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Naming





Sobre
Naming

04 Copyright © todos os direitos reservados.

O nome da Marca é seu signo primordial: a origem 
da identidade.

A eficácia do nome é o requisito essencial para a 
efetividade da Marca. A atividade de criar, definir e 
controlar a identidade verbal é função do Naming. 
Por sua importância de “signo primordial” (alicer-
ce) da Marca, exige experiência profissional e 
investimentos adequados.

Quando o Naming é improvisado ou têm conota-
ções negativas, os resultados trazem prejuízos 
morais e financeiros. Ex: “Nova” na Espanha (“No 
Va” em espanhol = Não Vai), “Monday” nos EUA 
(considerado o pior dia da semana pelos america-
nos), Totvs no Brasil (difícil leitura e exige explicação).

“Naming” significa literalmente, nomear. Trata-se 
de um conjunto de técnicas para desenvolver e 
criar nomes para produtos, serviços, empresas 
ou eventos, com o objetivo de diferenciá-los.

Todo nome gera no usuário um retrato mental. 
Portanto, devemos considerar que a imagem e 
o som do nome escolhido atribuem característi-
cas concretas à cada marca.

O nome de uma empresa não
é apenas um  exercício criativo. 
É um exercício estratégico.

David Placek, Lexicon (Branding).
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O Nome ideal precisa prender a imaginação e 
estabelecer uma conexão com o público que a 
Marca quer alcançar. Ele deve ser atemporal, não 
ser cansativo, ser fácil de dizer e lembrar; Deve 
representar algo e que facilite extensões que a 
Marca venha a utilizar. Seu som tem que ter 
ritmo. 

Um nome bem escolhido é um ativo de Marca 
fundamental, pois estará sempre sendo trabalha-
do. O nome certo tem o potencial de se tornar 
uma campanha autopropulsora, motivando o 
boca a boca.

Sobre o
nome ideal

Um nome é transmitido dia após dia, em 
conversas, nos e-mails, nas mensagens de voz, 
nos sites, nos produtos, em cartões de visita e 
nas apresentações.

Um nome mal escolhido para uma empresa, um 
produto ou um serviço pode atrapalhar os 
esforços de marketing por uma má comunicação, 
somente porque as pessoas não conseguem 
pronunciá-lo ou lembrá-lo.

Além disso, pode causar riscos jurídicos 
desnecessários para a empresa ou se excluir de 
um segmento de mercado. Encontrar o nome 
certo que seja legalmente utilizável é uma tarefa 
árdua, por isso dar nomes requer uma 
abordagem criativa, estudada e estratégica.



Descritivo
Esses nomes transmitem à natureza da empresa, como Banco do Brasil ou E*TRADE. A vantagem de 
um nome descritivo é que ele comunica claramente as interações da empresa. A desvantagem em 
potencial é que, à medida que a empresa cresce e se diversifica, o nome pode se tornar um limitador. 

Fundador
Muitas empresas têm o nome de seus fundadores: Odebrecht, Martha Stewart. Eles podem ser mais 
fáceis de serem protegidos, além de satisfazer o ego. A desvantagem é que os nomes são inseparáveis 
de um ser humano real.

Metáfora 
Coisas, lugares, pessoas, animais, processos, nomes mitológicos e palavras estrangeira são usados 
nesse tipos de nome para aludir a uma qualidade da empresa. Nomes como Nike e Patagonia 
produzem visuais interessantes e muitas vezes podem contar um boa história.

Tipos e características
dos nomes
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1.

2.

3.
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Acrônimo
Esses nomes são mais difíceis de serem lembrados, e por isso exigem mais cuidados com a pronúncia 
e mais investimentos em publicidade para serem lembrados. A IBM e GE se tornaram conhecidos 
somente depois que as empresas se estabeleceram com a pronúncia de seus nomes completos.

Inventado
Um nome inventado, como Kodak ou Xerox, é diferente de tudo e pode ser mais fácil de registrar 
legalmente. No entanto, a empresa tem que investir muito capital para instruir o mercado sobre a 
natureza do negócio, serviços ou produtos. 

Palavras Mágicas
Alguns nomes alteram a ortografia das palavras para que sejam diferentes e registráveis, como 
Cingular e Netflix.

1.

2.

3.
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Qualidades de
um nome eficaz

Significativo
Comunica algo sobre a essência da marca.
Dá apoio à imagem que será transmitida.

