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1.1 Introdução
Marca é uma coisa que representa e identifica outra coisa, mas, tem
personalidade (como ela é) e reputação (como o mercado a vê), por
isso, é única, e diferencia uma empresa, uma ideia, um produto ou um
grupo de outro.
A imagem (física), ou seja, os elementos visuais podem ser cruciais para
uma boa impressão e um julgamento favorável em relação à marca,
facilitando sua escolha na decisão de compra do consumidor, sua
penetração no mercado e seu crescimento, já que, de acordo com pesquisas, 93% das pessoas observam o aspecto visual para comprar.
Julgamos pessoas, marcas e produtos pela primeira impressão, e,
quase sempre, essa primeira impressão é visual.
Design de marca é o desenvolvimento sistemático e planejado dos
elementos visuais da marca, com o objetivo de construir sua identidade
visual, que, como o nome sugere, é a identificação da marca ao vê-la; é
o conjunto daqueles elementos desenvolvidos pelo design de marca,
que, unidos ou separadamente, por meio de um padrão visual repetido
e regrado, têm o propósito de diferenciar e fazer com que o público
identifique fácil e rapidamente a marca, mesmo em diferentes aplicações e contextos.
O manual é o documento que formaliza a identidade visual e sua aplicação; um guia com padrões, regras e exemplos para a comunicação da
marca, objetivando a integridade da mesma.
Desde a finalização do projeto de identidade visual até a divulgação da
marca “na rua”, seus elementos passam por muitas mãos, empresas,
softwares, hardwares e configurações. O manual tem por finalidade
auxiliar a diminuir ao máximo ou eliminar equívocos de aplicação da
marca, evitando sua descaracterização gradativa.

1.2 Apresentação
Este primeiro capítulo é dedicado às características gerais da identidade visual das marcas do Grupo Guinho’s, incluindo a própria marca
Grupo Guinho’s. Por isso, para uma comunicação mais didática, vamos
utilizar, inúmeras vezes, nesse capítulo, “Marca Guinho’s” para falar
sobre essas características gerais, comuns a todas as marcas desse
projeto. Falaremos sobre os aspectos visuais específicos da Marca
Grupo Guinho’s no segundo capítulo e das demais marcas nos capítulos sequentes.
A “Marca Guinho’s” vem se consolidando no mercado de fast food na
região da AMESC, principalmente na cidade de Araranguá. Hoje é
composta pelo Guinho’s Burguer e pela Help Pizzaria (que não faz
parte deste projeto), e está inaugurando a Guinho’s Pizzaria. Existe a
possibilidade da investidura em outras empresas desse mercado,
assim como, novos negócios em ramos diferentes.
O nome Guinho’s vem do apelido de infância do idealizador do negócio, o senhor Hélio Santos, o Guinho.
1.3 Linha criativa
Os objetivos do projeto foram a unificação e a padronização comunicativa da “Marca Guinho’s”. O desafio, aqui, foi desenvolver elementos,
características e regras que fizessem com que qualquer marca existente, e, a existir, que siga as diretrizes desse projeto, obtenha evidências
visuais claras de que faça parte do Grupo Guinho`s.
Desta definição, esse projeto, também concretizou: a criação da Marca
e da assinatura visual Grupo Guinho’s; o desenvolvimento da assinatura visual da Guinho’s Pizzaria; e o redesenho da assinatura visual da
Guinho’s Burguer. Outras marcas podem vir a se anexar a esse projeto
futuramente.

A “Marca Guinho’s” tem características que foram utilizadas para a
construção das assinaturas desse projeto, e que devem ser utilizadas
para a construção das assinaturas que vierem a ser construídas, de
forma que todas se comuniquem entre si, deixando clara, visualmente
(e nominalmente), ao público, sua relação.
De acordo com o briefing, algumas características da “Marca Guinho’s”
foram destacadas como comuns às marcas do Grupo:
• Exigência pelo padrão de qualidade dos produtos e pelo bom atendimento
• Família
• Ambiente familiar
• Segurança
1.4 Logotipos
O logotipo é a estilização do nome da marca. Nesse projeto, é o principal elemento de comunicação entre as assinaturas. Os logotipos, de
todas as assinaturas, pertencentes à “Marca Guinho’s”, têm como base
a mesma família tipográfica (da assinatura do grupo), por isso, buscamos uma fonte (tipográfica) neutra, porém com certa personalidade,
regular, com pouco contraste e fácil de trabalhar, para se adaptar às
marcas existentes e às marcas de novos negócios. A família escolhida
para embasar o projeto foi a Montserrat. O pouco contraste dessa
família, também busca representar o padrão de qualidade e de bom
atendimento. A versão minúscula foi definida com a ideia de passar
mais leveza, limpeza e proximidade com o público. A letra “G” em maiúsculo, além de ser gramaticalmente correto, internamente, representa
a ideia do líder, exigindo e apoiando seus colaboradores. Para maior
sensação de: união, grupo, família - foi alterado o espaçamento entre
os caracteres do logotipo. Foi definido que, segmentos de mercado
diferentes terão versões diferentes de fontes dentro da família Montserrat, no que diz respeito ao peso, tendo sido determinadas três
versões: Medium para o logotipo do grupo e possíveis futuras marcas
que não de fast food; Semi-bold para futuras marcas que não de fast

