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IMPORTANTE! Esse documento será útil para que seu profissional freelancer possa 

entender as necessidades e demandas do seu projeto. Seja o mais claro e detalhado 

possível nas respostas. 

DESCRIÇÃO DA EMPRESA 
 
1. Nome da Empresa ou Produto (Nome a ser usado no Logotipo) 

 
Precisamos saber exatamente o nome que irá compor o logotipo e outros elementos que deverão fazer parte da 

composição como um símbolo que o cliente gosta, aquela caricatura que ele usa desde 1960, e por aí vai... 
 

2. Como você descreveria seus produtos e serviços?

  
Antes de desenvolvermos um logotipo, precisamos conhecer a empresa, entender sua dimensão e o que ela vende. 

Uma empresa de tecnologia exige uma sensação no logotipo completamente diferente de uma empresa de sabão em 
pó. Desde as cores até o tipo de fonte devem ser diferentes, para transmitir atmosferas diferentes. 

3. Quem são seus principais concorrentes?

  
Se eles possuem website, cite os links de suas respectivas páginas. Analisando a concorrência poderemos entender qual 

o posicionamento do seu cliente frente a elas, o nível de qualidade das demais e o quanto você poderá ser melhor no 
quesito identidade visual. 

4. Qual o perfil de seu público-alvo?

  
Existem opções de criação que atraem jovens, outras o público adulto, um os mais ricos, os que pensam assim e assado, 

e por aí vai... O logotipo do chiclete Buballo é infantil, atrai a molecada e para isso fontes, cores e formam são feitas 
justamente para conquistar esse público. Já o logotipo da Vivara foi feito com fontes finas, separadas, para dar aquele 
ar de elegância para os mais endinheirados, acima dos 30 anos, que querem presentear suas lindas namoradas e fazer 

aquele charme. 



 

 
 

DESIGN DO LOGOTIPO 

5. Possui algum slogan? Deseja que o slogan faça parte da composição do logotipo? 

  
Gostaríamos de saber se você possui aquele lindo slogan do tipo “Óticas Diniz, lugar de gente feliz”. 

6. Possui alguma preferência de cor? e qual cor não gostaria? 

 
Cite pelo menos 5 exemplos de logotipos de outras empresas, independente do mercado que atuam, que mais lhe 

agradam. Cite o que mais chamou a atenção em cada uma delas. 

7. Cite exemplos de logotipos que mais gosta e o porquê?

  
Cite pelo menos 5 exemplos de logotipos de outras empresas, independente do mercado que atuam, que mais lhe 

agradam. Cite o que mais chamou a atenção em cada uma delas. 

8. Qual será o local principal onde o logotipo será usado?

  
Será utilizado na web? para impressão? Precisamos saber disso pois para uma aplicação em websites por exemplo, são 

utilizados logotipos horizontais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. Marque na caixinha os TIPOS DE DESIGN do logotipo que você mais gosta. 

O profissional levará em consideração a opção que você escolher para desenvolver o seu logotipo. 
 

 

        Logo em Siglas 

 

 

        Textual/Tipográfico 

 

 

        Figura Icônicas 

 

 

        Figura Abstrata 

 

 

        Figura e Textos 

 

 

        Logo Emblemas 

 
 

        Logo Mascote 

 

  

 

10. Tem mais alguma coisa que deseja informa? Esse campo é livre

  
Você pode usar esse campo para informar detalhes de preferencias especiais ou qualquer outra informação que ajude o 

Profissional Freelancer a entender melhor sua necessidade e na elaboração do seu projeto. 

 
Agora salve e baixe esse PDF  com  as  modificações  e  Envie  para  o  seu  

freelancer na pagina do seu projeto.
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https://www.entonz.com/atendimento

	Nome da Empresa: Digite aqui
	Descreveva seus produtos e serviços: 
	Digite os principais concorrente: 
	Digite o perfil do seu público alvo: 
	Digite o slonga da marca: 
	Digite as preferencias de cores: 
	Cite Exemplo de Marcas que admira: 
	Digite sua area geografica de atuação: 
	Logo em Siglas: Off
	Textual: Off
	Figura Icônica: Off
	Figura Abstrata: Off
	Figura e Texto: Off
	Logo Emblema: Off
	Logo Mascote: Off
	Campo de Informação Livre: 


