Apresentação
Uma marca diz muito com pouco.
Construir uma marca forte depende do uso
correto e do respeito às regras na sua
aplicação. É muito importante que cada
um de nós reconheça o valor da nossa
marca, pois a maneira pela qual
utilizamos e comunicamos a nossa
marca, diz muito sobre quem nós somos.
Uma marca é o DNA de uma
empresa. Ela carrega todas as suas
características, suas vontades, é ele que
define o seu modo de agir e
comprometimento.
A marca Soprano tem sido
construída sobre fortes valores como
solidez, ética e valorização humana. E são
estes valores que sustentam e traduzem
nossa identidade, diferenciando nossos
produtos e serviços.
A marca Soprano espelha a
reputação que construímos ao longo da
nossa trajetória, estando diretamente
relacionada a maneira que atendemos aos
nossos clientes, à qualidade de nossos
produtos e serviços e a forma que nos
relacionamos com fornecedores e
comunidade em geral.
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Para que a marca Soprano seja
fortalecida e facilmente reconhecida,
ela precisa ter consistência e
uniformidade em todas as suas
aplicações. Para isso, desenvolvemos
este manual de identidade visual. Nele
você encontrará normas e diretrizes
para o a correta utilização da nossa
marca.
É com o seu comprometimento que
construímos a marca Soprano, e é
respeitando os valores da nossa marca,
que você estará valorizando seu próprio
trabalho.

Janaina Miotti
Marketing Corporativo
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Conceito
O que é uma marca?

Marca é tudo que proporciona valor
a um produto ou serviço. Uma marca é
construída por valores, benefícios e
atributos.
Uma marca reconhecida e
admirada é aquela capaz de cumprir com
suas promessas.
Valores + benefícios+ atributos = marca
Promessa da marca
Benefícios

Os valores definem a essência de
uma marca. Já os atributos são uma
declaração do que uma marca oferece,
eles posicionam uma marca no mercado.
Porém uma marca não vende atributos,
vende benefícios. Os benefícios de uma
marca se traduzem pelos seus diferenciais
– aquele “algo a mais”- que oferece ao
consumidor.

Atributos

Valores
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Valores
Quem somos?

A essência de uma marca se traduz
pelos seus valores. Uma marca produz e
vende valor. Os valores da marca Soprano
representam que nós somos e o que
buscamos.
Quem somos?
SOLIDEZ - Somos uma empresa sólida,
que cresce com arrojo e segurança.
ÉTICA - Atuamos de acordo com os
princípios éticos.
VALORIZAÇÃO HUMANA - Buscamos
resultados através da valorização humana.

Solidez

Ética
Valorização
humana
Valores
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Atributos
O que oferecemos?

Os atributos da marca Soprano são
uma declaração do que oferecemos aos
nossos clientes e consumidores.
O que oferecemos?
SERIEDADE - Seriedade no cumprimento
de nosso trabalho.
INOVAÇÃO - Promovemos a criação de
novos conhecimentos, transformando-os
em idéias diretamente aplicáveis ao
mercado.
CONTRIBUIÇÃO - Com o nosso trabalho,
contribuímos para o sucesso de nossos
clientes e parceiros.

Contribuição
Seriedade

Inovação

Atributos

Ética

Solidez
Valorização
humana
Valores
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Benefícios
Quais são nossos atrativos?

Os benefícios são os atrativos de
uma marca, são eles que diferenciam e
vendem nossa marca.
Quais são nossos atrativos?
ATENDIMENTO - Oferecemos excelência
em atendimento.
COMPETITIVIDADE - Geramos retornos
de investimentos mais rápidos para os
negócios de nossos clientes.

Atendimento
Competividade

Eficácia

Benefícios

EFICÁCIA - Nossos produtos e serviços
atingem os objetivos estabelecidos.

Contribuição
Seriedade

Inovação

Atributos
Solidez

Ética

Valorização
humana
Valores
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A Marca
O que compõe a nossa marca?

A marca Soprano possui
dois elementos: símbolo e logotipo.
Jamais o logotipo pode aparecer
sem o símbolo.

símbolo

logotipo
assinatura
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Assinaturas
Como nos apresentamos?

