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01 / CORE
VALUES

Missão da empresa

Aqui você pode descrever os valores fundamentais da sua empresa.
Que afirmação melhor representa a sua alma e coração?

Existe algum código de conduta que a sua empresa segue ou
uma forma de comunicar característica, que você mantém consistente

em todos os pontos de contato? 



02 / 
LOGOTIPO

Um logotipo é uma marca gráfica ou um nome estilizado usado para identificar uma 
empresa, organização, produto ou marca. Pode ser combinado com texto e ajuda a 
divulgar a marca. Qual é a história por trás do seu logótipo e o que ele representa?

Certifique-se de que explica os detalhes técnicos, como as regras para usar o seu logótipo 
corretamente, por exemplo:
"Ao usar o nosso logotipo, tenha cuidado com a margem de segurança ao redor do 
logotipo do tamanho da letra "W". Não deve haver elementos de distração nesta zona de 
segurança. Não altere a cor do logotipo." 

Logotipo Básico Logotipo vertical com 
texto

Logotipo horizontal com 
texto



Como usar nosso logotipo 
corretamente: 
Estes são alguns exemplos de combinações 
de cores corretas.

O que evitar:
Não coloque o logotipo em fundos de baixo contraste 
e certifique-se de que não cobre elementos 
importantes. 



03 / CORES
Uma paleta de cores consistente em todos os pontos de venda ajudará no 
reconhecimento da marca.
Você pode explicar o significado por trás da paleta de cores escolhida e adicionar
exemplos de onde e como usar corretamente suas cores. 

Cores Primárias

Cores secundárias

Usado para logotipo, fontes, ícones, site e materiais promocionais 

Usado para logotipo, fontes, ícones, site e materiais promocionais 

#447B72

#E9B68B

#2C3C4C

#C4DED9

#F2DCCD



04 / TIPOGRAFIA
Qual a fonte ou conjunto de fontes você utiliza
e quais são as suas principais características?

Você escolheu uma fonte porque é divertida, séria, 
elegante ou moderna? De que forma ela reflete a sua 
marca e que  tamanhos e pesos de fonte você está a 
usar?

Pesos tipográficos Estrutura

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKLlMmNn
OoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
0123456789 (&?!/,:;-_*”)

Roboto
Bold

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKLlMmNn
OoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
0123456789 (&?!/,:;-_*”)

Roboto
Normal

Título, H1
40px, bold

Subtítulo, H2
20px, normal

Corpo texto - P
16px, normal

Heading, H3
24px, bold

Hero Body
18px, normal

CTA
16px, normal

O seu negócio preferido
Estamos aqui por você

A nossa loja acredita firmemente na filosofia de desperdício zero 
porque nos preocupamos com o meio ambiente e as pessoas.

A forma mais fácil de obter os seus 
produtos
Tudo o que você precisa para um estilo de vida com 
desperdício zero, numa única loja online. 

Compre já



05 / ATIVOS
A sua empresa está a usar algum ativo específico, como 
ilustrações, ícones, fotografias de pessoas ou objetos em 
determinados elementos?

Use este espaço para definir o estilo dos seus ativos e fornecer
exemplos do quotidiano. Mantenha os seus ativos consistentes 
para fortalecer o reconhecimento da sua marca. 

Estilo de fotografia Iconografia



Padrões Ilustrações
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Para editar este template, 
por favor faça primeiro 
uma cópia! 

1. No Menu, clique em Ficheiro > Fazer uma cópia.
2. Digite um nome e escolha onde guardar
3. Clique OK
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