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Se você curtiu esse material,  
compartilhe!

EBOOK: QUE NOME DAR À SUA EMPRESA?

Criar um bom nome para um negócio não é tarefa 
fácil, tanto que se tornou uma nova disciplina, 
ensinada em cursos de pós graduação: o Naming. 

O processo pode ser tão complexo que a consultoria 
GlobalBrands cobra nada menos do que US$ 50 mil 
para desenvolver uma marca vencedora para seus 
clientes. No Brasil, a tabela da Adegraf (que é a 
referência de valores para a criação de marca), indica 
um valor médio de R$ 3.200,00 para a criação de 
Naming para um microempreendedor individual (MEI).
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EBOOK: QUE NOME DAR À SUA EMPRESA?

Pensando nessa situação do micro e pequeno 
empreendedor, resolvi criar um material acessível  
de auto-ajuda para a criação de nomes.

Verifique os nossos canais:    
Ou o nosso site para não perder nenhum material.

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://turbiani.com/e-book-como-dar-o-nome-a-uma-empresa/
http://www.turbiani.com
https://www.facebook.com/TurbianieCo
https://br.linkedin.com/in/gturbiani
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EBOOK: QUE NOME DAR À SUA EMPRESA? Se você curtiu esse material,  
compartilhe!

Neste ebook vou ensinar vocês algumas técnicas 
do trabalho de criação de nomes.

1. Existem três classificações básicas de naming:

Concreto  
Tem a ver com o produto de 
forma direta, ex. Microsoft = 

micro + software;

Simbólico  
Lembra algo que tem  
a ver com o produto,  
ex. Jaguar = rápido;

Imaginário  
Tem a ver com algo 

emocional, não tem nada  
a ver com o produto.
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2. E também algumas formas de construção de nomes:

Abreviação  .........  Fedex
Acrônimos ...........  Uol
Aliteração.............  Tok & Stok
Arbitrário ..............  Apple
Combinação ........  Nutrasweet
Composição ........  Playstation
Descritivo .............  Volkswagen
Fundadores .........  Disneyland
Toponímicos .......  Fuji

Histórico ..................... Quaker
Humor.......................... Yahoo!
Inversão de Letras... Omo (Mom)
Latim/Clássicos ....... Pentium
Mitologia .................... Nike
Onomatopéia ............ Kodak
Simbolismo ............... Mustang
Temas .......................... Audi A3/ A4

❧ como exemplo:

Lojas Americanas, Casas 
Bahia, Ipiranga e Havaianas são 
nomes toponímicos, aqueles que 
transferem características culturais 
e/ou geográficas para a marca;  
Com o duplo Z, você relaciona o 
nome com a Itália, mesmo que você 
não saiba que Arezzo é o nome de 
uma cidade italiana; Lorenzetti se 
refere à família Lorenzo e à Itália;

O nome Porto Seguro evoca 
segurança no nome, tanto pela 
palavra Seguro, quanto pelo lugar 
onde atracam os barcos, mas 
poderia também ser classificado 
como toponímico, se pensarmos 
onde Cabral chegou primeiro ao 
descobrir o Brasil; O nome Caixa 
Econômica ou Caixa, remete a um 
lugar de guardar algo, evocando 
atributos da categoria banco.
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3. Outras qualidades que o nome ideal deve ter. 
Quatro delas são suficientes para se ter uma 
marca vencedora:

• Adequação - Ter a ver com o posicionamento 
da marca.

❧ como exemplo:

Como a Natura: é uma palavra em português, 
significa natureza/natural e a Natura cumpre a 
promessa implícita no nome, pois trabalha com 
o uso sustentável da biodiversidade botânica 
brasileira. 
Já a Oi traz consigo no nome uma promessa da 
comunicação descomplicada e acessível (o que 
é discutível como entrega).
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• Memorização - Fácil de lembrar, é importante 
pensar nos outros países em que se quer abrir 
mercado.

• Sonoridade - Fácil de entender, pronunciar  
e distinguir em todos os países importantes.

• Grafia - Fácil de ler e escrever também. 
 
A falta destes dois itens pede um investimento 
muito maior em campanhas publicitárias e de 
marketing para fixar o nome.
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• Conceito - Ter a ver com o que a marca oferece 
(essência). A FedEx, por exemplo, se chamava 
Federal Express, o que significa que entrega no 
país todo e de maneira rápida. Para se adequar 
à abreviação já usada pelos clientes, passou a 
se chamar FedEx e a trazer a flecha no logo. 
Ray-Ban significa banir os raios (solares).

