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Introdução
Este manual de identidade define um conjunto de regras
e recomendações que visam garantir a utilização e aplicação correcta da marca
Keep.
A identidade visual Keep deverá ser sempre comunicada de forma coerente a
parceiros, clientes, fornecedores, público interno e público em geral. Só mantendo a
coerência é possível comunicar uma imagem clara, reconhecida e forte.
Cabe a todos os que com a marca se relacionam, o cumprimento das regras básicas
aqui definidas, para que a imagem da marca Keep seja transmitida da forma mais
eficaz.
Para esclarecimento de qualquer dúvida, contacte-nos.
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1 Identidade Corporativa
A identidade é o elemento chave de todo o universo visual da marca Keep.
A forma como é construído e utilizado possui normas gráficas que devem ser
integralmente respeitadas. Como objectivo pretende-se estabelecer regras para que
a identidade Keep, aplicada nos diferentes suportes gráficos seja coerente e, assim,
construir uma imagem clara, sólida e reconhecida da identidade Keep.
A combinação de todos os elementos que a integram (tipografia, cores, etc)
representam uma composição afectiva, forte e com grande potencial de notoriedade.
O capítulo seguinte destina-se à normalização da identidade Keep.
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A Identidade é constituída por Logótipo e o Símbolo.
As relações entre os elementos da Identidade foram cuidadosamente estudadas e não
devem, em circunstância alguma, ser alteradas. As proporções devem ser mantidas
independentemente do tamanho da Identidade.
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1.1 Identidade
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1.2 Construção do Logótipo

Existem várias versões da Identidade Keep. Estas versões devem ser utilizadas sempre
que possível. Os comportamentos da Identidade são válidos para todas as versões.
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1.3 Versões do Logótipo
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1.4 Área de Protecção

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus convallis adipiscing feugiat.
Nam dictum gravida purus nec fermentum. Morbi dapibus posuere mi sit amet molestie. Aliquam
malesuada ante id magna eleifend sodales. Duis sed justo ac est suscipit ultricies. Sed eleifend
commodo aliquam. Fusce sodales, neque nec ultricies ornare, orci risus malesuada tortor,
quis vestibulum sapien diam id lorem. Duis eget velit ac odio volutpat tincidunt. Pellentesque
est odio, volutpat vel eleifend eu, rhoncus ut dolor. Cras accumsan mollis pellentesque. Nam
a justo nec nisi luctus ullamcorper. Duis id purus in metus auctor cursus. Integer ultrices,
ipsum ac dapibus sollicitudin, ipsum magna cursus felis, posuere tempus tortor leo eget arcu.
Praesent iaculis porttitor ipsum, a ullamcorper lorem luctus sit amet. Nullam ut nibh ac lectus
vulputate convallis. Nulla nec mauris metus. Maecenas non elit augue. Sed sit amet est at
nulla dictum rhoncus. Sed tellus magna, bibendum id hendrerit eget, aliquam eget arcu. Nunc
luctus mi ac arcu tincidunt mattis. Donec fringilla, ligula eget vulputatepulvinar, neque sem
mollis nisl, non dignissim dolor odio mattis est. Quisquevehicula,sem ut facilisis ultricies, velit
nisi euismod felis, vel pulvinar diam purus at orci. In turpis lectus, malesuada eget vulputate
sit amet, eleifend eu mauris. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus
convallis adipiscing feugiat. Nam dictum gravida purus nec fermentum. Morbi dapibus posuere
mi sit amet molestie. Aliquam malesuada ante id magna eleifend sodales. Duis sed justo ac
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Para manter a sua legibilidade, a Identidade nunca deve ter um tamanho inferior ao
indicado. Para sistemas de reprodução de menor qualidade será necessário utilizar
tamanhos maiores.

35 mm
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1.5 Dimensões Mínimas

É importante que a Identidade Keep mantenha a sua integridade em qualquer
suporte utilizado. Apresentam-se aqui algumas proibições para as incorrecções mais
frequentes.

Alteração das proporções dos elementos.

Aplicações não previstas de cor.

Deformação de elementos da Identidade.
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1.6 Proibições
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2 Universo Cromático
O universo cromático Keep é um importante elemento da identidade. Este universo
deve ser sempre respeitado e reproduzido o mais fielmente possível.
Aqui são estabelecidos os padrões pelos quais as cores se definem.
Devido às características da própria identidade, as cores devem ser reproduzidas
preferencialmente em pantone®. No entanto, e no caso de tal não ser possível, outros
sistemas de reprodução são aqui também definidos.
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As cores Keep, são um importante elemento da Identidade e devem ser reproduzidos
o mais fielmente possível. Cada umas das 2 cores deve ser utilizada na sua versão
principal (Pantone®) e, apenas, como alternativa se deverá utilizar as outras versões.
Neste capítulo são estabelecidos os padrões pelos quais as cores se definem.

