscos 

para animais. Sendo eles: tabela nutricional completa, ingredientes respeitando a 

ordem de quantidade, validade, data de fabricação, “Este alimento não substitui o 

alimento completo”. Além desses, é comum encontrar indicação de uso, indicação 

de quantidade para cada porte de animal, formas de armazenagem, contra 

indicações e código de barras. 

 

6. Diagramação 
 

A diagramação foi um recurso importante para gerar harmonia visual ao 

projeto. Separada em grids, cada corpo de texto foi alinhado de forma estratégica 

para que, mesmo o rótulo das costas que contêm muitas informações, consiga gerar 

espaços de respiro e descanso. 

Nessa etapa foi pensada na hierarquia das informações. Levando em conta o 

que é mais importante e necessário para o consumidor ler primeiro. 

 

5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO 

 
Feita em embalagem tipo stand up zip transparente para que fosse algo prático 

em que a pessoa retire a quantidade de petiscos que dará no dia, feche e guarde; 

reutilizável; fácil de carregar; permite a visualização do conteúdo para aumentar a 

confiança do comprador e por ser um grande diferencial da marca (petiscos em forma 

de morcegos). 

Na frente, a logo aplicada com a cor de cada sabor no topo da embalagem e na 

parte inferior, o sabor e quantidade de gramas. Ainda com a visualização frontal, mas 

na parte posterior, um background da cor referente ao sabor e morcegos, que é melhor 

visualizado conforme o produto é consumido e o pacote se tornando mais vazio. Isso 

ajuda a manter a identidade visual frontal, de forma adaptável, já que o elemento visual 

frontal principal (os petiscos) estão acabando. 

Na parte traseira, carrega um adesivo contendo todas as informações restantes. 

Tanto as necessárias quanto às de desconcentração e geradoras posição da marca. 

Como o que é o produto, a marca e as redes sociais. 

Para a produção destas embalagens, além das referências visuais e pictóricas, 
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foi utilizado como referencial marcas que também produzem petisco para gatos e 

cachorros, como Pedigree, para que o material ficasse ainda mais palpável. O 

photoshop foi o recurso usado para dar forma a ideia. 
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Imagem 7 - Embalagem Frango e Vegetais 
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Imagem 8 - Embalagem Veggie 
 
 
 
 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Esse job foi importante para entender um pouco do processo de branding, a 

unir vários ensinamentos que foi passado ao longo do curso de Publicidade e 

Propaganda. Mas principalmente a entender melhor e executar um planejamento 

gráfico-visual, pensando de forma técnica e estratégica para que se torne algo aplicável 
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à vida real do mercado. 

Também a entender o processo de impressão e o cuidado e técnica que permeia 

esse meio. Escolher o material certo para impressão e a forma de aplicar foi um desafio 

na hora de desenvolver o protótipo. 

De fato, a escolha de cada elemento foi muito importante para o conceito e o 

objetivo serem atingidos. Desde a escolha das fontes, das cores, dos textos, da logo, da 

diagramação e aplicações. Esse projeto se tornou algo tangível que sintetizou os 

conhecimentos apreendidos na disciplina. 
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