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1.a Think&Make | História e Propósito

Iniciamos nossa trajetória dentro da UFSC, desenvolvendo projetos de capacitação de 
professores para a utilização de tecnologias de prototipagem rápida e fabricação digital 
na educação. Logo, ampliamos nossa visão para a solução de desafios na capacitação de 

colaboradores em tecnologias digitais e metodologias criativas nas indústrias. 

Somos arquitetas e especialistas em espaços, ferramentas e metodologias maker. 
Criamos a Think&Make unidas pela mesma paixão por educação, tecnologia e 

cooperação. 



1.b Think&Make | Produto e valor

Produtos: Espaço, Tecnologia, Aprendizagem

1. Consultoria e projetos de espaços Maker;
2. Metodologia para cultura da inovação e utilização de novas tecnologias (focamos 

inicialmente em prototipagem rápida e fabricação digital);
3. Trilhas de aprendizagem para utilização do espaço maker (integração com conteúdos 

online, oficinas experimentais e eventos cooperativos);

Valor:

1. Desenvolvimento de cultura maker/de inovação para colaboradores
2. Aprendizado de novas ferramentas tecnológicas e utilização em processos inovadores
3. Agilidade na fabricação de protótipos e outros benefícios do Maker, melhoria no 

desenvolvimento de produtos, processos etc.



1.c Think&Make | Público alvo

Focamos nossa solução nas Indústrias! Por enquanto deixamos as escolas 
de lado, para que consigamos agir com mais objetividade.

Nossos público alvo principal são indústrias/empresas de médio porte que 
possuam iniciativas em inovação. Nosso produto acaba sendo mais 
interessante para aquelas que trabalham com pesquisa e desenvolvimento 
de produtos.



1.d Think&Make | Benchmarking concorrencial

Espaços, Tecnologia e Aprendizagem

1. LinkLab ACATE (Espaço) https://linklab.acate.com.br/
2. MIDITEC (Espaço) http://miditecnologico.com.br/
3. COSTUDIO (Espaço) https://costudio.art.br/
4. FABLAB Joinville (Tecnologia) http://www.fablabjoinville.com.br/
5. FABLAB Floripa (Tecnologia) https://fablabfloripa.wordpress.com/
6. Explore Aprendizagem Criativa (Aprendizagem) https://www.explore.com.br/
7. Mundo Maker (Aprendizagem) https://www.mundomaker.cc/
8. StartupMundi (Aprendizagem) https://www.startupmundi.com.br/
9. Perestroika (Aprendizagem) https://www.perestroika.com.br/

https://linklab.acate.com.br/
http://miditecnologico.com.br/
https://costudio.art.br/
http://www.fablabjoinville.com.br/
https://fablabfloripa.wordpress.com/
https://www.explore.com.br/
https://www.mundomaker.cc/
https://www.startupmundi.com.br/
https://www.perestroika.com.br/


1.e Think&Make | Diferenciais

Alguns dos diferenciais do nosso produto são:

1. Criação de espaços makers  | Readaptação de espaços obsoletos;
2. Trilhas e experiências de colaboradores dentro de espaços makers;
3. Capacitação e experimentação em tecnologias de prototipagem rápida e fabricação 

digital ;
4. Metodologia pensar fazendo e fazer pensando: integração entre teoria, prática e 

integração. Dentro da metodologia, a ludicidade possui um papel importante.
5. Conteúdos criados e selecionados a partir de pesquisa das necessidades e desafios do 

cliente;
6. No futuro queremos expandir para incorporar tecnologias da indústria 4.0



1.f Think&Make | Arquétipos da marca

Criador

Nosso valor é capacitar usando a cultura maker como contexto. 
Por isso, o arquétipo do Criador representa  justamente a 
disposição de fazer, experimentar, criar, transformar que 
pretendemos encorajar para nossos clientes e usuários.

Possui o dom da criatividade e sonha em fazer coisas grandes e 
únicas. Transformar ideias em algo de valor. O maior medo é ser 
medíocre. Criatividade, inovação, artístico, inventor, arts and 
crafts. Tecnologia (inovação). Valoriza a expressão ao mundo. 
Provê as ferramentas para a criatividade e auto-expressão dos 
consumidores. Ajuda as pessoas a criarem algo novo "se pode 
ser imaginado, pode ser criado".



