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Este guia apresenta os elementos da
identidade visual Track.co: logo, elementos
básicos, estilo fotográfico, grafismos, ícones,
tom de voz, call to action, peças rápidas,
entre outros.

Além disso, o guia dá exemplos de aplicações 
para orientar todos aqueles envolvidos em sua 
gestão.

EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRAR EM CONTATO
COM O TIME DE MARCA DA EMPRESA.
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Logo

O logo da Track.co expressa dinamismo e 
movimento. Ele indica crescimento e direciona 
os caminhos para melhorias e alcance da 
excelência na satisfação dos clientes.

É fundamental observar as regras previstas 
neste manual para preservar sua integridade e 
legibilidade em qualquer situação.
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Logo  |  Grid

A consolidação de uma marca requer 
sempre o uso correto de todos os seus 
elementos. Para aplicar a marca em 
qualquer meio, solicite sempre um arquivo 
eletrônico. Não tente redesenhá-la, pois 
você arriscará a qualidade da imagem do 
serviço.

Somente no caso de total impossibilidade 
de uso dos meios de reprodução eletrônica, 
o diagrama ao lado deve ser utilizado. Nele, 
a retícula de módulos quadrados orienta na 
construção do símbolo e espaçamento do 
símbolo.

Símbolo
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Logo  |  Cores primárias

As cores empregadas na marca Track.co são:

VERDE: PANTONE 7479 C
VERDE: PANTONE 7488 C
CINZA: PANTONE 447 C

Ao lado estão as referências das cores 
institucionais em policromia (CMYK) — para 
as impressões — e em RGB — para utilização 
na internet, vídeo e demais peças digitais.

Use sempre os arquivos originais eletrônicos.  
A partir deles é possível escolher, em CMYK 
ou RGB, a forma e a cor mais adequada para 
cada peça.

COLOR 

PANTONE:
7479 C

CMYK:
C:75 M:0 Y:70 K:0

RGB:
R: 5 G:205 B:120

#05CD78

#73D732

#323232

COLOR 

PANTONE:
7488 C

CMYK:
C:65 M:0 Y:100 K:0

RGB:
R:115 G:215 B:50

COLOR 

PANTONE:
447 C

CMYK:
C:70 M:60 Y:55 K:65

RGB:
R:50 G:50 B:50
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Logo  |  Cores secundárias
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As cores secundárias e suas variações tonais são usadas como su-
porte, com um papel mais funcional — ainda que sejam importantes 
para criar uma harmonia com as primárias. São elas: lilás, vermelho, 
laranja e azul.

A cor de segurança é utilizada apenas em situações 
de alerta e segurança (exemplo: sinalização).

COR DE 
SEGURANÇA
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Logo  |  Gradientes

#74d933 #05ce7a

#aa14a7 #f02100

#ff870c #f02100

#05ce7a #009aeb

#74d933 #05ce7a

#aa14a7 #f02100

#ff870c #f02100

#05ce7a #009aeb

#74d933 #05ce7a

#aa14a7 #f02100

#ff870c #f02100

#05ce7a #009aeb

#74d933 #05ce7a

#aa14a7 #f02100

#ff870c #f02100

#05ce7a #009aeb

Gradiente
cores primárias

Gradientes
cores secundárias
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Logo  |  Tipografia

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @#$%&

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp 
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @#$%&

UNIVIA PRO

SOURCE SANS PRO

A família tipográfica escolhida para a 
identidade visual foi Univia Pro, que 
também pode ser aplicada em títulos 
e textos de destaque.

Para textos longos, como anúncios 
publicitários, cartazes, endereços 
de papelaria institucional, textos de 
formulários e em interfaces, deve-se 
usar a família tipográfica Source Sans 
Pro e suas variantes.

