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Caracterização e Ficha Técnica do LogoMaker 
©

 

Nome LogoMaker 

Tipo de ferramenta Software gratuito 

Autores e/ou Criadores Studio V5: Avanquest Software 
©

 

Versão 2.0 

Tipo de versão Software gratuita com exploração ilimitada por 10 dias. Para 

efectuar o download é necessário inserir um registo através de um 

endereço de email válido 

URL’s http://www.avanquest.com/UK/free-logomaker  

Língua(s) Inglês 

Tipo de funções Criação de logótipos 

Recursos necessários Computador com ligação à internet e browser. Software disponível 

para sistemas operativos Windows. 

  

Breve descrição O LogoMaker permite-lhe fazer o seu próprio logótipo, 

modificando os modelos existentes ou utilizando a biblioteca de 

objectos. Simplesmente usando a técnica drag & drop, pode 

adicionar objectos, formas ou texto a partir da biblioteca de 1800 

objectos. O motor gráfico flexível permite-lhe manipular objectos 

escolhidos (girar, tamanho, cortar, copiar, desfazer, refazer, etc), 

enquanto os mais de 50 efeitos (borrão, transparência, sombra 

etc) permitem-lhe ajustar objectos de acordo com suas 

necessidades. 
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Manual e Guia de Utilização e Exploração do LogoMaker 
©

 

1. Acesso, Registo e Instalação 

Para acedermos a esta ferramenta, devemos, no browser da Internet, digitar o seguinte 

endereço: http://www.avanquest.com/UK/free-logomaker  

Surgirá a seguinte página: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Página inicial Avanquest 
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Na página inicial do Avanquest encontra 

do lado esquerdo o espaço para fazer o 

login (para utilizadores já registados) e 

do lado direito o espaço para fazer o 

registo. Para fazer o Download do LogoMaker deve previamente fazer o registo no site 

Avanquest para depois poder fazer login. 

Para fazer o registo clique no botão 

Register e preencha o formulário. 

Após preencher a área do Registo 

clique em 

 

 

 

                                                                       Figura 2 – Formulário de Registo 

 

Poderá de imediato fazer o Download clicando no botão. 

 

 

 

 

 

 

 

Também poderá fazer o Download através do Link que recebeu no e-mail indicado no registo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – E-mail para Download 

Figura 3 – Download 
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Clique em para iniciar a transferência do programa para o seu computador. 

 

 

Figura 5 – Transferência do LogoMaker para o seu computador 

 

Após a transferência faça a instalação do LogoMaker. 

Para fazer a instalação abra o ficheiro e siga os passos clicando nos botões assinalados a 

vermelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 6 a 11 – Instalação do LogoMaker 

Após a instalação do LogoMaker aparecerá a página inicial do programa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Página inicial do LogoMaker 
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2. Exploração 

Na parte superior da página inicial do LogoMaker encontra três barras com: 

A) os Menus onde encontra todas as tarefas que pode executar com esta ferramenta 

 

B) as Ferramentas para criar logótipos, abrir logótipos, guardar logótipos, imprimir trabalhos, 

exportar trabalhos, ir para a caixa de opções da tela e a opção de ver o ecrã inteiro. 

C) quatro Secções distintas. 

 

C)1. A secção de Edição                           é a parte principal do programa. Nesta secção, o 

ecrã está dividido em três partes: 

C)1.1. Effects sidebar - barra de ferramentas para aplicação de efeitos (à esquerda) 

Esta barra permite-lhe: 

- definir opções de tela (Canvas) como a opacidade, rotação e 

orientação vertical/horizontal; 

- definir cores (Color)dos itens seleccionados. Este controle está 

dividido em 4 sub-controlos: 

“Adjustment” para definir: o contraste, o brilho, a saturação, as 

configurações Hue, aumentar/diminuir a quantidade de cor vermelha, de 

cor verde e de cor azul. O Botão de Reset configura os parâmetros para 

seus valores padrão. 

“Solid” para definir: uma cor, escolher uma das 140 cores de uma paleta, o contraste, 

o brilho, a saturação, a opacidade e combinações de cores. O Botão de Reset 

configura os parâmetros para seus valores padrão. 

