
de serviço, de produto...

design
estratégico,



AVISO LEGAL
Este documento é exclusivo para a pessoa a quem se des�na 
e contém informações confidenciais ou legalmente 
protegidas.  É vedado, a qualquer pessoa, publicar, revelar, 
distribuir ou copiar qualquer parte deste documento.

DISCLAIMER
This document is des�ned exclusively to the intendend 
receiver. It contains confiden�al or legally protected 
informa�on. It is forbidden to any person to publish, reveal, 
distribute, or copy any part if this document.
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Stakeholders

Objetivos

Processos

Valores

...DO NEGÓCIO...

Resultados
esperados

?!



PERFIS de
usuários

?
Tarefas Dores

Ferramentas de
pesquisa

...do USUÁRIO...

Entrevistas
contextuais

Etnografia
móvel

Shadowing...



...do contexto

Tendências
Sociais
Econômicas
Tecnológicas
Comportamento
e consumo

benchmarking
Concorrentes
Correlatos

riscos
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análise

Interpretação
de dados

Retrato do
contexto atual

Desenho de
cenários futuros

Geração
de idéias Visão

sistêmica
Repertório
e exper�ses

COCRIAÇÃO

CENÁRIO
Construção de
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DIAGNÓSTICO

PERFIS de
usuários

!
ROTINAS necessidades

entrega de

valor
posicionamento

estratégico
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Cadeia
de valor

solução

PROPOSTA
DE VALOR

DEFINIÇÕES
ESTRATéGICAS

processos
e produção

marca e
linguagem

embalagem

produtoserviço

interfaces

posicionamento
estratégico
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mvp(s)
TESTE 1ⁿ

Monitoramento

Revisões Validações
KPIs

EXPERIÊNCIA
QUALIFICADA

resultados

$
$

RECONHECIMENTO
DE VALORDESEJÁVEL

pILOTO
TESTE 1ⁿ+X
KPIs

implementação

Monitoramento

Revisões Validações



cases

 
EXEMPLOS PRÁTICOS...
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design
de serviço
paviloche

O desafio foi desenvolver uma 
experiência inovadora e de valor 
para os usuários de um novo 
negócio da Paviloche.

novo negócio

PESQUISA,
ANÁLISE DE DADOS,

CONSTRUÇÃO DA JORNADA
DO USUÁRIO E PROPOSTA

DE VALOR DO SERVIÇO

Ÿ 18% da população 
brasileira consome  
alimentos doces 
durante 5 ou mais 
dias da semana. 
(Ministério da Saúde 2014)

Ÿ Benchmarking e 
posicionamento 
estratégico.

Ÿ Diretrizes de 
experiência 
(ambiente e 
ro�nas);

Ÿ Diretrizes de 
estrutura 
(equipamentos e 
produtos)

Ÿ Diretrizes de 
arquitetura, 
comunicação e 
tendências.

Ÿ Iden�ficação do 
perfil do usuário: 
Classe A,B e C. 
Pertencentes à 
geração  Millennials 
ou que sofrem 
influência;

Ÿ Diretrizes 
conceituais;

Ÿ Relacionamento 
com o usuário e 
canais de atuação.

PROCESSO

Ponto de partida:
MERCADO
E NEGÓCIOS

PROCESSOS,
MATERIAIS E
TECNOLOGIA

USUÁRIO



MAPA DOS PONTOS DE CONTATO 
ORGANIZAÇÃO/ USUÁRIOS 

Ÿ Especificação do modelo de negócio;

Ÿ Mapeamento do perfil e jornada do usuário;

Ÿ Proposta e cadeia de valor do negócio;

Ÿ Posicionamento estratégico e 
fundamentação:

- Diretrizes de planejamento da experiência 
(serviço, estrutura e processos);

- Diretrizes de comunicação e marke�ng, canais 
digitais, equipe, ambientes 
�sicos e produtos.