USO EXCLUSIVO PARA TÍTULOS 
E INFORMAÇÕES DE DESTAQUE

PARA TEXTOS DE APOIO, COMO
SUBTÍTULOS, CALLS TO ACTION, 
DESCRITIVOS E LEGENDAS
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Logo  |  Redução

2mm

5mm

2mm

5mm

DIMENSÃO MÍNIMA

A dimensão mínima preserva a legibilidade do 
logo e tem a medida estipulada ao lado.

Para impressão em materiais gráficos em geral, 
a dimensão mínima é de 5mm quando aplica-
da com o símbolo, tendo como referência a al-
tura do símbolo; e 2mm quando aplicada sem 
o símbolo, tendo como referência a altura da 
letra”K” do logotipo.
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Logo  |  Responsividade da marca

������������������������������

A marca Track.co é capaz de se adaptar  
a diferentes tamanhos de telas e dis-
positivos, ou seja, desktop, tv digital, 
tablet, celular, smartwatches, etc., con-
forme mostrado ao lado.
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Logo  |  Área de proteção

x 

X

X

Para preservar a integridade da marca, deve ser resguardado um 
espaço ao seu redor, área livre de interferência de outros elemen-
tos gráficos. A área de proteção é medida com base no tamanho da 
letra “K” da palavra “Track”, como mostrado acima.
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Logo  |  Uso incorreto

Não reduzir o símbolo

Não alterar a cor

Não distorcer a marca Não rotacionar a marca

Não delinear a marca Não remover o círculo do símbolo

É importante que a aparên-
cia do logo permaneça con-
sistente. O logo não deve ser 
modificado: a orientação, cor 
e composição devem perma-
necer como indicado neste 
documento — não há exce-
ções. Para ilustrar esse pon-
to, alguns dos mais prováveis 
erros são mostrados ao lado.
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Logo  |  Versões monocromáticas

Em caso de limitações quanto ao número de 
cores disponíveis em um determinado pro-
cesso de impressão ou gravação, podem ser 
empregadas as versões monocromáticas da 
marca.
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Logo  |  Versão negativa

O logo em negativo deve ser usado apenas quando existe uma limitação 
técnica que prejudique a aplicação da versão preferencial, como a au-
sência de cores.
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Logo  |  Versão positiva

Deve-se sempre dar preferência ao uso 
da marca nas cores institucionais em 
fundo branco. No entanto, a aplicação 
também pode ocorrer em positivo.



ELEMENTOS
VISUAIS
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Elementos visuais  |  Elemento de apoio

Para composição final, elementos de apoio 
poderão ser utilizados com o objetivo de 
criar mais harmonia visual e aumentar o 
universo imagético da marca.

Esse objeto pode ser utilizado nas cores institucionais ou 
em porcentagens menores do black como background, 
podendo ser explorado de formas distintas de acordo 
com o layout utilizado.

Esse objeto pode ser utilizado nas cores institucionais 
ou em branco, destacando uma pessoa ou detalhe que 
compõe a imagem.



20

Elementos visuais  |  Exemplos
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Elementos visuais  |  Como não utilizar

Comprometendo a legibilidade
do conteúdo.

Distorcendo os elementos.

A utilização das formas é livre, 
mas possui limitações que de-
vem ser respeitadas para que a 
peça fique equilibrada e coesa. 
Portanto, as situações a seguir 
devem ser evitadas.



ÍCONES
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Nossos ícones são fáceis de entender 
e devem ser claros em sua aparência e 
significado. São inspirados e desenha-
dos a partir do mesmo estilo que a nos-
sa marca e contêm elementos gráficos 
comuns que garantem a consistência 
visual, criando um sistema perfeito de 
linguagem.