PANTONE
185 C

PANTONE
Black C

CMYK
0 / 98 / 82 / 0

CMYK
0 / 0 / 0 / 100

RGB
229 / 20 / 44

RGB
0/0/0

WEB SAFE
#e4142b

WEB SAFE
#000000

PANTONES
Este é o método de reprodução
que deve ser preferencialmente
utilizado. As cores têm
comportamentos diferentes
consoante a superfície onde
são aplicadas seja brilhante ou
mate. Assim, devem utilizarse as cores definidas para
cada situação: Tintas para
papel coated em superfícies
brilhantes e tintas para papel
uncoated em superfícies mate.
CMYK
Na impossibilidade da
utilização de Pantone®, este
é o método de reprodução
recomendado. As quatro cores
básicas da quadricromia: Cião
(C), Magenta (M), Amarelo (Y)
e Preto (K) formam, através de
percentagens de redes.
RGB
A Referência RGB e
Hexadecimal é utilizada em
ambientes de web e multimédia.
WEB SAFE
As Web colors ou Tripla
hexadecimal consistem um
número de seis dígitos formado
por três bytes em hexadecimal.
É utilizado em documentos
HTML, CSS e noutras
aplicações digitais.
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2.1 As Cores

Neste capítulo estão estabelecidos alguns padrões orientativos para a aplicação
da identidade em variados fundos, entre os quais as próprias cores do logotipo.
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2.2 Comportamentos

Em situações de fundos claros, a Identidade deve ser utilizado em Preto. Em situações
de fundos escuros deve utilizar-se a versão em Branco. Esta situação só deverá ser
aplicada, caso não seja possível a utilização da versão a cores.
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2.3 Positivo Negativo

Para que possa existir um maior património e território visual da Marca, a sua versão a
cores deverá ser utilizada sobre os fundos oficiais, de qualquer modo sempre que por
razões técnicas não seja possível utilizar a versão a cores utiliza-se a versão positiva/
negativa sobre os variados fundos.
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2.4 Outros Fundos de Cor

Este exemplo B&W representa os padrões de
comportamento possíveis, fornecendo bases
suficientes para os critérios de utilização,
nunca esquecendo o princípio básico de
manter a integridade cromática da Identidade
e o contraste necessário. Caso não seja
possível manter a integridade cromática,
deve-se criar uma zona de protecção da
Identidade.
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2.5 Sobre Fundos
Fotográficos (b&w)

Este exemplo a cores representa os padrões
de comportamento possíveis, fornecendo
bases suficientes para os critérios de
utilização, nunca esquecendo o princípio
básico de manter a integridade cromática da
Identidade e o contraste necessário. Caso não
seja possível manter a integridade cromática,
deve-se criar uma zona de protecção da
Identidade.
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2.5 Sobre Fundos
Fotográficos (cores)

A tipografia seleccionada para a identidade Keep tem características gráficas
próprias: é distinto e de tom actual.
Este elemento caracteriza com pormenor a identidade Keep e atribui um tom muito
próprio à marca.

FORMULAR BLACK

Este é mais um elemento que caracteriza a Identidade Keep. Foi considerada como
Tipografia Principal a família FORMULAR.
Deve ser utilizada em títulos, destaques e corpo de texto.
FORMULAR LIGHT

FORMULAR
BLACK

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ~\-.,+’!”$%&/()=?*_:;|`~\-

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus convallis adipiscing
feugiat. Nam dictum gravida purus nec
fermentum. Morbi dapibus posuere mi sit amet
molestie. Aliquam malesuada ante id magna

FORMULAR
LIGHT

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ~\-.,+’!”$%&/()=?*_:;|`~\-

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Vivamus convallis adipiscing feugiat. Nam
dictum gravida purus nec fermentum. Morbi dapibus
posuere mi sit amet molestie. Aliquam malesuada
ante id magna eleifend.

www.brandit.pt

Keep BRAND GUIDELINES

3 Tipografia
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4 Contactos
As imagens usadas neste documento são meramente ilustrativas e não deverão ser
usadas para outros efeitos. Apenas poderão ser aplicadas em peças de comunicação
depois de compradas ao banco de imagens que detem os seus direitos.
Para qualquer dúvida ou pedido de esclarecimento sobre os conteúdos deste
documento, por favor contactar o Gestor de Projecto:
BRANDIT
Head Office New Address
Av. Alcaides de Faria, Nº 90 | 4750-106 Barcelos Portugal
T. +351253818226 | F. +351253100566
Branch
Av. da República, Nº 6, 7º Esq. | 1050-191 Lisboa Portugal
T. 707303303
Handling & Logistics
Zona Industrial Magrou, Nº 230 | 4750-561 Barcelos Portugal
www.brandit.pt | info@brandit.pt
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