ACESSÍVEL
contemporâneo

original

agradável
delicioso

ENTREGA



design
de serviço
no ramo da 
construção civil

Design estratégico e de serviço para 
um fabricante do setor da construção 
civil. Verificação da oportunidade 
sugerida, �pos de serviço, riscos, 
posicionamento e proposta de valor

novo negócio no
ramo de serviços

INVESTIGAÇÃO DO 
SERVIÇO IDEAL 

SOB O PONTO DE 
VISTA DO USUÁRIO

MERCADO
E NEGÓCIOS

PROCESSOS,
MATERIAIS E
TECNOLOGIA

USUÁRIO

LOADING...

Ponto de partida:

PROCESSO

ENTREGA prevista
Ÿ Especificação do modelo de negócio;

Ÿ Mapeamento do perfil e jornada do usuário;

Ÿ Proposta e cadeia de valor do negócio;

Ÿ Posicionamento estratégico e fundamentação:

- Blue print e diretrizes de planejamento da 
experiência (serviço, estrutura e processos);

- Diretrizes de comunicação 
(linguagem e canais);

Ÿ Gestão e acompanhamento de 
implementação do MVP e Piloto.



design DE 
SERVIÇO
NO SETOR 
FINANCEIRO

Design de serviço que possibilita ao usuário 
leigo, u�lizar o mercado financeiro a seu 
favor por meio de inves�mentos em moedas 
digitais de forma simples e transparente, 
alcançando resultados acima da média, com 
diferentes níveis de riscos

TORNAR a prática 
DE INVESTIMENTOS EM 
MOEDAS DIGITAIS ACESSÍVEL

INVESTIGAÇÃO  
SOBRE OS PERFIS DE 

USUÁRIO  POTENCIAIS E 
PROPOSTA DE VALOR

PARA DESENHO DO SERVIÇO

$

PROCESSO

Ponto de partida:
MERCADO
E NEGÓCIOS

PROCESSOS,
MATERIAIS E
TECNOLOGIA

USUÁRIO

Ÿ Mapeamento do perfil e 
jornada do usuário;

Ÿ Modelo de negócio e proposta de valor;

Ÿ Posicionamento estratégico;

Ÿ Planejamento e implementação 
do MVP e Piloto.

LOADING...

ENTREGA prevista



design
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BOGRANTEX



design
ESTRATÉGICO
BOGRANTEX

Design estratégico para iden�ficação dos 
perfis de usuários e compradores de 
vestuário infantojuvenil, bem como pessoas 
importantes envolvidas na cadeia de 
distribuição, como representantes e lojistas.

IDENTIFICAR O PERFIL
DO CONSUMIDOR FINAL

COMPREENSÃO DA EXPERIÊNCIA 
DE VESTIR, E  A RELACÃO DESTA 

IMPORTANTE TAREFA COM A 
IDENTIDADE E ROTINA DO 
SHOPPER E DO USUÁRIO.

Ÿ 67 milhões de mães 
no Brasil atualmente. 

Ÿ Aumento em 27% 
em 2017, da 
quan�dade de 
mulheres com 
intenção de 
engravidar, com 
relação a 2016.

(Como conversar com as 
mães brasileiras? Think with 
Google)

Ÿ Diretrizes quanto 
aos representantes 
(pertencimento e 
construção de 
discurso);

Ÿ Diretrizes quanto 
aos �po de loja, aos 
lojista e balconista 
(Relacionamento, 
argumento de 
venda e adequação 
de recursos de PDV).

Ÿ Shopper principal: 
As mães, tendo como 
fator de iden�ficação a 
experiência da 
maternidade;

Ÿ Shoppers secundários: 
presenteadores;

Ÿ Usuários: bebês, 
crianças e adolescentes. 
A medida que crescem 
passam a exercer cada 
vez mais influência 
na compra.