“Gradient” para definir: as cores para a combinação, escolher cores das 140 de uma 

paleta, a opacidade da primeira e segunda cores do gradiente, o ângulo, o número de 

ciclos ou a definição de um gradiente linear, definir o radial, a gama e combinações de 

cores do gradiente. O Botão de Reset define os parâmetros para os valores padrão. 

“Image brush” para definir: imagens do seu computador para preencher os itens 

seleccionados (“Browse”), formas da imagem (esticada, modulada) e combinações de 

imagens. O Botão de Reset define os parâmetros para os valores padrão. 
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- aplicar efeitos (Effects) sobre os itens seleccionados Este controle está 

dividido em 4 sub-controlos: 

“Shadow” para definir ou escolher das 140 cores da paleta a cor para a 

sombra, definir a sua transparência, a sua posição de deslocação 

horizontal/vertical e o seu raio. O Botão de Reset define os parâmetros 

para os valores padrão. 

“Blur” para definir a configuração do raio do borrão. O Botão de Reset 

define os parâmetros para os valores padrão. 

“Outline” para escolher a cor do contorno ou seleccionar cores das 140 

cores da paleta; definir a sua transparência e a sua largura/espessura. O 

Botão de Reset define os parâmetros para os valores padrão. 

“Filters” para aplicar diversos filtros (mean,sharp,emboss,edge,invert ,gray 

scale). O Botão de Reset define os parâmetros para os valores padrão. 

- aplicar filtros gráficos (Plug-ins) na edição de texto objectos e formas. O 

LogoMaker contém 11 plug-ins. O “Color mosaic” altera o tamanho do 

pixel. O “Jitter” atera o grau de distorção. O “Noise” altera a percentagem 

do ruído. O “Pixelate” altera o tamanho do pixel e define a grade de 

pixels. O “Rhomboid” altera o grau do efeito Rhomboid e define a direcção 

vertical/horizontal. O “Sharp” altera o raio sharp. O “Swirl” altera a forma 

do redemoinho. O “Texture” altera o tamanho do efeito da textura e 

escolhe o tipo de textura (tijolo, rombóide, quadrado, círculo). O 

“Trapezoid” altera o grau do efeito trapézio, define o offset e define a 

direcção vertical/horizontal. O “Warp” altera o factor de distorção. O 

“Water” altera a forma de onda de água. 

O Botão de Reset define os parâmetros para os valores padrão. 

- em Layers na parte superior tem uma lista de todas as camadas e 

marcando os quadrados azuis pode visualizar/ocultar/reexibir, 

seleccionar, bloquear/desbloquear ou alterar a posição (à frente/para trás) 

de uma camada ou um grupo de camadas. Na parte inferior encontra 3 

botões para percorrer as camadas (para cima/baixo) e para elimina-las 

(antes de eliminar a camada deve estar seleccionada). 

C)1.2. Tela - área de trabalho (na parte central). Na parte superior da tela encontra-se uma 

barra com botões para: 

- definir formas de visualização(zoom 1:1;ajustada ao ecrã;+zoom;-zoom) 

- copiar, colar, cortar e eliminar 

- retroceder e avançar tarefas executadas 

- alinhar à esquerda,à direita,ao topo,ao fundo,ao centro (horizontal e vertical) 

- trazer para a frente, enviar para trás 
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- bloquear objectos, desbloquear tudo, esconder objectos, mostrar tudo 

- agrupar e desagrupar 

 

C)1.3. Library sidebar - biblioteca de objectos, formas, texto e imagens (à direita). 

Esta barra permite-lhe escolher: 

- objectos de uma lista de mais de 1000 por categorias com pré visualização; 

- a forma do texto (simples, circular, concavo, projectado e ondulado); 

- formas automáticas de uma galeria com visualização; 

- imagens do seu computador; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Secção de Edição de Formas 

 

C) 2. A secção de Edição de Formas (Shape Editor) destina-se a criar novas formas ou editar 

formas já existentes. Esta é uma secção de desenho vectorial e é composta por três 

partes principais: 

C) 2.1.Barra de Ferramentas de formas (barra lateral esquerda), para desenhar linhas 

(freehand, line e spline) polígonos (rectangle, square, ellipse, circle, polygon e star) e 

edição de pontos (add points e delete points). 