1.f Think&Make | Arquétipos da marca

Sábio

O arquétipo do Sábio como alguém que ensina e fornece 

informação é uma representação adequada para nossa proposta 

de contribuir na valorização do conhecimento dos colaboradores. 

Deseja entender o mundo através do estudo e da auto reflexão, é 

metódico e detalhista. Maior desejo: informar. Maior medo: ser 

ignorante. Esse arquétipo é “expresso em todos os personagens 

que ensinam e protegem os heróis e lhes concedem presentes”.  

Na nossa sociedade, que valoriza o pensamento lógico e racional, 

esse arquétipo tem muito a ver com o “cientificamente 

comprovado”. O arquétipo do Sábio, por exemplo, exige mais 

formalidade. 



1.g Think&Make | Persona T&M

A Think&Make sempre foi um pouco diferente das 

demais garotas. Enquanto as amigas gostavam de 

se maquiar e brincar de bonecas, a TM gostava de 

brincar com foguetes e carrinhos, gostava de 

imaginar que era uma exploradora, descobrindo 

novos planetas, se aventurando pelas matas, 

descobrindo animais inusitados e ossos 

escondidos. A TM desde cedo apresentava 

interesse pelo desconhecido e pela imaginação, 

gostava de matemática, biologia, história e artes. 



1.g Think&Make | Persona T&M

Quando cresceu, a TM decidiu que faria faculdade de arquitetura pois acreditou que ali 

poderia dar materialidade às suas criações e ao mesmo tempo aprender mais sobre o mundo, 

os ambientes, as cores, os materiais, as estruturas. A TM sempre foi um pouco maker, 

gostava de entender como as coisas funcionavam, e também, gostava de desenvolver 

pequenos protótipos de suas invenções. Depois que entrou na faculdade, demorou um 

tempo pra se acostumar, mas quando encontrou o grupo de pesquisa de modelagem 

avançada, ela se sentiu em casa. Pode aprender novas habilidades, compreender mais sobre 

a tecnologia e aplicar em projetos tudo aquilo que ela amava. 



1.g Think&Make | Persona T&M

Ela é fã do opensource, da cooperação por grandes projetos, da tecnologia, do espaço. A TM 

se emocionou quando o grupo de cientistas conseguiu tirar uma foto do buraco negro, aquilo 

a arrepia até hoje. A TM ama ler sobre evolução das espécies e sobre a história da 

humanidade. 

Seus programas e filmes favoritos são cosmos, startrek, senhor dos anéis. Ela gosta de 

acompanhar marcas como a NASA, o MIT, Boston Dynamics, Microsoft, e tem uma paixão 

enorme pela LEGO. Gosta de ler matérias da CNN, Mckinsey & Company, Harvard Business 

Review, BBC. Gosta de ler livros de ficção, de ficar com seus dois gatos, de construir modelos 

tridimensionais, de aprender novas habilidades (principalmente voltadas à tecnologia), cuidar 

das plantas e desenhar. 



1.g Think&Make | Persona T&M

Gosta de ser reconhecida pelo seu trabalho e suas invenções, e mais ainda, quando suas 

invenções transformam a cultura de um lugar. Tem medo da ignorância, do extremismo, de 

se tornar inútil ou ficar presa na inércia. Não gosta de se sentir presa, como se não tivesse 

controle sobre a situação, não gosta de se sentir enganada ou não escutada e não gosta de 

ficar por fora. 

Tem um perfil esperançoso e sonhador, mas também é extremamente focada quando está 

construindo e fazendo seus projetos, por isso é altamente confiável. A TM ama passar seu 

conhecimento para o mundo, gosta de ver o crescimento daqueles que estão com ela. Além 

disso, ama estar junto àqueles que a fazem aprender, ela aceita desafios e se motiva com eles 

pois entende que está em constante evolução como ser humano. 



