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Olá!
Nós preparamos estas orientações para delinear o que deve ou não ser feito no uso dos 

ativos de marca do Snapchat. Se você quiser usar nossa identidade visual de um modo não 
abrangido neste documento, entre em contato via branding@snap.com. Nós atualizamos 
estas diretrizes de tempos em tempos, por isso confira regularmente o que há de novo.

Obrigado por espalhar o Snapchat por aí! :)
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Usar os ativos de marca de uma forma que sugira ou insinue parceria, 

patrocínio ou endosso da Snap Inc. 

Incorporar os ativos de marca do Snapchat, ou qualquer coisa parecida 

demais com eles, em outras marcas registradas, nomes, domínios, 

nomes de usuário ou logotipos 

Usar ativos visuais de marca de origem de terceiros 

Usar marcas registradas, nomes, domínios, nomes de usuário, logotipos 

ou outro conteúdo que imite ou possa ser confundido com Snapchat ou 

Snap Inc. 

Copiar o visual do Snapchat 

Apresentar os ativos de marca do Snapchat em conexão com 

pornografia, atividades/mercados ilegais para seguidores ou 

espectadores, ou outros materiais que violem os Termos de Serviço, 

Diretrizes Comunitárias ou Política de Privacidade da Snap Inc.

 

Certifique-se de que os ativos de marca estão sendo exibidos 

claramente 

Baixe e use os ativos visuais de marca no nosso Kit de Diretrizes de 

Marca do Snapchat 

Siga todos os últimos Termos de Serviço, Diretrizes Comunitárias e 

Política de Privacidade da Snap Inc.

Regras básicas

https://www.snap.com/en-US/terms/
https://support.snapchat.com/en-US/a/guidelines
https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-policy/
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Logotipo do 
Fantasma
Se você quiser usar o logotipo do Fantasma, siga as 
seguintes regras e orientações.  
 
Você deve:

• Mostrar o logotipo somente em preto e branco

• Seguir as orientações de espaço livre da próxima 

página

Você não deve:

• Alterar, girar ou modificar o logotipo

• Cobrir o logotipo

• Cercar o logotipo com outros personagens ou 

criaturas

• Usar versões do logotipo não retiradas do nosso Kit 

de Diretrizes de Marca do Snapchat

• Usar o logotipo do Fantasma em referência a 

qualquer produto ou serviço que não seja o 

Snapchat. Este logotipo não deve representar a 

Snap Inc. ou os Spectacles 

O logotipo do Fantasma está disponível para 
download aqui.

Logotipo do Fantasma

https://www.snap.com/en-US/brand-guidelines/
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Espaço livre e 
tamanho mínimo
Ao usar o logotipo do Fantasma com outros elementos 
gráficos, lembre-se de dar a ele espaço para respirar. O 
espaço vazio ao redor do logotipo deve ser ao menos 
150% da largura do próprio logotipo. Para garantir 
impacto visual, o logotipo não pode ter menos de 
6,5mm ou 18 pixels de largura. 
 
Você deve:

• Mostrar o logotipo do Fantasma lado a lado com 

outros logotipos. Se você incluir o Fantasma ao 

lado de outros logotipos, o mostre no mesmo 

tamanho deles

Você não deve:

• Exibir o logotipo do Fantasma maior do que as suas 

próprias marcas 

1x

2x

Espaço livre Tamanho mínimo

6,5mm ou 18px
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Ícone do aplicativo
A menos que você esteja mostrando o ícone do 
aplicativo do Snapchat em um celular ou no contexto 
de aplicativos móveis, use as diretrizes do logotipo do 
Fantasma na página 5.

Ícone do aplicativo
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Snapcode
Snapcodes tornam mais fácil para Snapchatters
adicionarem você e seguirem sua História! Fique à 
vontade para divulgar seu Snapcode pela web — mídias 
sociais, materiais impressos, etc. — mas não se esqueça 
de testar o Snapcode antes. Você pode baixar uma 
imagem do seu Snapcode no nosso site. 

Recomendamos que você personalize seu Snapcode! 
Solte a criatividade dentro do Fantasma que faz parte do 
seu Snapcode.

Entre na sua conta do Snapchat aqui e baixe as 
Diretrizes de Uso do Snapcode para saber o que você 
pode ou não pode fazer ao personalizar o seu.

Snapcode

https://scan.snapchat.com/
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Paleta de Cores
Cores spot
Branco PMS White
Amarelo PMS Process Yellow
Preto PMS Black

CMYK
Branco 0, 0, 0, 0
Amarelo 0, 0, 100, 1
Preto 63, 62, 59, 94

Hexadecimal
Branco #FFFFFF
Amarelo #FFFC00
Preto #000000
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Tipografia
Nossa fonte é uma representação visual do tom de voz do 
Snapchat. 

