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Criação de Marcas
Marca, logomarca ou logotipo são nomenclaturas utilizadas para 
identificar o conjunto de símbolos, ícones e tipografia que 
representam uma empresa.  

Ao criar a sua marca, buscaremos uma solução gráfica que 
represente o que a sua empresa faz ou que transmita alguns de 
seus valores. Uma boa marca consegue passar uma história 
consistente de maneira simples e inteligente com poucos 
elementos. 

COMO FUNCIONA O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO? 

Faremos um levantamento de informações sobre o perfil do seu 
negócio e o posicionamento que você quer atingir no mercado.  

São apresentadas até 3 opções de criação na reunião de 
aprovação. Em 90% dos casos os clientes se identificam com um 
dos modelos e o preferido seguem com derivações (da cor, do 
símbolo e de fontes). Em outros casos, novas opções podem ser 
necessárias e até mesmo o brief pode precisar de uma revisão.

Algumas marcas desenvolvidas pela Conceito Ideal

R$ 2.500,00
INVESTIMENTO
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Manual de Marca
Se você está criando uma nova marca, precisará de um Manual de Marca, que 
é o conjunto de regras para a correta aplicação da marca nos mais diversos 
materiais de comunicação.  

Nossos manuais de marca contêm:

• Aplicação de Marca em tons de cinza;  
• Aplicação de Marca em PB;  
• Padrão de cores (Pantone, CMYK, 
RGB e percentuais de Preto);  
• Indicação de Tipografia (primária, 
secundária e sugestões);

• Tamanho mínimo para aplicação de layouts;  
• Espaçamento mínimo / distanciamento;  
• Aplicação sugerida em fundos padrão (claros, 
escuros, vibrantes);  
• Aplicação sugerida em fundos ruidosos;  
• Conversão de Marca em diferentes formatos.

O Manual de Marca deve ser desenvolvido após a aprovação final da marca ou 
pode ser solicitado para uma marca já existente. 

Caso precise de algum tipo específico de aplicação, considerado não 
convencional, solicite após o envio da 1a versão do manual para aprovação. 
Para isso não há custos adicionais.

R$ 2.000,00
INVESTIMENTO



Papelaria ou

VisualIdentidade



Papelaria ou Identidade Visual
A Identidade Visual é a aplicação da marca e a diagramação de elementos 
gráficos que tornem os materiais da empresa distintos.  

Nossos projetos de identidade visual incluem:

•  Papel Timbrado Tamanho A4;  
•  Papel Timbrado Tamanho Ofício;  
•  Envelope Saco;  
•  Envelope Pequeno;  
•  Cartões de Visita impresso e Digital;

•  Crachás;  
•   Cabeçalhos e rodapé para Word; 
•   Assinatura de e-mail;  
•   Avatares para redes sociais; 
•   Capa institucional para Facebook e 

Youtube.

Alguns segmentos de mercado possuem peculiaridades que necessitam 
de aplicações específicas, tais como:  

• Receituários (Médicos e Dentistas);  
• Placas de Aluga-se / Vende-se / Em Obras (Imobiliárias e Construtoras). 

Itens não especificados são cobrados à parte. INVESTIMENTO

R$ 1.500,00
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Peça pelo COMBO

Estes três ítens são fundamentais para o nascimento da sua marca no mercado.  
Por isso criamos um combo com os 3 ítens com um desconto especial. 

R$ 5.400,00

QUERO TUDO!

Criação de
Marcas

Manual de
Marca

Papelaria ou

VisualIdentidade

R$ 2.500,00

QUERO MINHA MARCA!

R$ 2.000,00

QUERO O MANUAL!

R$ 1.500,00

QUERO A PAPELARIA!

10% off

https://pag.ae/7WKoJP4Qw
https://pag.ae/7WKfR74zv
https://pag.ae/7WKif1SNS
https://pag.ae/7WKig9iwb


Prazo de
Desenvolvimento



Prazo de Desenvolvimento

* Em caso de alterações, em cada uma das etapas, é sempre indicado ao 
cliente o tempo previsto para a execução.

Ações Semanas

Criação da Marca – Sempre são feitas, 3 opções. Apresentação e Aprovação. 2 Semanas

Desenvolvimento do Manual de Marca. Este processo só é iniciado após a aprovação da marca pelo 
cliente. 2 Semanas

Identidade Visual - Iniciada após aprovação de marca. Pode ser criada em paralelo ao manual de 
marca e outros materiais.

2 Semanas 
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