Diferente
É único, além de fácil de lembrar, pronunciar e 
soletrar. É diferenciado da concorrência.

Modular
Permite à empresa construir expressões da 
marca com facilidade.

Curto
Que seja pequeno ou compacto, isso facilitará 
que ele seja lembrado.

Pode ser Protegido  

Pode ser protegido e registrado como marca. 
Existe domínio disponível.

Positivo
Tem conotações positivas nos mercados 
atendidos. Não tem conotações negativas.

Visual
Presta-se para apresentação gráfica em um 
logotipo, no texto e na arquitetura de marca.

Orientado para o futuro
Posiciona a empresa para crescimento e 
mudanças. Tem sustentabilidade e mantém as 
possibilidades. Pode se estender.



Sobre
a empresa
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O quê?
Somos uma empresa que desenvolve e 
comercializa produtos que melhoram a 
performance e promovem o bem-estar e a 
qualidade de vida. 

Por quê?
Queremos fazer a diferença na vida das 
pessoas, através de uma relação amigável e de 
confiança.

Insight
Promover a saúde e o bem-estar, através da 
fabricação e promoção de produtos que 
realmente fazem bem.

Conceito
Uma marca amigável, transparente e de 
consciência global que visa a construção de 
laços duradouros.

Informações
da marca
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Propósito

Fazer a diferença nas vida as pessoas, através 
dos resultados de seus produtos e ações. 

Benefícios

Funcionais: 
Autenticidade, gestão e fabricação própria.

Emocionais:
Satisfação em se relacionar com uma marca 
confiável, conforto com embalagens práticas e 
bem-estar com os resultados de seus produtos. 

Sociais:
Assistência amigável a todos os consumidores e 
colaboradores.
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Público
de interesse

Pessoas com decisão de compra na faixa etária 
entre 30 a 50 anos, em especial mulheres das 
classes C e B, com renda familiar média entre 5 a 
10 salários mínimos, e 10 a 20 salários mínimos  
respectivamente (estimativa/2022).

Pessoas que valorizam os benefícios de uma 
vida, através do consumo de produtos naturais 
de qualidade.

Objetivos

Construir valor percebido, mesmo para uma 
marca recente.

Gerar con�ança e conexão.

Construir laços ricos e duradouros.

Reforçar capacidade de fabricação própria.

Criar uma imagem marcante e amigável.



Inspiração &
Aprovação
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Processo
de Aprovação
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A empresa deve eleger um ou mais representantes 
para acompanhar todo processo. Os mesmos 
devem ter a capacidade de informar e opinar, por 
estarem cientes dos objetivos e conceitos da 
futura marca. As pessoas envolvidas devem estar 
cientes que o processo deve privilegiar a técnica, 
pois a mesma pode colaborar no processo de 
branding, resultando em diminuição de despesas 
e potencializando sua projeção. Por isso, observe:

Inclusão
Atente-se às informações requeridas. Todas são 
igualmente fundamentais para determinar a 
qualificação dos resultados.

Exclusão
Exclua da decisão, todos que não estão alinhados 
ou acompanhando o processo do projeto.

Debriefing
Em caso de necessidade decorrente de resultados 
não adequados segundo suas intenções, solicite 
uma reanálise do briefing para realinhamento e 
novos entendimentos.

Pesquisa
Em caso de dúvida, recorra a uma pesquisa digital 
externa com uma parcela do seu público-alvo, sem 
que você interfira no processo de escolha delas.



Lista longa



Super Rocket
"Super Foguete" em inglês.

Super Verde
Atribui qualidade aos produtos 
naturais.

Termomax
União das palavras "Termogênico" 
com "Maxi", de máximo.

Universo Verde
Analogia para toda uma linha de 
produtos verdes.

Oásis verde
Região fértil em um deserto.

Quimera
Ser mitológico grego que 
significa produto da imaginação, 
um sonho ou fantasia.

Semear
Ato de lançar sementes do bem 
na terra.

Saluti
"Salvação" em latim e em 
italiano.

Movement
"Movimento" em inglês.

Naturel
Significa "Ao natural" em francês. 

Nossas Raízes
Reforço de origem.

Nutrilove
Referência a experiência de uso.

Nutriverso
Um universo nutritivo.

Nutrivive
Referência a necessidade de uso.