food e de diferente segmento da primeira; e Bold para fast food. Desta
forma, no programa Adobe Ilustrator CC, foram dados diferentes espaçamentos entre caracteres para os diferentes pesos da fonte: Medium
(-50), Semi-bold (-37) e Bold (-25). Para maior harmonia, considerando
a particularidade de cada peso de fonte, o espaço entre o “s” e o apóstrofo (levando em consideração a base do apóstrofo) foi modificado,
sendo o mesmo do que o espaço entre o “h” e o “o”; e o espaço entre
o apóstrofo e o “o” também foi modificado, sendo 1/4 daquele espaço.
O pingo do “i” foi retirado. As regras aqui apresentadas serão ilustradas nos capítulos próximos.
Resumo:
Fonte base:
Montserrat:
Aa Bb Cc Dd
1234567890
‘!@#$%&(),;.
Pesos:
Bold para o ramo de fast-food:
Aa Bb 1234 !@#$.
Semi-bold para um segundo ramo:
Aa Bb 1234 !@#$.
Medium para o Grupo e para um possível terceiro ramo:
Aa Bb 1234 !@#$.
Espaçamentos entre caracteres (no programa ilustrator CC):
Menos 25: para a versão bold.
Menos 37: para a versão semi-bold.
Menos 50: para a versão medium.
1.5 Tag lines e alinhamentos
Tag line pode ser, entre outras classificações, a assinatura do tipo de
serviço ou produto oferecido pela empresa/marca, a assinatura do

ramo de atividade ou do segmento de mercado, ou da classificação
coorporativa ou regional.
Na intenção de reforçar a comunicação entre as marcas, todas as tag
lines das assinaturas visuais pertencentes à “Marca Guinho’s”, são
baseadas na fonte tipográfica LibreFranklin semi-bold com, somente, a
primeira letra maiúscula e espaçamento entre caracteres igual a 100
(no programa Adobe Ilustrator CC). A tag line da assinatura visual do
grupo é alinhada pela haste esquerda do “u” e pela haste direita do “n”
do logotipo, conforme será mostrado no item 2.3 do próximo capítulo.
Todas as outras tag lines (das marcas afiliadas ao grupo) devem ter sua
ALTURA X igual a 42% da ALTURA X do logotipo, que é a proporção
aproximada entre a tag line e o logotipo do Grupo. Depois, precisam
ser colocadas embaixo do logotipo e alinhadas à direita com o mesmo,
e aumentadas ou diminuídas proporcionalmente, partindo da base
esquerda, até que se alinhem a extrema esquerda da letra (do logotipo) mais próxima. A distância entre as tag lines e os logotipos sempre
partem da mesma lógica: o ponto médio entre o topo da letra “u” e o
topo da letra “h”. As ilustrações para as regras apontadas nesse item
estarão presentes nos itens respectivos de cada capítulo seguinte.
Obs.: A altura x é a altura das letras minúsculas de uma família tipográfica.
Importante: Caso a tag line tenha muitos caracteres e, seguindo as
regras a cima, ultrapasse a largura do logotipo, deverá ter o espaçamento diminuído até um alinhamento agradável. Se ainda não for suficiente, a mesma poderá ser diminuída até um resultado satisfatório.
A cor da tag line deve ser a mesma do símbolo (ou da cor principal do
símbolo) e diferente do logotipo, a não ser que a assinatura seja monocromática.

1.6 Símbolos e alinhamentos
O símbolo é a representação gráfica da marca em uma forma única,
que, com o uso frequente, passa a identificá-la por si só.
Optou-se, para a assinatura visual do Grupo, a não utilização de símbolo, com a intenção de deixá-la neutra e coorporativa.
As demais assinaturas carecem seguir os mesmos princípio e objetivo
construtivos de seus símbolos, a fim de fortalecer a comunicação entre
as mesmas: símbolos com formas primitivas, de preferência regulares e
com base geométrica, passando certa leveza, padrão (de qualidade) e
organização.
Os símbolos das assinaturas visuais das marcas afiliadas devem
sempre parecer terem sido construídos a partir da mesma forma
básica de formato arredondado. Têm que evidenciar a relação e a
comunicação entre eles. Com essa finalidade, precisam partir sempre
do mesmo diagrama, conforme FIGURA 1 abaixo, sendo que nenhum
elemento pode ultrapassar o quadrado “A”; e a forma, parcial ou totalmente, arredondada resultante, baseada na circunferência “B”, deve
ter o mesmo raio que cada outro símbolo do Grupo, e, assim, a mesma
proporção em relação ao logotipo. O quadrado “A” é divido por uma
grade de 24x24 módulos e a circunferência “B”, concênctrica ao quadrado, ocupa 20x20 módulos. É interessante manter, dentro do possível, grande parte da circunferência “B” no desenho final, e, disto,
grande parte preenchida com cores chapadas (na versão original).
Detalhes das construções de cada assinatura desse projeto serão
apresentados nos respectivos itens dos respectivos capítulos.