Assinatura principal
O símbolo e o logotipo são assinados horizontalmente. Esta é a assinatura principal da marca,
devendo sempre ser utilizada em materiais, eventos ou publicações que atinjam o consumidor
final, ou seja os usuários de nossos produtos. Exemplo: Embalagens, materiais para ponto de
venda, uniformes, banners, out doors, materiais para feiras e exposições.
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Assinatura de produtos
Utiliza-se este padrão de assinatura para divulgar aos nossos clientes quais são as nossas
linhas de produtos. Quando se vincular a marca aos produtos, os elementos da marca devem
ser sempre assinados horizontalmente. Este padrão de assinatura deve ser utilizado apenas
em materiais que atinjam o cliente intermediário. Exemplo: Catálogos de produtos, listas de
preços, anúncios em revistas especializadas, cartões de visitas.

Assinatura vertical
Nesta assinatura o símbolo é apresentado centralizado sobre o logotipo da marca.Utiliza-se
esta assinatura apenas em materiais onde o espaço não permita a aplicação da assinatura
principal (horizontal).
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Marca x Unidades
Quando assinar como Unidade?

Público-Interno

Nomenclaturas Unidades de Negócio
Sigla
UFFC
UME
UAM
UH
UUT

Público-externo

Marca que assina

Nome
Unidade de Fechaduras, Ferragens e
Cadeados

FECHADURAS, FERRAGENS E CADEADOS

Unidade de Materiais Elétricos
MATERIAIS

ELÉTRICOS

ACESSÓRIOS

PA R A

Unidade de Acessórios para Móveis
Unidade de Equipamentos
Hidráulicos

MÓVEIS

E Q U I PA M E N T O S H I D R Á U L I C O S

Unidade de Utilidades
U

UFE

Utilizamos o modelo de assinatura
de produtos apenas quando estivermos
nos comunicando com nossos clientes.
Ao lado apresentamos os padrões de
assinaturas de produtos, as nomenclaturas
e as siglas para cada Unidade de Negócio
da Soprano.
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Unidade de Ferragens Especiais
FERRAGENS ESPECIAIS

UFRM

Unidade de Filmes, Resinas e Metais
F I L M E S , R E S I N A S E M E TA I S
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O uso das siglas e das
nomenclaturas é apenas relevante para o
público interno da empresa, não devendo
ser utilizado em materiais que se destinam
a clientes e consumidores finais.

Padrão cromático
Que cores devemos usar?

A assinatura da nossa marca pode
ser apresentada em três versões de cores:
preto, azul e branco.

Pantone 295

C=100 M=50 Y=0 K=40

A cor padrão da marca Soprano é
Azul - Escala Pantone 295, sendo código
C para impressão em papéis com
revestimento e código U para impressão
em papéis sem revestimento.
Pela tabela CMYK temos azul
C=100 M =50 Y=0 K=40

Pantone Black

C=0 M=0 Y=0 K=100

Quando for aplicada em preto - Escala
Pantone Black com código C para
impressão em papéis com revestimento e
código U para impressão em papéis sem
revestimento.
Pela tabela CMYK temos preto
C=0 M =0 Y=0 K=100
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Padrão cromático
Que cores devemos usar?

A escolha da cor da assinatura deve
ser definida pela cor de fundo utilizada.
Fundo Branco
Quando aplicada sobre fundo branco, a
assinatura deve ser apresentada na cor
preta ou azul ( Pantone 295 ).
Fundo Azul
Sobre o fundo azul, a assinatura deve ser
apresentada na cor branca ou preta.
Fundo Preto
No fundo preto, a assinatura deve ser
apresentada na cor branca.
Fundo Colorido
Quando aplicada sobre fundos coloridos,
a assinatura deve ser apresentada nas
cores branca ou preta.
Fundo Fotografia
Quando utilizada sobre fotografia a cor da
assinatura a ser escolhida deve ser aquela
que mais destaca a marca, respeitando-se
sempre os três padrões de cores: azulPantone 295 , branco ou preto.
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Tipografia
Que fontes devemos usar?