• Originalidade - Verificação se já existe algo igual 
no mesmo segmento.
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Existem profissionais que dizem que a marca deve 
ser curta, mas isso é mito. Existem marcas fantásticas 
de empresas que são nomes compostos e/ou 
longos, como Pão de Açúcar ou Harley Davidson 
ou Mercado Livre, e para eventos ou fundações 
também, porque costumam ter nomes descritivos. 

O cuidado para se ter aqui é que o nome não fique 
tão longo que vire um impedimento. 

❧ como exemplo:

Imagine um site chamado 
“universodabelezafeminina.
com.br”, agora imagine 
o email de alguém que 
trabalha nesta empresa 
“gabriellaturbiani@
universodabelezafeminina.
com.br”, não existe cartão de 
visitas que caiba este email.  
 

Outro exemplo de 
impedimento é você perder 
a possibilidade de ter o 
seu nome no título de uma 
matéria num jornal por causa 
do tamanho do nome, já 
que o número de caracteres 
é limitado, assim como em 
certas redes sociais, como 
Twitter. Seu nome, que poderia 
estar em destaque, acaba indo 
lá para o meio da matéria.
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4. Pense também na sua empresa/produto/serviço 
num futuro próximo. 
• Daqui a cinco anos, como você espera/deseja 

que o seu negócio esteja? 
• Que seja uma franquia, que esteja conquistando 

o mercado global ou somente o local? 
• Pretende atender grandes empresas, 

multinacionais, ou ter mais atuação social? 
• Pretende diversificar produtos, criar um 

leque de serviços complementares, comprar 
empresas concorrentes?

❧ como exemplo:

A PetCenter Marginal 
nasceu em São Paulo, na 
Marginal Tietê ou Pinheiros, 
de onde o nome estranho, 
mas compreensível, com o 
significado da localização da 
loja para os paulistas. Quando 
a marca cresceu o suficiente, 
decidiu expandir para o Rio 
de Janeiro, onde o nome não 
seria aceito facilmente.  

 

Ficaram limitados 
geograficamente por causa 
do nome. Decidiram pelo 
rebrand e assim nasceu a 
Petz, por sorte com um nome 
e visual muito melhores, mas 
tiveram que gastar tanto para 
refazer o nome, o logo, toda 
a papelaria, site, quanto com 
a divulgação da mudança e 
publicidade da nova marca. 
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Tudo se resolve, o que muda é o investimento a ser 
feito. Claro que não teremos todas as respostas exatas 
e corretas, pois o mercado é volátil, mas podemos 
prever algumas delas e diminuir os riscos futuros.

5. Outra dica é trabalhar seu propósito antes mesmo 
de buscar um nome. 
• Qual o seu diferencial competitivo? Porque 

escolheriam o seu produto ou serviço? 
• Qual o seu posicionamento?
• Qual o propósito da sua empresa existir? 

Pense de que forma o seu nome poderia 
traduzir este seu propósito e posicionamento. 
 
E, para terminar estas dicas, assistam a 
palestra The Golden Circle, que fala sobre 
propósito e posicionamento das grandes 
companhias que nós admiramos. 

Isto é tão 

importante na 

criação do nome, 

que ele terá seu 

protagonismo em 

breve, sob forma de 

ebook ou de vídeo. 

Fique atento!
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https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=pt-br


© Gabriella Turbiani | 2016

GABRIELLA TURBIANI 
GESTORA DE MARCA 
DESIGNER GRÁFICA 
HÁ 17 ANOS

MINHA HISTÓRIA: QUEM SOU EU
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10 anos em Paris

7 anos no Rio

Em SP desde 2010

3 anos em NY

Minha História



© Gabriella Turbiani | 2016

Viagens para mais de 50 países. 
Formação em Design Gráfico, em 1999. 

De 2003 a 2010, criação 
em Marketing, Editorial, 
Identidade Visual, Websites 
e Eventos, em agências. Início em SP como autônoma. Prêmio Colunistas 

Design Brasil e juri da Xª Bienal de Design Gráfico. 
MBA em Branding. Criação da Turbiani & Co, 
empresa de Branding e Design.

Início do trabalho com web  
e identidade visual, em 2000.