1

Exemplo a

Exemplo b

1.8 Alfabetos padrões

A

Alfabeto padrão é o conjunto de fontes tipográficas que integram os
textos dos materiais e peças referentes à utilização da marca. Tais
fontes, nesse projeto, foram definidas de acordo com a necessidade de
cada marca, de cada negócio, conforme apresentado nos itens específicos dos capítulos seguintes.

B

1.9 Assinaturas visuais

O alinhamento dos símbolos aos logotipos, das assinaturas visuais
filiadas ao Grupo Guinho’s, são feitos todos da mesma forma. O diagrama base (FIGURA 1 acima), onde o símbolo está inscrito, é usado para
definir esse alinhamento. O mesmo precisa ter altura igual a duas vezes
a altura do logotipo. Depois, deve ser apoiado a cima do logotipo com
distância igual à medida entre o topo do “u” e o topo “h”, multiplicado
por 1,5, e, por último, centralizado ao logotipo. A concretização das
regras de alinhamento, aqui descritas, estarão nos respectivos itens
dos respectivos capítulos.
1.7 Cores institucionais
Cores trazem sentimentos e emoções de acordo com sua frequência
de luz, com as experiências do observador e com a cultura do país e da
região em que ele está inserido, entre outros aspectos influenciadores.
Cada marca, desse projeto, tem a(s) cor(es) de acordo com suas características, a serem apresentadas nos devidos capítulos sequentes.
Como já falado anteriormente, a cor da tag line deve ser a mesma do
símbolo (ou da cor principal do símbolo) e diferente do logotipo, a não
ser que a assinatura visual seja monocromática.

Assinatura visual é a representação gráfica da marca, compondo-se de
seus elementos visuais essenciais como símbolo, logotipo, tag line e
cor(es), por exemplo. Pode-se dizer que é a obra principal no design da
marca. As assinaturas visuais das marcas referentes à “Marca Guinho’s”
serão apresentadas nos devidos itens dos capítulos correspondentes.
1.10 Áreas de proteção
A área de proteção determina as distâncias mínimas que devem separar a assinatura visual de elementos estranhos. Todas as assinaturas do
grupo têm como medida para área de não interferência a largura do
“G” do logotipo para os quatro lados. Exemplos serão dados nos itens
específicos dos próximos capítulos.
1.11 Versões monocromáticas
As versões monocromáticas só devem ser utilizadas em meios onde
houver limitações técnicas e/ou de visibilidade, ou em coerência com a
temática ou objetivo do material ou campanha. Exemplificações estarão nos itens dos capítulos a seguir.

1.12 Fundos inconstantes
Em peças com imagem de fundo, ou considerável variação de cores, há
que se buscar bom contraste, boa leitura e integridade da marca. Versões monocromáticas da assinatura visual da marca podem ou não
necessitar de máscara, tarja ou box para sua aplicação. A versão original, obrigatoriamente, necessita de tarja ou box, a não ser que a área
onde será aplicada seja totalmente homogênea e bastante clara. Boxes
e tarjas devem ter como base as dimensões da área de proteção.
Ilustrações nos capítulos a frente trarão exemplos.
1.13 Reduções máximas
Definem o tamanho mínimo das assinaturas para suas aplicações, mantendo sua legibilidade, e serão exemplificadas nos capítulos que
seguem.
1 .14 Usos indevidos
As assinaturas visuais pertencentes à “Marca Guinho’s” devem ser aplicadas conforme este manual. Não podem ser modificadas indevidamente de formas que comprometam suas integridades ou descaracterizem suas identidades. Alguns exemplos de usos inadequados serão
dados de acordo com cada assinatura.
1.15 Considerações finais
Os objetivos desse projeto, como já mencionado no item 1.3, foram a
unificação e a padronização visual comunicativa da “Marca Guinho’s”. O
desafio foi o desenvolvimento de elementos, características e regras
com o intuito de evidenciar, visualmente, a relação entre as assinaturas
visuais pertencentes ao Grupo.