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWYXZ
Fonte Soprano Normal

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWYXZ
Fonte Arial
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A assinatura passou por um novo
estudo, ganhando formas mais
arrendondadas, contudo, sem perder suas
características principais.
Fonte Soprano Normal
Usada no logotipo (somente maiúsculas)
Fonte Arial
Usada na assinatura dos produtos
(somente maiúsculas)

T i p o g r a f i a institucional
Que fontes devemos usar?

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWYXZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwyxz
1234567890@#$%*()
Fonte Arial
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É muito importante que todos os
documentos oficiais da Soprano tenham
seu corpo de texto padronizados.
Por isso escolhemos como tipografia
institucional a fonte Arial,que além de fácil
leitura é facilmente encontrada em todos
os programas.

Malha construtiva
Como construir uma marca ?

Esta ferramenta é de fundamental
importância para a correta reconstrução
da marca.
Através dos módulos será possível
manter a proporção da marca
permanecendo fiel ao projeto gráfico.
Considera-se aqui a unidade fundamental
de construção “m” com valor de 1x1.
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1m
1m
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Dimensionamento
Como construir o logotipo ?

1,4 un

Quando a assinatura precisar ser
aumentada, ou diminuída, a variação deve
ser sempre proporcional a medida de “1 un”.

1 un

1,4 un

8 un

0,3 un
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0,3 un

1,85 un
0,3 un
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0,2 un

Redução
Qual a medida mínima?

Existe uma medida mínima de
redução de tamanho para que a aplicação
da marca ocorra sem que sua legibilidade
seja prejudicada.
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Esta redução é baseada no padrão
off set de impressão. Se for preciso utilizar
outras técnicas de impressão a redução
deverá ser analisada.
.

S

FECHADURAS, FERRAGENS E CADEADOS

2,5 cm

2,0 cm
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Margem de segurança
Que distância devemos usar?

Devemos observar uma margem
de segurança entorno da logomarca
para nenhum elemento atrapalhar a total
legibilidade da marca.

Margem de segurança 5mm
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Utilização em textos
O que é correto ou incorreto?

USO CORRETO
A Soprano está lançando no mercado o Suporte Prateleira Regulável. Um dos
grandes diferencias deste novo produto é sua praticidade de instalação.
A empresa brasileira, Soprano Eletrometalúrgica e Hidráulica Ltda, acaba de
fechar parceria com a multinacional coreana LG.

USO INCORRETO
A
está lançando no mercado o Suporte Prateleira
Regulável. Um dos grandes diferencias deste novo produto é sua praticidade de
instalação.
A empresa brasileira, Soprano Eletrometalúrgica e Hid. Ltda acaba de fechar
parceria com a multinacional coreana LG.
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Em textos, jamais deve se utilizar
os logotipos da marca Soprano.
Quando utilizada a razão social da
empresa, esta deve sempre ser escrita por
extenso.

Símbolo
Quando usaremos só o símbolo?

Podemos utilizar o símbolo da
Soprano em ilustrações (como na capa
deste manual) e outros tipos de alegorias,
mas jamais em substituíção a logomarca
oficial.
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Selo ISO
Quando usaremos só o símbolo?

Ao se usar o selo ISO 9001
Soprano deve-se observar os seguintes
aspectos:
A logomarca dentro do selo deve
ser a correta.
O selo nunca substitui a logomarca
Soprano.
Deve-se respeitar a hierarquia
sendo a logomarca mais importante que o
selo.

20

Papel timbrado
Que tipo de documentos usar?

A4 - 210 x 297 mm
Devemos observar que existem
padrões diferentes de impressão e para
cada uma deles temos uma arte final
distinta.
No cd anexo a este manual estão
listados e disponíveis os diferentes tipos
de documentos.
R S 1 2 2 k m 6 1 - F a r r o u p i l h a - R S C E P 9 5 1 8 0 - 0 0 0 - w w w. s o p r a n o . c o m . b r F o n e ( 5 4 ) 2 6 8 3 5 5 5 - F a x ( 5 4 ) 2 6 8 3 5 5 5

R S 1 2 2 k m 6 1 - F a r r o u p i l h a - R S C E P 9 5 1 8 0 - 0 0 0 - w w w. s o p r a n o . c o m . b r F o n e ( 5 4 ) 2 6 8 3 5 5 5 - F a x ( 5 4 ) 2 6 8 3 5 5 5
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Papel para fax
Que tipo de documentos usar?

