
Empreendedorismo 5: Crie um logo 

 

 

Esta lição ajudará você a ganhar pontos na linha "Branding" na seção Empreendedorismo da rubrica 

de julgamento . 

Nesta lição, você vai … 

● Criar um logotipo para a sua marca 

Termos e Conceitos Chaves 

● Logotipo/Logo  - um símbolo que representa uma empresa 

Inspiração 

Logos 

Agora que você escolheu cores e fontes para sua marca, é hora de começar a criar seu logotipo! 
Um logotipo é um símbolo que representa uma empresa. O logo de uma empresa visa capturar 
seus objetivos, propósito e personalidade em uma simples mistura de símbolos e palavras.  

Dê uma olhada em alguns destes exemplos: 

 

 

https://6643e7b8-3ffe-4260-a082-3ae8c3ddbb9f.filesusr.com/ugd/254964_1c918fbbbd274670b4ef1dfe9021bd36.pdf
https://6643e7b8-3ffe-4260-a082-3ae8c3ddbb9f.filesusr.com/ugd/254964_1c918fbbbd274670b4ef1dfe9021bd36.pdf


 

Quando você for projetar seu logotipo, pode pensar nessas três categorias principais. 

Empresa  Logo  Características 

Apple 

 

Criativo, Futurista, Inovador 

Coca-cola 

 

Doce, Familiar 

FedEx 

 

Rápido, Veloz 

Instagram 

 

Criativo, Interativo, Feliz 

Twitter 

 

Interativo, Divertido, 
Compartilhável  

AirBnB 

 

Lar, Confortante, Confiável  
 

Tipo  Exemplo  Exemplo de Times Technovation 

A palavra 
como Marca 

 

 

Loc8 Don8 - Feito pela equipe California 

Coders em 2016 



Agora, pense em cada um dos logotipos acima e nos exemplos que vêm à sua mente e não foram 
mostrados. Quais são os melhores para exibir como uma imagem de perfil de mídia social? Quais 
são os melhores para exibir em um pôster? Quais são mais imediatamente reconhecíveis? O que 
você acha que os torna bem-sucedidos (ou não)? 

Processo de criação de um logotipo 

Pode parecer assustador começar a pensar em um logotipo do zero, mas se você seguir essas 
etapas, será muito mais fácil! 

Etapa 1: Inspiração 

Reúna algumas imagens que você acha que representam o problema que está tentando resolver. 
Pense no seu público-alvo, no ambiente afetado e na solução que você está propondo. Pense nas 
palavras que escolheu na atividade 'Somos e Não Somos' e reúna algumas imagens que 
representam os valores da sua empresa. Você também pode incluir imagens de outras empresas e 
seus logotipos. Veja fotos na internet, livros, revistas e tudo o mais que você tiver ao seu redor! Você 
também pode criar uma colagem com sua equipe. 
Aqui está um exemplo de uma colagem feita com imagens que inspiraram uma equipe:  

 

Símbolo ou 
ícone 

 

 

Aplicativo “Degree Bee” - Logo feito 

pela equipe CRException em 2016 

Combinação 
dos dois 

anteriores 

 

 

cAppAble - Lofo feito pela equipe 

X-Women em 2015 



 

Etapa 2: Esboço  

Cada aluna da sua equipe deve fazer esboços rápidos a caneta ou lápis de como o logotipo pode 
ser. Tentem fazer os esboços o mais rápido possível, sem parar para pensar. Não se preocupe em se 
sentir boba ou em tornar as coisas perfeitas demais. Cada esboço deve levar apenas alguns 
minutos. Não risque nada, mesmo que você não goste! Alguém em sua equipe pode gostar ou pode 
inspirá-las a desenhar outra coisa. Basta desenhar e ver o que acontece! 

Você deve criar esboços em preto e branco. É importante desenhar esses esboços à mão antes de 
mover para o computador. Após 15 a 30 minutos, você e suas colegas de equipe terão uma grande 
coleção de esboços. 
 
 

 

 
 
 
 



Etapa 3: explore ideias diferentes 

Com sua equipe, examine os esboços. Desenhem uma marca de seleção vermelha ao lado dos 
cinco esboços que sua equipe mais gostar. Escolham esboços que sejam promissores ou tenham 
qualidades que poderiam ser combinadas para criar um logotipo mais forte. Agora você levará 
cada um desses esboços adiante, desenhando mais variações para ver como ficaria de maneiras 
diferentes. 

 

Etapa 4: decidir sobre uma ideia 

Agora com sua equipe, escolha a ideia que você mais gosta. Experimente extrair essa ideia de 
maneiras diferentes. Se você deseja incorporar ferramentas de desenho digital, você pode fazer isso 
agora. Lembre-se de manter tudo em preto e branco e não adicionar cor ainda. Lembre-se dessas 
qualidades de bons logotipos: 

● Seu logotipo deve ficar bem na tela do telefone quando for muito pequeno 
● Seu logotipo também deve ficar bem visto de perto 

 

 

 



Etapa 5: Decida seu logotipo 

Limite sua exploração a um logotipo que você mais gosta. Pratique o desenho deste logotipo à mão 
ou digitalmente até que você acerte. 

 

 
Etapa 6: Experimente com palavras 

Se você deseja incluir palavras em seu logotipo, experimente colocar palavras agora. Claro, se o seu 
logotipo já contém palavras, você pode pular esta etapa. Lembre-se de testar as fontes que você 
escolheu em “Empreendedorismo 4” 

 

  
Etapa 7: Adicionar cor 

Agora que você tem um logotipo que gosta em preto e branco, tente adicionar variações do 
esquema de cores que você escolheu na última lição de marketing. Jogue com diferentes maneiras 
de adicionar a cor ao seu logotipo ou texto. 

 



 

 
 

Etapa 8: finalize seu logotipo 

Agora você pode finalizar seu design com sua equipe! Escolha uma ou duas variações coloridas do 
seu logotipo. Crie um logotipo maior e um logotipo menor. Você usará o maior para coisas como 
seu plano de negócios ou a tela de título de seu aplicativo. Você pode usar o menor para coisas 
como um cartão de visita ou um ícone na parte superior do seu aplicativo. 

 

 

 

Atividade: Criar um logotipo 

Você está pronta? Siga as etapas abaixo para criar seu próprio logotipo com sua equipe.  

 

O que você vai precisar: 

- Papel para anotações + Canetas, Lápis de cor, etc.  
- Se estiver trabalhando virtualmente pode usar algum software colaborativo com sua equipe, 

como o Jamboard ou Google Documentos 

 

O que você vai fazer: 

Seguindo as etapas acima, crie seu logotipo para seu aplicativo! 
 Você pode concluir essas etapas em uma hora ou pode criar seu logotipo em vários dias: 
 É com você! 

 

https://jamboard.google.com/
https://docs.google.com/document/u/0/


 

 

 

Reflexão 

Mostre seu logotipo para alguém de seu público-alvo e pergunte a opinião dessas pessoas. 

- A resposta deles faz sentido para sua marca? Se não, que mudanças você poderia fazer 
para que seu logotipo se alinhe mais aos objetivos de sua empresa? 

Recursos Adicionais  

Ferramentas de criação de logo GRATUITAS! 
 
1. Criador de Logos WIX 
2. Hatchful - Criador de Logos Shopify 
3. LogoMaster  

Estas são divertidas ferramentas online de design de logotipo que você pode usar para criar uma 
versão digital de seu logotipo. Experimente!  

https://pt.wix.com/logolangdesktop/pt-logo-creator?
https://hatchful.shopify.com/pt-BR/
https://logomaster.ai/pt/