Ela é amigável, informal e direta, complementando designs 
e experiências em vez de complicar. 

Ao atribuir um nome de usuário, use a Avenir Next Demi 
Bold, com espaçamento (tracking) de -10. 

Para títulos e manchetes, use a Avenir Next Medium, com 
espaçamento (tracking) de -30. 

Avenir Next
Originalmente criada por Adrian Frutiger
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Username
Espaço livre do 
logotipo do Fantasma

3/4 do 
Fantasma

1/4 do 
Fantasma

Nome de usuário em fonte Avenir Next, Demi Bold, espaçamento (tracking) -10

Conjunto para atribuição

Atribuição de nome de 
usuário
Se você estiver mostrando conteúdo do Snapchat ou quiser 
fazer referência ao seu próprio nome de usuário no Snapchat, 
siga estas orientações para publicar nomes de usuário.
 
Você deve:

• Mostrar nomes de usuário do Snapchat em fonte Avenir 

Next Demi Bold, com espaçamento (tracking) de -10

• Sempre casar nomes de usuário com o logotipo do 

Fantasma

• Observar as regras de espaço livre da página 6, bem 

como o espaço em ambos os lados do conjunto

• Incluir, se desejar, um "call to action" como "Nos 

adicione no Snapchat"

Você não deve:

• Usar o logotipo do Fantasma de modo que sugira 

patrocínio, endosso ou afiliação com o Snapchat, ou de 

forma que possa confundir outra marca com o Snapchat 

Username
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Ana Luiza Cavalcanti
analu89Tratamento em 

transmissões
Ao apresentar conteúdo do Snapchat fora do Snapchat, 
sempre o reproduza da forma que foi criado originalmente. 
Não adicione, remova ou altere áudio, legendas, rabiscos ou 
qualquer elemento de design do Snap. 

Tenha em mente os seguintes detalhes neste tratamento: 

• Snaps de Snapchatters precisam sempre incluir o nome 
de exibição do autor (se a conta tiver um), nome de 
usuário e o logotipo do Fantasma nos cantos superiores 

• Snaps de Nossa História precisam sempre incluir o 
nome da Nossa História e o logotipo do Fantasma nos 
cantos superiores

• Conteúdo do Snapchat deve sempre ser contornado por 
uma linha amarela 

• Apenas conteúdo de Snaps e Histórias deve aparecer 
dentro dessa borda amarela

Nós atualizamos o Snapchat com frequência. Certifique-se 
de que você está com a última versão do aplicativo antes de 
começar a filmar!

Você não pode usar nenhum ativo de marca no seu 
programa de TV, filme ou peça sem permissão por escrito da 
Equipe de Marketing do Snapchat. Mande um e-mail para 
branding@snapchat.com.

Nome
Nome de usuário

Borda amarela Conteúdo 
do Snap/
História

Logotipo do 
Fantasma
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Artigos promocionais 
e embalagens
Nós incentivamos o uso de Snapcodes para promover sua 
conta. No entanto, nenhum outro ativo de marca (logotipo 
do Fantasma, ícone do aplicativo, etc) pode aparecer em 
mercadorias como camisetas, canecas, adesivos, cartazes, 
etc sem nossa permissão. Se você quiser pedir permissão, 
entre em contato via branding@snapchat.com incluindo o 
contexto e provas do que você pretende criar.

As diretrizes a seguir explicam como você pode usar os 
ativos de marca para promover sua conta do Snapchat em  
embalagens.

Você deve:
• Usar seu Snapcode em embalagens para que as 

pessoas possam encontrar sua conta no Snapchat
• Exibir o ícone do aplicativo do Snapchat se for usado 

ao lado de outro(s) logotipo(s) de rede social
• Exibir o Fantasma preto se for usado como um 

símbolo

Você não deve:
• Usar o logotipo branco do Fantasma na sua 

embalagem insinuando parceria, patrocínio ou 
endosso do Snapchat. Entre em contato para pedir 
permissão.
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Falando sobre o 
Snapchat
Às vezes, você precisa mencionar o Snapchat para discutir 
nosso serviço, descrever sua presença nele, exibir seu 
nome de usuário ou descrever produtos e serviços que se 
relacionam com o Snapchat.

