
Proposta de
criação de Logotipos
Criação de marcas criativas, funcionais e  
profissionais para empresas e negócios de 
todos os tipos.



Proposta de
criação de Logotipos

Uma marca não é apenas uma forma de identificar 
uma empresa, é um legado atemporal que vai 
acompanhar a história dela pelo resto de sua exis-
tência.

Se eu me referir a uma certa letra M na cor amarela 
em um fundo de cor vermelho, acredito que fatal-
mente seu cérebro o lembrará do nome de uma rede 
de lanchonetes em especifico, talvez de um lanche 
especifico e por último inúmeras lembranças que 
provam como a marca foi profundamente relaciona-
da a momentos que talvez tenham sido importantes 
em sua vida.

É comum associarmos palavras como: confiabilida-
de, qualidade, tradição entre muitas outras a 
empresas e seus produtos ou serviços, as vezes 
essa fama chega ao ponto de fazer com que uma 
marca substituta o nome real de um produto, (veja o 
caso da PRESTOBARBA por exemplo) mas porque 
isso acontece? Por que houve uma boa apresenta-
ção da marca e por que muito tempo e investimento 
em publicidade foram feitos até que fossemos 
convencidos disso.
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MÉDIO COMPLÉTO
Negócios, eventos 

e projetos pequenos
Tudo que sua 

empresa precisa
Se você já é

cliente

Criação e liberação 
da marca

Variante da marca
para diversos usos

Padrão BÁSICO de 
uso da marca

Mascote na marca

Manual de 
uso da marca*

BRINDE:
Cartão de visitas, papel timbrado,

assinatura de e-mail e personalização
de uma fanpage no facebook 

* Um pequeno livro que contem a história da marca, orientações de como foi construída, de que formas pode ser usada e muito mais.

Visite meu portifólio e 
conheça as muitas 

empresas que estão 
construindo sua marca 

nesse mundo.

Desenvolver uma marca original é um processo que 
envolve muita criatividade, tempo, mas também 
uma grande responsabilidade com a praticidade e a 
funcionalidade, pois a marca é só o início de tudo, a 
boa apresentação do logo, logotipo ou marca (logo-
marca) que que vierem a ser desenvolvidos depois 
dependem dela.

Este pacote foi criado para empresas e negócios de 
todos os tamanhos. Tanto para facilitar o acesso de 
microempreendedores e novas empresas a uma 
identidade visual de qualidade que conferirá maior 
valor a seu negócio, produto ou serviço, quanto para 
empresas que já possuem uma identidade, mas que 
por algum motivo precisam atualizá-la modifica-la 
ou expandi-la. 

A final, da mesma forma que uma pessoa é conside-
rada ''um ninguém'' se não tiver uma identidade seu 
negócio ou empresa também precisa de uma se 
quiser ser reconhecida.

⁞ O que o pacote oferece e quanto custa?

Para cada porte de empreendimento, seja ele: micro, médio ou grande, foi desenvolvido um sub-pacote com 
serviços essenciais direcionados as necessidades mais comuns de cada um.

Veja o que cada pacote possui e para que público ele se destina:

⁞ Já se perguntou que marca sua empresa deixará no mundo?

https://www.diegoartistadigital.com/servicos


⁞ Tenha sua marca em até 10 passos:

Veja como funciona o processo de trabalho e os prazos de entrega:

Após a solicitação 
oficial do serviço uma 
reunião é marcada e 
nela é estabelecido 
um Briefing*.

Dentro de até 3 dias 
úteis um preview*** 
é enviado por e-mail 
para aprovação do 
cliente.

Em seguida um e-mail 
é enviado com um 
resumo do contrato 
de t raba lho e do 
orçamento que deve 
ser aceito.

Caso ele aprove ou 
tenha observações a 
fazer o cliente enviará 
e-mails detalhados 
com as alterações ou 
observações necessá-
rias.

Dentro de um prazo 
máximo de 24 horas 
todos os arquivos do 
pacote são entregues 
ao cliente e poderão 
ser enviados a gráfica 
que o cliente escolher.

Após a confirmação 
do cliente consulta-
m o s  b r e ve m e n t e 
sobre se o Naming** 
da  empresa  es tá 
d i s p o n í v e l  p a r a 
registro e se a marca 
pode ser criada.

Caso o cliente aprove 
a versão final  do 
preview o resto do 
pacote é montado e 
apresentado, para as 
últimas aprovações.

Iniciasse então um 
período de 1 mês de 
alterações textuais 
gratuitas em caso de 
i n f o r m a ç õ e s  d e 
con ta to  e  ou t ros 
t e x t o s  c u r t o s  j á 
previstos.

Se tudo estiver ok o 
cliente paga o pacote 
escolhido ou a primei-
ra parte e eu começo a 
parte de desenvolvi-
mento e design.

Finalizado o processo 
de criação o cliente 
realizará os paga-
mentos finais pelo 
s e r v i ç o  s e  a i nda 
estiverem pendentes.

*Expressão americana que indica 
um conjunto de informações 
necessárias para quem for executar 
uma determinada tarefa.

**Expressão amer icana que 
significa literalmente: dar nome a 
algo (empresa, produto, serviço 
etc.)

***Expressão americana usada 
para descrever uma prévia, ou seja, 
um teste não oficial.

A reunião

A avaliação

A entrega

O acordo

A finalização

A fidelização

A pesquisa

A aprovação

O rascunho

Os Acertos



O que precisa saber sobre este pacote
Respostas a perguntas comuns.

Como funciona o pagamento?

Ÿ Os valores estipulados devem ser pagos em espécie ou por meio de 
depósito ou transferência bancária, não haverá outras formas de 
compensação disponíveis além destas.

Ÿ Após a conclusão dos projetos haverá um acréscimo de juros de 7% ao 
mês caso o cliente não pague e resgate o projeto.

Ÿ Não cobro para enviar arquivos para a gráfica por e-mail (quando o 
tamanho permitir) e nem para encaminhar para o INPI.

Você emite uma nota fiscal?

Ÿ No momento não emitimos notas fiscais por se tratar apenas de serviço 
prestado, fornecemos notas de serviço.

Devo registrar minha marca?

De acordo com a Lei de Propriedade Industrial – LPI – Lei n.:9279/96, só se 
torna proprietário de uma marca aquele que a registrar em órgão 
competente.

Com a marca devidamente registrada, o titular desta possui prova legal de 
que a mesma lhe pertence. Com isso, ele poderá vendê-la, licenciá-la, 
oferecê-la em garantia, ou seja, todas as atribuições que cabem a um bem 
móvel.

Através de documento expedido pelo órgão responsável, o dono da marca, 
poderá, ainda, impedir que outros utilizem sua marca sem a devida 
autorização.



http://diegoartistadigital.com/
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