Porém, futuramente, outros elementos como cores e objetos complementares, personagens, slogans, etc, podem vir a integrar a identidade
visual da “Marca Guinho’s” e de suas afiliadas. O que se pretende é dar
continuidade a essa comunicação entre marcas. Outros elementos,
comuns às assinaturas, devem ser planejados com esse mesmo objetivo, deixando clara sua correlação visual.
A identidade visual da “Marca Guinho’s” e das marcas afiliadas, definida nesse manual, objetiva sua integridade visória. Quaisquer outras
situações não previstas nesse manual devem seguir o mesmo objetivo
principal de integridade das marcas, manutenção da identidade e
comunicação visual entre as mesmas. Marcas, futuramente criadas,
devem ter seus elementos visuais baseados nesse manual, principalmente nesse primeiro capítulo. Situações não resolvidas carecem ser
levadas ao conhecimento do departamento de marketing do Grupo
Guinho’s, que, caso tenha algum questionamento deve se dirigir à
Elefas Design de Marca, conforme contatos a baixo:
Grupo Guinho’s:
48 99919.0550
boca-guinho@hotmail.com
Elefas:
48 99624.6656
atendimento@elefas.com.br
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2.1 Linha criativa
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A marca Grupo Guinho’s carrega consigo a essência da “Marca
Guinho’s”, e, consequentemente, as seguintes características:
• Grupo, coorporativo
• Exigência pelo padrão de qualidade dos produtos e pelo bom atendimento
• Família
• Ambiente familiar
• Segurança
Informações complementares no item 1.3 do primeiro capítulo desse
manual.
2.2 Logotipo
A construção do logotipo da assinatura visual da marca Grupo Guinho’s
foi responsável pelo padrão definido no item 1.4 do primeiro capítulo,
sendo: FIGURA 1. Fonte tipográfica base: Montserrat Medium. FIGURA
2. Espaçamento entre caracteres igual a menos 50 (no programa
Adobe Ilustrator CC). FIGURA 3. Espaço entre o “s” e o apóstrofo
(levando em consideração a base do apóstrofo) igual ao espaço entre
o “h” e o “o”; e o espaço entre o apóstrofo e o “o” igual a 1/4 daquele
espaço. FIGURA 4. Extração do pingo do “i”.

Guinho’s
1

x

x
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x

2.3 Tag line e alinhamentos
A tag line “Grupo” para o grupo, foi assim definida conforme item 1.5
do Capítulo 1: FIGURA 1. Fonte tipográfica LibreFranklin Semi-bold,
com, somente, a primeira letra maiúscula. FIGURA 2. Espaçamento
entre caracteres igual a 100 (no programa Adobe Ilustrator CC).
FIGURA 3. Distância em relação ao logotipo igual ao ponto médio entre
o topo da letra “u” e o topo da letra “h” do logotipo. FIGURA 4. Alinhamento à esquerda com a extrema esquerda do “u”, sendo aumentado
proporcionalmente (partindo do topo direito da tag line) até alinhar-se
à direita com a extrema direita do “n” do logotipo.
1

Grupo
2

Gr upo

2

100

3
-50

x

x/2

2.4 Cor institucional
Para o grupo, buscou-se uma cor neutra e séria, mais coorporativa, que
passasse confiança e segurança, por isso, o azul marinho. Abaixo,
seguem os códigos cromáticos do tom escolhido como cor institucional para o Grupo Guinho’s.

C: 95, M: 75, Y: 20, K: 40

R: 35, G: 50, B: 80

2.5 Alfabeto padrão
Optou-se por um conjunto de fontes mais coorporativas para o Grupo,
a serem utilizadas nos textos de seus materiais e peças.

Bold
AaBbCc
123

Bold Italic
AaBbCc
123

Black
AaBbCc
123

Black Italic
AaBbCc
123

Extra Bold
AaBbCc
123

Extra Bold Italic
AaBbCc
123

2.6 Assinatura visual
Abaixo, está a assinatura visual da marca Grupo Guinho’s, composta
por logotipo, tag line e sua cor institucional. Seu desenho original não
pode, sob nenhuma hipótese, ser alterado, salvo suas versões, neste
manual, autorizadas.

METROPOLIS: conjunto de fontes para todos os textos referentes ao
grupo, já que este, tem papel mais institucional e de assinar, quando
conveniente, os materiais das marcas afiliadas.
Thin
AaBbCc
123

Thin Italic
AaBbCc
123

Extra Light
AaBbCc
123

Extra Light Italic
AaBbCc
123
2.7 Área de proteção

Light
AaBbCc
123

Light Italic
AaBbCc
123

Regular
AaBbCc
123

Regular Italic
AaBbCc
123

Medium
AaBbCc
123

Medium Italic
AaBbCc
123

Semi-bold
AaBbCc
123

Semi-bold Italic
AaBbCc
123

A seguir, a ilustração da área de proteção da assinatura visual do
Grupo Guinho’s, que utiliza a largura do “G” do logotipo como delimitador, conforme especificado no item 1.10 do capítulo 1.
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2.8 Versões monocromáticas
Estas, abaixo, são as versões monocromáticas da assinatura visual do
grupo. FIGURA 1. Em fundo institucional (negativo). FIGURAS 2 e 3.
Preto e Branco. FIGURAS 4 a 7. Em fundos variados [positivo (bicromia)
e negativo] - podendo ser qualquer fundo homogêneo e opaco, aqui,
apenas 4 exemplos: levar em consideração bom contraste e boa legibilidade. Informações adjacentes estão no item 1.11 do capitulo 1.
1