1.g Think&Make | Persona T&M



2.a DNA da marca | 
Conceito Emocional

INTERATIVO

Pessoas
Possibilidades
Ludicidade 
Palpável
Agradável 
Tecnologia e inovação



2.b DNA da marca | 
Conceito Mercadológico

CONFIÁVEL

algo próximo;
sempre voltar pro mesmo lugar;
Família;
Estabilidade;
vai estar lá sempre (céu, montanha);
Serenidade;
Segurança;
cultura humana;
O contrário de algo volátil;
Tem uma constância;
segurança tecnológica;



2.c DNA da marca | 
Conceito Técnico

DINÂMICO

interação comunicação, tecnologia, colaboração, 
processos de troca, todos ganham, tecnologia ta 
presente em um outro plano, camadas, trocar ideias 
e sair ganham, trocas sociais de compartilhament, 
movimento, algo que não é estático, tecnologia, 
interatividade, sempre se modificando, evoluindo, 
mudança, movimento, interatividade com a 
tecnologia, pensamento por trás da revolução, 
resiliência, base sólida, milhares de ramos, 
adaptação a mudanças, com o passar do tempo só 
fica mais forte, resistir



2.d DNA da marca | 
Conceito Resiliente

TRANSFORMADOR

Começa dentro de cada um;
Luminosidade, luz como mudança
Movimento
Mudança
Visão
Serenidade 
Base
Transformar algo “sem valor” em algo importante, 
útil



2.e DNA da marca | 
Conceito Integrador

EVOLUTIVO

Importância do tempo
Avanço constante
Sinônimo de mudança
Adaptação, expansão



2.f DNA da marca | Mapa Semântico



2.g DNA da Marca| Benchmarking conceitual

Perestroika.online (https://www.perestroika.com.br/online/)

● Uso de degradê nas ilustrações; Site 

clean, com ilustrações dinâmicas.

● background cinza claro

● Ilustrações com as cores da empresa

● Logo apenas com o nome estilizado

● Filtro bem específico para os cursos 

+ ilustração

● Interatividade no site

● Definição de duas cores principais 

para criar destaques

● Leve diferenciação entre "capítulos" 

da página apenas escurecendo um 

pouco o background + degradê

● Ilustrações Personalizadas

● Vídeo animado, mostrando a 

identidade jovem e criativa! Bem 

dinâmico e animado!

https://www.perestroika.com.br/online/


2.g DNA da Marca | Benchmarking conceitual

Crescimentum (https://crescimentum.com.br/)

● Apesar da logo ser bem colorida, no 

site deixaram branca

● Uso de degradê em fotografias, 

com as cores da empresa;

● Degradê passando essa noção de 

inovação, de tecnologia e 

criatividade;

● Background cinza claro.

● Fontes clean, uso de Caps em 

Títulos

● Estruturação do site muito boa! 

Clean, com respiros, 

● Deixam claro que eles são 

especialistas

● Uma página só pra metodologia



2.g DNA da Marca | Benchmarking conceitual

Accenture (https://www.accenture.com/br-pt)

● Site muito bem estruturado, com 

seções e categorias muito bem 

definidas por meio de títulos grandes 

e Caixas bem delimitadas.

● Uma ou outra caixa com uma 

identidade mais diferenciada. 

● Cores que remetem à marca. (roxo, 

branco, preto, cinza)

● Uso de degradê!

● Possuem uma logo mais estilizada 

com uso de degradê e uma logo 

estática

● Fontes mais sérias, confiáveis. 

● Definição clara de ordem de 

importancia entre titulos, subtitulos 

etc



2.g DNA da Marca | Benchmarking conceitual

Startup Mundi (https://www.startupmundi.com.br/)

● Uso de cores existente na marca no 

background

● Uso de degradê em alguns lugares

● A marca passa uma ideia de 

"transcendencia" levando para 

outro mundo, algo lúdico

● Usam fotografias com um filtro 

levemente alaranjado

● Ilustrações únicas referentes ao 

espaço

● Site com identidade bem 

fortalecida, bem amarrada.



2.g DNA da marca | Benchmarking conceitual

Microsoft Education (https://www.microsoft.com/pt-br/education)

● Página mais estática, sem muita 

dinamicidade e interatividade 

● Organizada, confiável

● Clean, porém um pouco sem graça

● Uso prioritário de imagens, poucos 

ícones

● Vídeo lindo, muito bem produzido, 

com música que eleva o espírito

● Textos muito bem construídos com 

o tom da marca



2.g DNA da marca | Benchmarking conceitual

McKinsey&Company (https://www.mckinsey.com/)

● Uso das linhas 

geometrizadas/parametrizadas na 

identidade

● fotografias com filtros na cor da 

marca

● O tom de azul passa uma sensação 

de confiança

● Site muito bem construído!

https://www.mckinsey.com/


3.a Identidade | Logotipo

Atual
Pontos positivos

● Origami 

○ A transformação de uma folha de papel em um objeto completo de significados. 

