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Introdução

A Tec-Vidro
A Tec-Vidro foi fundada em 1983, iniciando suas atividades como vidraçaria,
comercializando vidros, espelhos, quadros, molduras e acessórios para vidros.
Em 1987, migra das atividades exclusivamente comerciais para industriais,
passando a se dedicar unicamente à fabricação de acessórios para vidro
temperado, se especializando na produção de peças em plástico injetado e
roldanas, puxadores, dobradiças e perfis de alumínio para vidro temperado.
Hoje a Tec-Vidro é líder de mercado no segmento e conta com
aproximadamente 150 colaboradores, distribuídos nas unidades de São
Paulo e Indaiatuba.
O Grupo Tec
Produtos
O Grupo Tec surge como uma forma de acompanhar o crescimento e
desenvolvimento natural do mundo em que vivemos. Direcionar e

Os principais produtos que fabricamos e comercializamos são Kits para Box,

implementar novas ideias de negócios e valorizar ainda mais marca Tec-

Kits para Janelas e Instalações (caixilhos), que são conjuntos formados por

Vidro e suas unidades de negócio, mantendo a identidade, credibilidade e

perfis de alumínio e demais componentes utilizados na montagem de Box
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Área de não-interferência

Logo Grupo Tec

O logo do Grupo Tec deve ser posicionado a uma certa margem para evitar
competição com outros elementos visuais. Essa margem corresponde à
altura da letra “T” localizada dentro do quadro.
Visão Geral
O logo do Grupo Tec representa a unidade de todas a marcas do grupo e
incorpora o tradicional quadrado com as bordas arredondadas do logotipo da
Tec-Vidro.
Utilização
A principal versão do logo do Grupo Tec é o azul. Para uso em fundo escuro,
utilize as versões em negativo.
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Tamanho

Usos Incorretos

Para assegurar a visibilidade do logo, é necessário respeitar um tamanho

1. Nunca distorcer ou alterar as proporções do logo

mínimo de 10mm em peças impressas e 70px em digitais.

2. Nunca alterar as cores
3. Nunca utilizar gradiente
4. Nunca adicionar sombras
5. Nunca adicionar outros elementos
6. Nunca utilizar o logo inclinado

10mm
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Área de não-interferência

Logo Tec-Vidro

O logo da Tec-Vidro deve ser posicionado a uma certa margem para evitar
competição com outros elementos visuais. Essa margem corresponde à
largura da letra “T” localizada dentro do quadro.
Visão Geral
O logo da Tec-Vidro é propriedade intelectual da empresa e garante uma
identidade particular. Traz elementos de estruturas tubulares, nossa matéria
prima, sobre a transparência do vidro. Seu uso correto mantém consistente a
imagem da empresa.
Utilização
A principal versão do logo da Tec-Vidro é o azul. Para uso em fundo escuro,
utilize as versões em negativo.
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Tamanho

Usos Incorretos

Para assegurar a visibilidade do logo, é necessário respeitar um tamanho

1. Nunca distorcer ou alterar as proporções do logo

mínimo de 10mm em peças impressas e 70px em digitais.

2. Nunca alterar as cores
3. Nunca utilizar gradiente
4. Nunca adicionar sombras
5. Nunca adicionar outros elementos
6. Nunca utilizar o logo inclinado

10mm

12

13

Arquitetura de Marca

Cores

CMYK: C92 M58 Y11 K0
RGB: R14 G98 B162

Visão Geral

Visão Geral

As marcas do Grupo Tec se

O esquema de cores tem o objetivo de

distribuem da seguinte forma:

padronizar a comunicação e é

HEX: #0B62A1

fundamental para a correta manutenção
da unidade das marcas do Grupo Tec.
CMYK: C0 M0 Y0 K100

Utilização

RGB: R29 G29 B27
HEX: #1D1D1B

A cor principal que representa todas as
marcas do Grupo Tec é a Azul,
podendo ser utilizada como alternativa
o preto.
O Azul escuro pode ser utilizado como

CMYK: C91 M58 Y10 K70

fundos, títulos, subtítulos.

RGB: R5 G41 B72
HEX: #052948

O Verde deve ser utilizado apenas em
Call to Action, botões, boxes e links.

CMYK: C81 M4 Y100 K0
RGB: R7 G160 B13
HEX: #07A00D
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Tipografia

Visão Geral

Alternativa

A identidade visual do Grupo Tec utiliza a família Helvética. Em formulários,

Como alternativa, em casos onde a tipografia principal não pode ser utilizada,

notas fiscais, cartões de visita e demais impressos, onde devam constar

como em websites ou e-mails, pode ser utilizada a fonte Roboto.

endereços, telefones, CNPJ e outras informações, podem ser utilizadas as
versões normal ou condensada em qualquer uma de suas variações, do light
ao extra black.
É uma família de letras esguias e funcionais, de natureza discreta e
indiscutivelmente atual. Seu uso permite leitura limpa e legível, mesmo
quando utilizada com sombra, respeitando-se os limites mínimos para
impressão.