Iconografia  |  Família de ícones

SETTINGS USUÁRIO/
PERFIL

CHAT ALERTA ALERTA TELEFONE SUPORTE

CS SALESMARKETING FINANÇAS

MÚSICAWIFI

CUSTOMER/
CONSUMIDOR

EMOJI 1 SURVEY

LOOP

TECNOLOGIA BANHEIROS

ESCADAS

EMOJI 2 EMOJI 3 POSITIVO NEGATIVO

CES
CSATN P S

NET PROMOTER
SCORE

CUSTOMER
SATISFACTION

CUSTOMER EFFORT
SCORE RATINGS

THUMBS
UP/DOWN NET VALUE SCORE WORTHCAST DOWNCAST

WC DCÍCONES MÉTRICAS



ESTILO
FOTOGRÁFICO
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Estilo fotográfico  |  Lista de estilo

Satisfação/lifestyle 50%

Nossa fotografia baseia-se em como nosso 
público, parceiros e clientes se sentem em 
relação ao nosso produto e em como isso 
impacta o consumidor final. Ela ilustra uma 
experiência positiva do consumidor e da vi-
vência no trabalho.

CARACTERÍSTICAS

• momentos prazerosos
• proximidade e intimidade
• calor e alegria
• simplicidade no contexto

Path 30% Device 20%
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Estilo fotográfico  |  Lifestyle

Uso mais emocional, com clientes satisfeitos não apenas no 
momento do atendimento, mas durante toda a jornada.

No ambiente, deve ser possível identificar um atendimento. 
Pode-se, ainda, utilizar ambientes casuais.
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Estilo fotográfico  |  Path

Uso mais subjetivo, que demonstre um caminho a ser 
percorrido, um objetivo a ser alcançado.

O ambiente deve indicar caminhos/direções ou a conquista 
de uma trajetória de sucesso trilhada.
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Estilo fotográfico  |  Device

Uso corporativo voltado para a tecnologia, que demonstre o 
produto da Track.co. Podem ser explorados tanto o uso de ima-
gens que remetam ao dia a dia do trabalho interno quanto de 
clientes fazendo uso da plataforma.

O ambiente: corporativo com pessoas mais formais e satisfeitas.



ILUSTRAÇÕES
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Ilustrações  |  Definições

As ilustrações, como parte da identidade visual da Track.co, tra-
zem traços simples e diretos e auxiliam na transmissão de concei-
tos presentes em nossa plataforma, em nossos canais de comuni-
cação (virtuais ou impressos) e em nossas publicações.

CARACTERÍSTICAS

• estilo vetorial
• fácil compreensão
• divertida e positiva
• paleta de cores Track.co

Ilustração “Empty State” presente na plataforma track.co
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Ilustrações  |  Definições

COMO NÃO UTILIZAR:

• cores que não fazem parte da identidade visual; 

• fundo coloridos que não dão contraste com a 
imagem principal;

• ilustrações com contornos nos personagens; 

• gradientes na coloração dos personagens; 

• ilustrações com estilo distinto do pré-definido.

? ?

?
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Ilustrações  |  Exemplos

CES
UM GUIA COMPLETO

Customer Effort Score

Ilustração “Error 404” presente na plataforma track.co Ilustração para capa de e-book



MOTIONS E
VÍDEOS
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Motions e vídeos  |  Vinhetas

Ao ser levado para vídeos e animações, o logoti-
po reagirá conforme o movimento do ponteiro de 
uma bússola, fazendo movimentos circulares no 
sentido horário até encontrar o norte.

Alguns cuidados são necessários para que ele não 
perca sua dinâmica e seu movimento:

• a animação nunca deve começar ou terminar 
com o logo estático;

• deixar um tempo mínimo para que a animação 
pareça fluida e contínua.

Assista o exemplo aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=JPpcZq0B-go
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Motions e vídeos  |  Transições

Para fazer a transição entre as cenas, 
são usadas as linhas que compõem os 
elementos gráficos de forma dinâmica, 
como se elas fossem “mostrando os ca-
minhos” até preencher toda a tela.

Em algumas situações, o corte seco 
também é utilizado como transição.

Assista o exemplo aqui.
Veja mais.

