
MANUAL DA MARCA
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Este manual da marca tem como objetivo preservar 
as propriedades, facilitar a correta propagação, 
percepção, identificação e memorização da marca.
Todas as recomendações, especificações e normas 
contidas neste manual devem ser obrigatoriamente 
seguidas, a fim de auxiliar na comunicação da marca.
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DIRETRIZES
TÉCNICAS

Nas próximas páginas estão apresentados os principais elementos que 
compõem a identidade visual da marca. Entre eles, toda a construção da 
assinatura visual e suas versões de aplicação, a família tipográfica e a paleta 
de cores da identidade.
Todos esses elementos foram criados para que, combinados, formem a 
identidade visual da marca Solution. Este guia inclui as especificações para 
estes elementos principais e alguns exemplos das aplicações para 
demonstrar as melhores e corretas práticasde utilização.
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LOGO
POLICROMIA

Nesta página, apresenta-se a assinatura primária vertical da marca Fockink.
Esta é uma versão policromática e deve ser utilizada em qualquer material da empresa,

seja ele impresso ou digital, que permita a reprodução de todas as cores.
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GRADE DE
CONSTRUÇÃO

Somente no caso de total impossibilidade de uso dos meios de reprodução eletrônica
deverá ser utilizado o diagrama abaixo, no qual a retícula de módulos quadrados orienta

na construção do símbolo e espacejamento do logotipo.
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PADRÃO
TIPOGRÁFICO

Dunkin - Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890$%&(.,;’”/|!?)

Segoe UI - Semibold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890$%&(.,;’”/|!?)

A marca Fockink foi desenvolvida a partir de uma grade de construção, porém podemos
adotar as famílias tipográficas Dunkin e Segoe UI para a aplicação em documentos

e demais peças gráficas ou digitais não previstas neste manual.
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PALETA
DE CORES

CMYK
RGB
Hex

Pantone

0 0  0  100
0 0  0
#000000
2336 C

CMYK
RGB
Hex

Pantone

0 0  0  80
51 51 51
#333333
2334 C

CMYK
RGB
Hex

Pantone

0 0  0  40
178 178 178
#B2B2B2
2332 C

CMYK
RGB
Hex

Pantone

0 100 100 0
255 0  0
#ff0000
2035 C

As cores da identidade devem ser rigorosamente respeitadas a fim de manter a fidelidade
da experiência cognitiva. Cada matiz foi cuidadosamente estudada

para proporcionar o maior conforto visual possível.
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VERSÃO
POLICROMÁTICA

Quando for possível a aplicação da marca em cores, 
deve-se utilizar a combinação que apresentar melhor contraste.
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VERSÃO
MONOCROMÁTICA

Quando for necessária a aplicação da marca sem cores, ou escala de cinza,
deve-se utilizar a versão positiva ou negativa, dependendo do caso.
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ESCALA
DE CINZA

Quando for necessária a aplicação da marca sem cores,
e for possivel a aplicação da escala de cinza,

deve-se utilizar conforme a melhor adaptação.
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APLICAÇÃO
SOBRE FUNDOS

A orientação para o uso da logomarca colorida sobre fundos (gráfico ou fotografia)
é de acordo com a legibilidade, o reconhecimento da sua forma.

Em fundos onde não garantimos uma leitura adequada,
devemos utilizar as versões monocromáticas da marca.
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ÁREA DE
PROTEÇÃO

Devemos manter um espaço mínimo entre a marca da Fockink e outros elementos.
A área de proteção é medido com base no tamanho do apóstrofo

que compõe o “C”, como mostrado abaixo.

BASE DA ÁREA
DE PROTEÇÃO:
TAMANHO DO APÓSTROFO
QUE COMPÕE O “C”.
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REDUÇÃO
(DIMENSÃO MÍNIMA)

A dimensão mínima preserva a legibilidade da marca
e tem a medida estipulada ao lado.

2 X 0,22CM
12PX

Para impressão em materiais gráficos em geral,
a dimensão mínima é de 12px em ambientes digitais 
ou 2 x 0,22cm em impressos, tendo como 
referência a altura do lettering “Fockink” da marca.
Neste caso não se aplica o posicionamento.
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USOS
INCORRETOS

A marca não deve ser alterada, seja nas suas cores, diagramação ou proporções.
Ao lado figuram alguns erros que podem ocorrer. Comparando com a marca original,

verifique os usos incorretos e se assegure de que a marca Fockink nunca seja alterada.

