
 

 

 
 

MELHORE A DIVULGAÇÃO DA SUA EMPRESA 
 
FICHA 22005-2 - COMUNICAÇÃO VISUAL  

Descrição 
ETAPA 01 | ALINHAMENTO DA PROPOSTA/DEMANDA  
Reunião com o cliente, para nivelamento do escopo do trabalho, contendo necessidades, requisitos e 
restrições; e validação do planejamento de execução dos serviços; composto de cronograma 
resumido com agendas de reuniões e definição dos responsáveis pelo acompanhamento dos serviços 
por parte do cliente e da prestadora de serviço tecnológico. 
 
ENTREGA ETAPA 01:  
Documento contendo os responsáveis pela prestação do serviço, o escopo do serviço, o plano de 
ação com o cronograma das atividades e outros aspectos acordados entre as partes, assinado pela 
Empresa Demandante.  
 
ETAPA 02 | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO GRÁFICO  
Projeto de soluções de comunicação visual (aplicação da marca em diversos suportes, folhetos, 
design editorial, infográficos, ilustrações, portfólio/folder institucional, catálogos, padrão gráfico 
para facebook e Instragram, etc) por meio da organização de elementos visuais e textos sobre 
diversos suportes observando os seguintes aspectos, quando aplicáveis:  

• Conceituação do Projeto Gráfico;  

• Desenvolvimento (Formato, Cor; Imagens e Textos)  

• Apresentação do projeto para o cliente utilizando montagens digitais das propostas/soluções;  

• Definições e ajustes – Se necessário;  

• Validação pelo Cliente;  

• Refinamento do projeto aprovado pelo cliente com especificações técnicas dos elementos do 
projeto (diagramação, especificações mínimas de material, cor, escala, dimensões e cotas - 
quando aplicável);  

 
ENTREGA ETAPA 02:  
Projeto Gráfico aprovado em mídia digital, contendo o(s) arquivo(s) vetorial e imagem, bem como, 
documento de aceite de finalização pelo cliente, atestando o recebimento da(s) entrega(s).  
 
Benefícios e resultados esperados 
 Uma boa comunicação visual é responsável por unir elementos visuais que expressam todas 
as qualidades do seu negócio. Quando uma empresa investe em comunicação visual, ela passa a ter 
acesso a vários elementos que vão caracterizar a marca e consolidá-la como única no mercado. 
Projeto alinhado ao posicionamento, propósito e valores da marca. 


