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Apresentação
A marca é o elemento principal de uma identidade visual. 

Quando bem utilizada, torna-se o item primário para o 

reconhecimento de qualquer empresa, instituição ou 

produto no menor tempo de leitura e espaço. 

A assinatura principal WEIKU é formada pela união de 

símbolo, logotipo e texto suporte.

Prioritariamente, ela deve ser aplicada nas cores

institucionais sobre fundo branco, respeitando sempre as 

proporções, área de proteção e os alinhamentos entre 

todos os elementos que constituem a marca WEIKU.

O slogan "para uma vida" não faz parte da marca

WEIKU contudo, sempre que possível, deve ser utilizado

em todos os materiais. Sua aplicação será

apresentada neste manual.



Assinaturas
Existem três formas predominantes para

a utilização da marca WEIKU: principal(A), reduzida(B) e 

restrita(C). As marcas principal(A) e reduzida(B) são 

prioritárias e devem ter predominância nas aplicações. 

A  marca restrita(C) é utilizada somente em nossos produtos, 

uso interno ou com pré-aprovação do Departamento de 

Marketing, sua aplicação deve ser cautelosa para que não 

descaracterize a marca WEIKU.

Importante: Todo material desenvolvido

internamente ou por terceiros deve ser previamente 

aprovado pelo Departamento de Marketing WEIKU,

através do e-mail marketing@weiku.net.
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Reduzida(B)

Principal(A)

Restrita(C)



Malha de
Construção

O desenho da marca WEIKU constitui-se a partir das 

relações entre seus elementos: as distâncias e os 

alinhamentos estabelecidos proporcionam uma sensação 

visual de equilíbrio, harmonia e estabilidade.

Os diagramas ao lado possibilitam a visualização da 

geometria da marca e a malha quadriculada estabelece as 

proporções entre os elementos.
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w

w

Não é permitido redesenhar a marca.

Os arquivos digitais, com todas as versões permitidas, 

podem ser encontrados nas unidades WEIKU e 

disponibilizados mediante solicitação.
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Reduzida(B)

Principal(A)

Restrita(C)



Área de
Proteção
A área de proteção objetiva preservar a visibilidade

e leitura da marca WEIKU evitando a aproximação excessiva 

de outros elementos. Portanto, nenhum elemento gráfico, 

texto, imagem ou qualquer informação deve ultrapassar

o espaço delimitado pela linha pontilhada na cor laranja.

O tamanho "w" equivale à intersecção do símbolo cinza

e sua área de proteção é definida por 2w.

2w

2w
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Reduzida(B)

Principal(A)

Restrita(C)



Dimensionamento
Para garantir a reprodução legível da marca WEIKU,

foi estabelecida a redução máxima para cada uma de

suas assinaturas. Deve-se respeitar a proporção

entre os elementos, não podendo haver nenhum

tipo de alteração nas respectivas formas e

espaçamentos.

Evite usar a marca WEIKU com medidas inferiores a 

20 milímetros de comprimento para Materiais Gráficos,

100 pixels de comprimento para Mídias Digitais e

15 milímetros de comprimento para Produtos.
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20mm

Materiais Gráficos

Mídias Digitais

100 px

Produtos

15mm



Cromias
Institucionais
As cores possuem grande importância na

identificação visual de uma marca e sua utilização de

forma estratégica otimiza o reconhecimento por

parte do público. A WEIKU possui duas cromias 

institucionais, que devem ser utilizadas em todos os veículos 

de comunicação e 3 cromias de apoio. A relação ao

lado apresenta as especificações técnicas nas

principais escalas de cores.

Pantone 5405

Escala CMYK: C70% + M30% + Y15% + K45%

Escala RGB: R66 + G95 + B118

Escala WEB: #425F76

Pantone Cool Gray 6

Escala CMYK: K30%

Escala RGB: R187 + G188 + B191

Escala WEB: #BBBCBF

Cores Principais

Pantone Orange 021

Escala CMYK: M70% + Y100%

Escala RGB: R215 + G111 + B44

Escala WEB: #D76F2C

Pantone Cool Gray 11

Escala CMYK: K65%

Escala RGB: R118 + G120 + B122

Escala WEB: #76787A

Pantone Cool Gray 9

Escala CMYK: K50%

Escala RGB: R146 + G148 + B150

Escala WEB: #929496

Cores de Apoio

As cores de apoio poderão ser utilizadas em detalhes

de materiais publicitários, slogans e versões da marca em 

escalas de cinza, abordadas adiante.
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Adesivos Vinil
Plotagens e Frota
Para a produção de materiais onde a utilização de 

adesivo vinil é obrigatória como: placas de sinalização ou 

frota de veículos as cores oficiais devem ser 

obrigatoriamente seguidas. Atenção: A cor Azul oficial  

WEIKU apenas é encontrada na marca ARLON. Não existe 

outro fabricante que possua cor similar aceitável para 

utilização.
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Importante: Em caso de dúvidas entre em contato 

com o  Departamento de Marketing WEIKU, através do 

e-mail marketing@weiku.net.

AZUL ARLON

ARLON série 2100/2200/2270

Código 66 medium blue

CINZA ARLON

ARLON série 2100/2200/2270

Código 28 Dove Grey

Marca e Cores Oficiais

LARANJA ARLON

ARLON série 5000/5050

Código 109 Orange

Marca Secundária

CINZA ORACAL

ORACAL série 651

Código 072 Light Grey

LARANJA ORACAL

ORACAL série 651

Código 036 Light Orange

CINZA ORACAL

ORACAL série 651

Código 076 Tele Grey

CINZA ARLON

ARLON série 2100/2200/2270

Código 50 Medium Grey



Tipologia
A tipologia VERDANA é a fonte principal da 

marca WEIKU. Seu estilo NEGRITO (bold) é utilizado

para o logotipo principal e, NORMAL (regular) para

o texto de suporte. In His Hands e Open Sans são

fontes de apoio da marca WEIKU.