2.9 Fundos inconstantes
Os exemplos abaixo não excluem outras possibilidades e não têm a
intenção de simular peças reais, servem, apenas, como norte para se
aplicar a marca em fundos inconstantes, tendo como regras principais
o bom contraste, a boa legibilidade e a integridade da assinatura visual.
Em materiais reais, a harmonia da peça e outros aspectos também
devem ser observados. FIGURA 1. Com box, tarja ou máscara. FIGURA
2. Sem box, tarja ou máscara. Informações complementares importantes no item 1.12 do primeiro capítulo.
1

2

3

2

1

2

3

4

5

6

2.12 Direitos autorais
2.10 Redução máxima
De acordo com os testes feitos, o tamanho mínimo para aplicação da
assinatura visual do Grupo Guinho’s é de 2,5cm de largura.

2.11 Usos indevidos
Na sequência, encontram-se alguns (de diversos) exemplos de alterações não autorizadas para a assinatura visual da marca. FIGURA 1. Não
modificar espacejamentos. FIGURA 2. Não alterar cor. FIGURA 3. Não
aplicar contorno. FIGURA 4. Não trocar fonte tipográfica. FIGURA 5.
Não distorcer. FIGURA 6. Não desalinhar.

A imagem contida na FIGURA 1 do item 2.9 desse capítulo foi projetada
por Valeria_Aksakova / Freepik e legalmente utilizada e baixada de
http://www.freepik.com, conforme licença “free”.
A imagem contida na FIGURA 2 do item 2.9 desse capítulo foi projetada
por Pressfoto / Freepik e legalmente utilizada e baixada de
http://www.freepik.com, conforme licença “free”.
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3.1 Linha criativa
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Dentro das características envolvendo particularmente a marca
Guinho’s Pizzaria, baseadas na experiência com a Help Pizzaria, destacaram-se:
• Pizza
• Jantar e diversão em família
• Opções de diversão
• Ambiente um tanto quanto mais requintado, para adultos de classe
social B, A.
Informações complementares no item 1.3 do primeiro capítulo desse
manual.
3.2 Logotipo
O logotipo da Guinho’s Pizzaria seguiu o padrão definido no item 1.4 do
primeiro capítulo, para os logotipos relacionados ao segmento de fast
food. FIGURA 1. Fonte tipográfica base: Montserrat Bold. FIGURA 2.
Espaçamento entre caracteres igual a menos 25 (no programa Adobe
Ilustrator CC). FIGURA 3. Espaço entre o “s” e o apóstrofo (levando em
consideração a base do apóstrofo) igual ao espaço entre o “h” e o “o”;
e o espaço entre o apóstrofo e o “o” igual a 1/4 daquele espaço.
FIGURA 4. Extração do pingo do “i”.
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3.3 Tag line e alinhamentos
A tag line “pizzaria” para a pizzaria partiu das regras explicadas no item
1.5 do Capítulo 1. FIGURA 1. Fonte tipográfica Libre Franklin Semi-bold,
com, somente, a primeira letra maiúscula. FIGURA 2. Espaçamento
entre caracteres igual a 100 (no programa Adobe Ilustrator CC).
FIGURA 3. ALTURA X igual a 42% da ALTURA X do logotipo. FIGURA 4.
Alinhamento à direita do logotipo; e distância em relação ao mesmo,
igual ao ponto médio entre o topo da letra “u” e o topo da letra “h” do
“Guinho’s”: esta medida, retirada da parte superior do logotipo, deve
ser aplicada abaixo do mesmo, partindo da base do “n”, servindo,
assim, de espaço entre o logotipo e o topo da tag line. FIGURA 5. Redução proporcional (partindo da base esquerda da tag line) até alinhar-se
à extrema esquerda da letra “h” do logotipo.
Obs.: A altura x é a altura das letras minúsculas de uma família tipográfica.
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uma das seis linhas utilizadas para fatiar a circunferência, tendo como
medida para a distância em relação à linha base, meio módulo da grade
de 24x24. FIGURA 5. Para fixação de seis circunferências “G”, nos
locais pretendidos, cada uma delas foi alinhada, inicialmente, ao centro
de cada fatia, em seguida, utilizou-se a borda da circunferência “E”
como ponto de intersecção com o centro de cada circunferência “G”.
Os vetores foram então trabalhados e as formas preenchidas, de
acordo com o objetivo desejado, e o resultado atingido (ainda inserido
no diagrama base) está na FIGURA 6.
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3.4 Símbolo
FIGURA 1. O símbolo da pizzaria iniciou com a construção do diagrama
padrão, que serve como base para todos os símbolos das assinaturas
afiliadas ao Grupo Guinho’s, conforme explanado no item 1.6 do primeiro capítulo. FIGURA 2. Em seguida, foram acrescentadas as circunferências “C”, “E” e “F”, tendo como referência a grade de 24x24 módulos quadrados, e a circunferência “D” com diâmetro igual à circunferência “C” mais meio módulo. FIGURA 3. A circunferência “C”, partindo de
seu centro horizontal, foi fatiada radialmente em seis partes iguais.
FIGURA 4. Foram traçadas 2 linhas paralelas, uma de cada lado, a cada

Para o alinhamento, também seguindo as diretrizes do item 1.6 do capítulo 1, o diagrama base, com o símbolo inserido, foi dimensionado a
duas vezes a altura do logotipo. A distância entre o mesmo e o logotipo

é igual ao espaço entre o topo do “u” e o topo do “h” vezes 1,5. Depois,
o diagrama foi centralizado pelo logotipo, conforme FIGURA 7.