Caso nenhuma das fontes esteja disponível, é possível utilizar a fonte Arial
como última alternativa.
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Elementos visuais

Fotografia

Visão Geral

Imagens de produtos

O grafismo é um elemento que ajuda a manter a coerência da identidade

As imagens de produtos deve seguir um padrão para destacar os

visual em diversos meios e pode ser utilizado na criação de materiais de

diferenciais. Em imagens com vidros deve-se tomar cuidado em especial

comunicação.

com os reflexos.

Cantos

Boxes

Lorem ipsu

Lorem ipsum

Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpat.

Excepteur sint occaecat
cupidatat.
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Iconografia
Vidros padrão

Regulagem

Fácil instalação

Custo benefício

Instalação
padrão

Versatilidade

Segurança

Facilidade de
manutenção

Durabilidade

Acabamento

Para vidros
pesados

Abertura de
2/3 do vão

Orbitec

Perfis delicados
projetados para
box

Mecanismo
embutido

FortCorp barras
de 2.500nn

FortCorp
Borrachas

Movimentação
simultânea das
portas

Puxador

Cores

Teste de 20mil
ciclos

Movimentação
suave

Acessibilidade

Resistência à
oxidação

Design
reestilizado

Visão Geral
A iconografia do Grupo Tec tem a função de complementar a linguagem
escrita para melhorar a rápida compreensão das mensagens das peças de
comunicação.
Utilização
Os ícones devem ser utilizados para agilizar e facilitar o entendimento de
conceitos referentes aos diferenciais dos produtos do Grupo Tec. O estilo de
traço e design dos ícones devem seguir o padrão (exemplos na página 21).
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Imagens institucionais

Apresentações

Para representar as Empresas do Grupo Tec, devem ser utilizadas imagens
que destacam os valores da empresa (qualidade, prazos de entrega e
posturas ética, comercial e social).
Arquivos de Apresentações
Os arquivos de apresentações devem seguir o padrão abaixo descrito.
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Mídias Sociais

Digital

Nos avatares pode ser usado todas as versões do logo, sempre com o
cuidado de não cortar.

Web
O site tecvidro.com.br segue todas as diretrizes deste guia.
Para as imagens de cabeçalho das redes sociais, utilizar imagens com boa
resolução e de alta qualidade. A escolha da imagem deve-se levar em
consideração o formato, utilizando sempre imagens horizontais (paisagem).

E-mail
A assinatura de email dos colaboradores deve conter o logotipo, nome,
cargo, empresa, telefone e site e seguir o seguinte padrão:
• Fonte Roboto ou Arial
• Tamanho da Fonte: 16px
• Cor azul Tec-Vidro
• Nome do colaborador em negrito
24
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Cartões de Visita

Papelaria

Os cartões de visita da Tec-Vidro devem conter, além do nome e cargo do
colaborador, endereço, telefone, email e site. Além, disso, devem seguir as
diretrizes deste guia.
Visão Geral
A padronização dos documentos, envelopes, papéis e cartões de visita é
importante para manter e reforçar a marca.

Frente

Verso
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Papel Timbrado

Cabeçalho
Logo Tec-Vidro.

Os documentos da Tec-Vidro devem ser impressos utilizando o padrão da
Empresa (disponível na área de downloads).

Título
Fonte Helvética ou Arial,
tamanho 18pt, cor Azul.

Lorem ipsum dolor sit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto
beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur
aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi
nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur,
adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam
aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam
corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum
iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui
dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

Rua 7 de Julho, 32 - Bairro do Socorro
CEP 04760-070 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 5682-2366
tecvidro@tecvidro.com.br
www.tecvidro.com.br

Texto
Fonte Helvética ou Arial,
tamanho 11pt. Espaçamento de
linha 1,5.

Rodapé
Logo grupo Tec e informações
de contato.
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Vestuário

Visão Geral

Envelopes
Os envelopes também devem respeitar as diretrizes de marca.
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Brand Center Tec-Vidro

Visite o Brand Center da Tec-Vidro para fazer o download dos logotipos,
templates e fotografia dos produtos.
https://tecvidro.com.br/brandcenter
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• Kits para Box, Janelas e Engenharia
• Roldanas

Rua 7 de Julho, 32 - Bairro do Socorro
CEP 04760-070 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 5682-2366
tecvidro@tecvidro.com.br
www.tecvidro.com.br