Fonte Principal:
VERDANA BOLD

Fonte Secundária:
VERDANA REGULAR

Fonte de Apoio:
IN HIS HANDS REGULAR

Fonte de Apoio:
OPEN SANS REGULAR

Fonte de Apoio:
OPEN SANS LIGHT

As fontes de apoio podem ser utilizadas em  

materiais publicitários ou slogans desde que não

descaracterizem a identidade visual WEIKU.
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Padrões
da Marca
Por padrão, a marca WEIKU colorida sobre fundo

branco (1) é a opção principal de utilização. Caso não seja 

possível utilizar dessa forma, apresentamos outras opções 

de utilização da marca, ordenadas por prioridade.

Importante: Os padrões da marca WEIKU principal(A) 

apresentados ao lado são os mesmos utilizados para a 

marca na versão reduzida(B) e restrita(C).

Atenção: Em caso de dúvidas sempre consulte o  

Departamento de Marketing WEIKU, através do e-mail 

marketing@weiku.net.

1. Colorida

2. Tons de Cinza

3. Monocromática

4. Monocromática
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Padrões
da Marca

Para aplicações da marca em fundos de cores

padrão WEIKU, fundos escuros ou imagens deve-se 

utilizar a versão monocromática, respeitando critérios de

contraste e legibilidade.

Importante: Os padrões da marca WEIKU principal(A) 

apresentados ao lado são os mesmos utilizados para a 

marca na versão reduzida(B) e restrita(C).

Atenção: Em caso de dúvidas sempre consulte o  

Departamento de Marketing WEIKU, através do e-mail 

marketing@weiku.net.
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O slogan  "para uma vida" não faz parte da marca

WEIKU contudo, têm suma importância na identidade

visual da empresa. Deve ser utilizado sempre que possível 

para complementar a marca.

In His Hands é a tipologia oficial do slogan.

A fonte passou por pequenos ajustes para dificultar sua  

reprodução assegurando maior força a marca WEIKU.

Assinaturas
com Slogan

Reduzida(B)

Principal(A)

Restrita(C)
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Principal(A)

gg

f

h h

2w

A construção do slogan "para uma vida" segue

regras específicas proporcionando melhor simetria e

facilitando a identificação da marca WEIKU.

Seu comprimento foi definido usando como base

o símbolo cinza, demonstrado ao lado pela distância "a-b".

Inclinação (skew) de 9º do eixo "y" conforme

medidas "c-d". Rotacionar 9º conforme indicação "e".

Para a marca principal(A) o alinhamento horizontal usa 

como base, parte do símbolo cinza, sendo alinhado pelo 

topo, conforme indicação "g". O posicionamento vertical será 

de 2w além do logotipo WEIKU, conforme indicação "f".

Para as marcas reduzida(B) ou restrita(C) seu alinhamento 

será pela base do logotipo WEIKU, conforme indicação "h".

O tamanho "w" equivale à intersecção do símbolo

cinza e sua área de proteção é definida por 2w, conforme

instruções na página 7.

Inclinação (º skew)

y +9º

Tamanho

Especificações
Técnicas

Atenção: O slogan deve ser inclinado 9º e rotacionado 9º

nessa ordem de execução.

100%
a b

Rotação

+9º

Posicionamento

Reduzida(B)
Posicionamento

d

c

e

85%
a b

f



1. Colorida

2. Tons de Cinza

3. Monocromática

4. Monocromática

Padrões da
Marca com Slogan
Por padrão, a marca WEIKU colorida sobre fundo

branco (1) é a opção principal de utilização. Caso não seja 

possível utilizar dessa forma, apresentamos outras opções 

de utilização da marca.

Importante: Os padrões da marca WEIKU principal(A) 

apresentados ao lado são os mesmos utilizados para a 

marca na versão reduzida(B) e restrita(C).

Atenção: Em caso de dúvidas sempre consulte o  

Departamento de Marketing WEIKU, através do e-mail 

marketing@weiku.net.
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Padrões da
Marca com Slogan

Atenção: Em caso de dúvidas sempre consulte o  

Departamento de Marketing WEIKU, através do e-mail 

marketing@weiku.net.

1. Colorida

2. Monocromática

Para aplicações da marca em fundos de cores

padrão WEIKU, fundos escuros ou imagens deve-se 

utilizar a versão colorida ou monocromática, respeitando 

critérios de contraste e legibilidade.

Importante: Os padrões da marca WEIKU principal(A) 

apresentados ao lado são os mesmos utilizados para a 

marca na versão reduzida(B) e restrita(C).
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Usos Indevidos
A marca WEIKU não deve ser alterada, seja nas suas

cores, diagramação ou proporções nem tão pouco ser

sobre ou subposta por elementos gráficos, linhas etc...

Ao lado, alguns exemplos de erros que não podem

ocorrer. Certifique-se de que a marca seja reproduzida

com fidelidade.

Importante: Todo material desenvolvido

internamente ou por terceiros deve ser previamente 

aprovado pelo Departamento de Marketing WEIKU,

através do e-mail marketing@weiku.net.

Não inverter as cores

Não achatar

Não retirar elementos

 Não trocar de cores

Não inclinar ou rotacionar

Não alterar a tipologia

Não utilizar combinações parciais de cores
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MATRIZ SC:
Rua Hermann Koch, 261
Bairro Testo Central, CEP 89107-000
Pomerode, Santa Catarina

FILIAL SP: Rua Fernando Baron, 475
Bairro Recanto Fortuna, CEP 13082-573
Campinas, São Paulo
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