Buscou-se, para a pizzaria, fontes tipográficas divertidas, porém,
elegantes, para compor o alfabeto padrão a ser utilizado nos textos
dos materiais e peças da marca.

Ponto médio

POPPINS: conjunto de fontes para peças institucionais. Exemplos:
fachada, outdoor institucional, cartão de visitas, painel, banner digital
institucional, rodapé de e-mail, etc.

2x

1,5 y

3.6 Alfabeto padrão

y
x

Light
AaBbCc
123

Regular
AaBbCc
123

Medium
AaBbCc
123

Semi-bold
AaBbCc
123

Bold
AaBbCc
123
3.5 Cores institucionais
Para a assinatura visual da pizzaria, optou-se pelo laranja, por ser a cor
da diversão, da comunicação e da sociabilidade, características de um
ambiente onde se busca refeição e diversão em família; e pelo verde,
para um ar mais sóbrio e um pouco menos “pop”, e que também é uma
referência à Itália, País que difundiu a pizza e a reinventou como a
conhecemos hoje. O verde pode, ainda, ser associado a temperos utilizados, nesse caso, nas pizzas. Abaixo, seguem os códigos cromáticos
dos tons escolhidos como cores institucionais para a Guinho’s Pizzaria.
C: 77, M: 39, Y: 99, K: 34

C: 0, M: 60, Y: 94, K: 0

R: 62, G: 93, B: 49

R: 255, G: 121, B: 40

JOSEFIN SANS: conjunto de fontes para peças comerciais. Exemplos:
Cardápio, panfleto com produtos e preços, banner digital com produtos e preços, etc.
Thin
AaBbCc
123

Thin Italic
AaBbCc
123

Light
AaBbCc
123

Light Italic
AaBbCc
123

Regular
AaBbCc
123

Italic
AaBbCc
123

Semi-bold
AaBbCc
123

Semi-bold Italic
AaBbCc
123

Bold
AaBbCc
123

Bold Italic
AaBbCc
123

YU GOTHIC: conjunto de fontes para textos longos. Exemplos: relatórios escritos, manuais, etc.
Light
AaBbCc
123

Semi-light
AaBbCc
123

Regular
AaBbCc
123

Semi-bold
AaBbCc
123

3.8 Área de proteção
A seguir, a ilustração da área de proteção da assinatura visual da pizzaria, que utiliza a largura do “G” do logotipo como delimitador, conforme
especificado no item 1.10 do capítulo 1.

Bold
AaBbCc
123
3.7 Assinatura visual
Abaixo, está a assinatura visual da marca Guinho’s Pizzaria, composta
por símbolo, logotipo, tag line e suas cores institucionais. Seu desenho
original não pode, sob nenhuma hipótese, ser alterado, salvo suas
versões, neste manual, autorizadas.

3.9 Versões monocromáticas
Seguem, abaixo, as versões monocromáticas da assinatura visual da
Guinho’s Pizzaria. FIGURAS 1 e 2. Institucionais. FIGURAS 3 e 4. Em
fundos institucionais (negativos). FIGURAS 5 e 6. Institucionais em
fundos institucionais (bicromia). FIGURAS 7 e 8. Preto e Branco. FIGURAS 9 a 12. Em fundos variados [positivo (bicromia) e negativo] podendo ser qualquer fundo homogêneo e opaco, aqui, apenas 4
exemplos: levar em consideração bom contraste e boa legibilidade.
Informações adjacentes estão no item 1.11 do capítulo 1.
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3.10 Fundos inconstantes
Os exemplos abaixo não excluem outras possibilidades e não têm a
intenção de simular peças reais, servem, apenas, como norte para se
aplicar a marca em fundos inconstantes, tendo como regras principais
o bom contraste, a boa legibilidade e a integridade da assinatura visual.
Em materiais reais, a harmonia da peça e outros aspectos também
devem ser observados. FIGURA 1. Com box, tarja ou máscara. FIGURA
2. Sem box, tarja ou máscara. Informações complementares no item
1.12 do primeiro capítulo.

3.11 Redução máxima

5

6

De acordo com os testes feitos, o tamanho mínimo para aplicação da
assinatura visual da Guinho’s Pizzaria é de 2,5cm de largura.

