Manual de identidade visual

Introdução
Este manual tem como objetivo estabelecer as principais regras a serem observadas em relação ao uso do logo da World Investor WeeK.
O logo da WIW2021 deve ser utilizado somente na organização e promoção dos eventos conectados à World Investor Week da IOSCO
assim como a produção e distribuição de documentos e materiais associados a ela. Solicita-se a todos que estejam atentos quanto ao bom e
correto uso do logo da WIW2021 em suas instituições, uso este que tem por objetivo promover a educação e proteção do investidor.
O logo da WIW2021 não pode ser utilizado para fins comerciais e não pode ser utilizado para recomendação ou promoção de empresas,
produtos ou serviços financeiros.
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01: Observações sobre o design do logo
Duas partes principais: Três lápis coloridos com a sigla WIW inserida e abaixo o título “World Investor Week
2021”.

Versão oficial*:

Versão vertical:

O logo da WIW2021 não deve ser
utilizado sem o título junto do
símbolo (veja abaixo):
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*Nota: Recomenda-se a utilização frequente da versão oficial do logo (representada na opção acima, à esquerda).
A versão vertical (acima, ao meio) deve ser utilizada apenas quando não for possível utilizar a versão oficial nos layouts.

02: Cores institucionais
As cores institucionais devem predominar em todo o material de divulgação que as instituições criarem.
Paleta de cores da WIW
		C - 075								C - 000
		M - 000								M - 025
		Y - 015								Y - 090
		K - 005								K - 005
		R - 000								R - 241
		G - 178								G - 184
		B - 204								B - 048
		#00B2CC								#F0B830

		
		
		
		

C - 070
M - 000
Y - 100
K - 000

		
		
		

R - 080
G - 184
B - 072

		#50B748
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03: Tipografia institucional
A tipografia a ser utilizada nos materiais de divulgação da WIW é a fonte Futura, em seus dois estilos descritos abaixo:

Futura Bk BT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ÁÀÃÂÄ
áàãâä
0123456789@

Futura Md BT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ÁÀÃÂÄ
áàãâä
0123456789@
Futura Bk BT: recomendada para textos extensos e explicativos.
Futura Md BT: recomendada para títulos, chamadas e palavras de destaque em textos maiores.

6

Exemplo:

FAÇA PARTE DA
WIW 2021.
Ga. Rum volorpo rruptas maxima vel is dolorem ea
corporia nonseca borrupt ateseque ea nonse doluptatio bearum eum ilisinv eribus repror sent et inctorpora
nullaborrum estotas alis si sam cora quidunt et eatias
aut que cumquat qui occae nos eatusamus.

Em breve.

Futura Md BT
Futura Bk BT
Futura Md BT (Negrito)
Futura Md BT

Nota: Os arquivos da fonte Futura estão disponíveis para download no pacote de material gráfico na seção “Arquivos” do site.
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04: Área de proteção
A área de proteção tem como objetivo estabelecer uma distância mínima entre o logo e outros elementos gráficos a fim de que estes
últimos não dificultem a identificação visual do logo.
Recomenda-se deixar um espaço de, no mínimo, duas larguras da letra “W” do título do logo (como abaixo):
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05: Uso do logo com outros símbolos
Versão horizontal: alinhar os elementos pela base:

Exemplo:

(base)

9
Exemplo:

Versão vertical: alinhar os elementos ao centro:

(eixo central)

O logo da WIW deve sempre permanecer do lado direito; e os demais logos (por exemplo: CVM) devem permancer do lado esquerdo,
e estes devem ser sempre exibidos em uma proporção 3 vezes menor na altura em relação ao logo da WIW (como detalhado abaixo):

3x

x

logo 2

logo1

x

logo 2

logo1

x

logo 2

logo1

(eixo)
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Exemplo:

logo 2

logo1

06: Limite de redução do logo

Limite de redução para mídias impressas:

											
20 mm

11.7 mm

Limite de redução para mídias digitais:

100 px

58 px

É muito importante que estes limites sejam respeitados para que não haja danos à visibilidade do logo.
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07: Aplicações monocromáticas
•Aplicação monocromática na versão positiva
(logo na cor preta):

•Aplicação monocromática na versão negativa
(logo na cor branca):
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NOTA: Se a cor do plano de fundo for uma das três cores institucionais do
logo (como acima) o logo deverá ser aplicado na versão negativa ou na
versão oficial dentro de um box branco (como se vê na página 14).

08: Aplicações em fundos diversos
Versões para fundos escuros:

Quando o fundo for preenchido por fotografias, deve-se utilizar o logo em um box branco, respeitando a
devida área de proteção mencionada no capítulo 4:
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O logo da WIW não deve ser utilizado em fundos
que não forneçam contraste suficiente com suas
cores (veja abaixo):

Confira abaixo alguns exemplos de aplicações permitidas e não permitidas para diversos planos de fundo. Através destes exemplos pretende-se facilitar a decisão sobre as melhores aplicações do logo da WIW em fundos semelhantes.

Fundos abstratos

Fundos abstratos

Cores institucionais

Cores institucionais

Fundos escuros

Cores institucionais

Fundos com fotografia

Fundos com fotografia
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09: Logo institucional da World Investor Week
O logo institucional da WIW não possui menção a ano ou a edição, pois seu uso é direcionado para comunicações institucionais, sendo
assim a marca oficial e permanente do evento. Pode ser utilizado, por exemplo, nas redes sociais, quando não estiver ainda na época de
divulgação e realização do evento daquele ano.
Versão institucional oficial:

Versão institucional vertical:
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Nota:
Todas as orientações contidas neste manual também são aplicáveis ao logo institucional da WIW.

