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A VIEIRINOX É O RESULTADO DE MAIS
DE 100 ANOS DE TRABALHO AO
SERVIÇO DA INDÚSTRIA

A VIEIRINOX É A EXPRESSÃO
VISUAL DA MARCA, E SERVE DE BASE
VISUAL PARA TODA A COMUNICAÇÃO

VIEIRINOX ADVANCED TECHNOLOGY

MANUEL DE IDENTIDADE

TIPOGRAFIA

LOGO
IDENTIDADE
Este manual de identidade tem como
finalidade estabelecer os principais
parâmetros de comportamento do
logótipo VIEIRINOX.
A sua pertinência prende-se com a
necessidade de se proceder a uma correcta utilização do logótipo em questão,
em diferentes situações e condicionantes.
Deste modo, será possível ao público
identificá-lo sempre que utilizado, sem
perder os valores inerentes ao seu conceito.

DESIGNAÇÃO

TIPOGRAFIA

SEM DESIGNAÇÃO

LOGO
CORES DIRECTAS | MATE & COUCHÉ
PANTONE 299 CVC
PANTONE BLACK C

CORES COMPOSTAS| CMYK
C - 87 M - 18 C -0 K - 0
C - 22 M - 12 Y - 47 K - 0

CORES COMPOSTAS| RGB
R - 0 G - 157 B - 221
R - 51 G - 51 B - 221

Na reprodução da cor do logótipo VIEIRINOX, devem seguir, sem excepção, as indicações apresentadas. Sempre que possível deve ser utilizado sobre fundo branco
para garantir a sua máxima legibilidade. Sempre que se tenha que reproduzir o
logótipo em suportes que utilizem outros sistemas de cor (vinil, serigrafia, web, etc.),
a sua conversão para um outro sistema deve ser o mais fiel possível à cor original.

VERSÃO PRINCIPAL (POSITIVO)

MARCA PRIMÁRIA

O logótipo VIEIRINOX é formado pela
tipografia “VIEIRINOX” e a respectiva
designação: “Advanced Technology”.
As regras aqui aplicadas deverão ser
respeitadas (proporções, distância
entre as partes, dimensões, cores, etc).
O logótipo poderá ser utilizado
opcionalmente com ou sem designação
dependendo da situação em que este é
usado.
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VERSÃO GREY SCALE > COM DESIGNAÇÃO

VERSÃO GREY SCALE > SEM DESIGNAÇÃO

VERSÃO UMA COR (PRETO) > COM DESIGNAÇÃO

VERSÃO UMA COR (PRETO) > SEM DESIGNAÇÃO

VERSÃO FUNDO PRETO / NEGATIVO > SEM DESIGNAÇÃO

VERSÃO MONOCROMÁTICA > VERSÃO UMA COR > VERSÃO NEGATIVO

LOGO
CORES
A versão monocromática do logótipo
VIEIRINOX deve ser utilizada sempre
que não seja possível a impressão ou
aplicação do logótipo na versão principal em quadricromia (CMYK).
Poderá ser utilizada a versão e greyscale (escala de cinza) ou a versão a
uma cor (preto).

LOGO
FUNDOS COR
O logótipo VIEIRINOX pode funcionar
sob fundos de cor desde que tenha suficiente contraste, de forma a garantir
total leitura.
Sob fundos do mesmo tom, deverá ser
usado em negativo.
Em positivo, dependendo da densidade
cromática do fundo.
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LOGO
CORES
A aplicação do logótipo sobrefundos
fotográficos fica condicionada pela sua
leitura. O logótipo pode ser aplicado
sobre fundo fotográfico desde que tenha
total leitura. No entanto, fundos
ruidosos deverão em todas as situações
ser evitados.

COM DESIGNAÇÃO

SEM DESIGNAÇÃO

zona mínima de protecção

A área de segurança do logótipo é essencial para que não haja elementos a sobrepor-se a
ou a retirarem-lhe protagonismo. Para manter a leitura, o logótipo nunca deverá ser
reproduzido a uma dimensão inferior à indicada. Para sistemas de impressão de menor
qualidade será necessário utilizar uma dimensão superior ao mínimo referenciado. Neste
caso para melhor garantia deverá a versão secundária do logótipo apenas a uma cor.

