
Tutorial para o preenchimento do card de marca 

 

No ícone Ficha de Marca, na área do aluno, você vai preencher o card para a criação da sua marca. 

Siga o passo a passo: 

1. Clique no botão "PREENCHER"; 

2. Você será direcionado para outra página azul com o nome da sua turma. São 12 questões ao total 

e para acessar o questionário basta clicar em "próximo", no canto inferior direito da caixa de texto; 

3. Preencha o seu nome e sobrenome e clique novamente em "próximo"; 

4. Agora, você deve informar um endereço de e-mail e clicar em "próximo"; 

5. Informe um número de telefone válido ou WhatsApp para contato e siga em frente, clicando em 

"próximo"; 

6. Escreva, na caixa de texto, o nome da sua empresa e, logo em seguida, clique em "próximo"; 

7. Informe o slogan da sua empresa, use uma frase criativa e, logo em seguida, clique em "próximo"; 

8. Chegou o momento de você contar um pouco sobre o seu negócio, sobre o que faz. Responda 

com atenção e clique em "próximo" para seguir adiante; 

9. Você deve ter muita atenção na hora de escolher as cores que vão compor a sua marca. Clique 

nos quadradinhos para selecionar, no máximo, três opções e, depois, clique em "próximo"; 

10. Aqui, você vai poder escolher qual é o formato geométrico da sua preferência para a criação da 

marca. Ao clicar na caixa de texto, aparecerão algumas opções. Escolha uma delas, clicando com o 

mouse, e siga adiante com o botão "próximo"; 

11. Nesta etapa, você tem a opção de escolher se quer apenas o nome da sua marca, ou se quer 

apenas um ícone que a represente, ou ainda, se prefere o nome e ícone juntos. Selecione uma das 

três opções, clicando com o mouse e vá para "próximo"; 

12. Diga se você gostaria de usar o seu slogan junto com a sua marca, clicando em SIM ou NÃO e, 

depois no botão "próximo" para seguir em frente; 

13. Escolha um dos cinco formatos de letras para a sua marca, basta clicar em uma das opções que 

ficará marcada com um quadradinho azul. Depois, clique em "próximo" para ir para a tela final; 

14. Se você tiver um desenho, uma foto ou um esboço de como gostaria que fosse a sua marca, 

pode tirar uma foto e enviar. Basta clicar no botão azul em que está escrito "USE PHOTO", buscar em 

seu computador onde está o arquivo e enviar, clicando no botão "enviar"; 

 

Pronto! Você terminou de preencher o card e a sua marca será desenvolvida pelos designers da 

Agência Besouro.  

 

 


