Manual da marca

Introdução
Manual da marca

Este é o guia de uso da marca Caoa Chery.
Tratamos aqui, de maneira simplificada, dos elementos
básicos da identidade visual da marca – seu logotipo,
cores, grafismos e tipografia.
Trazemos também alguns exemplos de aplicação, a fim
de orientar todos aqueles responsáveis por sua gestão.

!

É importante lembrar que as regras contidas neste
guia devem ser seguidas sempre que possível, a fim
de assegurar a integridade e a legibilidade da logomarca
em qualquer situação.
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Identidade aplicada

Nosso
logotipo
O logotipo é o principal elemento visual que identifica
Caoa Chery para os seus públicos.
Por isso, é fundamental estar sempre atento
às regras propostas neste guia para garantir
consistência e coerência na identidade visual da
marca sempre que ela for utilizada.

Versões preferenciais
Verticais

O principal elemento que sustenta a identidade visual
de uma marca é seu logo. Para que sua integridade
e legibilidade sejam mantidas é necessário que suas
aplicações sejam feitas de maneira correta.
Preferencialmente, aplique as versões ao lado:

01.

01. Versão preferencial vertical negativa
02. Versão preferencial vertical positiva

02.
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Versões preferenciais
Horizontais

As versões horizontais do logotipo são de uso
secundário e só devem ser utilizadas nos casos em que
não for possível a aplicação das versões verticais.
Preferencialmente, aplique as versões ao lado:
01.

01. Versão preferencial horizontal negativa
02. Versão preferencial horizontal positiva

02.
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Versões de uso restrito
Verticais

As versões monocromáticas são utilizadas quando, por razões
técnicas, não for possível fazer uso das versões coloridas.
As versões traço também são de uso restrito e devem ser
utilizadas quando, por razões técnicas, não for possível fazer
uso das versões apresentadas anteriormente. Sua aplicação,
somente em uma cor chapada, é indicada para impressões

01.

03.

02.

04.

silkscreen, hot stamping e relevo.
Consulte sempre as entidades representantes da marca
antes de utilizar versões de uso restrito.

01. Versão traço vertical negativa de uso restrito
02. Versão traço vertical positiva de uso restrito
03. Versão monocromática vertical negativa de uso restrito
04. Versão monocromática vertical positiva de uso restrito
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Versões de uso restrito
01.

Horizontais

As versões horizontais traço e monocromática do logotipo
são de uso restrito e só devem ser utilizadas nos casos em

02.

que não for possível a aplicação das versões verticais.

01. Versão traço horizontal negativa de uso restrito
02. Versão monocromática horizontal negativa de uso restrito
03. Versão traço horizontal positiva de uso restrito
04. Versão monocromática horizontal positiva de uso restrito

03.

04.

7

MANUAL DA MARCA

LOGOTIPO

CUIDADOS

PALETA DE CORES

TIPOGRAFIA

GRAFISMO

APLICAÇÕES

Versões sem o símbolo
Horizontais e de uso específico

Essa versão do logotipo sem o símbolo é de uso
específico, apenas quando for aplicada na lataria
do carro.
Consulte sempre as entidades representantes da marca
antes de utiliza-las.

01.

01. Versão de uso específico negativa
02. Versão de uso específico positiva

02.
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Cuidados
na veiculação
Para assegurar a legibilidade e a integridade da
logotipo Caoa Chery, alguns cuidados devem ser
tomados em sua aplicação e veiculação.
As regras a seguir devem ser obedecidas em todas
as situações.

Área de não interferência

X
01.

02.
30mm/ 85px

X

A proximidade de outros elementos pode reduzir o impacto
visual do logotipo Caoa Chery. Ao aplicar qualquer uma das
versões, devemos resguardar uma área de não interferência
em torno do logotipo equivalente, no mínimo, à largura da
X

letra “C” – como no exemplo ao lado.

03.
01. Áreas de não interferência de todos os logotipos

X

Redução máxima

X

40mm/ 120px

X

X
X

A legibilidade do logotipo Caoa Chery depende também do

X

X

04.
X

tamanho e da versão de aplicação.

30mm/ 85px

Ao lado, as diretrizes de redução mínima para materiais
gráficos e digitais deverão ser sempre respeitadas:

X

02. 30mm de largura em materiais gráficos e 85px de largura

X

em materiais digitais
03. 40mm de largura em materiais gráficos e 120px de
X

largura em materiais digitais
04. 30mm de largura em materiais gráficos e 85px de largura
em materiais digitais
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X

Usos incorretos
Dont’s

O uso incorreto do logotipo representa um risco ao fortalecimento
da marca Caoa Chery. Ao lado, exemplos de aplicações que não

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

podem ser feitas.

