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HISTÓRIA
Ajudando a transformar sonhos por meio da revolução Omnichannel.

A Moderniza é uma startup voltada para o gerenciamento do varejo que resolve os
problemas diários do lojista, ajudando a vender tanto no ambiente físico como no
online.

O sistema Moderniza é uma alternativa para revendas que buscam um software
seguro e eficiente para trabalhar clientes (usuários) que desejam total estabilidade
em suas rotinas diárias.

Para ser uma opção a essas mentes criativas e geniais, o sistema Moderniza tem
nome, endereço e visual carimbado! Veja como seguir o Manual de Marca Moderniza
e tenha o DNA da inovação ao seu lado!



LOGOTIPO
O nome Moderniza representa a modernização
e transformação digital que a empresa busca
realizar no varejo brasileiro, utilizando um
software completo e a inteligência do
omnichannel.

O ícone do logo é a ilustração do M, letra inicial
da Moderniza. Ela traz traços retos com cantos
arredondados, o que torna possível utilizar de
linhas curvadas em sua identidade visual.

M - inicial Moderniza







USO INCORRETO
DA MARCA
01. NÃO distorcer a Marca.
02. NÃO rotacionar ou inclinar a Marca.
03. NÃO alterar a tipografica.
04. NÃO alterar as cores da Marca.
05. NÃO alterar a relação de proporção entre
logo e complemento.
06. NÃO inserir fio de contorno na Marca.
07. NÃO aplicar efeitos visuais na Marca.
08. NÃO conectar palavras com a Marca.
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Moderniza

SISTEMA



PALETAS DE
CORES
As cores usadas para a comunicação
institucional e geral da marca
Moderniza é o roxo, azul, verde água e
branco.

#66238D

#45BABB

#823E8F

#50C3EF



PALETAS DE
CORES
As cores usadas para a comunicação
específica de cada solução Moderniza,
sendo elas Varejo, Food, Logística e 
E-commerce.

#823E8F

#2FF238

#EE851F

#50C3EF



TIPOGRAFIA
A tipografia utilizada para a
comunicação da Moderniza é a família
Titillium Web.

Evitar usar tipográfica em itálico e o
extra light como mínimo de espessura.

A Titillium Web Bold será utilizada para
títulos.

extra light
EXTRA LIGHT
0123456789

regular 
REGULAR
0123456789

bold
BOLD
0123456789



PATTERN
O Pattern é um elemento gráfico que dá
apoio à marca Moderniza, podendo ser
aplicado em várias composições gráficas
mantendo a marca visualmente ainda
mais forte. 

O design foi elaborado a partir da
ilustração vazada do M do logotipo da
Moderniza. Ela pode ser usada tanto
inteira como as partes serem usadas em
outras posições e avulsas. Importante que
não perca a ideia do logo e a distância dos
elementos, mesmo que os elementos
sejam postos avulsos. 



APLICAÇÕES
Com o intuito de padronizar os materiais gráficos e outros itens personalizados da
marca Moderniza, foi criado uma identidade visual única para todos estes materiais
institucionais. 

Todos os demais materiais institucionais  que forem criados no futuro, deverão
seguir a mesma ideia de identidade visual apresentada neste manual.















COMERCIALCOMERCIAL

WhatsApp, Instagram, Facebook,WhatsApp, Instagram, Facebook,
dark post, Google Ads, automaçãodark post, Google Ads, automação

de e-mail marketing.de e-mail marketing.

INSTITUCIONALINSTITUCIONAL

LinkedIn, Instagram, WhatsApp,LinkedIn, Instagram, WhatsApp,
Facebook.Facebook.

CONTEÚDOCONTEÚDO

Blog, automação de e-mail,Blog, automação de e-mail,
WhatsApp, Instagram, LinkedIn eWhatsApp, Instagram, LinkedIn e

FacebookFacebook

MEIOS DE
COMUNICAÇÃO



IDENTIDADE
REDES SOCIAIS
A identidade utilizada nas redes sociais
da Moderniza é informativa, moderna,
ousada e profissional, com traços
infinitos finos e curvados, cores
relacionadas ao logo e imagens que
remetam à tecnologia e o varejo.

INFORMATIVA

PROFISSIONAL

MODERNA

COOL

DIFERENTE

OUSADA 



CARDS 
REDES 
SOCIAIS



CAPA YOUTUBE 
ROAD SHOW



CAPA FACEBOOK 



CAPA LINKEDIN 
INSTITUCIONAL 



CAPA LINKEDIN 
PARA COLABORADOR 



WALLPAPER
COMPUTADOR



AGRADECEMOS A 
SUA ATENÇÃO!

BY MARKETING MODERNIZA