USO CORRETO

Foi alterada a proporção
entre os elementos

Foi alterada a cor da marca Foi alterada a tipografia A marca foi deformada Foi alterado o espaçamento
entre os elementos

NUNCA criar variações
de cores

NUNCA rotacionar
a marca

NUNCA aplicar
contornos

NUNCA modificar
as proporções
entre lettering

e logotipo

NUNCA alterar
a diagramação
dos elementos
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GRÁFISMO Este é o elemento que forma o grafismo da identidade. Extrapole o tamanho dele para 
além dos limites da página, de modo que ele venha a cobrir uma das laterais do material.

Use a criatividade para criar materiais que conversem com toda a identidade que está 
neste manual. O importante é diversificar o uso dos grafismos de material para material, 

dando assim, dinamismo à identidade.

K é décima primeira letra do alfabeto latino.

Kilo - prefixo do Sistema Internacional de 
Unidades que indica que a unidade de medida 
padrão foi multiplicada por mil.

Kelvin - unidade de temperatura termodinâmica 
do Sistema Internacional de Unidades.

Potássio - cujo símbolo químico é K.
É um elemento químico essencial para o homem, 
encontrado em muitas hortaliças, e essencial para 
o crescimento das plantas.
Empregado em células fotoelétricas.

K
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MATERIAIS
GRÁFICOS

Neste capítulo apresentam-se os materiais
gráficos, suas especificações referentes a medidas,
revestimentos e gramaturas dos papéis da
identidade visual da marca Fockink.



Nome Sobrenome
Função / Ocupación

Avenida Presidente Kennedy, 3312 • 98.280-000
Panambi - RS - Brasil

cliente@fockink.ind.br
www.fockink.ind.br

+55 55 3375 9500

e-mail@fockink.ind.br

+55 55 123 456 789
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CARTÃO
DE VISITA

Tamanho: 90 mm x 50 mm
Papel: Couchê 350 g

Revestimento: Prolam - Dois Lados
Acabamento: Verniz Localizado

Cor: 4x4
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PAPEL
TIMBRADO

Tamanho: A4
Papel: off-set 90 g

Cor: 4x0

Av. Pres. Kennedy, 3312 • 98.280-000
Panambi - RS - Brasil

+55 55 3375 9500 cliente@fockink.ind.br
www.fockink.ind.br
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ENVELOPE
OFÍCIO

Tamanho: 229 x 81mm
Papel: off-set 150 g

Cor: 4x1
Faca de corte padrão

Av. Pres. Kennedy, 3312 • 98.280-000
Panambi - RS - Brasil

+55 55 3375 9500 cliente@fockink.ind.br
www.fockink.ind.br
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ENVELOPE
SACO

Tamanho: 229 x 324mm
Papel: off -set 150 g

Cor: 4x1
Faca de corte padrão

Av. Pres. Kennedy, 3312 • 98.280-000
Panambi - RS - Brasil

+55 55 3375 9500 cliente@fockink.ind.br
www.fockink.ind.br
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PASTA
OFÍCIO

Pasta
Papel: triplex brilho 300g

Cor: 4x0
Tamanho: 340mm x 235mm

Revestimento externo: prolam fosco
Acabamento externo: verniz localizado

Lapela
Papel: triplex brilho 300g

Cor: 4x0
Revestimento externo: prolam fosco

Av. Pres. Kennedy, 3312 • 98.280-000
Panambi - RS - Brasil

+55 55 3375 9500 cliente@fockink.ind.br
www.fockink.ind.br
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BLOCO
DE ANOTAÇÕES

Tamanho: 148 mm x 210 mm
Papel: Off Set 90g

Cor: 4x0
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MATERIAIS
DIGITAIS

Neste capítulo apresentam-se os materiais
digitais, suas especificações referentes a medidas,
aplicações da identidade visual da marca Fockink.
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ASSINATURA
DE E-MAIL

A assinatura de e-mail é composta por uma
imagem que deve ser configurada em seu

software de gerenciamento de e-mails.