Nesse caso, uma folha de papel, através do “fazer” se torna um avião, que 

remete ao crescimento, inovação  e tecnologia

○ A técnica remete ao arquétipo do Sábio, paciente, conhecedor, confiável

○ Também remete ao arquétipo do Criador, envolvendo o manual, o ato de dobrar

● Cores quentes

Pontos negativos

● O objeto não remete à uma proposta de “Espaço, Tecnologia e Aprendizagem”;

● Não parece fazer tanto sentido com a nossa persona T&M

● Falta fazer sentido com tudo que foi trabalhado anteriormente e com a identidade no 

geral

● Está um pouco carregada/pesada

● Falta a inserção de cores mais frias



3.a Identidade | Logotipo

Ideia para melhorar

Origami como uma integração entre Tecnologia, Espacialidade e Aprendizagem. Também se 

adequa bem aos conceitos Interativo, Dinâmico, Transformador, Confiável e Evolutivo.

● Podemos trabalhar o origami espacialmente, com estruturas de origami ou estruturas 

parametrizadas. 

● O origami será uma maneira ótima de trabalhar esse conceito do manual e do 

tecnológico e do espacial. Além de remeter à luz e sombra, tempo etc. 

● Actives origami structures: formas que lembram uma tecnologia avançada de 

modelagem. Delicadas e ao mesmo tempo extremamente eficientes/avançadas

● Não usaria uma forma específica de um objeto, pode confundir o que a empresa faz



3.a Identidade | Logotipo

Ideia para melhorar



3.a Identidade | Logotipo

Cores

O laranja representa o entusiasmo, fascínio, alegria, criatividade, determinação, atração, 
sucesso, encorajamento e estímulo. Azul, levemente puxado para o anil, porém mais 
fechado. O azul é a cor do céu e do mar. Ela é frequentemente associada com a profundidade 
e estabilidade. Ele simboliza a confiança, lealdade, sabedoria, confiança, inteligência, fé, 
verdade, e do céu. Uso de cores neutras: cinza escuro, cinza claro e branco. Degradê!

Como cor principal da marca, utiliza-se #FF9F40, entre o amarelo e o laranja, comunicando 
criatividade e dinamismo. Como cor secundária, aplica-se #667CFF, uma cor fria que remete à 
tecnologia e segurança mas que, devido à sua tonalidade pouco usual entre o azul e o
lilás, segue remetendo à imaginação e a múltiplas possibilidades. Une-se a cor quente à cor 
fria para comunicar uma união entre o humano e o tecnológico. Por ser neutro, o cinza
#939393 será usado como cor de apoio.



3.a Identidade | Cores



3.a Identidade | Tipografia

Tipografia Principal

Utiliza-se como fonte principal a Archia Regular, com tipos sem serifa e baseados em formas 
geométricas. É uma tipografia moderna e com formas claras mas ao mesmo tempo com 
detalhes que a tornam única. Opta-se por usar, sempre que possível, a fonte interiamente em 
minúscula, para manter uma comunicação amigável com o usuário e alinhada à marca 
gráfica, que é toda em minúscula.

Será uma boa fonte? Tive dificuldades em baixar para usar. :/



3.a Identidade | Tipografia

Tipografia Principal



3.a Identidade | Tipografia

Tipografia Secundária

Utilizar outra para textos? Fazendo uma composição;
Fonte mais “comum”.



3.a Identidade | Imagens

Imagens

“Gradientes remetem a uma marca em crescimento, motivada, dinâmica e fluida.
Para gerar contraste, o gradiente pode ser combinado com vetores brancos (ver
exemplos nas aplicações).” 

● Fotografias: Imagens com aspectos em comum, como um filtro com as nossas cores ou 
gradientes, uma cor específica, um tema ou estilo gráfico. Imagens que sejam 
autenticas que mostrem lugares, coisas, e pessoas reais;

● Escolhemos por não utilizar ilustrações, mas outros elementos gráficos que passem um 
tom de ludicidade será bem vindo!  



3.a Identidade | Moodboard

O texto pode ter uma fonte principal 
e uma secundária. A secundária, para 
texto pode ser mais “comum”.



3.a Identidade | Aplicações

Inicialmente
● Logotipo
● Site e redes sociais
● PPT, ebooks, playbooks, conteúdos digitais, vídeos etc