PROCESSO

Ponto de partida:
MERCADO
E NEGÓCIOS

PROCESSOS,
MATERIAIS E
TECNOLOGIA

shopper 
e USUÁRIO



Ÿ Mapeamento do perfil do usuário;
Ÿ Experiência de compra do usuário;
Ÿ Percepção de valor do usuário;
Ÿ Mapeamento da cadeia de valor e 

stakeholders.

informação
embasada
para tomada
de decisões
estratégicas

ENTREGA



SISTEMA DE 
IDENTIFICAÇÃO
ANIMAL
ANIMALLTAG



Sistema de 
identiFicação
Animal
animalltag

Solicitação de desenvolvimento de um 
novo produto inovador, capaz de ampliar 
marketshare e agregar valor, em um 
mercado secular, compe��vo e global.

inovação einovação e
marketsharemarketshare
inovação e
marketshare

INVESTIGAÇÃO SOBRE
A JORNADA DE UM USUÁRIO

BEM INCOMUM - O GADO,
SUAS REAÇÕES NA APLICAÇÃO,

E NA ROTINA DIÁRIA.

Ÿ Ampliação do 
marketshare;

Ÿ Relação entre custo e 
valor percebido;

Ÿ Redução de etapas de 
aplicação;

Ÿ  Garan�a de assepsia 
na aplicação.

Ÿ Poliuretano flexível x 
ABS x Eletrônica x 
álcool em gel;

Ÿ Poliuretano = higiene 
e resistência;

Ÿ  ABS = resistência a 
tração e proteção;

Ÿ  Eletrônica = iden�- 
ficação  adequada;

Ÿ  Alcool em gel = 
assepsia na aplicação.

Pesquisa e validação 
sobre a jornada do 
animal e a jornada do 
trabalhador que aplica 
o brinco.

Ponto de partida:
MERCADO
E NEGÓCIOS

PROCESSOS,
MATERIAIS E
TECNOLOGIA

USUÁRIO

PROCESSO



Ÿ Análise da jornada do 
usuário e cadeia de valor;

Ÿ Desenvolvimento de produto;

Ÿ Proto�pagem e validação

Ÿ Produção de lote piloto.

ENTREGA

+ 3x de valor agregado+ 3x de valor agregado+ 3x de valor agregado

Em um mercado que o Em um mercado que o 
Design raramente atua, foi Design raramente atua, foi 
possível agregar o valor possível agregar o valor 
de 3x o preço, por meio de de 3x o preço, por meio de 
empatia, compreensão empatia, compreensão 
sistêmica e funcionalidade, sistêmica e funcionalidade, 
com 20% no aumento de com 20% no aumento de 
custo de produção.custo de produção.

Em um mercado que o 
Design raramente atua, foi 
possível agregar o valor 
de 3x o preço, por meio de 
empatia, compreensão 
sistêmica e funcionalidade, 
com 20% no aumento de 
custo de produção.

resultado
Ÿ Aumento de 3X na receita;

Ÿ Prêmio internacional 

Ÿ  Internacionalização da marca.





balança pecuária
açores

Encontrar uma nova iden�dade para o 
por�ólio de produtos eletrônicos da 
empresa. E preparar a empresa para 
internacionalização da marca Açores.
Pelo desenvolvimento de novos 
produtos e gestão de por�ólio. 

Novo posicionamento da Novo posicionamento da 
Marca e preparação para Marca e preparação para 
internacionalizaçãointernacionalização

Novo posicionamento da 
Marca e preparação para 
internacionalização

UM PORTFÓLIO DE PRODUTOS,
SOB MEDIDA PARA OS CLIENTES 

DA AÇORES. ROBUSTEZ E 
GARANTIA DE FUNCIONAMENTO 

NAS CONDIÇÕES MAIS 
EXTREMAS. 

Ÿ  Reposicionamento da 
marca;

Ÿ  Gestão do por�ólio 
de produtos;

Ÿ  Viabilização de 
inves�mentos e custos 
de produção;

Ÿ  Lotes de produção 
compe��vos e 
customizáveis.