C) 2.2. Tela de forma - área de trabalho de construção de formas (na parte central). Na parte 

lateral esquerda da tela encontra-se uma barra com botões para: 

- definir formas de visualização(zoom 1:1;ajustada ao ecrã;+zoom; -zoom) 

- copiar, colar, cortar e eliminar 

- retroceder e avançar tarefas executadas 
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- alinhar à esquerda, à direita, ao topo, ao fundo, ao centro (horizontal e vertical) 

- simetrias na horizontal e na vertical 

C) 2.3. Biblioteca de formas (barra lateral direita) com uma galeria de formas pela qual pode 

escolher a forma que pretende editar, criar novas formas ou excluir uma forma já 

existente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Secção de Templates 

 

C) 3. A secção de Templates (modelos) contém mais de 1500 modelos de logótipos concebidos 

profissionalmente e totalmente modificáveis categorizados por indústria e por interesse. 

Quando entra nesta secção, a barra de ferramentas principal apresenta os botões voltar, 

avançar, parar, actualizar e home. Estes botões de navegação irão ajudá-lo a percorrer a 

secção de modelos de uma forma mais simples. Esta secção é utilizada para escolher 

modelos que pretenda editar. No lado esquerdo encontra-se uma lista com templates por 

categorias e do lado direito a pré visualização (previews) desses mesmos modelos. 

Clicando num dos modelos, o programa irá transferi-lo para a secção Editar e vai abrir o 

modelo que seleccionou para edição. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Secção de Online resources 
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C) 4. A secção de recursos on-line permite-lhe fazer o download de novos modelos, fontes, 

objectos, fotos, imagens e outras coisas úteis que podem facilitar o seu trabalho na 

construção de logótipos. Esta secção também inclui uma lista de slogans conhecidos que 

podem inspirá-lo a construir o seu próprio slogan e uma parte onde pode obter informação 

sobre questões legais, como permeabilidade e protecção de siglas. O trabalho nesta 

secção é igual a trabalhar na Internet. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Recursos Online 

 

3. Utilização 

Inicie a utilização do LogoMaker clicando na barra superior em  

Aparecerá uma caixa onde vai dar o nome ao seu 

logótipo (em “File Name”) e escolher a sua localização 

(clique em Browse para especificar o destino de arquivo 

do ficheiro com o seu logótipo). 

Nesta caixa também pode especificar as propriedades 

da tela onde vai construir o seu Logo. 

Pode escolher um dos 8 tamanhos pré 

definidos ou personalizar a altura e largura da 

sua tela assim como a unidade 

de medida em que se apresenta. 

 

 

                                                                                                                   Figura 17 – Caixa “New Logo” 
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Pode ainda escolher: 

- a cor do fundo da tela, entre branco, transparente, de uma cor ou fazer um upload de uma 

imagem do seu computador para colocar no fundo da tela 

- mostrar uma grelha no fundo da tela, podendo escolher a sua medida em Px; mostrar as 

réguas e as informações da tela. 

Termine clicando no situado no canto superior direito da caixa New Logo. 

 

Na biblioteca (Library sidebar) de objectos, formas, texto e imagens (barra à 

direita) da secção de Edição escolha: 

- objectos (em “Objects”). A barra de ferramentas da biblioteca tem mais de 

1.000 objectos, divididos em grupos. Na parte superior encontra uma lista de 

objectos por grupos. Clicando num dos itens desta lista, na parte inferior irá 

mostrar os objectos de acordo com o grupo. Quando encontrar o objecto que 

deseja adicionar à tela, basta arrastá-lo e soltá-lo na tela. 

- formas automáticas (em “Shapes”). A barra de ferramentas da biblioteca tem 

mais de 800 formas automáticas, incluindo as formas que tenha criado na 

secção de Edição de formas (“Shape Editor”). Qualquer uma das formas pode 

ser importada para a tela clicando, arrastando e largando-as no local desejado. 