Linha do tempoSEQUÊNCIA DE TRANSIÇÃO

0s

2s

1s

3s

https://www.youtube.com/watch?v=EIvWUezFcQY
https://www.youtube.com/watch?v=M27Et1JmqkM


SOCIAL
MEDIA
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Social media  |  Editorias

O uso de temas diversificados torna a rede di-
nâmica e atrativa. Eles podem variar entre:

• frases;
• métricas;
• dicas;
• boas práticas;
• listas;
• exemplos;
• perguntas;
• cases;
• cultura.

Todos os temas devem respeitar as regras do 
uso de cores, imagens e ilustrações citados 
anteriormente.
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Social media  |  Editorias

FRASES

O que é:
mensagens sobre 
experiência do 
cliente.

Legenda: 
simples e direta, 
evitar CTA.

MÉTRICAS

O que é: 
imagem gráfica 
representando a 
métrica ou alguma 
curiosidade dela.

Legenda: 
explicação detalha-
da do que foi abor-
dado na imagem.

DICAS

O que é: 
dicas de livros, fil-
mes, séries e TEDx. 
Entretenimento 
agregador.

Legenda: 
contextualizar o con-
teúdo, explicar a im-
portância. CTA para 
comentário e conte-
údo relacionado.

BOAS PRÁTICAS

O que é: 
o que você deve fazer 
para melhorar a ex-
periência do cliente. 
Elencar de 1 a 3 dicas 
por posts. Separar por 
áreas da empresa.

Legenda: 
desenvolvimento do 
conteúdo, explicando 
o porquê e o como. 
CTA direcionando 
para os comentários e 
conteúdo relacionado.

LISTAS

O que é: 
listas de boas prá-
ticas/ideias. “Top 5 
exemplos”, e mais 
tudo tudo que for 
possível de
listar.

Legenda: 
explicar os pontos 
abordados na lista. 
CTA encaminhando 
para conteúdo
mais completo e 
comentários (cite 
o que faltou/ o que 
você faz).
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Social media  |  Editorias

PERGUNTAS

O que é: 
post com perguntas de 
impacto para gerar en-
gajamento nos comen-
tários (principalmente). 
Pode ser replicado com 
caixa de perguntas no 
stories.

Legenda:
Refaz a pergunta, e a 
CTA voltada para “co-
mente sua resposta”.

CASES

O que é: 
cases de sucesso da 
Track.co. Pode ser em 
vídeo ou até mesmo 
“prints” de comentários 
positivos que foram fei-
tos (com autorização).

Legenda:
no caso do feed, co-
mentar sobre como a 
Track.co se orgulha dos 
clientes e como a pla-
taforma tem otimizado 
na experiência que eles 
proporcionam ao
público.

CULTURA

O que é: 
fotos/vídeos diversos de 
cunho institucional. Fo-
tos do escritório, sorrisos, 
vídeos com momentos de 
descontração da empresa. 
Capturas do dia a dia.

Legenda: 
sempre de bom humor, fa-
lando como é a empresa, 
relacionando ao que está 
retratado na imagem. CTA 
pode ser perguntando so-
bre a experiência do
funcionário e o reflexo 
dentro da empresa.

EXEMPLOS

O que é: 
postagens de exemplos de 
empresas que aplicam bem 
a experiência do cliente. 
Exemplos simples de todos 
os ramos (ex: Disney e Star-
bucks).

Legenda:
desenvolver o conceito que 
a empresa aplica. Explicar 
por que ela é um exemplo/
explicar a situação e como 
ela pode ser replicada. CTA 
levando para os comentá-
rios.



SLIDES
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Slides  |  Definição

Os slides devem ser simples e clean, seguindo a regra do uso de imagens, ilustrações, cores e fontes. Podem ser ex-
plorados os ícones desenvolvidos para a identidade e o texto em caixa alta e bold para mensagens que necessitam 
de um destaque maior.

