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Agência Digital

A agência digital RGARTE, fundanda em 2007, atua com uma equipe
de Creative Designers especialistas no desenvolvimento e soluções
digitais. A RGARTE cria experiências online de resultado para nossos
clientes.
Nossos projetos são desenvolvidos com a finalidade de facilitar suas
necessidades digitais e na geração do aumento da presença de sua
marca e relevância no ambiente web. Através do entendimento das
variáveis relacionadas ao seu negócio, as avaliações de conteúdo e
gerenciamento de projetos chegamos aos objetivos desejados.

Buscamos soluções inovadoras, criativas e funcionais

Os projetos de website da RGARTE são personalizados, focados na
melhor usabilidade e otimizados para um melhor posicionamento
nas páginas dos mecanismos de buscas, proporcionando maior
tráfego e de melhor qualidade para seu site.
Trabalhamos em conjunto com sua empresa para orientar e construir
a visão digital de sua marca.
Nossa missão é “criar ideias e soluções que proporcionem melhores
resultados para sua marca, entre elas, ações de relevância no
ambiente web”.
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Inforgráfico da Comunicação Visual
A importância dada para cada item da comunicação,
determina a qualidade da imagem da sua empresa...
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PEÇAS DE
COMUNICAÇÃO
VISUAL

PROPAGANDA

PAPELARIA
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SITE

... e a qualidade de cada item, depende da qualidade
do item anterior. Valorize cada um deles!
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Desenvolvimento de Website

Solução completa em criação e
desenvolvimento de sites responsivos
Projetos de desenvolvimento de sites elaborados com a criação de
identidade visual personalizada, programação com códigos limpos,
conteúdo relevante e otimizado para o Google.

O Design e a Identidade Visual da Empresa
Ter um site bem apresentável é uma condição básica, não basta ser
bonito e moderno, entendemos o tópico da identidade visual como
uma questão fundamental. O atrativo da parte estética é um dos
fatores de fixação e conversão de bons resultados para seu negócio.

Sites Responsivo
Hoje, é fundamental para uma empresa ter um site responsivo, ou seja,
preparado para visualização adequada em dispositivos móveis, tais
como smartphones e tablets. Por isso, nossos projetos de criação e
desenvolvimento de sites são elaborados com essa formatação, onde
o layout do site se ajusta ao tamanho de cada dispositivo, facilitando
a visualização do conteúdo em telas de tamanhos diferentes.
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Criação de Logotipo
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Criação de Logotipo
O logotipo é um dos principais itens de uma
identidade visual, é a representação tangível de uma marca

Representação da Qualidade da Marca
Talvez, dentro das necessidades de ações de comunicação,
identidade visual e design gráfico de uma marca, o logotipo seja o
item mais importante. É comum as pessoas associarem a qualidade
dos serviços e produtos de um negócio à imagem que ele apresenta.
Todos os logotipos desenvolvidos pela RGARTE são entregues
com um Guia Básico* de Aplicação da identidade visual, onde são
apresentadas as formatações essenciais como versões de aplicação,
padrões de cores, clear space e grid de construção, além do envio
do logotipo nas principais versões necessárias para reprodução. Sua
empresa receberá a solução formatada de forma profissional, para
quaisquer reproduções em quaisquer superfícies e necessidades.
*A RGATE também desenvolve o Manual Completo de Aplicação de
Identidade Visual.

Essa representação gráfica da marca é a base de todo projeto visual.
Todos os conceitos administrativos, de marketing e de qualidade de
entrega serão representados por essa imagem que transmite sensação
de organização, credibilidade e seriedade.
O lototipo é a base de toda a comunicação visual, só após a criação do
logotipo é que será possível a elaboração da identidade visual, das peças
publicitárias de comunicação e as ações de marketing da empresa.

O Design nos Critérios do Seguimento de Atuação
Um logotipo deve ser estudado, avaliado e desenvolvido baseado em
critérios que considerem fatores relativos ao histórico do negócio,
segmento de atuação e conceitos de design. Solicite uma avaliação
técnica do seu logotipo.
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Identidade Visual

Identidade visual, diversos itens e elementos visuais
que representam sua marca de forma profissional
A identidade visual da marca é a composição de elementos e peças
de design e comunicação que representa de forma tangível uma
empresa, instituição ou serviço.
A RGARTE desenvolve arte final, cria peças publicitárias e ações
de design gráfico sempre elaborados com conceitos técnicos e
estratégicos com o objetivo de melhorar resultados para a marca.
A identidade visual criada pela RGARTE fortalece a representação da
marca (intangível) e do logotipo de seu negócio com seu cliente
tendo como finalidade consolidar uma apresentação corporativa
com harmonia, equilíbrio e inter-relação das peças, expondo a
empresa de forma profissional.
Entendimento do segmento de atuação, atenção aos detalhes,
conhecimento das tendências de design gráfico, sólida compreensão
do propósito da peça de design e do mercado-alvo são algumas
das características básicas que a RGARTE aplica em cada projeto de
identidade visual desenvolvido.
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Identidade Visual
CORES RGARTE