Nome Sobrenome
Função | Setor | Fockink
e-mail@fockink.ind.br

Telefone:  +55 (55) 123 456 789
Ramal: 123
Celular: +55 (55) 123 456 789
www.fockink.ind.br
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APRESENTAÇÃO
EM SLIDES

A apresentação eletrônica é hoje o formato mais utilizado
para comunicar as realizações e projetos da empresa,

para públicos externos e internos.
Sua padronização visa assegurar a personalidade da marca Fockink.

Título Principal
Linha de apoio

Título
Secundário

Título do Slide
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 conse
quat. 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 

Título Imagem

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

Neste capítulo apresentam-se os materiais
diversos, suas especificações referentes a medidas,
aplicações da identidade visual da marca Fockink.
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IDENTIFICAÇÃO
VEÍCULAR

X

X/5

Y/4

Y

X/21

IMPORTANTE:
• Todas as dimensões aqui presentes são aproximadas

e foram tomadas em função de “X”.
“X” corresponde à altura do veículo, exceto as suas rodas.

• Solicite sempre os arquivos digitais dos elementos presentes
nessa programação visual para plotagem das películas adesivas.
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IDENTIFICAÇÃO
VEÍCULAR

fockink.ind.br

+55 55 3375 9500
XX/5

IMPORTANTE:
• Todas as dimensões aqui presentes são aproximadas

e foram tomadas em função de “X”.
“X” corresponde à altura do veículo, exceto as suas rodas.

• Solicite sempre os arquivos digitais dos elementos presentes
nessa programação visual para plotagem das películas adesivas.
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MARCA
ROCKINK

No mercado externo, o sobrenome da família
é representado pela marca Rockink,
conhecida mundialmente.

Neste capítulo apresentam-se as variações da marca,
suas especificações, baseadas nas aplicações
da identidade visual da marca Fockink.
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LOGO
POLICROMIA

Nesta página, apresenta-se a assinatura primária vertical da marca Fockink.
Esta é uma versão policromática e deve ser utilizada em qualquer material da empresa,

seja ele impresso ou digital, que permita a reprodução de todas as cores.

generating solutions and integrating technologies

generando soluciones e integrando tecnologías
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GRADE DE
CONSTRUÇÃO

Somente no caso de total impossibilidade de uso dos meios de reprodução eletrônica
deverá ser utilizado o diagrama abaixo, no qual a retícula de módulos quadrados orienta

na construção do símbolo e espacejamento do logotipo.

generating solutions and integrating technologies

generando soluciones e integrando tecnologías
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VERSÃO
POLICROMÁTICA

Quando for possível a aplicação da marca em cores, 
deve-se utilizar a combinação que apresentar melhor contraste.

generating solutions and integrating technologies

generando soluciones e integrando tecnologías

generating solutions and integrating technologies generating solutions and integrating technologies generating solutions and integrating technologies

generando soluciones e integrando tecnologías generando soluciones e integrando tecnologías generando soluciones e integrando tecnologías
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VERSÃO
MONOCROMÁTICA

Quando for necessária a aplicação da marca sem cores, ou escala de cinza,
deve-se utilizar a versão positiva ou negativa, dependendo do caso.

generating solutions and integrating technologies generating solutions and integrating technologies

generando soluciones e integrando tecnologías generando soluciones e integrando tecnologías
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ESCALA
DE CINZA

Quando for necessária a aplicação da marca sem cores,
e for possivel a aplicação da escala de cinza,

deve-se utilizar conforme a melhor adaptação.

generating solutions and integrating technologies

generando soluciones e integrando tecnologías

generating solutions and integrating technologies generating solutions and integrating technologies generating solutions and integrating technologies

generando soluciones e integrando tecnologías generando soluciones e integrando tecnologías generando soluciones e integrando tecnologías
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CRÉDITOS
©2020Design da marca e identidade criada por:

55 3332 9924
atendimento@zagencia.com
www.zagencia.com

Lembre-se de seguir SEMPRE as regras deste manual para a correta propagação da mesma. 
Qualquer dúvida ou casos omissões neste manual, seja sobre a marca, aplicações, etc, entre 
em contato com a Z Agência.

Publicitário responsável:
Fabio da Costa Petry
petry.fabio@gmail.com

Supervisão
Cláudia Andrade
claudia@zagencia.com

Obrigado.

Z AGÊNCIA




