manual de

identidade visual

graﬁsmo da marca
nossa identidade visual foi pensada e criada com
intenção de atualizar e modernizar o conceito
visual da raccoon, sem perder a essência de nosso
principal símbolo. Por esse motivo, deﬁniu-se um
novo graﬁsmo baseado na forma ao redor do olho
de um raccoon, o qual deve ser usada em todas as
situações como maneira de deixar a nossa marca.

logotipo
deve-se utilizar a versão em portugês e “colorida”. Entretanto, o seu uso se restringe a fundos brancos ou de
muito contraste. Caso contrário, recomenda-se o uso de
outras versões a seguir ou essa versão em uma forma
branca como plano de fundo, como no exemplo ao lado.

logotipo - variações
as versões monocromáticas são uma opção de
representação que devem ser utilizadas somente
em contextos em que a versão prioritária não
contrasta com o fundo. Seu uso também se estente para situações em que há muitas cores no
plano de fundo, como uma foto, por exemplo.

logotipo - versão reduzida
essa versão deve ser usada exclusivamente
quando a peça de aplicação tenha muito conteúdo
(seja de texto ou não), cujo contexto explicite o
conteúdo como da raccoon. Exemplo: peças de
mídias sociais estáticas.
suas aplicações também devem seguir a regra de
contraste instruída na página anterior.

logotipo - área de segurança
o espaçamento nas peças gráﬁcas é uma regra de
muita importância, tanto no sentido de organização
e visibilidade da aparência, quanto na compreensão
e percepção de quem as vê. Ao lado está a área de
segurança que deve ser seguida na aplicação do
logotipo.

paleta

de cores

#FF8F1C

#FF6A13

PANTONE®
1495 C

#282828

PANTONE®
1585 C

#FE5000
PANTONE®

Orange 021 C

a cor de maior tamanho deve ser priorizada e
predominar quando houver necessidade.
outra opção de uso da paleta é um degradê com
os 3 tons de laranja, como na próxima página.

paleta

de cores
#FF8F1C

#FE5000

#FF6A13

Aa
tipograﬁa
a fonte que deverá ser utilizada em todos os materiais
é a família Raleway.
para títulos, subtítulos e destaques, deve-se aplicar
variações de peso, e para parágrafos ou até mesmo
corpos de texto, deve-se utilizar a versão normal da
fonte, por questões de legibilidade.

Raleway

black
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
bold
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
semibold
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
medium
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
light
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