A4 - 210 x 297 mm
P a r a / To

Fax

Attn

Data/Date

De/From

Fone/Phone

Assunto/Subject
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Envelopes
Que tipo de documentos usar?

229 x 114 mm

Escritório central
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-00 Farroupilha RS
Fone (54) 2682555
Fax (54) 2682544 C.P. 204
soprano@soprano.com.br

Materiais elétricos
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2682555
Fax (54) 2683422 C.P. 204
materiais_eletricos@soprano.com.br

Acessórios para móveis
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2683555
Fax (54) 2683456
acessorios_moveis@soprano.com.br

Utilidades
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2614044
Fax (54) 2613956
tekcor@soprano.com.br

Centro de distribuição SE/CO/NO
RS General Osório, 960
37650-000 Camanducaia MG
Fone (54) 34331001
Fax (54) 34331727
cd_sudeste@soprano.com.br

Fechaduras, ferragens e cadeados
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2682555
Fax (54) 2682611
fechaduras@soprano.com.br

Equipamentos hidráulicos
RS 122 Km 01
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2272044
Fax (54) 2271857
hidraulicos@soprano.com.br

Ferragens especiais
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2683555
Fax (54) 2682544
ferragens_especiais@soprano.com.br

Filmes, resinas e metais
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2683555
Fax (54) 2683926
filmes@soprano.com.br

Centro de distribuição e manufatura NE
Rua Quintino Bocaiúva Cond. Ind.
Galpão A-2 Bairro Matadouro Velho
55500-000 Escada PE
Fone (81) 35341666 Fax (81) 35341822
Cd_nordeste@soprano.com.br

282 x 201 mm

Centro de distribuição Sul
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2683555
Fax (54) 2682544

364 x 264 mm

Escritório central
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-00 Farroupilha RS
Fone (54) 2682555
Fax (54) 2682544 C.P. 204
soprano@soprano.com.br

Materiais elétricos
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2682555
Fax (54) 2683422 C.P. 204
materiais_eletricos@soprano.com.br

Acessórios para móveis
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2683555
Fax (54) 2683456
acessorios_moveis@soprano.com.br

Utilidades
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2614044
Fax (54) 2613956
tekcor@soprano.com.br

Centro de distribuição SE/CO/NO
RS General Osório, 960
37650-000 Camanducaia MG
Fone (54) 34331001
Fax (54) 34331727
cd_sudeste@soprano.com.br

Fechaduras, ferragens e cadeados
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2682555
Fax (54) 2682611
fechaduras@soprano.com.br

Equipamentos hidráulicos
RS 122 Km 01
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2272044
Fax (54) 2271857
hidraulicos@soprano.com.br

Ferragens especiais
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2683555
Fax (54) 2682544
ferragens_especiais@soprano.com.br

Filmes, resinas e metais
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2683555
Fax (54) 2683926
filmes@soprano.com.br

Centro de distribuição e manufatura NE
Rua Quintino Bocaiúva Cond. Ind.
Galpão A-2 Bairro Matadouro Velho
55500-000 Escada PE
Fone (81) 35341666 Fax (81) 35341822
Cd_nordeste@soprano.com.br

Centro de distribuição Sul
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2683555
Fax (54) 2682544

Escritório central
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-00 Farroupilha RS
Fone (54) 2682555
Fax (54) 2682544 C.P. 204
soprano@soprano.com.br

Materiais elétricos
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2682555
Fax (54) 2683422 C.P. 204
materiais_eletricos@soprano.com.br

Acessórios para móveis
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2683555
Fax (54) 2683456
acessorios_moveis@soprano.com.br

Utilidades
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2614044
Fax (54) 2613956
tekcor@soprano.com.br

Centro de distribuição SE/CO/NO
RS General Osório, 960
37650-000 Camanducaia MG
Fone (54) 34331001
Fax (54) 34331727
cd_sudeste@soprano.com.br

Fechaduras, ferragens e cadeados
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2682555
Fax (54) 2682611
fechaduras@soprano.com.br

Equipamentos hidráulicos
RS 122 Km 01
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2272044
Fax (54) 2271857
hidraulicos@soprano.com.br

Ferragens especiais
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2683555
Fax (54) 2682544
ferragens_especiais@soprano.com.br

Filmes, resinas e metais
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2683555
Fax (54) 2683926
filmes@soprano.com.br

Centro de distribuição e manufatura NE
Rua Quintino Bocaiúva Cond. Ind.
Galpão A-2 Bairro Matadouro Velho
55500-000 Escada PE
Fone (81) 35341666 Fax (81) 35341822
Cd_nordeste@soprano.com.br

Centro de distribuição Sul
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2683555
Fax (54) 2682544
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Cartões de apresentação
Que tipo de documentos usar?

