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A PRECODE

Missão

Atuar de forma rentável, atendendo as necessidades em
e-commerce de nossos clientes, formando um relacionamento de
longo prazo, fidelizando os e-consumidores de nossos clientes e
fortalecendo com isso sua marca.

Visão

Ser reconhecida como a melhor empresa em gestão de
e-commerce no mercado Brasileiro pela excelência em gestão de
qualidade em e-commerce.

Valores
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Respeito as pessoas, integridade, honestidade, dedicação,
competência, ética, inovação, qualidade e fé em Deus.
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Nossa marca é identificada
pelo que fazemos

Posicionamento

O nosso negócio é fazer e-commerce, a Precode foi
criada à partir da necessidade de nossos clientes em
entrar e permanecer no mercado de e-commerce de
maneira diferenciada, entendemos que a qualidade no
atendimento, respeito ao cliente aliado a um negócio
estruturado e inovador é o foco principal para agregar
resultados com alta performance. Assim nasceu a Precode,
somos apaixonados por e-commerce, contamos com
profissionais atualizados e especializados que buscam a
cada dia um novo diferencial para nossos clientes.

A Precode preza pela excelência na gestão de qualidade em
e-commerce, trabalhamos para nos tornarmos referência
no mercado Brasileiro de gestão de e-commerces e
na entrega de uma plataforma robusta com soluções
completas para o seu negócio.
Cuidamos desde o planejamento à execução do seu
e-commerce, analisamos detalhadamente todos os passos
até o lançamento do projeto, aliado a todo nosso knowhow de vários anos de mercado, dentro de uma estrutura
e tecnologia 100% própria.
Estamos sempre focados em inovação, desempenho e
resultados. Por isso, assumimos junto a nossos clientes
a responsabilidade pela elaboração e execução do plano
de negócios para as vendas diretas e pelos canais de
marketplace.

Manual de identidade de marca

A Precode

6

LOGOTIPO

Composição

DOWNLOAD(EPS)
DA LOGOTIPO
DOWNLOAD(PNG)
DA LOGOTIPO

O logotipo da Precode é suporte mais importante para a comunicação
da marca. Utilizando dois componentes em equilíbrio, ícone e tipografia,
transmitem as características da Precode.

Ícone

Tipográfia

Tagline

Assinatura padrão

Assinatura curta

A assinatura padrão é a comunicação mais
efetiva para utilização em todos os meios.
Os componentes da mesma não devem ser
alterados.
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A assinatura curta é necessária em casos
onde a tipografia não se encaixaria de forma
harmoniosa ao projeto.
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Padrão Tipográfico
Estas são as fontes utilizadas na composição das marca da Precode.
Outras variações da marca principal devem seguir o padrão de manter
as palavras que compõem o logotipo secundário (Gráfica, Editora,
Informática, etc) em Myriad Pro Bold e descritor, com informações
suplementares (setores, segmentos, etc) em Gobold Lowplus, abaixo
da marca.

Myriad Pro Bold
Gobold Lowplus
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Dimensões mínimas
Para assegurar sua legibilidade da logomarca, devem ser respeitadas
as dimensões mínimas de veiculação (8 mm) em materiais gráficos. Esta
regra pode ser flexibilizada no caso de utilização em outras mídias,
como websites. Em qualquer caso, no entanto, é fundamental atentar
para a perfeita visualização de todos os elementos da logotipo.

12mm
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Área livre
Para garantir o impacto visual e a legibilidade da logotipo, é preciso
resguardar uma área em torno dela equivalente, no mínimo, ao
tamanho do “e”.

Nust, corroviti tori ut es sit, to tem. Ci blab il ma cuptate mporum imiliat ex
eius aut la plibusciet quisquidior repedi cum accabor endipsandi cone vellaciandel im quo evelecesto tempero bea dolorempos erum as vollab illacerumet que
nonsecto
od ut hari
rerias accabore, vent
quosseque
dolupta
tibus.
Volum non
et inctori
o m n i s
most, corempo rercid molupta
ssimillandis dellabo
reptatem rate velit a volupta tempedi ratur aut aceprae sitibus aut dolorumet re conet laborerum quidis rehenda ndusdae. Qui nobisimus nis ducipsamet lantibusam et idellabo. Ficae quis repuda poreptaque nuscili antium
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Usos incorretos
Nesta página, especificamos o uso incorreto do logotipo. Para garantir
o impacto visual e a legibilidade do logotipo é necessário respeita-los.

Não inserir efeitos

Não rotacionar

Não utilizar em outline

Não distorcer

Não aplica como marca d’água

Não aplica moldura

Não desalinhar elementos

Não alterar proporções originais

Manual de identidade de marca

A logotipo

12

CORES

Sistema de cores
Ao aplicar as cores das marcas existe a necessidade de se respeitar os
códigos de acordo com cada método de impressão para que haja fidelidade e coesão na reprodução.

Cores primarias

Cores secundárias

As cores primárias, são
para uso essencial de
qualquer produção
relacionado a Precode.

HEX #0062a5
C 98% M 62% Y 12% K 0%
R 0 G 92 B 165
PANTONE 18-4244 TCX
100%

80%

HEX #244260
C 96% M 82% Y 49% K 13%
R 36 G 66 B 96
PANTONE P 108-16 C
60%

20%

40%

HEX #7e8083
C 60% M 47% Y 45% K 0%
R 126 G 128 B 132
PANTONE P 179-9 C
100%

80%

Caso haja necessidade
utilização de outras cores
complementares à marca.