Ÿ Elastômero + 
Policarbonato + ABS = 
resistência mecânica, 
UV, Umidade;

Ÿ  Proto�pagem fiel para 
testes de stress real;

Ÿ  Podução de lotes piloto 
e defini�vos;

Ÿ  Usabilidade mecânica e 
virtual da operação;

Pesquisa e validação 
sobre a jornada do 
usuário e valores 
percebidos no 
mercado de 
agronegócios. Para o 
desenho mecânico e 
desenho do so�ware

Ponto de partida:

mercado e
concorrentes

MATERIAIS E
PROCESSOS,
usabilidade

USUÁRIO

PROCESSO



valoresvalores COMO  COMO 
ROBUSTEZ, ROBUSTEZ, 
DURABILIDADE EDURABILIDADE E
RESISTÊNCIA nÃO SÃO RESISTÊNCIA nÃO SÃO 
APENAS CONCEITOS.APENAS CONCEITOS.
SÃO  SÃO  NECESSIDADESNECESSIDADES
REAISREAIS E COTIDIANAS  E COTIDIANAS 
DOS !DOS !USUÁRIOSUSUÁRIOS

valores COMO 
ROBUSTEZ, 
DURABILIDADE E
RESISTÊNCIA nÃO SÃO 
APENAS CONCEITOS.
SÃO  NECESSIDADES
REAIS E COTIDIANAS 
DOS !USUÁRIOS



Ÿ Posicionamento estratégico da marca 
frente ao mercado e aos usuários;

Ÿ Desenvolvimento do Por�ólio de balanças;

Ÿ Proto�pagem e validação;

Ÿ Produção de lote pilotos e de lotes 
recorrentes.

ENTREGA

design atemporal, FEITO PARA design atemporal, FEITO PARA 
HEAVY USERS, DESENHADO E HEAVY USERS, DESENHADO E 
PRODUZIDO PRODUZIDO PELA MEGABOXPELA MEGABOX

design atemporal, FEITO PARA 
HEAVY USERS, DESENHADO E 
PRODUZIDO PELA MEGABOX

resultado
Ÿ Aumento nas vendas em + de 

40%, já no primeiro semestre; 

Ÿ Apresentação internacional do produto 
e geração de receita de exportação.



torradeira
reymann



torradeira
reymann

Fabricante de resistências elétricas, 
desejavam deixar de ser apenas fornecedores 
deste componente, com baixo valor 
agregado, para desenvolver uma linha de 
produtos finais com marca própria.

oportunidade para 
desenvolvimento de 
produto segundo 
sua expertise

INVESTIGAÇÃO
DE OPORTUNIDADE 

E NICHO DE MERCADO

Ponto de partida:

PROCESSO

Ÿ Análise de linhas 
de produtos;

Ÿ Segmentação de 
mercado;

Ÿ Posicionamento 
estratégico;

Ÿ Nicho: 
Eletroportáteis para 
preparo de 
alimentos por 
resistência elétrica.

MERCADO
E NEGÓCIOS

Ÿ Processamento 
rápido e prá�co de 
alimentos;

Ÿ Usabilidade simples; 

Ÿ Higiene facilitada;

Ÿ Produto composto 
de chapas dobradas, 
solda, acabamentos 
em polímero 
injetado e vidro 
temperado e 
serigrafado.

PROCESSOS,
MATERIAIS E
TECNOLOGIA

USUÁRIO

Hotéis e residências 
do nicho de 
mercado gourmet 
(profissionais de 
culinária gourmet e 
amadores ligados 
nos lançamentos de 
produtos de cozinha 
e utensílios).



NEUTRALIDADE QUANTO 
ÀS FORMAS, MATERIAIS E 
CORES, E BOA USABILIDADE.
ESTEIRA GIRATÓRIA COM 
VELOCIDADE CONTROLÁVEL

Ÿ Análise estratégica do mercado;

Ÿ Modelo de negócio com marca 
própria e posicionamento;

Ÿ Desenvolvimento das linhas de 
produtos (torradeira, churrasqueira
e panela elétrica).