45 x 85 mm
Os cartões de apresentação
pessoais devem apresentar:
Marca da Empresa
Nome completo e o cargo da pessoa
Setor em que trabalha
Endereço completo
Fone
Fax
E-mail
Endereço da Home Page

Fulano de Tal - fulano@soprano.com.br
Coordenador de Suprimentos
RS 122 km 61 - Farroupilha - RS
CEP 95180-000 - www.soprano.com.br
Fone (54) 268 3555 - Fax (54) 268 3555

U

T

I

L

I

D

A

D

E

S

Fulano de Tal - fulano@soprano.com.br
Coordenador de Suprimentos
RS 122 km 61 - Farroupilha - RS
CEP 95180-000 - www.soprano.com.br
Fone (54) 268 3555 - Fax (54) 268 3555
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Crachá de identificação
Que tipo de documentos usar?

45 x 85 mm

Fulano de Tal
00998877

Trabalho, união e fé buscam e
suplantam desafios através da melhoria
contínua rumo a Qualidade Total, que satisfaz
clientes
Vamos em frente!

1223445545776
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Pastas
Que tipo de documentos usar?

250 x 330 mm

Escritório central
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-00 Farroupilha RS
Fone (54) 2682555
Fax (54) 2682544 C.P. 204
soprano@soprano.com.br

Materiais elétricos
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2682555
Fax (54) 2683422 C.P. 204
materiais_eletricos@soprano.com.br

Acessórios para móveis
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2683555
Fax (54) 2683456
acessorios_moveis@soprano.com.br

Utilidades
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2614044
Fax (54) 2613956
tekcor@soprano.com.br

Centro de distribuição SE/CO/NO
RS General Osório, 960
37650-000 Camanducaia MG
Fone (54) 34331001
Fax (54) 34331727
cd_sudeste@soprano.com.br

Fechaduras, ferragens e cadeados
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2682555
Fax (54) 2682611
fechaduras@soprano.com.br

Equipamentos hidráulicos
RS 122 Km 01
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2272044
Fax (54) 2271857
hidraulicos@soprano.com.br

Ferragens especiais
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2683555
Fax (54) 2682544
ferragens_especiais@soprano.com.br

Filmes, resinas e metais
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2683555
Fax (54) 2683926
filmes@soprano.com.br

Centro de distribuição e manufatura NE
Rua Quintino Bocaiúva Cond. Ind.
Galpão A-2 Bairro Matadouro Velho
55500-000 Escada PE
Fone (81) 35341666 Fax (81) 35341822
Cd_nordeste@soprano.com.br

Centro de distribuição Sul
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2683555
Fax (54) 2682544
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Embalagens
Como é o padrão de embalagem?

As embalagens devem apresentar:

Fechaduras, Ferragens e Cadeados
Materiais Elétricos
Ferragens Especiais
Acessórios para Móveis
Filmes, Resinas e Metais
Equipamentos Hidráulicos
Utilidades

Embalado por

Centro de distribuição SE/CO/NO
RS General Osório, 960
37650-000 Camanducaia MG
Fone (54) 34331001
Fax (54) 34331727
cd_sudeste@soprano.com.br

Centro de distribuição Sul
RS 122 Km 61 Distrito Industrial
95180-000 Farroupilha RS
Fone (54) 2683555
Fax (54) 2682544

Centro de distribuição e manufatura NE
Rua Quintino Bocaiúva Cond. Ind.
Galpão A-2 Bairro Matadouro Velho
55500-000 Escada PE
Fone (81) 35341666 Fax (81) 35341822
Cd_nordeste@soprano.com.br

Embalado por
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Marca da Empresa
Endereço completo e CNPJ
Nome de todas as Unidades
Fone
Fax
E-mail
Endereço da home page
Símbolos de segurança

Transparências para apresentação
Como apresentar documentos?