Você deve:

• Usar o nome completo "Snapchat", sem modificações

• Usar S maiúsculo na palavra "Snapchat", exceto ao se 

referir ao endereço do Snapchat na internet (URL)

• No corpo de um artigo, título ou relatório, exibir a 

palavra "Snapchat" no mesmo tamanho e estilo de fonte 

usados no conteúdo ao redor

Você não deve:

• Modificar a palavra "Snapchat" de qualquer maneira, 

como usando C maiúsculo ou separando em duas 

palavras (ex.: SnapChat, Snap chat ou Snap Chat)

• Usar o logotipo do Fantasma para substituir a palavra 

"Snapchat"

• Colocar a palavra "Snapchat" no plural, como um verbo 

ou abreviada.
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http://www.sctees.com

Nomeando aplicativos  
e produtos
Se você oferece um aplicativo, site ou produto compatível ou 
relacionado com o Snapchat, pode descrever como é essa 
relação. No entanto, você não pode combinar qualquer parte 
dos ativos de marca como parte da sua própria marca ou 
insinuar que o Snapchat patrocina ou endossa seu aplicativo, 
site ou produto.

Você deve:
• Dar ao seu aplicativo, site ou produto um nome  

original e único
• Criar seu próprio logotipo ou ícone que represente  

sua marca

Você não deve:
• Usar "Snapchat" ou "SC" no nome do seu aplicativo, site, 

domínio ou produto
• Usar qualquer marca registrada, logotipo ou outros 

identificadores de origem (interface do Snapchat, 
Lentes, cor amarela, etc) da Snap Inc. como parte da 
sua identidade de marca, incluindo o ícone do seu 
aplicativo, logotipo e design de produto

• Descrever seu aplicativo como sendo "para o Snapchat" 
quando ele não é integrado com a plataforma Snapchat 
ou feito especificamente para complementar o 
aplicativo Snapchat

Snapchat em nome de 
produto

CAPINHA DO FANTASMA SNAPCHAT

"SC" em nome de domínio Aplicativo para Snapchat
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Bitmoji
O Bitmoji é seu emoji pessoal exclusivo que pode ser enviado 
para outros Snapchatters como um adesivo no Chat ou em 
Snaps.

Histórias de Publicações
Histórias de Publicações são coleções de Snaps criadas por 
veículos como CNN, BuzzFeed, Mashable e mais, atualizadas 
todo dia.

Filtro Geográfico
Camadas artísticas que você pode sobrepor nos Snaps. Filtros 
Geográficos aparecem em locais específicos, como bairros ou 
pontos turísticos, e são criados pelo Snapchat, por membros 
da comunidade Snapchat e por marcas.

Lente
Você pode deixar seus Snaps ainda mais divertidos adicionando 
efeitos especiais e sonoros em tempo real com as Lentes!

Nossas Histórias 
Nossas Histórias são compilações de Snaps feitos por 
Snapchatters em um evento ou local específico. Elas têm 
curadoria do Snapchat e permitem que Snapchatters 
contribuam com seus pontos de vista únicos a uma mesma 
História, criando uma narrativa comunitária.

Memórias
Uma coleção pessoal de Snaps e Histórias salvos por você, 
num back-up do Snapchat. Basta deslizar pra cima na tela 
da Câmera ou tocar no círculo abaixo do botão de captura. 
Memórias são o único jeito de postar Snaps do passado na  
sua História.

Minha História
Uma compilação de Snaps que você postar ao longo de 24 
horas. Histórias são exibidas em ordem cronológica, para que 
você e seus seguidores vivam os momentos na ordem em que 
foram capturados. Cada Snap em uma História dura 24 horas, 
assim a sua História está sempre atualizada! Você pode conferir 
o número de visualizações de cada Snap em sua História antes 
de seu vencimento em 24 horas. 

Conteúdo Premium
Storytelling não é a mesma coisa para todo mundo. É por isso que 
o Snapchat inclui todos os pontos de vista, da rua até o estúdio — 
um novo panorama narrativo onde quem manda são os criadores 
e editores, não os cliques dos seus amigos ou os caprichos de um 
algoritmo.

Shows
Shows são programações originais de alguns dos melhores 
contadores de histórias do mundo, produzidas especialmente 
para celulares.

Snap
Uma foto ou vídeo feito no Snapchat no momento. Snaps 
podem ser decorados com emojis, legendas, filtros, Lentes e 
mais. Como padrão, Snaps desaparecem da tela depois de 
serem vistos. Mas lembre-se: amigos ou seguidores sempre 
podem tirar um print! 

Snapcode 
Os Snapcodes são códigos exclusivos e escaneáveis que tornam 
ainda mais fácil adicionar novos amigos e abrir conteúdo no 
Snapchat!

A língua do Snapchat
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Bom Branding!