SLIDE CAPA SLIDE INTERNO - POSITIVO SLIDE INTERNO - NEGATIVO



TOM DE VOZ
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Tom de voz  |  Personalidade da Track.co

A Track.co é especialista no que se propõe. Tem um tom didático, mas leve 
e simples. Não usa palavras rebuscadas e se comporta de forma próxima 
ao público. Com delicadeza, sem perder a autoridade. 

Como o assunto-chave da Track.co é a experiência do cliente, isso é tam-
bém pilar da comunicação da empresa, que é focada em pessoas. Sempre 
leva em conta o outro, de maneira empática. Pode-se dizer que a Track.co 
valoriza a troca, visando sempre participar da conversa de maneira cons-
trutiva. A Track.co é, acima de tudo, gentil e educada. 

Se a Track.co fosse uma pessoa, seria alguém conectado e que acompanha 
as tendências, principalmente no que tange o digital. Por isso, pode-se dizer 
que a empresa também conversa de maneira antenada. 
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Tom de voz  |  Relação com o consumidor 

Se a Track.co fosse uma pessoa, 
a relação que ela estabeleceria 
com o consumidor seria de pro-
fessor e aluno. 

PALAVRAS-CHAVE POSITIVAS

simplicidade
proximidade
didática
leveza
empatia
gentileza
objetividade
atual

PALAVRAS-CHAVE NEGATIVAS

informalidade 
excesso
grosseria
superficialidade

FRASES-CHAVE

A Track sempre se comunica 
na primeira pessoa do plural, 
para reforçar a ideia de troca e 
coletividade.

“Você sabia?”;
“Você conhece?”;
“Saiba mais”;
“A gente sabe que (…)”;
“A gente entende que (…)”.
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Tom de voz  |  Voz da marca

A voz da marca são os adjetivos de quali-
dade, que estão ligados à missão da Track.
co: aumentar a felicidade das pessoas no 
mundo, ajudando as empresas a evoluí-
rem a experiência do cliente. 

O tom de voz é o tom que se usa para se 
aplicar os objetivos da voz, ou seja, a apli-
cação da missão: a Track.co é útil, clara e 
informativa, sempre comunicando com le-
veza e empatia. 

EXEMPLOS:

- Post 1 (Dia do Professor)

Aqui na Track a gente acredita no poder do aprendizado, da informação. A gente sabe que conhecimento bom é aquele que se partilha, e trabalha-

mos para que isso aconteça diariamente. Por isso, hoje, não poderíamos deixar de parabenizar os nossos queridos professores da Universidade 

Track.  Tomás, Igor, Fábio e Harumi: o nosso muito obrigado pela troca diária.  15 de outubro, Dia do Professor. 

- Post 2 (divulgação blog)

O nosso CEO desembarcou lá no Rio de Janeiro nesta semana para aprender ainda mais sobre CX com um case brasileiro gigante: o Rock in Rio, 

que já é referência mundial em eventos. 

O Rock in Rio Academy é um live case que proporciona uma verdadeira imersão nas experiências provocadas pelo festival, e o Tomás não poderia 

ficar de fora, né? 

Contamos tudo lá no blog para você e, ainda, passamos várias dicas que tiramos dos aprendizados. Não deixe de conferir: [link]

- Comunicação interna (Outubro Rosa)

O câncer de mama é segundo tipo que mais acomete as brasileiras, e representa cerca de 25% de todos os cânceres que afetam o sexo feminino. 

Aqui no Brasil, foram estimados 59.700 casos novos de câncer de mama em 2019.

A gente não podia deixar esse assunto de lado na Track e, por isso, reiteramos com vocês a importância do cuidado e autoexame constantes, que 

são fundamentais para reconhecer casos em estágio inicial. 

Aproveite a data e o nosso presente para estar em dia com a sua saúde: hora do banho, hora do autoexame.

E não deixe de acessar o site do INCA em caso de dúvidas (Instituto Nacional de Câncer): [link]
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Thank you.


