
Pacote de criação de mascote universitários
atléticas, turmas, baterias, torcidas, cheerleaders, etc.

arquivos do pacote padrão

Pacote padrão: Mascote + letreiro + logo principal + logo alternativa                                    

mascote : personagem exclusivo para o contratante com alto nível de detalhes, da cintura para cima. 

letreiro : escrita estilizada com estilo e cores conectadas a identidade do mascote 

logo principal: símbolo principal e que representa a entidade (leva o mascote e texto com nome da entidade) 

logo alternativa: costuma ser uma simplificação da logo principal, com menos detalhes de cor e do mascote 
com objetivo de compor estampas menores com mais eficiência. 

extras para adicionar no pacote padrão 

Arte do Kit caneca e tirante ( arquivos em vetor + banner para postar nas redes sociais)              

(so passível adicionar com a compra do pacote base)             

70,00R$ 

200,00R$ Arte do mascote do mascote de corpo inteiro (colocar pernas no mascote do pacote)              

200,00R$ Arte de uma versão mascotinho (estilo com menos detalhes e carismático)               

600,00R$ Upgrade com pacote logo extra (combo de mais um pacote independente, bateria, ou cheerleader,
 ou torcida, etc)               

arquivos do pacote

mascote, letreiro, logo principal e logo alternativa separados em vetor e png. 
manual que explica os arquivos do pacote, função e dicas de como compor com as artes. 
extras, fontes usadas no projeto e imagens para redes sociais (postagem carrossel de 3 banners)

800,00 r$

processo de criação artesanal com acompanhamento do cliente
 e arte final vetorizada



Pacote A : 2 versões do mascotinho + 1 letra desenhada (lettering) 

Pacote C : 5 versões do mascotinho + 5 letra desenhada ou símbolos. 

Pacote B : 3 versões do mascotinho + 2 letra desenhada ou símbolos . 

arquivos do pacote padrão
arquivos do pacote

todas a ilustrações separadas com e sem cores em vetor e png. 
manual que explica os arquivos do pacote, função e dicas de como compor com as artes. 
extras, fontes usadas no projeto e imagens para redes sociais 

500,00 r$

650,00 r$

890,00 r$

adicionar um mascotinho   200,00 r$

 Ilustrações pensadas para 
compor a identidade visual, artes de 
produtos, mídias sociais, marketing em 
geral, recriações do mascote com um 
estilo irreverente e mais minimalista 
ideal para personificar sua atlética. 
Trabalho criado sob encomenda.



duvidas frequentes sobre o serviço 

processo de criação, ajustes e prazos 

diferença dos mascotinhos, para pacote mascote logo 

Inicialmente é preciso fechar o contrato para começar o projeto (50% de entrada 50% na 
finalização), após o pagamento inicial o cliente é incluso na agenda e receberá um link com um 
breve briefing (informações sobre projeto) que será usado pelo artista no momento da criação. Uma 
dica é sempre usar respostas clara e objetivas para que o resultado da arte seja o mais próximo do 
desejado pelo cliente. Importante salientar que o projeto não começa de imediato. Como existe um 
fluxo de demandas já em andamento, o projeto entra dentro dessa lista. Mas não se preocupe, o 
prazo estipulado já calcula esse processo.
 Ao apresentar o primeiro esboço, o cliente poderá pedir alterações dentro do que foi ajustado 
no briefing respondido anteriormente. Neste momento o cliente é livre para pedir essas alterações e 
não existe um limite exato de mudanças no mascote. Contanto que mantenha o que foi pedido 
inicialmente no briefing respondido pelo cliente. Caso necessite de uma alteração que mexa com o 
briefing inicial, o artista poderá pedir um valor extra por cada alteração.
 Após a aprovação do esboço vem a etapa de vetorização. Nessa etapa o artista vai desenhar 
traço por traço no programa Corel Draw 2017 e o cliente poderá pedir pequenos ajustes, no entanto, 
essas mudanças não poderão ser ao nível de voltar para o esboço (é possível mudar cor, texto, 
detalhes pequenos como olho ou boca).
 Na etapa de finalização do pacote, após aprovação, o cliente deverá pagar a segunda parte 
do valor combinado no contrato. Após o pagamento, o artista enviará o pacote completo para o e-
mail da entidade. Caso precise fazer reenvio do pacote, é cobrado uma taxa de R$25 reais (todos os 
projetos ficam em um drive pago pela marca para segurança do cliente em caso perda total dos 
arquivos). Todo o processo descrito acima leva em média 25 dias para acontecer (pode ser menos), 
caso exista muitas alterações no decorrer, o tempo pode se estender.

 Os mascotinhos são uma ideia lançada começo de 2020 que já atendeu várias atléticas 
(você pode ver os mascotinhos no destaque do instagram @torquattoart). Depois de muitos projetos 
com aléticas do brasil e do exterior, surgiu a necessidade de ilustrações mais irreverentes e 
divertidas que caracterizam melhor as atividades das atléticas. Por isso foi criada a linha 
mascotinhos com um estilo mais simples, mantendo uma identidade forte e levando um pouco das 
características dos mascote americanos, dando um toque de brasilidade. Os mascotinhos são mais 
minimalistas se comparados aos mascotes do pacote padrão (página 1 desse pdf). É uma produção 
menos complexa e mais acessível para poder atender mais entidades (atléticas ou turmas). Os 
símbolos e letters também complementam este pacote.
 
   



duvidas frequentes sobre o serviço 

Sobre o artista/ designer/ ilustrador. 

 Por ser um trabalho artesanal, exclusivo, personalizado e profissional, todo o processo de 
criação é minucioso para sempre obter o melhor resultado e satisfação do cliente. Um ponto muito 
importante é a vetorização. O vetor é um tipo de desenho especial que não perde qualidade ao ser 
manipulado e é o mais apropriado para a criação dos mascotes logos. O processo de vetorização de 
um mascote pode levar até 3 dias dedicados, e em média 2 dias para criação do esboço e 
idealização. O desenvolvimento e aprovação com o cliente costuma levar mais alguns dias e tudo 
isso é considerado no preço cobrado. 
 Outro ponto que influencia no valor é a expediência e qualidade do artista. Isso gera um 
número maior de projetos em andamento e como é um produto artesanal não pode ser 
terceirizado ou automatizado. 
A criação de uma marca é um investimento primordial. Uma identidade visual bem executada passa 
confiança, é impactante e causa mais notoriedade. Apresentar uma arte de baixa qualidade pode 
fazer a entidade perder associados, possíveis parcerias e patrocínios.

 Artista e Ilustrador com foco em mascotes para atléticas e empresas, minha prioridade num 
projeto é alcançar as expectativas do cliente, através  do processo criativo e da autenticidade do 
trabalho. Todos os projetos são únicos e artesanais. Influenciado pelo skate, arte urbana e grafite, 
desenvolvi um estilo mais underground com formas e traços singulares. 
 
   

o que justifica meu preço

www.torquattoart.com
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