Escolha uma ou mais formas automáticas para o seu logótipo. 

- uma das 5 formas de apresentação do texto (simples, circular, 

concava, projectada ou ondulada). Escreva o texto desejado na caixa 

situada no fundo da ferramenta de “Text”. Clique, arraste e largue na 

tela a forma de texto que escolheu e aparecerá o texto que escreveu na 

forma que escolheu. 

- imagens do seu computador (em “My images”). Use o botão “Browse” 

para importar a imagem do seu computador. Visualizará o conteúdo da pasta escolhida na 

caixa por cima do botão. Adicione qualquer uma das imagens à tela usando a técnica de 

clicar, arrastar e largar. 

Depois de escolher os objectos, formas, texto e imagens que pretende utilizar no seu 

logótipo pode alterá-los e aplicar-lhes efeitos recorrendo à barra de ferramentas à esquerda - 

Effects sidebar. 

Seleccione o(s) objecto/imagem e faça as alterações que pretender (opacidade, rotação e 

orientação vertical/horizontal) alterando a posição das marcas azuis. 
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Seleccione a(s) forma(s) e proceda da mesma forma. 

 

 

 

Figuras 18 e 19 – Selecção e alteração de objecto/imagem     Figuras 20 e 21 – Selecção e alteração de forma 

 

Seleccione e faça as alterações que pretender no texto. 

Além de poder definir a opacidade, a rotação e a orientação 

vertical/horizontal, pode ainda alterar: 

- o tipo de letra clicando em “Font”, 

podendo optar por ver o nome da 

fonte ou o texto da tela nas diversas 

fontes além do “Bold” ou “Itálic”, 

devendo para o efeito marcar os 

respectivos quadrados azuis e 

terminar clicando “OK”; 

- o próprio texto em “Text” podendo reescrevê-lo terminando clicando no botão “Apply”; 

- o espaçamento entre os caracteres em 

“Spacing” e o ângulo dos caracteres em “Angle”, 

alterando a posição das marcas. 

Se a forma do texto for circular, além das 

opções anteriores, pode alterar o raio, mudando a posição da marca. 

Se a forma do texto for concava, além das opções anteriores, pode escolher um texto 

concavo ou convexo e se este é simétrico (topo 

e fundo) ou só no topo ou no fundo. Para os 

efeitos altere a posição das marcas. 

Se a forma do texto for projectada, pode alterar a forma da 

projecção deslocando os quadrados nas extremidades 

das letras para a posição que desejar. 

 

 

Se a forma do texto for ondulada, pode alterar a frequência e a fase da onda, alterando a 

posição das marcas. 

No final não se esqueça de clicar no botão  para aplicar os efeitos. 

Pode voltar às formas iniciais e anular os efeitos que aplicou clicando no botão . 
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Depois de alterar as formas dos objectos, formas, texto e imagens que pretende utilizar no 

seu logótipo pode, recorrendo à barra de ferramentas de efeitos (Effects sidebar), aplicar 

cores, efeitos e filtros gráficos (Plug-ins). 

Seleccione os seus objectos e/ou texto e escolha as cores. 

Clique em “Color” do sub-control “Solid”. As cores aparecem listadas por temas com pré 

visualização em paletas. 

Ajuste o contraste, o 

brilho, a saturação, a 

opacidade se assim o 

entender, alterando a 

posição das marcas 

azuis. 

 

Figura 22 – Paleta Default 

Clique no sub-control “Gradient” para definir duas cores para o seu 

gradiante. Ajuste a opacidade da primeira e segunda cores do 

gradiente, o ângulo, o número de ciclos e defina 

se pretende um gradiente linear ou radial. Para 

isso altere a posição das marcas ou marque os 

quadrados azuis.                                         Figura 23 – exemplo de gradiante 

Se pretender utilizar em vez da cor uma imagem clique no botão 

“Browse” do sub-control “Image brush” para localizar no seu 

computador a imagem que pretende usar. Pode optar pela 

apresentação dessa imagem esticada ou modulada. Para tal faça a 

opção em “Mode”. 

