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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. COMO O NOME DA EMPRESA SERÁ USADO? 

 
(É importante sabermos todos os contextos de marketing que o nome será usado. Em quais contextos o nome será 

usado? Ex.: Sites, Panfletos, Atendimento por telefone etc.) 
 

2. A MARCA SERÁ MAIS USADO EM AMBIENTE ONLINE OU OFFLINE?

  
(Por exemplo, se for um restaurante a merca seria, mas usada no offline em cardápios, fachadas, flyer...) 

3. O QUE VOCÊ VENDE / VENDERÁ OU SERVIÇO QUE PRESTA OU PRESTARÁ ?

  
(Queremos saber do que se trata o seu empreendimento. Quais produtos ou serviços sua empresa oferece aos seus 

clientes? Qual é o carro-chefe? Quanto mais completa a lista, melhor.) 

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... A MArca Vivara foi feita com para dar aquele ar de elegância para os mais endinheirados, acima dos 30 
anos, que querem presentear suas lindas namoradas e fazer aquele charme. 



 

 
 
 

SOBRE A MARCA 

A Resposta 5 e 6 depende dessa lista. 

Para chegarmos ao melhor resultado de nome é imprescindível saber quais são seus 

tipos de nomes, mas preferidos e menos preferidos. (Basta responder com os 

números das opções, pode citar outras se quiser também). 

5. Marque na caixinha os TIPOS DE MARCA que você mais gosta. 

  Nome Composto 

Exemplos:  

•  Peixe Urbano 

•  Coca Cola  

•  Diamante Negro •

  Casas Bahia  
•  Rede Globo 
•  Quatro Rodas 

Frases 

Exemplos:  
•  China in Box  

•  Café do Ponto  

•  Casa do Pão de Queijo 

•  Vivenda do Camarão 

•  Fogo de Chão 

•  Do Bem 

Mesclado 

Exemplos:  

•  Brastemp 

•  Consul 

•  Embratel 

•  LocaWeb 

•  TecToy 

•  Nescau 

   Palavra Estrangeira 

Exemplos:  

•  Cielo 

•  Itaú 

•  Lupo 

•  Grow 

•  Hering 

•  Amazon 

Palavras Reais 

Exemplos:  

•  Devassa 

•  Abril 

•  Alpino 

•  Havaianas 

•  Centauro 

•  O Boticário 

   Palavras Alteradas 

Exemplos:  

•  Kibon 

•  Tok&Stok 

•  Vrum 

        Nome Próprio 

Exemplos:  

•  Gillete 

•  McDonalds 

•  Bobs 

•  Gerdau 

•  Dudalina 

•  Pão de Açucar 

   Siglas / Acrônimos 

Exemplos:  

•  AM/PM 

•  AVG 

•  CBN 

•  TAM 

• CNN 
 

Numerais 

Exemplos:  

•  123Milhas 

•  CR7 

• 7UP 

• 5 à Sec 

•  3 Corações 

   Palavras Afixadas 

Exemplos:  

•  Suquita 

•  Imaginarium 
 
 

 

   Palavra Inventada 

Exemplos:  

•  Jontex 

•  Kodak 

•  Skol 

•  Hopi Hari 

•  Dafiti 

•  Kuat 

 

 



 

 

 

6. 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. 

 

 

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.

CLIQUE AQUI SE PRECISAR DE AJUDA

https://www.entonz.com/atendimento
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