
 

TERMO DE SERVIÇO 

CARICATURA POR ENCOMENDA 
 

Prezado(a) Cliente, 

 Apresentamos neste documento o nosso TERMO DE SERVIÇO DE 

CARICATURA POR ENCOMENDA, esclarecendo para você de forma mais 

técnica, sobre como funciona o nosso trabalho por encomenda, partindo de fotos, 

portanto, é de suma importância que se faça a leitura na íntegra.  

Começamos a expandir gradativamente o nosso trabalho para todo o Brasil 

através da Internet e das redes sociais, tendo atendido primeiramente outras 

regiões do estado de São Paulo e, em sequência, para outros estados. 

 

I. Trabalhamos com caricatura digital online, atendendo em todo o 

território nacional, já que a arte pode ser enviada por e-mail ou 

download, e aplicada em diversas mídias, como e onde o cliente quiser. 

 

II. Os valores do serviço de caricatura deverão ser consultados, além de 

serem regressivos, isto é, quanto maior for o número de caricaturas, 

menor será o seu valor unitário. No entanto, os valores de sinal, via 

depósito bancário, variam: 

a. na faixa de até 10 (dez) caricaturas, o valor de sinal no pedido é de 

50% (cinquenta por cento) do valor total do serviço; 

b. na faixa de 11 (onze) a 20 (vinte) caricaturas, o valor de sinal é de 

60% (sessenta por cento) do valor total do serviço; 

c. e na faixa acima de 20 (vinte) caricaturas, o valor de sinal é de 70% 

(setenta por cento) do valor total do serviço. 

 

III. A caricatura para uso comercial (para criação de logomarca, por 

exemplo), tem valor diferente do da caricatura para uso pessoal, sendo 

acrescido em 40% (quarenta por cento). 

 

IV. Independente se a caricatura for colorida ou em preto-e-branco ou tons 

de cinza, de rosto/busto ou de corpo inteiro, os valores das caricaturas 

não mudam, assim como todo o trabalho para confecciona-la. 
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Acreditamos que a caricatura colorida e de corpo inteiro sempre irá 

chamar mais a atenção, por ser a mais pedida pelos clientes. 

 

V. Enviamos o orçamento para o cliente em até 24 (vinte e quatro) horas 

seguintes ao primeiro contato que recebemos, por e-mail, mensagem 

via inbox (Facebook) ou WhatsApp. 

 

VI. Começamos o processo de confecção da caricatura somente após o 

cliente: 

a. confirmar o pagamento via depósito bancário, seja parcial ou total, 

ou via PagSeguro; 

b. enviar para o e-mail contato@danilomouracartunista.com.br, as 

fotos de rosto e de frente, e fotos de corpo inteiro também, para 

termos noção de proporção, tudo anexado na descrição detalhada 

de como quer a caricatura. As fotos deverão ser nítidas e de boa 

resolução, evitando fotos 3 x 4 (três por quatro) e fotos de celular. 

 

VII. Fazemos um esboço grosseiro, seja no lápis ou direto na mesa gráfica 

digital, que servirá de guia para o resto dos trabalhos. Em até 3 (três) 

dias úteis, o cliente recebe o esboço para aprovação e é nessa fase que 

o desenho pode sofrer os ajustes necessários. 

 

VIII. Uma vez aprovado o esboço pelo cliente, começamos a etapa de 

finalização, colorização e aplicação de volume no desenho. O cliente 

acompanha todo o processo, do esboço inicial até a sua finalização. 

 

IX. O prazo normal de entrega de caricaturas de até 3 (três) pessoas, é de 

15 (quinze) dias. Caso o cliente necessite da caricatura com urgência, o 

prazo é de 7 (sete) dias. Haverá acréscimo de 30% (trinta por cento) 

sobre o valor total do serviço e o pagamento do sinal será integral no 

pedido. 

 

X. O prazo de entrega de caricaturas de grupo acima de 3 (três) pessoas é 

variável, de 20 (vinte) até 60 (sessenta dias) em caso de caricatura de 

grupo de 100 (cem) pessoas, por exemplo, dependendo da quantidade 

e da demanda de serviços que tivermos. Aconselhamos que o cliente 

consulte a tabela de prazos para programar encomendas graúdas, a fim 

de se evitar surpresas de última hora. 

 

XI. Caso não possamos atender o cliente por excesso de trabalho ou por 

agenda particular ou outras circunstâncias, indicamo-lo outro(s) 

profissional(is) do ramo. 

 

XII. Enviamos a arte da caricatura final na resolução de 72 dpi (setenta e 

dois pontos por polegada) para o cliente aprova-la. E caso tenhamos 



TERMO DE SERVIÇO – CARICATURA POR ENCOMENDA 

Danilo Moura Cartuns e Caricaturas 

que fazer alguma alteração no desenho finalizado, é cobrado um 

acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o valor total, junto com o 

valor restante. 

 

XIII. Uma vez aprovada a caricatura final, salvamos a arte nos formatos PSD, 

JPEG, EPS, PDF e PNG, no tamanho A3 – 297 x 420 mm (duzentos e 

noventa e sete por quatrocentos e vinte milímetros) – na escala de 

cores CMYK (padrão gráfico) e na resolução de 300 dpi (trezentos 

pontos por polegada), pronta para impressão, e daí, enviamos como link 

para download via WeTransfer para o cliente, devido ao tamanho total 

dos arquivos ser superior a 25 MB (vinte e cinco megabytes). 

 

XIV. Caso o cliente necessite de uma redução ou ampliação específica da 

arte, fazemo-la sem custo adicional.  

 

XV. Caso a arte seja aplicada em papel fotográfico ou para uso na web, 

fazemos a conversão de cores para a escala RGB (cores aditivas) sem 

custo adicional. O cliente deverá colocar essa observação ao solicitar a 

encomenda. 

 

XVI. Trabalhamos com as seguintes formas de pagamento: 

a. Depósito bancário (parcial ou integral); 

b. PagSeguro (venda digitada ou venda online no cartão de 

crédito/débito ou boleto). 

Para pagamento à vista em dinheiro ou depósito bancário, concedemos 

10% (dez por cento) de desconto sobre o valor total ao cliente; para 

pagamento parcelado via venda online ou venda digitada (com 

maquininha), facilitamos em até 12 (doze) vezes* nos cartões Visa e 

MasterCard, através do PagSeguro. Pagamento com maquininha, 

apenas para Bauru e região. 

* com acréscimo de 2,99% ao mês 

XVII. Fazemos emissão da Nota Fiscal Eletrônica do serviço prestado, 

geralmente nos dias seguintes à data do evento. 

 

Qualquer dúvida que surgir, estamos à disposição. 

 

Bauru, janeiro de 2017 

 

 

DANILO MOURA CARTUNS E CARICATURAS 
Danilo de Paula Moura 31210360845 
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CNPJ nº 26.279.269/0001-42 
Inscrição Estadual nº 209.646.466.110 

(14) 99106-9612 / 99825-8473 
contato@danilomouracartunista.com.br 

www.danilomouracartunista.com.br 
 


