
Estudos de Caso 

Berrante 
Aplicativo de Agropecuária 
 

Esse case de naming foi uma das melhores experiências que já tive em minha              
jornada até então. O cliente estava desenvolvendo um software para ser utilizado no             
campo por peões e pequenos fazendeiros. Ele serviria para fazer um database das             
condições do gado, estoque de ração, comunicação entre peões e fazendeiros etc.            
Em adição, foi pedido algo que fosse próximo do cenário. O nome deveria lembrar o               
usuário que o aplicativo era seu amigo, seu braço direito. Por isso, apresentei o              
altamente aceito Berrante, visto que é um instrumento musical altamente amado no            
cenário campestre. 
Desconheço o estágio do desenvolvimento do software em si, mas a marca já             
recebeu pedido de registro pela categoria 05 do INPI sob o número de processo              
911515119. 
 
Convés 
Imobiliária de Experiências 
 

Tal projeto é um dos meus preferidos na minha experiência como namer.            
Antes de um valor sentimental de criador, avalio seu poder como marca. Além de              
encomendar nome, o cliente pediu que criássemos o descritor de sua empresa.            
Trata-se de uma imobiliária localizada no litoral catarinense que te oferece imóveis            
não por número de quartos ou valor da hospedagem, mas pela experiência que você              
deseja obter durante sua estadia. Festas, agito, tranquilidade, passeio… Essas são           
as coordenadas para navegar pelas possibilidades. Outro critério do projeto era um            
nome que tivesse pernas, que possibilitasse wordplay.  
A empresa pode ser encontrada no site http://convesimobiliaria.com.br/pesquisa/ 
 

Motim 
“Quebre o Giz" 
Cursos Profissionalizantes 
 

Antiga “Velocap”, a empresa Motim oferece cursos profissionalizantes. O         
objetivo do projeto era encontrar um nome que representasse o caráter quebrador            
de regras do curso, de revolucionar o método de ensino. Ainda, deveria ser oferecido              
um nome com “wordplay”. Para isso, apresentei o aceito nome “Motim”. Para            

http://convesimobiliaria.com.br/pesquisa/


complementar, foi pedido um slogan. “Quebre o Giz” oferece a oportunidade do            
aluno de quebrar com velhos métodos de ensino e  aprendizado. 

Panorante 

Rede Social de Arquitetos 

Esse projeto apresentou desafios além de satisfazer os critérios de naming. O            
cliente solicitou um nome que possuísse os domínios virtuais “.com” e “.com.br”            
exatos. Encontrar um bom nome em meio a tantos domínios já comprados em             
concorrência com a internet é um desafio. Porém, consegui encontrar não um bom,             
mas um ótimo nome que satisfizesse o projeto. O site está ativo em             
www.panorante.com.br e há, em anexo a este portfólio, um e-mail de feedback por             
parte do cliente quanto ao projeto. Não participei da criação do logo, mas a parte de                
naming foi de minha completa autoria. 

Zaico 
Contabilidade 
 

Tal projeto foi interessante de trabalhar. O empresário contratante queria          
mostrar a seus clientes que contabilidade é um assunto que não precisa ser chato e               
monótono. Ele se importava também com a integração empresa-cliente. Cada          
pecinha de seu posicionamento, como a criatividade para resolver obstáculos e uma            
conversa mais alegre com o cliente, foi juntada para criar um mosaico. Ou melhor,              
Zaico. Site: http://zaicocontabil.com.br/. 
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Portfólio de Naming de A a Z 
 

All-In 
Produtora de Eventos 

 
Ave, Baco! (Apenas slogan) 
“Pense fora da garrafa” 
E-commerce de Vinhos 

 
Bandolim 

Agência de Software 
 

Cálamo 
Energia Solar 

 
Cabriolê 

Cosméticos 

Dois Toques 
Serviço de TI 

 
Essência em Quadro 

Fotografia 
 

Exponencial 
Coaching 

 
Harpia 

Locações e Serviços 

Kalimba 
Estética 

Kamal 
Construção Civil 

Lingo 
Aplicativo 

Lunet 
Estúdio de Animação 3D 

Morion 
Aparelhos Estéticos 

 
Nausea 

Skateboards 

Ocre 
Peças de Arte Exclusivas 

Power Pill 
Canal de Games 

Sensaz 
Clínica Funcional 

Sépala 
Serviços Hospitalares 

 
Taverneiro 

E-Commerce de Vinhos 
 

Vianzo 
Marca de Óculos 

 
Volko 

Painéis Solares 
 

Vizale 
Esquadrias 

 
Vizier 

Investimentos 
 

Zavaz 
Telecomunicações 