Ajuste o contraste, o brilho, a saturação, as configurações Hue, 

aumente/diminua a quantidade de cor vermelha, verde e azul (RGB) no 

sub-control “Adjustment”. Para isso altere a posição das marcas azuis. 

 

De seguida pode aplicar efeitos ao seu texto ou imagens. Clique no efeito 

desejado, escolha a cor e mude a posição das marcas ou marque os 

quadrados azuis, conforme o caso. 

 

 

 

 

Figuras 24, 25, 26 e 27 
Exemplos de efeitos 

Efeito Blur 

Efeito Contorno             Efeito Sombra                Filtros 
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28 29 30 31 

32 33 34 35 

36 37 38 

Clique no filtro gráfico que desejar utilizar nos seus objectos e texto. Aparecerá a caixa do 

respectivo filtro com marcadores para refinar parâmetros. Altere a posição dos marcadores 

para o efeito desejado e no final clique em “OK”. 

 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 

 

Figuras 28 a 38 – Exemplos de Plug-ins 

 

No final da barra de ferramentas de efeitos pode visualizar em “Layers” as imagens, formas e 

texto que utilizou na construção do seu logótipo. A cada camada (layer) corresponde uma 

imagem/objecto/texto. 

Na primeira coluna que vê pode seleccionar a(s) camada(s) que entender clicando em 

Na segunda coluna pode enviar a camada para trás (ficando o 

objecto, forma ou texto invisível) clicando em     ou trazer a 

camada para a frente tornando-a visível clicando em 

Na terceira coluna pode bloquear/desbloquear o conteúdo de cada 

camada. Se     pode alterar o conteúdo da camada pois está 

desbloqueada. Se       a camada encontra-se bloqueada pelo que 

o seu conteúdo não pode ser alterado.                                                  

Figura 39 - Layers 

Se pretender aplicar as opções a todas as camadas utilize os quadrados azuis por cima 

de cada coluna. 

Se quiser eliminar ou alterar a posição das camadas na lista clique nos botões situados 

na parte inferior. 
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Também pode criar ou alterar logótipos na 

secção de edição de formas (Shape Editor). 

Esta é uma área mais profissional do 

LogoMaker. Crie/construa a sua própria forma 

ou altere as já existentes (Default shapes). 

Quando terminar clique em “Save as new 

shape” (a pasta padrão é “\Meus 

documentos\LogoMaker\MyShapes\”), feito 

isso é possível utilizar essas formas na área 

“Logo Editor” na barra lateral direita (biblioteca 

de formas) em “Shapes”.                                       

                                                                                        Figura 40 – Exemplo de utilização da secção “Shape Editor” 

A forma mais fácil de utilizar o LogoMaker é recorrer à secção “Templates” pois basta 

escolher um dos logótipos pré-criados e alterá-lo. 

Escolha e clique num dos modelos, o programa irá transferi-lo para a secção Editar onde 

aparecerá o modelo que seleccionou para edição. 

 

 

 

 

 

Figuras 41 e 42 – Exemplo de utilização da secção “Templates” Figura 43 – Exemplo de utilização da 

secção “Logo Editor” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 – Exemplo de utilização da secção “Online resources” 

 

Quando terminar o seu logótipo, para guardá-lo no seu computador, clique na barra de 

ferramentas principal em  

Escolha o formato do ficheiro marcando o que pretende (JPEG, BNP, PNG, TIF, GIF, PDF). 
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Dê um nome ao ficheiro do seu logótipo em “File name”. Escolha o local de arquivo no seu 

computador clicando em “Browse” (o programa já define a pasta “\Meus 

documentos\LogoMaker\Exports\” como padrão). Defina a percentagem do tamanho do seu 

logótipo em relação ao original em “Size”. Regule a qualidade da imagem do seu logótipo 

entre “Best compression” e “Best quality”. Se pretender visualizar de imediato o logótipo que 

está a guardar marque o quadrado no canto inferior esquerdo. Termine clicando em “OK”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 – Export (arquivo do logótipo no seu computador) 

 

 