210 x 297 mm
Os materiais utilizados nas
apresentações também comunicam nossa
imagem, por isso devem ser padronizados:

Os materiais
Os materiais utilizados nas
apresentações também comunicam nossa
imagem, por isso devem ser padronizados.
Os materiais utilizados nas
apresentações também comunicam nossa
imagem, por isso devem ser padronizados.

O logotipo deve ser apresentado no canto
inferior direito do slide.
A data da apresentação deve aparecer no
canto inferior esquerdo do slide.
Para a melhor visualização do texto, o tipo
de letra a ser utilizado deve ser Arial.
O texto deve ser centralizado a esquerda
ou justificado.

20/12/03
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Apresentação eletrônica
Como apresentar documentos?

Os materiais utilizados nas
apresentações também comunicam nossa
imagem, por isso devem ser padronizados:

Os materiais

O logotipo deve ser apresentado no canto
inferior direito do slide.

Os materiais utilizados nas
apresentações também comunicam nossa
imagem, por isso devem ser padronizados.
Os materiais utilizados nas
apresentações também comunicam nossa
imagem, por isso devem ser padronizados.

A data da apresentação deve aparecer no
canto inferior esquerdo do slide.
Para a melhor visualização do texto, o tipo
de letra a ser utilizado deve ser Arial.
O texto deve ser centralizado a esquerda
ou justificado.
No cd anexo a este manual está
disponível este modelo de documento.

20/12/03
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Brindes
Como são os brindes institucionais?

30

Diversos
Que tipo de documentos usar?

A4 - 210 x 297 mm
Cartazete interno
14 x 2,75 m
Lona para caminhão

01
2
3

Assinatura de email
Como são os brindes institucionais?

As assinaturas dos emails devem
conter:

Sandra de Sá
Coordenadora de Suprimentos
Soprano Eletrometalúrgica e Hidr áulica Ltda.
Fone (054) 268 3555 Fax (054) 268 2522
sandra.sa@soprano.com.br
Visite nossa home page: www.soprano.com.br

Nome
Cargo e Local de Trabalho
Soprano Eletrometalúrgica e Hidráulica
Ltda
Fone/ fax
Email
Visite nossa home page:
www.soprano.com.br

Roberto Góes
Coordenador da Unidade de Materiais Elétricos
Soprano Eletrometalúrgica e Hidr áulica Ltda.
Fone (054) 268 3555 Fax (054) 268 2522
roberto.goes@soprano.com.br
Visite nossa home page: www.soprano.com.br
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Usos incorretos
O que não devemos fazer?

Padronização é um dos elementos chaves para a construção de uma marca forte

A omissão do símbolo é um erro grave. A assinatura da marca não deve ser apresentada
incompleta. Lembre-se que o símbolo precisa estar ao lado no nome da nossa marca.

ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS

Esta variação não existe. A assinatura de produtos deve utilizar todo o espaço abaixo
do nome Soprano.

Esta variação de cor não existe. A cor padrão da marca Soprano é 295- Pantone ou
dependendo da cor de fundo: preto ou branco 100%.

Dimensões do símbolo e logotipia estão erradas.

SOPRANO
Tipografia errada. A tipografia padrão da marca Soprano é feita com a fonte Soprano Normal.
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Esta marca é sua
A marca pertence a você.

De que forma este manual deve ser
utilizado?
Este manual serve como guia prático para a
correta utilização da marca Soprano.
Nele, apresentamos quais são os padrões de
cores e assinaturas da nossa marca, os
tamanhos permitidos para redução, a aplicação
correta da assinaturas e também “maus
exemplos” que não devem ser seguidos.
O que é uma marca?
A marca é um dos maiores patrimônios de uma
empresa, sendo muito mais do que um simples
nome ou símbolo utilizado para diferenciar
algum produto ou serviço da concorrência.
Marca é a síntese dos valores de uma empresa,
é a oferta de uma “promessa” ao consumidor.
As marcas têm a função de criar e agregar
valor ao consumidor.