ENTREGA



linhas de
tomadas e 
interruptores
weg



linhas de
tomadas e
interruptores
weg

Reconhecida no ramo de infraestrutura, a WEG 
buscava desenvolver um relacionamento com o 
cliente final por meio de produtos de consumo 
B2C. Buscavam sair do backstage e passar a 
produzir tomadas, interruptores e sistemas 
com interação direta dos usuários. 

posicionamento estratégico 
e relacionamento direto com 
o usuário a partir de um novo 
tipo de produto

RELAÇÃO AFETIVA ENTRE
AS PESSOAS E SUAS CASAS

ACABAMENTOS COMO INTERRUPTORES 
E TOMADAS  SÃO CAPAZES DE TRANSFORMAR

E  DAR PERSONALIDADE À DECORAÇÃO,
NO ENTANTO O CONSUMIDOR NÃO

IDENTIFICAVA ISSO NO PROCESSO DE COMPRA

Ÿ Segmentação de 
mercado;

Ÿ Posicionamento 
estratégico;

Ÿ Canais de 
comunicação e 
atuação, referentes 
às três linhas 
diferenciadas de 
produtos.

Forma, 
acabamentos,
gama de cores, 
texturas 
diferenciadas e 
alinhadas aos 
desejos dos clientes 
e usuários.

Iden�ficação de 
diferentes perfis
de consumidores 
finais, influenciadores 
e pessoas envolvidas 
na força de vendas.

PROCESSO

Ponto de partida:
MERCADO
E NEGÓCIOS

PROCESSOS,
MATERIAIS E
TECNOLOGIA

USUÁRIO



ENTREGA

linhas de
tomadas e
interruptores
weg

processos



ENTREGA

linhas de
tomadas e
interruptores
weg

produtos
e embalagens



LINHA COMPOSÉ
WEG

Desenhada para 
atender a um público 
que busca tendências 
contemporâneas e 
personalização.



ousadia estilo e
contemporaneidade

Uma linha de tomadas e 
interruptores WEG, alinhada à sua 
nova estratégia de ampliação de 
por�ólio de produtos focados no 
consumidor.
A Composé foi pensada para 
pessoas versáteis, que buscam 
pra�cidade e personalização.





Possui diversidade de 
módulos incluindo USB, 
FLEXIBILIDADE de escolha que 
consegue trazer o estilo do 
usuário para o seu lar e 
para a seu dia a dia.



UM PEQUENO DETALHE
FAZ UMA GRANDE

DIFERENÇA.



SOFISTICAÇÃO
SENSORIALIDADE
elegância e
EXCLUSIVIDADE,

Uma linha premium de tomadas e 
interruptores WEG, alinhada à sua nova 
estratégia de ampliação de por�ólio de 
produtos focados no consumidor. Uma linha 
voltada para o mercado de alto padrão.

REFINATTO
Weg



Desenhada para 
atender a um 
público que busca 
detalhes únicos.



STATUS + 
PERSONALIZAÇÃO

Fácil de instalar, permite a automação 
residencial de várias tecnologias, 

além de oferecer o que é o mais 
importante, a liberdade de escolha.







Ÿ Análise de usuários e stakeholders 
da cadeia de valor;

Ÿ Análise de mercado;

Ÿ Posicionamento estratégico fundamentado 
para cada linha de produto:

- Diretrizes de planejamento da experiência: 
canais de venda e ações direcionadas;

- Diretrizes de comunicação, canais digitais, 
gestão de conteúdo e valores da marca;

Ÿ Mapeamento do fluxo do negócio, diretrizes 
estratégicas e inovação em processo (MRV);

Ÿ Desenvolvimento da linha de produtos 
(Composé, Refina�o e "baixo custo");

Ÿ Embalagens para linhas de produtos;

Ÿ Consultoria de implementação.

ENTREGA

resultado
Ÿ Prêmio nacional e internacional; 
Ÿ Aumento das vendas;
Ÿ Ocupação de marketshare.



bemago - iot
bematech



BemaGO - Iot
bematech

Solicitação de desenvolvimento de um 
novo produto capaz de comportar 
diversas tecnologias de conexão, fixação 
e com interfaces modulares, para a 
solução de IOT no Varejo da Bematech.

internet das coisas (IOT)internet das coisas (IOT)
modularidade e modularidade e 
fLexibilidadefLexibilidade

internet das coisas (IOT)
modularidade e 
fLexibilidade

ROTINA das operações
no varejo.

investigação dos 
diversos

ambientes.