Nutriforça
União das palavras “Nutrição” e  
“força”.

Origem da Terra
Designação para pontuar a 
formação do planeta ou para 
indicar que algo ou alguém 
possui origem ou conexão com 
o interior de um local ou com o 
campo.

Plant's
"Plant's" significa “Plantas” em 
inglês. Outras variações: Plant e 
Planti.

Power Green
Combinação de palavras para 
representar a força dos ativos 
naturais presentes nas fórmulas 
de seus produtos.

Power Shock
"Poder do Choque". 

Propulsion
"Propulsão" é o movimento 
criado a partir de uma força que 
dá impulso.

Proventus
"Resultados" em latim.

Promotus
Motus é "Movimento" em latim. 
O prefixo "Pró" exprime as 
ideias de "diante de", "sobre" ou 
"a favor de".

Sou da Natureza
Referência às características 
naturais dos produtos.

Sóis
Plural para “Sol”, fonte de vida e 
energia.

Alatus
"Alatus" é "Alado" ou "Dotado 
de asas" em latim.

Aldeia Verde
Referência global.

Amei
Referência a experiência de uso.

Bem Ativo
Referência ao público foco.

BlendMaster
Referência aos blends.

Catapult
“Catapulta”, referência aos 
resultados.

Caule
Referência ao pilar estrutural 
das plantas.
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Cibus
“Comida” ou "Combustível" em 
latim.

Elevado 
Referência aos resultados.

Energia Pura
Referência aos resultados.

Ents
Refere-se aos protetores das 
florestas na obra de J.R.R. Tolkien.

Eruption
"Erupção" em inglês. Uma 
extravasão do magma na 
superfície do planeta. 

I'm green
Referência aos ativos naturais 
nos produtos.

Impetus
"Impulso" em latim.

Impulsus
"Impulsão" em latim.

Leira 
Sulco aberto na terra para 
receber sementes ou mudas.

Levita 
"Leveza" em latim.

Melhor Forma
Referência aos resultados.

MisterNutry
Designação de autoridade.

Movimentus
Alteração de "Movimentos".



Super Rocket
"Super Foguete" em inglês.

Super Verde
Atribui qualidade aos produtos 
naturais.

Termomax
União das palavras "Termogênico" 
com "Maxi", de máximo.

Universo Verde
Analogia para toda uma linha de 
produtos verdes.

Oásis verde
Região fértil em um deserto.

Quimera
Ser mitológico grego que 
significa produto da imaginação, 
um sonho ou fantasia.

Semear
Ato de lançar sementes do bem 
na terra.

Saluti
"Salvação" em latim e em 
italiano.

Movement
"Movimento" em inglês.

Naturel
Significa "Ao natural" em francês. 

Nossas Raízes
Reforço de origem.

Nutrilove
Referência a experiência de uso.

Nutriverso
Um universo nutritivo.

Nutrivive
Referência a necessidade de uso.

Nutriforça
União das palavras “Nutrição” e  
“força”.

Origem da Terra
Designação para pontuar a 
formação do planeta ou para 
indicar que algo ou alguém 
possui origem ou conexão com 
o interior de um local ou com o 
campo.

Plant's
"Plant's" significa “Plantas” em 
inglês. Outras variações: Plant e 
Planti.

Power Green
Combinação de palavras para 
representar a força dos ativos 
naturais presentes nas fórmulas 
de seus produtos.

Power Shock
"Poder do Choque". 

Propulsion
"Propulsão" é o movimento 
criado a partir de uma força que 
dá impulso.

Proventus
"Resultados" em latim.

Promotus
Motus é "Movimento" em latim. 
O prefixo "Pró" exprime as 
ideias de "diante de", "sobre" ou 
"a favor de".

Sou da Natureza
Referência às características 
naturais dos produtos.

Sóis
Plural para “Sol”, fonte de vida e 
energia.
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Alatus
"Alatus" é "Alado" ou "Dotado 
de asas" em latim.

Aldeia Verde
Referência global.

Amei
Referência a experiência de uso.

Bem Ativo
Referência ao público foco.

BlendMaster
Referência aos blends.

Catapult
“Catapulta”, referência aos 
resultados.

Caule
Referência ao pilar estrutural 
das plantas.

Cibus
“Comida” ou "Combustível" em 
latim.