Qual é a promessa da nossa marca?
A promessa da marca Soprano é a união de
seus valores, benefícios e atributos. Eles
representam o que somos, o que oferecemos
e no que nos diferenciamos.
Independentemente do produto ou serviço que
estivermos oferecendo, a promessa da marca
é sempre a mesma.
De que forma divulgamos a promessa da
nossa marca?
Antes de tudo precisamos assumir o papel de
“proprietários” da marca, o nosso primeiro
desafio é zelar pela consistência da marca,
respeitando as normas e critérios de aplicação.
Porém, mais do que isso é preciso que no
nosso dia-a-dia estejamos comunicando as
promessas da marca Soprano; e isto vai de
um simples telefonema a um cliente à qualidade
de nossos produtos.
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O que mudou na nossa identidade com este
manual?
As duas grandes mudanças, foram a
substituição completa das marcas Tekcor e
Coral pela marca Soprano. No passado
utilizávamos a marca Soprano, como marca
endossadora das marcas Tekcor e Coral.
Entendemos que com a utilização de uma única
marca iremos unificar nossas ações de
marketing e fortalecer a imagem de nossos
produtos. Com isso estaremos capitalizando
algumas das associações positivas que já
possuímos com a marca Soprano, como:
tradição, seriedade e inovação.
Também foi feito um estudo e a assinatura da
nossa marca passou por algumas modificações,
tornando-a mais arredondada. Nosso objetivo
era achar um padrão de fonte que tornasse
mais leve a logomarca, sem haver grandes
modificações no estilo da assinatura.

Esta marca é sua
A marca pertence a você.

Quando e como será integralmente adotada
a marca Soprano nas Unidades de Utilidades
e Equipamentos Hidráulicos ?
A adoção da marca Soprano já está
acontecendo. A substituição está ocorrendo de
forma criteriosa e organizada, com o
envolvimento de nossos clientes e fornecedores.
Neste período, a aplicação da assinatura
Soprano em catálogos, embalagens e peças
diversas está sendo feita gradualmente, à
medida que houverem oportunidades para a
renovação.
Por que existem dois padrões de assinatura:
assinatura principal e assinatura de
produtos?
Nossa estratégia de marca está dividida em 2
fases: associar a marca ao produto, e agregar
valor ao produto através da nossa marca.
Nesta primeira fase, linkando o nome aos
produtos queremos divulgar em quais mercados
atuamos. Quando isso tiver bem consolidado
na mente do consumidor, poderemos tirar
vantagem das extensões da nossa marca,
capitalizando as associações postivas criadas
e efetivamente agregando valor a qualquer
produto que leve o nome Soprano.

Quando utilizar as assinaturas principal e
de produtos?
A assinatura principal deve ser utilizada quando
estivermos divulgando a marca Soprano para
os consumidores, os usuários finais de nossos
produtos e em eventos institucionais. Por
exemplo, na embalagem dos produtos, material
para ponto de venda, anúncios em revistas e
jornais , feiras, brindes, etc... Já a assinatura
de produtos deve ser aplicada em materiais
que atinjam o consumidor intermediário, o nosso
cliente de fato . Exemplos: anúncios em revistas
especializadas, listas de preços, catálogos de
produtos, etc...
E o termo Unidades de Negócios, quando
deve-se utilizar?
O fato de estarmos organizados em Unidades
de Negócios muito pouco tem a dizer para os
nossos consumidores finais, para eles, ao
comprar um fechadura ou uma garrafa térmica,
a procedência do produto é Soprano- não
importa de qual Unidade de Negócio este
produto saiu.
Já para os clientes – consumidores
intermediários- o fato de estarmos organizados
em Unidades de Negócio facilita o
relacionamento deles conosco, uma vez que
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o cliente se dirige a Unidade correta.
O termo “ Unidade” não deve ser utilizado
junto a marca, para isto está se utilizando a
padrão de assinatura de produtos, com as
principais linhas de cada Unidade. Deve –se
utilizar o termo “Unidade” em materiais que
circulam entre Soprano e clientes e apenas
quando facilitar a procedência de alguma
informação ou material.
Em caso de dúvidas na aplicação da nossa
marca entre em contato com o
Departamento de Marketing Corporativo
pelo email marketing@soprano.com.br