100%

HEX #f5d130
C 4% M 22% Y 92% K 0%
R 45 G 210 B 50
PANTONE 7548 CP
60%

40%

20%

60%

40%

20%

100%

HEX #009bdb
C 100% M 0% Y 0% K 0%
R 0 G 155 B 219

100%

80%
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Logotipo colorida
Para garantir que o logotipo se mantenha no mesmo sistema de cores
da Precode, ela sempre deve aparecer aplicada em fundos coloridos da
seguinte forma:

Fundo azul sempre com a logo branca

Logotipo azul e fundos claros

Logo azul branca em fundos escuros

Logotipo azul e fundos claros

Logotipo negativa

Logotipo positiva
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Usando com imagens
de fundo
Para garantir que o logotipo se mantenha no mesmo sistema de cores
da Precode, ela sempre deve aparecer aplicada em fundos com imagem
da seguinte forma:

Logotipo azul é aplicado em imagens com
fundos claros

Logotipo branca é aplicado em imagens com fundos
claros

Logotipo preto não é inserido com fundos claros

Logotipo azul é aplicado em imagens com
fundos escuros

Logotipo branca é aplicada em imagens com fundos
escuros

Logotipo preto não é inserido com fundos escuros
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TIPOGRÁFIA

Fontes
A tipografia institucional identifica e uniformiza os textos de peças de
comunicação institucionais e promocionais da empresa. Trata-se das
famílias Ubuntu para títulos, subtítulos e texto. Open Sans para textos
e web font e League Spartan para títulos.

Aa

Aa

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
01234569789 @?!(){}[];:.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
01234569789 @?!(){}[];:.

Ubuntu

Open Sans

League Spartan

The Ubuntu Font Family are a set of matching
new libre/open fonts in development during
2010-2011. The development is being funded by
Canonical Ltd on behalf the wider Free Software
community and the Ubuntu project. The technical
font design work and implementation is being
undertaken by Dalton Maag.

Open Sans is a humanist sans serif typeface
designed by Steve Matteson, Type Director of
Ascender Corp. This version contains the complete 897 character set, which includes the standard
ISO Latin 1, Latin CE, Greek and Cyrillic character
sets. Open Sans was designed with an upright
stress, open forms and a neutral, yet friendly
appearance. It was optimized for print, web, and
mobile interfaces, and has excellent legibility
characteristics in its letterforms.

Taking a strong influence from ATF’s classic Spartan family, we’re starting our own family out with
a single strong weight. We’ve put a few unique
touches into a beautiful, historical typeface, and
made sure to include an extensive characterset –
currently totaling over 300 glyphs

Títulos, subtítulos e texto

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
01234569789 @?!(){}[];:.
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GRAFISMO

Grafismo
O grafismo é um dos elementos
da identidade visual da Precode,
e pode ser utilizado na criação
de materiais de comunicação
diversos.

DOWNLOAD(EPS)
DO GRAFISMO
Manual de identidade de marca
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Grids

7x

Grids para
Display online

10x

Soluções em
e-commerce!

Soluções em
e-commerce!
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed

10x

Para manter a comunicação
integrada, utilize a grid para
alinhar os elementos dos banners
display.

580x400

É importante seguir o mesmo
padrão de layout mostrado nesse
manual para que gere relevância
nos padrões visuais da marca.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laore

call to action

30x

20x

930x180

5x

Soluções em
e-commerce!

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy

call to action

30x
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call to action
300x1050

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy

970x250

7x

Soluções em
e-commerce!

Grids

call to action
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Grid para
impressos
Alinhando e desenvolvendo uma caracteristica da marca, os layouts impressos
devem conter uma grid com 6 colunas.

Solução em
e-commerce!

Solução em
e-commerce!

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laore

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laore
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PAPELARIA

Cartão de visitas

DOWNLOAD
DO CARTÃO(EPS)

Horizontal

Vertical

Nome Sobrenome
CARGO

Nome Sobrenome
CARGO

Maringá, PR
Av. Pedro Taques, 294
Ed. Atrium, Torre norte, 18º
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www.precode.com.br

email@email.com
44 000 000
Maringá, PR
Av. Pedro Taques, 294
Ed. Atrium, Torre norte, 18º
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Envelope

DOWNLOAD
DO ENVELOPE

Maringá, PR, 87030-008
Av. Pedro Taques, 294
Ed. Atrium, Torre norte, 18º

Nome
Nome da empresa
Número e Rua
Cidade, Estado e CEP
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Papel timbrado
DOWNLOAD (WORD)
DO PAPEL TIMBRADO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te
feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te
feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te
feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis

Maringá, PR - Av. Pedro Taques, 294
Ed. Atrium, Torre norte, 18º
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Assinatura de e-mail

LINK
ASSINATURA

Nome Sobrenome
Cargo

www.precode.com.br
Av. Predo Taques, 294
Ed. Atrium, 18º Andar - Maringá - PR
Fone: 44 | 3046-1731
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MERCHANDISING

Aplicações
Respeitando a área livre, sistema de cores e utilizando o grafismo da marca, podemos obter um resultado fiel a marca da Precode em produtos como:
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Aplicações continuação

Manual de identidade de marca

Merchandising

31

MASCOTE

PR-E

DOWNLOAD (EPS)
MASCOTE

Dando um visual mais amigável à Precode, nosso mascote, PR-E, pode ser utilizado em materiais afim de deixa-los descontraídos.
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Usando o mascote
Ao aplicar o PR-E em qualquer material, ele
deverá aparecer de forma humorada e descontraída. Seus olhos permitem trabalhar de
forma descontraída as expressões como indica
essa pagina.

Não aplica o PR-E
sem nenhum tipo de
expressão.

Soluções em
e-commerce!

Sempre aplicar alguma
expressão ao PR-E ao
aplica-lo.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laore

Soluções em
e-commerce!
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laore
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