Elevado 
Referência aos resultados.

Energia Pura
Referência aos resultados.

Ents
Refere-se aos protetores das 
florestas na obra de J.R.R. Tolkien.

Eruption
"Erupção" em inglês. Uma 
extravasão do magma na 
superfície do planeta. 

I'm green
Referência aos ativos naturais 
nos produtos.

Impetus
"Impulso" em latim.

Impulsus
"Impulsão" em latim.

Leira 
Sulco aberto na terra para 
receber sementes ou mudas.

Levita 
"Leveza" em latim.

Melhor Forma
Referência aos resultados.

MisterNutry
Designação de autoridade.

Movimentus
Alteração de "Movimentos".



Super Rocket
"Super Foguete" em inglês.

Super Verde
Atribui qualidade aos produtos 
naturais.

Termomax
União das palavras "Termogênico" 
com "Maxi", de máximo.

Universo Verde
Analogia para toda uma linha de 
produtos verdes.

Oásis verde
Região fértil em um deserto.

Quimera
Ser mitológico grego que 
significa produto da imaginação, 
um sonho ou fantasia.
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Semear
Ato de lançar sementes do bem 
na terra.

Saluti
"Salvação" em latim e em 
italiano.

Movement
"Movimento" em inglês.

Naturel
Significa "Ao natural" em francês. 

Nossas Raízes
Reforço de origem.

Nutrilove
Referência a experiência de uso.

Nutriverso
Um universo nutritivo.

Nutrivive
Referência a necessidade de uso.

Nutriforça
União das palavras “Nutrição” e  
“força”.

Origem da Terra
Designação para pontuar a 
formação do planeta ou para 
indicar que algo ou alguém 
possui origem ou conexão com 
o interior de um local ou com o 
campo.

Plant's
"Plant's" significa “Plantas” em 
inglês. Outras variações: Plant e 
Planti.

Power Green
Combinação de palavras para 
representar a força dos ativos 
naturais presentes nas fórmulas 
de seus produtos.

Power Shock
"Poder do Choque". 

Propulsion
"Propulsão" é o movimento 
criado a partir de uma força que 
dá impulso.

Proventus
"Resultados" em latim.

Promotus
Motus é "Movimento" em latim. 
O prefixo "Pró" exprime as 
ideias de "diante de", "sobre" ou 
"a favor de".

Sou da Natureza
Referência às características 
naturais dos produtos.

Sóis
Plural para “Sol”, fonte de vida e 
energia.

Alatus
"Alatus" é "Alado" ou "Dotado 
de asas" em latim.

Aldeia Verde
Referência global.

Amei
Referência a experiência de uso.

Bem Ativo
Referência ao público foco.

BlendMaster
Referência aos blends.

Catapult
“Catapulta”, referência aos 
resultados.

Caule
Referência ao pilar estrutural 
das plantas.

Cibus
“Comida” ou "Combustível" em 
latim.

Elevado 
Referência aos resultados.

Energia Pura
Referência aos resultados.

Ents
Refere-se aos protetores das 
florestas na obra de J.R.R. Tolkien.

Eruption
"Erupção" em inglês. Uma 
extravasão do magma na 
superfície do planeta. 

I'm green
Referência aos ativos naturais 
nos produtos.

Impetus
"Impulso" em latim.

Impulsus
"Impulsão" em latim.

Leira 
Sulco aberto na terra para 
receber sementes ou mudas.

Levita 
"Leveza" em latim.

Melhor Forma
Referência aos resultados.

MisterNutry
Designação de autoridade.

Movimentus
Alteração de "Movimentos".



Lista curta
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MisterNutry
“Mister” é um tratamento respeitoso utilizado internacionalmente, em especial,

nos países de língua inglesa, que pode ser abreviado como Mr.

Por sua vez, “Nutry” é abreviação para Nutritivo, comumente utilizado
por multinacionais do setor alimentício.
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Amigável

Expansível

Atemporal

Adaptável em outras línguas

Força

Características nominativas:Nome:

Ponto(s) forte(s):

Ponto(s) fraco(s):

Sonora

Visual

Significação

Modulação

Alta           Média         Baixa

Autoridade. 

Nenhum marcador relevante.

Alta           Média         Baixa

Alta           Média         Baixa

Observação:
O Brasil teve contato com a 

palavra “Mister” que largamente 

foi utilizada na passagem do 

técnico português “Jorge Jesus”, 

no Flamengo. 