3.13 Direitos autorais
3.12 Usos indevidos
Na sequência, encontram-se alguns (de diversos) exemplos de alterações não autorizadas para a assinatura visual da marca. FIGURA 1. Não
modificar espacejamentos. FIGURA 2. Não alterar cores. FIGURA 3. Não
aplicar contorno. FIGURA 4. Não trocar fonte tipográfica. FIGURA 5.
Não distorcer. FIGURA 6. Não desalinhar.
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A imagem contida na FIGURA 1 do item 3.10 desse capítulo foi projetada por Kstudio / Freepik e legalmente utilizada e baixada de
http://www.freepik.com, conforme licença “free”.
A imagem contida na FIGURA 2 do item 3.10 desse capítulo foi projetada por Asierromero / Freepik e legalmente utilizada e baixada de
http://www.freepik.com, conforme licença “free”.
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4.1 Linha criativa

3

4

No que diz respeito à personalidade da marca Guinho’s Burguer, destacaram-se tais características:
• Cheese salada
• Ambiente mais modesto, bairrista, para jovens de classe B,C
• Lanche rápido para “matar a fome”
• Entrega rápida
Informações complementares no item 1.3 do primeiro capítulo desse
manual.
4.2 Logotipo
O logotipo da Guinho’s Burguer também seguiu o padrão definido no
item 1.4 do primeiro capítulo para os logotipos relacionados ao segmento de fast food. FIGURA 1. Fonte tipográfica base: Montserrat Bold.
FIGURA 2. Espaçamento entre caracteres igual a menos 25 (no programa Adobe Ilustrator CC). FIGURA 3. Espaço entre o “s” e o apóstrofo
(levando em consideração a base do apóstrofo) igual ao espaço entre
o “h” e o “o”; e o espaço entre o apóstrofo e o “o” igual a 1/4 daquele
espaço. FIGURA 4. Extração do pingo do “i”.

Guinho’s
1

x

x
4

x

4.3 Tag line e alinhamentos
A tag line “Burguer” para o burguer partiu das regras explicadas no
item 1.5 do Capítulo 1. FIGURA 1. Fonte tipográfica Libre Franklin Semi-bold, com, somente, a primeira letra maiúscula. FIGURA 2. Espaçamento entre caracteres igual a 100 (no programa Adobe Ilustrator CC).
FIGURA 3. ALTURA X igual a 42% da ALTURA X do logotipo. FIGURA 4.
Alinhamento à direita do logotipo; e distância em relação ao mesmo,
igual ao ponto médio entre o topo da letra “u” e o topo da letra “h” do
“Guinho’s”: esta medida, retirada da parte superior do logotipo, deve
ser aplicada abaixo do mesmo, partindo da base do “n”, servindo,
assim, de espaço entre o logotipo e o topo da tag line. FIGURA 5. Redução proporcional (partindo da base esquerda da tag line) até alinhar-se
à extrema esquerda da letra “h” do logotipo.
Obs.: A altura x é a altura das letras minúsculas de uma família tipográfica.
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alinhadas pela base da circunferência “B”, uma pela esquerda e uma
pela direita. FIGURA 4. Quatro circunferências “E” foram alinhadas à
circunferência “B”, duas à esquerda e duas à direita. Destas, duas, uma
de cada lado, tiveram seus topos alinhados pela base da linha de
módulos imediatamente abaixo do centro do diagrama, e, as outras
duas, à base da linha de módulos subsequente. FIGURA 5. Para a fixação dos centros de 14 circunferências “G”, foram utilizadas as intersecções das bordas dos módulos, mantendo uma frequência no intervalo
entre uma círcunferência e outra. Quatorze circunferências “F” foram
fixadas concentricamente às circunferências “G". FIGURA 6. No programa Adobe Ilustrator, cada nó superior de cada circunferência “G” foi
arrastado até o topo da circunferência “F”, tornando-se um formato
oval. FIGURA 7. Cada uma dessas novas formas de formato oval foi
inclinada no eixo x com ângulo variando entre 10 e 60 graus positivos
e 10 e 50 graus negativos, com intervalos de 10 graus. Os vetores
foram então trabalhados de acordo com o objetivo pretendido e o
resultado atingido (ainda inserido no diagrama base) está na FIGURA 8.
1

2

A

A

B

4.4 Símbolo
FIGURA 1. O símbolo do burguer iniciou com o diagrama padrão para
todos os símbolos das assinaturas afiliadas ao Grupo Guinho’s, conforme explanado no item 1.6 do primeiro capítulo. FIGURA 2. Em seguida,
foram acrescentadas as circunferências “C” e “E”, tendo como referência a grade de 24x24 módulos quadrados. A circunferência “D” é concêntrica às demais e ocupa 3 módulos de diâmetro, e foi construída
apenas como referencial para a formação das circunferências “F” e
“G”, que são a sequência de duas subdivisões, por 2, da circunferência
“D”, e concêntricas a esta. FIGURA 3. Duas circunferências “C” foram
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Para o alinhamento, também seguindo as diretrizes do item 1.6 do capítulo 1, o diagrama base, com o símbolo inserido, foi dimensionado a
duas vezes a altura do logotipo. A distância entre o mesmo e o logotipo
é igual ao espaço entre o topo do “u” e o topo do “h” vezes 1,5. Depois,
o diagrama foi centralizado pelo logotipo, conforme FIGURA 9.