01. Não alterar a proporção entre os elementos
02. Não alterar a tipografia
03. Não alterar as cores
04. Não modificar seu desenho original, eliminando
ou adicionando elementos
05. Não rotacionar
06. Não aplicar como marca d’água
07. Não aplicar outline
08. Não aplicar efeitos
09. Não distorcer
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Fundos coloridos
Do e dont’s

A aplicação do logotipo sobre fundos de cor
única deverá ser realizada preocupando-se com
seu contraste.
Para evitar que a marca não tenha o destaque
necessário, siga as orientação do painel ao lado.
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Paleta
de cores
Caoa Chery tem uma paleta de cores escura, que
reflete nosso universo elegante. Ao mesmo tempo,
cores luminosas trazem energia e dinamismo às peças
de comunicação da marca.

01.

Paleta de cores
de uso preferencial

A cor mais presente no universo Caoa Chery é o preto,
complementado pelo vermelho e chumbo. É importante ficar
sempre atento ao uso dessas cores para que a consistência de
nosso universo visual não seja comprometida.
As cores da Caoa Chery podem ser aplicadas em elementos
como fundos, grafismo e tipografia. É importante ressaltar
que a paleta secundária deve ser usada como apoio à
paleta primária, com aplicações pontuais e discretas, nunca
predominando em um material ou ambiente.
As porcentagens indicadas em CMYK são válidas para
impressão offset quadricrômica em escala Europa. Em mídias
eletrônicas, são utilizadas as referências RGB e Hexadecimal.

Vermelho

Chumbo

Preto

C 0 M 100 Y 100 K 0

C 0 M 0 Y 0 K 90

C 0 M 0 Y 0 K 100

PANTONE 2035 C

PANTONE 432 C

PANTONE Black C

R 214 G 00 B 28

R 65 G 65 B 65

R0G0B0

#ca0010

#414141

#000000

Para todas as outras formas de veiculação, deve-se utilizar a
escala Pantone® na referência Coated (C) ou Uncoated (U) para

02.

obter as cores por aproximação visual.
01. Paleta primária
02. Paleta secundária
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Cinza Claro

Ouro

C 0 M 0 Y 0 K 20

C 30 M 40 Y 90 K 0

PANTONE Cool Gray 3 C

PANTONE 873C

R 210 G 210 B 210

R 187 G 149 B 66

Prata

#d2d2d2

#bb9542

PANTONE 877 C
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tipo
grafia

A tipografia confere padronização visual
e consistência para as peças de comunicação
da marca em seus diversos pontos de contato.

Tipografia

Precisão
em todos os
detalhes

Institucional

ag fl

Dinâmica, versátil e moderna, a fonte Flexo foi

Agilidade representada em
terminações angulares

escolhida para todos os textos da comunicação
de Caoa Chery.
Nossa tipografia serve não apenas como apoio ao
conteúdo textual, mas também ajuda a compor o
impacto visual das peças da Caoa Chery.

Curvas perfeitas
representam a qualidade
do nosso serviço

Para adquirir a Flexo acesse o endereço eletrônico:
https://www.myfonts.com/fonts/durotype/flexo/
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Movimento e fluidez
traduzem nossa
personalidade

01.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
1234567890 @? ! ( ) { } [ ] ; : .

02.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
1234567890 @? ! ( ) { } [ ] ; : .

03.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
1234567890 @? ! ( ) { } [ ] ; : .

Tipografia
Institucional

O desenho dos seus caracteres privilegia a legibilidade
nos títulos e permite uma convivência harmônica com
os demais elementos do Universo visual (grafismos,
imagens etc.).
Nos casos em que não for possível a sua aplicação,
como em apresentações PowerPoint, documentos
Word e e-mails, recomenda-se o uso da família
tipográfica Verdana.
O uso da família Verdana é restrito a documentos e
peças digitais e em situações nas quais não é possível
a aplicação da Flexo.

01. Flexo Bold e Light
02. Flexo Regular e Demi
03. Verdana Regular e Bold

Para adquirir a Flexo acesse o endereço eletrônico:
https://www.myfonts.com/fonts/durotype/flexo/
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Tipografia
Exemplos de uso

Flexo Bold

LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET

Flexo light
Flexo bold

DOLOR SIT AMET

Flexo thin

LOREM IPSUM

Adipiscing elit Sed consequat Aenean
Veja ao lado alguns exemplos de aplicação da tipografia
de Caoa Chery.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Sed eget ante a orci

Note que quando é possível o uso da Flexo, a Calibri

dolor sit amet, consec

dictum feugiat id ut diam. Mauris in libero

não deve ser usada.

Lorem Ipsum

in libero placerat rutrum non a quam fusce

Flexo light

condimentum nibh sit amet ultrices sagittis.
Curabitur condimentum odio libero, nec

Flexo Demi

consequat leo dapibus vitae. In nunc ex,

Lorem Ipsum

blandit sed cursus non, facilisis ac ligula.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Etiam bibendum, lacus et iaculis bibendum,

adipiscing elit. Sed eget ante a orci
dictum feugiat id ut diam. Mauris in libero

Flexo light

“Lorem ipsum dolor sit amet,

italic

consectetur adipiscing elit.”

in libero placerat rutrum non a quam fusce

Flexo regular

condimentum nibh sit amet ultrices sagittis.
Curabitur condimentum odio libero, nec
consequat leo dapibus vitae. In nunc ex,
blandit sed cursus non, facilisis ac ligula.

mauris purus iaculis metus, eget sagittis

Etiam bibendum, lacus et iaculis bibendum,

nunc ex sed purus. Curabitur sagittis, magna

Flexo light

vel scelerisque malesuada, nisi orci laoreet
justo, in luctus dui elit vel sapien. Suspendisse
non orci at mauris blandit tempor.