INPI

Domínio (direto)

Google

Instagram (link direto)

Facebook (link direto)

on off

on off

on off

on off

on off

Alta           Média         Baixa

MisterNutry Palavra mágica

Características objetivas: Registros: Características técnicas:
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Cibus
“Comida” e "Combustível" em latim.



Alta           Média         Baixa

Alta           Média         Baixa

Alta           Média         Baixa

Alta           Média         Baixa
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Amigável

Expansível

Atemporal

Adaptável em outras línguas

Força

Características nominativas:Nome:

Ponto(s) forte(s):

Ponto(s) fraco(s):

Auto-afirmativo.

Correlação sonora ao significado. 

Observação:
Nenhuma.

INPI

Domínio (direto)

Google

Instagram (link direto)

Facebook (link direto)

on off

on off

on off

on off

on off

Cibus Descritiva

Características objetivas: Registros: Características técnicas:

Sonora

Visual

Significação

Modulação
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Propulsion
"Propulsão" é o movimento criado a partir

de uma força que dá impulso.
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Amigável

Expansível

Atemporal

Adaptável em outras línguas

Força

Características nominativas:Nome:

Ponto(s) forte(s):

Ponto(s) fraco(s):

Correlacionado aos benefícios de seus produtos.

Pronúncia em português.

Observação:
Potencial para uma linguagem 

visual moderna.

INPI

Domínio (direto)

Google

Instagram (link direto)

Facebook (link direto)

on off

on off

on off

on off

on off

Propulsion Metáfora

Características objetivas: Registros: Características técnicas:

Alta           Média         Baixa

Alta           Média         Baixa

Alta           Média         Baixa

Alta           Média         Baixa

Sonora

Visual

Significação

Modulação
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Power Green
Combinação de palavras para representar a força dos ativos naturais

presentes nas fórmulas de seus produtos.
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Amigável

Expansível

Atemporal

Adaptável em outras línguas

Força

Características nominativas:Nome:

Ponto(s) forte(s):

Ponto(s) fraco(s):

Auto-afirmativo.

Nenhum.

Observação:
Potencial para explorar “Poder 

da natureza” em produtos com 

ativos naturais presentes nos 

produtos e na proposta de valor 

da empresa.

INPI

Domínio (direto)

Google

Instagram (link direto)

Facebook (link direto)

on off

on off

on off

on off

on off

Power Green Metáfora

Características objetivas: Registros: Características técnicas:

Alta           Média         Baixa

Alta           Média         Baixa

Alta           Média         Baixa

Alta           Média         Baixa

Sonora

Visual

Significação

Modulação
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"Resultados" em latim.

Proventus
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Amigável

Expansível

Atemporal

Adaptável em outras línguas

Força

Características nominativas:Nome:

Ponto(s) forte(s):

Ponto(s) fraco(s):

Significado correlacionado aos seus benefícios.

Necessidade de mais informação para um melhor entendimento.

Observação:
Nenhuma.

INPI

Domínio (direto)

Google

Instagram (link direto)

Facebook (link direto)

on off

on off

on off

on off

on off

Proventus Descritiva

Características objetivas: Registros: Características técnicas:

Alta           Média         Baixa

Alta           Média         Baixa

Alta           Média         Baixa

Alta           Média         Baixa

Sonora

Visual

Significação

Modulação
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Leira
Sulco na terra para deitar a semente em um 

campo já arado.



33Copyright © todos os direitos reservados.

Amigável

Expansível

Atemporal

Adaptável em outras línguas

Força

Características nominativas:Nome:

Ponto(s) forte(s):

Ponto(s) fraco(s):

Significado relacionado a produção agrícola.

Palavra pouco utilizada pela população urbana.

Observação:
Requer complemento (tagline) 

para um melhor entendimento.

INPI

Domínio (direto)

Google

Instagram (link direto)

Facebook (link direto)

on off

on off

on off

on off

on off

Leira Descritiva

Características objetivas: Registros: Características técnicas:

Alta           Média         Baixa

Alta           Média         Baixa

Alta           Média         Baixa

Alta           Média         Baixa

Sonora

Visual

Significação

Modulação
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Plant’s
“Plantas” em inglês. Outras variações: Plant e Planti.
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Amigável

Expansível

Atemporal

Adaptável em outras línguas

Força

Características nominativas:Nome:

Ponto(s) forte(s):

Ponto(s) fraco(s):

Evidencia a inserção de produtos naturais.