Azul Petróleo
Pantone 308 C
C100 M55 Y30 K0
R0 G92 B129

CAMISETA

Cyan
Pantone P 112-7 C
C100 M10 Y0 K0
R0 G149 B216

Branco
Pantone P 1-1 C
C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255

PALETA DE COR

CANECA
TIPOGRAFIA
Família Museo Sans

AaBbCcDd
12345678
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

CARTÕES DE VISITA

RECEPÇÃO

WEBSITE RESPONSIVO
FLYER

Desenvolver um logotipo e uma identidade visual consistente,
facilita o planejamento de todas as peças de comunicação.
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Identidade Visual
Resumo das Principais Etapas
Naming

Logotipo

Papelaria
Corporativa

Peças
Digitais
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Visual
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Redes
Sociais
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É com satisfação que apresentamos a nova identidade visual da RGARTE.
Depois de diversos estudos e pesquisas, o projeto está concluído. As
etapas e trâmites relacionadas ao projeto de identidade visual seguiram
exatamente os critérios realizados para nossos clientes. Tomamos a
decisão de apresentar nosso próprio case com o objetivo de exemplificar
alguns dos possíveis itens de identidade que podem ser elaborados e a
importância de vê-los lado a lado.
Desta maneira, fica clara a exposição de pontos importantes como
a coerência na inter-relação dos elementos, formas e cores, além da
preocupação em valorizar a identidade de forma harmônica.
Desenvolvemos além da identidade visual da empresa, uma reformulação
ampla e dentro do conceito de Branding, passando pelo modelo de negócio,
com redefinição dos produtos e serviços oferecidos, os processos de
realização dos projetos com novos itens que foram acrescidos, tudo isso
da mesma forma que fazemos para atender nossos clientes e oferecermos
serviços ainda mais personalizados e qualificados.

Nosso objetivo é conquistar o cliente corporativo, que deseja um
trabalho de criação de marca diferenciado, com valor agregado
e estrategicamente modelado ao cada negocio, valorizando a
imagem da marca.

Acesse a seguir para ver nosso case completo:
http://www.rgarte.com.br/blog/manual-de-identidade-visual-rgarte/
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Arte Final
Peças de Comunicação Visual

Cartão

Timbrado

Pasta

Envelope

Folder

Catalogo

Banner

Outdoor

Site

E-mail Marketing

A RGARTE tem soluções ágeis e profissionais para a criação e o
desenvolvimento das peças de comunicação visual da sua empresa.
Preparação e fechamento de arquivos com qualidade para impressão
gráfica, com tratamentos e cuidado especializado.
Levamos a sério a importância da qualidade efetiva da comunicação visual
da sua empresa, da sua marca e de seus produtos e/ou serviços.
Toda arte final é desenvolvida seguindo as normas da Identidade Visual da
sua empresa, e se sua empresa ainda não tem logotipo e identidade visual
ou se você não esta satisfeito com a atual podemos providenciar uma
nova.
Desenvolvemos Arte Final para impressos gráficos e também banners
digitais visando divulgação em Redes Sociais, Sites e E-mail Marketing.

Desenvolva seu Projeto de Arte com a RGARTE
e imprima na gráfica de sua preferência.
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Diagramação
Diagramação de Livros, Revistas, Catálogos, Anuários, Ebooks
e Peças Publicitárias para Impressão Gráfica ou Digital

Briefing, Definição do Projeto, Conteúdo e Arte
Estas são algumas das etapas de todo Projeto de Diagramação. Prezamos
pela organização desde o levantamento do Briefing e da análise da
identidade visual e do conteúdo fornecido, como os textos, imagens e
logotipos para o estudo e a elaboração do layout do projeto de diagramação.
Após a aprovação do layout, diagramamos todo o projeto até sua finalização
para o fechamento do arquivo para impressão gráfica ou distribuição
digital.
Todo o conteúdo final deverá ser enviado pelo cliente 100% finalizado e
revisado e as imagens com qualidade e resolução profissional, prontos
para a definição da estrutura do projeto, layout e diagramação. Mas se
ainda faltar algum item, temos como desenvolver os demais serviços
como criação e vetorização de logotipos, identidade visual, arte final,
tabelas, tratamento de fotos, manipulação de imagens, entre outros.
Desenvolvemos Diagramação tanto para impressão gráfica, quanto para
distribuição digital.

Consulte a equipe RGARTE para falarmos
sobre seu Projeto de Diagramação

www.rgarte.com.br

12

Manipulação e Tratamento de Imagem
Serviços de tratamento, manipulação, montagem, limpeza,
equilíbrio de cores, recorte e fundo transparente em fotos digitais.

Oferecemos soluções profissionais para tratamento de imagens e preparação
de fotos para impressão em peças de comunicação visual, propagandas,
anúncios, catálogos de produtos, banners, capas de livros e revistas.
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Contato:

Renato Aguiar
rgarte@rgarte.com.br
11 2987.8278
11 99255.7451

www.rgarte.com.br

Adicione nosso VCARD
em sua agenda de contato

download
VCARD

use o leitor
QR CODE
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