LOGO
PROPORÇÕES
A reprodução do logótipo deve cumprir
o estipulado nestes esquemas. Em caso
algum poderá ser alterada a proporção
ou o posicionamento de qualquer um
dos seus componentes. O logótipo deve
ser posicionado de forma a garantir
sempre uma boa leitura e sem colidir
visualmente com outros elementos que
o circundem.
Na zona mínima de protecção não
podem ser colocados quaisquer outros
elementos, esta tem que ser respeitada.

APLICAÇÃO FUNDO FOTOGRÁFICO > ÁREA SEGURANÇA > DIMENSÃO MÍNIMA
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25 mm
COM DESIGNAÇÃO

25 mm
SEM DESIGNAÇÃO

O logo deverá ser sempre
aplicado ou redimensionado
proporcionalmente, nunca
podendo ser aplicado de forma
distorcida

Nunca deverá ser alterado, na
sua posição, escala ou estilo
gráfico

A cor nunca deverá ser alterada
para outra que não o azul oficial
e as versões alternativas
normalizada. Apenas pode ser
utilizada a uma cor (preto) ou a
negativo e branco.

A tipografia do logo nunca
deverá ser alterada para outra
que não a definida

A ordem dos elementos face à
tipografia nunca deve ser
mudada

Nunca poderão ser retirados ou
adicionados elemento ao logo.

DIMENSÃO MÍNIMA > APLICAÇÕES INCORRECTAS

MANUEL DE IDENTIDADE
LOGO
REDUÇÕES
A dimensão do logótipo VIEIRINOX deve
ser suficiente para que se integre com
outros elementos gráficos sem nunca
pôr em causa a sua legibilidade e perfeita compreensão.
A dimensão mínima que o logótipo pode
assumir, sem designação, é de 25mm.

LOGO
APLICAÇÃO INCORRECTA
Estes exemplos do logótipo VIEIRINOX
apenas demonstram a incorrecta
utilização do mesmo, bem como do seu
código de cores.
A alteração ao logótipo VIEIRINOX
prejudica a forma comoa marca é
comunicada. A apresentação de algumas incorreções tem como objectivo
manter a integridade do logótipo em
qualquer suporte de utilizado.
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MicrogrammaDBolExt
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

.:,; ' " (!?) +-*/=

“Eu é que sou o presidente da junta!!!”
DIN
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

.:,; ' " (!?) +-*/=

“Eu é que sou o presidente da junta!!!”

Quando não for possível usar a tipografia recomendada, a Verdana é a
fonte que deve ser usada em substituição.

TIPOGRAFIA

MANUEL DE IDENTIDADE
LOGO
TIPOGRAFIA
A fonte do logótipo VIEIRINOX adoptada
para a sua identidade foi o MicrogrammaDBolExt, não estando definido nenhuma fonte que a possa substituir.
Para possibilitar uma identidade coerente, deve-se utilizar sempre o formato
vectorial. Esta é a única forma correcta
de utilização.

LOGO
FONTE
A fonte utilizada em todo o estácionário
da VIEIRINOX bem como de todo o material de apoio é DIN.
Esta fonte contempla os princípios de
singularidade, simplicidade e modernidade na génese da identidade, permitindo para além de uma excelente
legibilidade, reduções sem perder a sua
leitura. Deve assim, ser sempre, utilizada em todos os suportes que integram o logótipo VIEIRINOX.
O uso desta, potencia e mantem a
coerência na comunicação da marca
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É IMPORTANTE TER PRESENTE A
CORRECTA UTILIZAÇÃO DO LOGÓTIPO VIEIRINOX E
DAS SUAS NORMAS, EXPRESSAS NESTE MANUAL,
PARA QUE A SUA IDENTIDADE SEJA SEMPRE
APLICADA CORRECTAMENTE E, PARA QUE TODO O
PROCESSO COMUNICATIVO POSSA FUNCIONAR DE
UM MODO ESTRUTURADO E REGULADO.

A reprodução do logótipo VIEIRINOX deve seguir, sem excepção, as indicações estipuladas neste manual.
Não é permitida a reproduçaõ de logótipo em quaisquer outra forma que não as previstas neste manual.

Henrique Vieira & Filhos, S.A.
Rua Direita 65, Apartado 3 T. +351 234 940 440
3811-552 Costa do Valado F. +351 234 944 266
Aveiro | Portugal
@ comercial@vieirinox.pt
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