Para adquirir a Flexo acesse o endereço eletrônico:
https://www.myfonts.com/fonts/durotype/flexo/
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Flexo Heavy

TUR ADIPISC

Grafismo
O grafismo Caoa Chery é um recurso a mais para a
composição das peças gráficas da marca.
Seu desenho geometrico foi inspirado a partir da
logomarca e traz novas possibilidades para o Universo
visual de Caoa Chery. Ele representa as ideias de
projeção e crescimento, e pode ser usado para abrigar
informações, destacar partes de uma imagem ou ainda
servir como elemento de apoio.

Grafismo

x

Margens

x
16

Antes de iniciar a construção do grafismo, é muito
importante definir as margens da peça, que deixaram
01.

elas ainda mais elegantes.

02.

Ao lado, algumas diretrizes de construção das margens.
x
16

01. Horizontais ou verticais:

x
16

Para construir as margens, considere que a
menor lateral da peça equivale a “x” (se for
horizontal, essa lateral será a altura; se for vertical,
será a largura).

x

x

Calcule x/16 para o topo e as extremidades, e x/8
ou x/4 para a base.

x
4

x
8

02. Quadradas:
As quatro margens são iguais, obedecendo a
proporção de “x/16” em relação à altura “x”.
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Grafismo
Construção do grafismo

O grafismo é um elemento versátil, capaz de gerar
identificação e afinidade entre a marca e seu público.
Ele é composto por 3 formas geometricas, que
distorcidas geram movimento e profundidade para as
peças gráficas.
Ao lado alguns exemplos de construções do grafismo
em formatos quadrados, horizontais, e verticais.
Observe que o vermelho nunca é protagonista, ele
entra apenas como cor de apoio, destacando alguma
das laterais do plano construido.

!
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Seu formato simples e moderno é perfeito para
construção de um comportamento animado dinâmico
e proprietário em mídias digitais.
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02.

03.

Grafismo
Composição de peças

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet
A partir
R$

Agora, veja como os grafismos, formas e tipografia são

136.900
a vista

aplicados com e sem imagens.
Seu desenho versátil, trás movimento e dinamismo, através
de suas diagonais nas peças. Em alguns casos, ele se

04.

Lorem ipsum
dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Integer vehicula, neque a
porta ultrices, neque felis malesuada ex,
id pharetra ligula urna placerat lacus.
Donec quis posuere tortor. Vestibulum
ullamcorper odio eget velit scelerisque,
vel volutpat sem placerat. Mauris finibus
elit sit amet tellus dapibus pretium. Proin
vitae neque a ex viverra egestas sit amet
accumsan ipsum. Curabitur volutpat lorem
nec mauris rhoncus imperdiet. Duis
vehicula congue nulla, non tincidunt ex
sodales vitae. Fusce bibendum cursus
tellus in lobortis. In aliquam lacus in sem
condimentum, eget imperdiet risus
elementum. Quisque tortor lorem,
rhoncus tempor blandit ut, maximus vitae
ipsum. Fusce sed magna molestie, auctor
nunc condimentum, gravida leo.
Pellentesque malesuada luctus pulvinar.
Fusce et turpis vulputate, posuere mi ac,
tempus orci. Nam elementum velit nulla,
eu fermentum lorem pretium et.

Lorem ipsum

01.

transforma em um plano para aplicação de imagens, cartelas
de preços ou janelas que ajudam a compor o layout.
05.

Além disso, temos o uso secundário do grafismo em

06.

transparência quando aplicado sobre imagem ambientada,
veja o exemplo na imagem 05 ao lado.

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

01. Grafismo flat aplicado aplicado como background de
imagem destacando a chamada

LOREM IPSUM

02. Grafismo flat aplicado aplicado como background de
imagem destacando a cartela de preço
03. Grafismo flat aplicado sem o uso de imagens

07.

04. Grafismo flat aplicado em peça vertical extrema
Lorem ipsum
dolor sit amet

05. Grafismo transparente aplicado sobre imagem
ambientada destacando a chamada
06. Grafismo flat aplicado sobre imagem ambientada
07. Grafismo flat aplicado em peça horizontal extrema
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Identidade
aplicada
As imagens a seguir são meramente ilustrativas
e representam uma sugestão de aplicação da
identidade Caoa Chery.

Sempre consulte este manual ao utilizar a marca
Caoa Chery. Para casos não citados aqui, fale com a
área responsável pela gestão da marca. É importante
salientar que o conteúdo deste manual é confidencial
e de uso interno ou de fornecedores autorizados.
As fotos aqui veiculadas são meramente ilustrativas
e de propriedade de terceiros, titulares dos direitos
autorais. Fica vedada, portanto, sua reprodução
sem autorização da área responsável pela gestão
da marca.
Março 2018