Minha História
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Sou formada em Design Gráfico, em 
1999, na ESAG/Met de Penninghen, 
escola centenária em Paris, França, 
onde se formaram grandes artistas, 
como Paul Sérusier, Éduard Vuillard, 
Henri Matisse, Fernand Léger e outros.

Em 2014 concluí um 
MBA em Branding nas 
Faculdades Rio Branco, onde 
aprendi sobre a gestão 
de comunicação aliada à 
estratégia de negócios.

Minha formação

https://www.penninghen.com/
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O que os melhores 
restaurantes da 
cozinha brasileira, 
portuguesa, 
francesa, clássica  
e contemporânea  
têm em comum? 
O endereço.

boulevard gourmet
nO bOulevard gOurmet vOcê encOntra  

Os melhOres restaurantes dO riO.

tudo o que você quer Pra ser quem você é.

www.barrashOpping.cOm.br  call center 4003-4131
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Para guiar você ao melhor da sua região

zona sul | compras, cultura e lazer

Cesta básica
Piqueniques viram  
moda em parques  

da região sul | pág. 26

FAQ
COMO COMPRAR
PAGAMENTO E POLÍTICA DE FRETE
TROCA E DEVOLUÇÃO
SEGURANÇA E PRIVACIDADE
PERGUNTAS FREQUENTES
FAQ VALE PRESENTE

FALE CONOSCO
Atendimento e Tele Vendas: (11) 4873.2123 
Seg. a Sex - 08:00 às 17:00

Seu Cadastro
DADOS CADASTRAIS
ACOMPANHE SEU PEDIDO
FAVORITOS
CARRINHO DE COMPRAS
ATENDIMENTO

Sobre a Design Myself
Um fato muito importante sobre os 
neurotransmissores e hormônios é 
que eles são capazes de interferir 
diretamente no nosso comportamento.

Home    Produtos     Elementos    Faq    Contato

neurotransmissores

Sabe qual elemento te domina  
e qual te equilibra? 
Faça o teste ao lado >>

próximo

1/10
Você acorda sonolento e tem dificuldade  

em começar o seu dia?

Acessório Colar 
dopamina

i Design 
Myself

i Design 
Myself

Como se redesenhar

Um fato muito importante 
sobre os neurotransmissores 
e hormônios é que eles são 
capazes de interferir diretamente 
no nosso comportamento.  

Ver todos neurotransmissores + adrenalina
saiba +

adrenalina
saiba +

adrenalina
saiba +

adrenalina
saiba +

testosterona
saiba +

adrenalina
saiba +

Esta é igualmente famosa e sua estrutura química é muito parecida com a adrenalina e a noradrenalina. De efeito mais específico, a dopamina está relacionada com a ativação de determinados neurô-
nios e regiões do nosso cérebro que determinam em grande parte como é que vamos nos comportar no próximo instante. A dopamina está presente em um sistema que depende muito de mais...

últimas notíCias

Banner de 
publicidade

lançamentos,
dias especiais

Preparamos líderes 
capazes de inspirar 
equipes de alta 
performance

CAPA

Alguns trabalhos variados

publicidademarketing

editorial

web
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Estudo do uso do logo sem as silhuetas

Silhuetas

Estudo do uso do logo com os nomes de cidades

Criação de marca
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EBOOK 1

NAMING: QUE NOME DAR À SUA EMPRESA?

Obrigada pela leitura! E você pode me achar aqui 
no LinkedIn, ou aqui no Facebook. Estou preparando 
aulas online de Naming, Propósito e Identidade Visual, 
quem se interessar pode me mandar um email para 
cursos@turbiani.com para entrar na minha lista de 
futuros alunos, que entro em contato quando tudo 
estiver pronto.

––

Gabriella Turbiani é fundadora da Turbiani & Co, escritório de branding  
e design com foco em micro, pequenas e médias empresas. Foi formada em 
Design Gráfico na ESAG/Penninghen, em Paris, e em Branding, com um MBA  
da Rio Branco. Um tanto nômade, além de 10 anos em Paris, viveu também em  
Nova York e no Rio de Janeiro, mas hoje está instalada em São Paulo. Gosta muito 
mais do contato direto com o fundador da empresa do que com departamentos 
corporativos, pois a empresa é o reflexo da alma do seu dono.

Dúvidas e comentários?
Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, entre em contato conosco.
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