Pode se apresentar restritivo a produtos naturais.

Observação:
Nenhuma.

INPI

Domínio (direto)

Google

Instagram (link direto)

Facebook (link direto)

on off

on off

on off

on off

on off

Plant’s Metáfora

Características objetivas: Registros: Características técnicas:

Alta           Média         Baixa

Alta           Média         Baixa

Alta           Média         Baixa

Alta           Média         Baixa

Sonora

Visual

Significação

Modulação
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Alatus
"Alatus" é "alado" ou "dotado de asas" em latim.
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Amigável

Expansível

Atemporal

Adaptável em outras línguas

Força

Características nominativas:Nome:

Ponto(s) forte(s):

Ponto(s) fraco(s):

Relação emocional com os benefícios oferecidos pelos produtos. 

Requer explicação.

Observação:
Requer complemento (tagline) 

para um melhor entendimento.

INPI

Domínio (direto)

Google

Instagram (link direto)

Facebook (link direto)

on off

on off

on off

on off

on off

Alatus Metáfora

Características objetivas: Registros: Características técnicas:

Alta           Média         Baixa

Alta           Média         Baixa

Alta           Média         Baixa

Alta           Média         Baixa

Sonora

Visual

Significação

Modulação
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Sóis
Plural de “Sol”, fonte de vida e energia.
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Amigável

Expansível

Atemporal

Adaptável em outras línguas

Força

Características nominativas:Nome:

Ponto(s) forte(s):

Ponto(s) fraco(s):

Correlacão de força vital e energética. 

Nenhum.

Observação:
Potencial para um público-alvo

mais ativo.

INPI

Domínio (direto)

Google

Instagram (link direto)

Facebook (link direto)

on off

on off

on off

on off

on off

Sóis Metáfora

Características objetivas: Registros: Características técnicas:

Alta           Média         Baixa

Alta           Média         Baixa

Alta           Média         Baixa

Alta           Média         Baixa

Sonora

Visual

Significação

Modulação
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 I'm green
“I’m green” ou em sua versão em portuguê ”Eu sou verde”, refere-se

a identificação do produto ser de origem natural.
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Amigável

Expansível

Atemporal

Adaptável em outras línguas

Força

Características nominativas:Nome:

Ponto(s) forte(s):

Ponto(s) fraco(s):

Relação direta com uma essência natural.

Risco de se apresentar restritivo a produtos naturais.

Observação:
Potencial para um público

mais engajado com produtos 

naturais. Flexível p/ ser utilizado 

em selos, linha de produtos 

específicos ou campanhas. 

INPI

Domínio (direto)

Google

Instagram (link direto)

Facebook (link direto)

on off

on off

on off

on off

on off

I’m green Metáfora

Características objetivas: Registros: Características técnicas:

Alta           Média         Baixa

Alta           Média         Baixa

Alta           Média         Baixa

Alta           Média         Baixa

Sonora

Visual

Significação

Modulação



Considerações
finais
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4. Poucos nomes são virgens. Não se sinta inflexí-
vel em encontrar um nome que nunca foi usado. A 
maioria dos nomes já apareceram aqui ou ali, em 
diferentes industrias e contextos. Muitas vezes sua 
empresa poderá adotar um nome que seja similar 
ou até mesmo idêntico ao nome utilizado por um 
espaço de consumidores não relacionados ao seu.

5. Não apresse o processo. Um processo de 
naming demora em média 5 semanas, antes 
mesmo que seus advogados possam tocar nas 
suas opções de nomes.

6. Não esqueça: você não é o seu público. Ancore 
suas decisões em fundamentos técnicos, relacio-
nados ao seu público alvo. Associações pessoais  
podem fazer você descartar opções que podem 
gerar um impacto positivo de imagem e vendas.

1. Nenhum nome é uma ilha. Ele não funcionará 
sozinho. É necessário todo um contexto que irá 
colaborar para contar a história da sua marca. 
Não se prenda a ideia que o nome irá dizer tudo, 
pois isso poderá tornar a escolha por um nome 
óbvio.

2. Acredite na inteligência do seu público. As 
palavras mais interessantes adquirem camadas, 
significados e associações com o tempo. É 
assim que a linguagem evolui.