4.5 Cores institucionais
No burguer, com a intenção de provocar um sentimento de alegria,
juventude, otimismo e energia, e despertar o apetite, foi mantido o
amarelo. Esta cor pode lembrar também pão, maionese e mostarda,
nesse caso. E transmitindo urgência (rapidez), optou-se por continuar
com o vermelho, que, nesse caso, ainda pode fazer referência a carne
e a catchup. A combinação quente dessas cores é bem popular e traz
a ideia do calor humano, do bairrismo. Abaixo, seguem os códigos
cromáticos dos tons escolhidos como cores institucionais para a
Guinho’s Burguer.

C: 0, M: 90, Y: 100, K: 0

C: 0, M: 15, Y: 95, K: 0

R: 216, G: 55, B: 35

R: 241, G: 201, B: 15

YU GOTHIC: conjunto de fontes para textos longos. Exemplos: relatórios escritos, manuais, etc.

4.6 Alfabeto padrão
Preferiu-se fontes um tanto quanto mais soltas e alegres para compor
o alfabeto padrão a ser utilizado nos textos dos materiais e peças do
burguer.
OVERLOCK: conjunto de fontes para peças institucionais. Exemplos:
fachada, outdoor institucional, cartão de visitas, painel, banner digital
institucional, rodapé de e-mail, etc.
Regular
AaBbCc
123

Italic
AaBbCc
123

Black
AaBbCc
123

Black Italic
AaBbCc
123

Bold
AaBbCc
123

Bold Italic
AaBbCc
123

MITR: conjunto de fontes para peças comerciais. Exemplos: Cardápio,
panfleto com produtos e preços, banner digital com produtos e preços,
etc.
Extra-light
A a B b C c
1 2 3

Light
A a B b C c
1 2 3

Semi-bold
AaBbCc
123

Bold
AaBbCc
123

Regular
AaBbCc
123

Medium
AaBbCc
123

Light
AaBbCc
123

Semi-light
AaBbCc
123

Regular
AaBbCc
123

Semi-bold
AaBbCc
123

Bold
AaBbCc
123
4.7 Assinatura visual
Abaixo, está a assinatura visual da marca Guinho’s Burguer, composta
por símbolo, logotipo, tag line e suas cores institucionais. Seu desenho
original não pode, sob nenhuma hipótese, ser alterado, salvo suas
versões, neste manual, autorizadas.

4.8 Área de proteção
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A seguir, a ilustração da área de proteção da assinatura visual do burguer, que utiliza a largura do “G” do logotipo como delimitador, conforme especificado no item 1.10 do capítulo 1.

4.9 Versões monocromáticas
Seguem, a baixo, as versões monocromáticas da assinatura visual do
burguer. FIGURAS 1 e 2. Institucionais. FIGURAS 3 e 4. Em fundos institucionais (negativos). FIGURAS 5 e 6. Institucionais em fundos institucionais (bicromia). FIGURAS 7 e 8. Preto e Branco. FIGURAS 9 a 12. Em
fundos variados [positivo (bicromia) e negativo] - podendo ser qualquer fundo homogêneo e opaco, aqui, apenas 4 exemplos: levar em
consideração bom contraste e boa legibilidade. Informações adjacentes estão no item 1.11 do capítulo 1.
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4.10 Fundos inconstantes
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Os exemplos abaixo não excluem outras possibilidades e não têm a
intenção de simular peças reais, servem, apenas, como norte para se
aplicar a marca em fundos inconstantes, tendo como regras principais
o bom contraste, a boa legibilidade e a integridade da assinatura visual.
Em materiais reais, a harmonia da peça e outros aspectos também
devem ser observados. FIGURA 1. Com box, tarja ou máscara. FIGURA
2. Sem box, tarja ou máscara. Informações complementares no item 1.12
do primeiro capítulo.
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Não distorcer. FIGURA 6. Não desalinhar.
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4.11 Redução máxima
De acordo com testes, o tamanho mínimo para aplicação da assinatura
visual da Guinho’s Burguer é de 2,5cm de largura.

4.13 Direitos autorais
4.12 Usos indevidos
Na sequência, encontram-se alguns (de diversos) exemplos de alterações não autorizadas para a assinatura visual da marca. FIGURA 1. Não
modificar espacejamentos. FIGURA 2. Não alterar cores. FIGURA 3. Não
aplicar contorno. FIGURA 4. Não trocar fonte tipográfica. FIGURA 5.

As imagens contidas nas FIGURAS 1 e 2 do item 2.9 desse capítulo
foram projetadas por Jannoon028 / Freepik e legalmente utilizadas e
baixadas de http://www.freepik.com, conforme licenças “free”.

