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Para ser reconhecida e respeitada, uma marca tem de ser 
apresentada sempre da mesma forma. As cores, a tipografia, 
a assinatura e o posicionamento dos elementos não podem 
variar nunca. Só assim o público vai saber que está diante de 
uma empresa séria, sólida e confiável.

A marca é o principal diferencial e o maior patrimônio de uma 
empresa, e o manual de identidade visual é o instrumento 
que orienta a utilização da marca e suas variantes, visando 
estabelecer perante os consumidores uma perfeita 
identificação da imagem da empresa com seus 
compromissos, objetivos e metas. Para tanto, é necessário 
que sejam tomados certos cuidados para que a marca, 
sempre que for veiculada, tenha sua identidade protegida por 
um código de regras que garantam sua imediata relação com 
a empresa.

Em caso de dúvida, entre em contato conosco: nextcode.
comercial@gmail.com  - (48) 9954-6404 - Pabington Gaspar.

Introdução

4

mailto:nextcode.comercial@gmail.com
mailto:nextcode.comercial@gmail.com
mailto:nextcode.comercial@gmail.com


A V.E.G Metalúrgica iniciou suas atividades em Içara, 
no sul do Estado de Santa Catarina, no ano de 2011, 
realizando serviços de usinagem voltados para área 
da indústria plástica, além de usinagem em geral.

Especializada na fabricação, manutenção e reforma 
de moldes para termoformagem, presta ainda 
serviços de usinagem e caldeiraria em geral, 
atendemos todo o território nacional.

A VEG 
Metalúrgica 

Ltda
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A Marca V.E.G é formada por símbolo, logotipo e 
complemento que estão totalmente integrados. A sigla 
VEG representa 3 nomes próprios, na letra V foi inserido 
um símbolo, que lembra de maneira estilizada um 
molde de copos descartáveis, sendo que a cavidade do 
V representa a parte fêmea, este símbolo remete ao 
foco principal e especialidade da empresa, a criação e 
manutenção de moldes para termofusoras. Já o trapézio 
em azul simboliza uma ferramenta de corte, muito 
utilizada nos trabalhos de usinagem. O complemento 
Metalúrgica reforça o conceito do segmento que a 
empresa trabalha. 

Conceito da 
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A Marca é composta por 3 cores, Azul Marinho 
Escuro, Cinza (30% Preto) e o Branco.

Cores da 
Marca

7

Azul Marinho Escuro
RGB: R0 G0 B102 #000066
CMYK: C93 M84 Y22 K67

Cinza (30% Preto)
RGB: R1790 G179 B179  #B3B3B3
CMYK: C31 M25 Y25 K0

Branco
RGB: R255 G255 B255  #FFFFFF
CMYK: C0 M0 Y0 K0
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Quando não for possível o 
uso de cor, como no caso de 

jornais e outros materiais 
monocromáticos, pode-se 

utilizar a marca em preto e 
com tons de cinza.

Preto
RGB: R0 G0 B0 #000000
CMYK: C75 M68 Y65 K90

Cinza (30% Preto)
RGB: R1790 G179 B179  #B3B3B3
CMYK: C31 M25 Y25 K0

Branco
RGB: R255 G255 B255  #FFFFFF
CMYK: C0 M0 Y0 K0
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Quando não for possível o 
uso de cor, como no caso de 

jornais e outros materiais 
monocromáticos, pode-se 

utilizar a marca em preto e 
com tons de cinza.

Preto
RGB: R0 G0 B0 #000000
CMYK: C75 M68 Y65 K90

Branco
RGB: R255 G255 B255  #FFFFFF
CMYK: C0 M0 Y0 K0
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A Marca também pode ser 
utilizada na forma negativa, 

em fundo colorido da mesma 
cor da marca ou preto.
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Deve-se sempre respeitar as margens de 
segurança da marca, para permitir sua leitura sem 
a interferência de outros elementos.

A margem de segurança da Marca V.E.G 
Metalúrgica é definida pela largura da letra M do 
complemento.

Deve-se respeitar também o limite de redução de 
3 cm de largura para garantir a leitura da marca.
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O logotipo foi desenhado com 
o tipo Candara, não serifado 

o que transmite precisão e 
grande leitura a marca.

Logotipo
Candara

Complemento
Arial
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