3. Não se prenda na disponibilidade de um 
domínio (.com.br). Essa questão pode ser fatal. 
E muitas vezes tem interpretação errada. Um 
nome interessante pode trazer diferenciação e 
colaborar com os buscadores.

7. Não se apaixone cedo demais. Segure as 
epifanias e as emoções. O processo de registro 
legal pode trazer complicações ou impedimen-
tos de uso. Até por isso, escolha 3 opções em 
ordem de preferência para que sejam pesquisa-
das. Dessa forma, você não será pego de 
surpresa, caso haja empecilhos durante a aferi-
ção legal.

8. Não elenque um comitê ou seu melhor amigo 
para tomar a decisão de escolha do seu nome. 
Estruture seu processo de tomada de decisão 
com base nas pessoas que estão acompanhan-
do e participando do processo desde o 
começo. Caso contrário, você poderá acabar 
com um nome baseado em termos genéricos.



4. Poucos nomes são virgens. Não se sinta inflexí-
vel em encontrar um nome que nunca foi usado. A 
maioria dos nomes já apareceram aqui ou ali, em 
diferentes industrias e contextos. Muitas vezes sua 
empresa poderá adotar um nome que seja similar 
ou até mesmo idêntico ao nome utilizado por um 
espaço de consumidores não relacionados ao seu.

5. Não apresse o processo. Um processo de 
naming demora em média 5 semanas, antes 
mesmo que seus advogados possam tocar nas 
suas opções de nomes.

6. Não esqueça: você não é o seu público. Ancore 
suas decisões em fundamentos técnicos, relacio-
nados ao seu público alvo. Associações pessoais  
podem fazer você descartar opções que podem 
gerar um impacto positivo de imagem e vendas.

1. Nenhum nome é uma ilha. Ele não funcionará 
sozinho. É necessário todo um contexto que irá 
colaborar para contar a história da sua marca. 
Não se prenda a ideia que o nome irá dizer tudo, 
pois isso poderá tornar a escolha por um nome 
óbvio.

2. Acredite na inteligência do seu público. As 
palavras mais interessantes adquirem camadas, 
significados e associações com o tempo. É 
assim que a linguagem evolui.

3. Não se prenda na disponibilidade de um 
domínio (.com.br). Essa questão pode ser fatal. 
E muitas vezes tem interpretação errada. Um 
nome interessante pode trazer diferenciação e 
colaborar com os buscadores.
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7. Não se apaixone cedo demais. Segure as 
epifanias e as emoções. O processo de registro 
legal pode trazer complicações ou impedimen-
tos de uso. Até por isso, escolha 3 opções em 
ordem de preferência para que sejam pesquisa-
das. Dessa forma, você não será pego de 
surpresa, caso haja empecilhos durante a aferi-
ção legal.

8. Não elenque um comitê ou seu melhor amigo 
para tomar a decisão de escolha do seu nome. 
Estruture seu processo de tomada de decisão 
com base nas pessoas que estão acompanhan-
do e participando do processo desde o 
começo. Caso contrário, você poderá acabar 
com um nome baseado em termos genéricos.

9. Os melhores nomes são um pouco estra-
nhos. Você quer que sua marca se destaque 
no mercado, por isso não se envergonhe de 
ideias que possam parecer estranhas à primei-
ra vista. É natural nos sentirmos mais confor-
táveis com nomes que já vimos antes, porém 
seu público também pode ter visto antes e por 
isso podem se sentir menos propensos a pres-
tarem atenção a sua marca.

10. Todos nomes possuem aspectos negati-
vos. Devido à competitividade, infelizmente o 
nome perfeito não existe mais. Por isso, enu-
mere as características principais na hora de 
eleger o seu nome.





As propostas sugeridas neste documento têm caráter sugestivo, 
todavia seus Direitos Autorais, conforme legislação aplicável, perten-
cem a Calibre, não sendo permitida sua aplicação, reprodução ou 
confecção impressa ou digital sem a prévia autorização da agência.

IMPORTANTE:



(12) 4141.2188   

agenciacalibre.com.br

contato@agenciacalibre.com.br

Rua Haia, 177, Jardim Augusta,

São José dos Campos-SP,

Brasil, Cep 12216-650 Be.-Fb.-Ig.-


