
CATEGORIA ITEM
PREÇO 

CRIAÇÃO
PREÇO 

ADAPTAÇÃO
PREÇO

 AJUSTE

PREÇO 
REDAÇÃO (por 

lauda)
Folder simples (A4 com 1 dobra)
Folder elaborado (A3 com 2 dobras)
Cartilha/Informativo – projeto gráfico
Cartilha/Informativo – diagramação até 8 páginas
Cartilha/Informativo – diagramação até 20 páginas
Cartilha/Informativo – diagramação até 32 páginas
Relatório anual – projeto gráfico
Relatório anual – diagramação até 8 páginas
Relatório anual – diagramação até 20 páginas
Relatório anual – diagramação até 32 páginas
Logotipo empresas (marcas corporativas)
Logotipos para programas de relacionamento, 
campanhas ou promoções
Manual de identidade simples – até 16 páginas
Padrão Gráfico (Identidade Visual)

Aplicação de marca em peça de brinde convencional 
(camisetas, bolsas, canetas, magnéticos, copos, coletes)

Autoenvelopado simples (A4)
Autoenvelopado duplo (A3)
Adesivo
Bandeirola
Banner - elaborado
Banner - simples
Bloco
Boné
Brinde simples
Brinde elaborado
Button
Calendário de Mesa
Calendário de Parede
Camiseta
Caneta
Cartaz
Cartão de relacionamento simples (Aniversário, Natal, 
Cartões-postais)
Cartão de relacionamento elaborado (Aniversário, Natal, 
Cartões-postais)
Cartão de visita
Cinta
Convite para evento simples
Convite para evento elaborado
Crachá
Cupom
Display take one
Emabalagem simples
Embalagem elaborada
Envelope simples
Envelope elaborado (formatos diferenciados)

Material 
Promocional 

Impresso

Identidade

Material 
Editorial



Fact Sheet A4
Faixa
Filipeta/flyer/panfleto
Formulário on ou off-line
Móbile
Painel - Criação
Papel Carta / Timbrado
Pasta
Placa de sinalização
Sacola ou chaveiro
Stopper ou testeira
Welcome package simples
Welcome package elaborado
Wobbler
Avatar para redes sociais
Banner estático (sob demanda)
Banner animado (sob demanda)
E-mail marketing
Newsletter – Projeto Gráfico
Newsletter – Diagramação
Post para redes sociais (sob demanda)
Ação promocional/de ativação - campanha pontual
Key Visual - campanha pontual
Anúncio p/ revista ou jornal (1/4 pág. - ou menor)
Anúncio p/ revista ou jornal (1/2 pág.)
Anúncio p/ revista ou jornal (1 pág.)
Anúncio p/ revista ou jornal (pág. dupla)
Para cartilhas/livros/revistas - tamanho 1/4 de página
Para cartilhas/livros/revistas - tamanho 2/4 de página
Para cartilhas/livros/revistas - tamanho 1 de página
Para cartão on ou off line 
Tratamento de imagem
Ação promocional/de ativação - campanha integrada
Key Visual - campanha integrada
Cartaz ônibus e metrô (mídia interior)

Luminoso, placas externas, backlight e painéis eletrônicos

Outdoor

Mídias

Material 
Promocional 

Online

Mídias

Ilustração / 
Imagens