Ÿ Posicionamento 
inovador no mercado 
IOT;

Ÿ Ampliação do 
por�ólio da empresa 
em soluções de 
comunicação e 
automação 
comercial.

Ÿ Injeção plás�ca;

Ÿ Módulos 
intercambiáveis para 
diferentes 
componentes;

Ÿ Aberturas para vários 
conectores;

Ÿ Interface simples.

Pesquisa e validação 
sobre a  ro�nas e 
ambientes

do varejo.

Ponto de partida:
MERCADO
E NEGÓCIOS

PROCESSOS,
MATERIAIS E
TECNOLOGIA

USUÁRIO

PROCESSO



Ÿ Análise de interação de sistema;

Ÿ Desenvolvimento do produto;

Ÿ Proto�pagem e validação.

ENTREGA

COMPLETO E FLEXÍVELCOMPLETO E FLEXÍVELCOMPLETO E FLEXÍVEL
Um novo mercado exigiu o desenvolvimento 
de um novo �po de carenagem. Algo que 
pode se adaptar aos diversos ambientes do 
varejo e que possa receber diferentes 
interfaces de comunicação, permi�ndo um 
alto grau de conec�vidade.

resultado

Ÿ Ampliação do por�ólio de soluções;

Ÿ Nova área de atuação do negócio.

SOLUÇÃO COMPLETA, SEM 
NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO COM 
OUTROS SISTEMAS PARA GERAR 
INFORMAÇÕES ÚTEIS PARA O 
VAREJO. SENSOR DE FLUXO 
INCORPORADO; CONEXÃO USB PARA 
DISPOSITIVOS; CONEXÃO SEM FIO 
PRÓPRIA E SEGURA PARA OS 
SENSORES; MONTAGEM NO TETO OU 
PAREDE; PEQUENO E DISCRETO;





BISTURI elétrico
medcir

A Medcir precisava apresentar ao mercado nacional 
e internacional um produto atual, que atendesse as 
normas e exigências da área de saúde. 
Unimos os princípios do bom design e a viabilidade 
do design para manufatura para encontrar uma 
solução para o Bisturi Elétrico e seu carrinho de 
transporte, capaz de compe�r com as maiores 
marcas do mercado, agregando valor e viabilizando 
o produto em baixa escala de produção.

Estética, funcionalidade, 
usabilidade e viabilidade 
em uma mesma solução.

INVESTIGAÇÃO
DE OPORTUNIDADE 

NA JORNADA DE USO
E NOS PROCESSOS

 PRODUTIVOS

Ponto de partida:
PROCESSO

Ÿ Análise de linhas 
de produtos;

Ÿ Segmentação de 
mercado;

Ÿ Posicionamento 
estratégico;

Ÿ Viabilidade custos X 
valor.

MERCADO
E NEGÓCIOS

 A união de diferentes 
processos produ�vos, 
como vacum-forming e 
metalurgia, permi�u a 
viabilidade em baixa 
escala sem perder a 
qualidade superficial 
que garante resistência 
aos agentes químicos de 
higienização e também 
os valores esté�cos e de 
usabilidade.

PROCESSOS,
Usabilidade e
viabilidade

USUÁRIO

Hospitais, cirurgiões 
e instrumen�stas, 
necessitam de 
equipamentos 
resistentes, fáceis de 
usar,  higienizar e 
locomover. A análise 
da jornada de um 
centro cirúrgico foi 
fundamental para o 
desenho do produto.



Ÿ Análise estratégica do mercado;

Ÿ Desenvolvimento dos produtos (bisturi 
elétrico e carrinho).

ENTREGA

Medicina
com Design:
usabilidade
e viabilidade

resultado

Ÿ Aumento no marketshare nacional; 

Ÿ Internacionalização da marca



já vivemos
na economia
das !experiências



o que o design 
pode fazer por 
seu negócio?



alguns dos
nossos clientes



CONTATO@MEGABOXDESIGN.COM.BR

www.megaboxdesign.com.br

(41) 3672 - 3663
(11) 4327- 0740




