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Missão

Grid de Construção

Cria-se uma linha horizontal.

A fonte utilizada para a construção do logotipo é a MyriadPro em sua versão regular.

Divide em 8 partes iguais, e teremos X.
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Tipogra�a
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VisãoMissão Valores

Conceito

Honestidade

E- commerce, con�ança 
e progresso.

Compra e Venda

O quadrado por sua vez represen-
ta equilíbrio e honestidade. A 
forma do quadrado é feita de 
linhas verticais e horizontais e con-
sequentemente isso também traz 
um conceito mais claro para essa 
forma. A linha horizontal represen-
ta êxtase e calma, enquanto que a 
linha vertical representa prontidão 
e equilíbrio.

Na maioria das vezes o quadrado é usado por empresas que 
querem passar aos seus clientes mais segurança, honestidade e 
equilíbrio, o que você pode ver de forma bem clara em logotipos 
de bancos, como o Itaú e Bradesco

A sacola simboliza a venda e a 
compra. A experiência emocional 
de sair com uma sacola de uma 
loja ao �nalizar uma compra de 
seu objeto de desejo, é o que foi 
sintetizado nessa simbologia. Com 
o nome SIM!KA
dentro da sacola colocando em ev-
idência a loja que proporciona 
essa experiência ao consumidor.

A seta, traz consigo a simbologia 
de um cursor de mouse, sinalizan-
do o modelo de negócio que é um 
e-commerce.
E também está apontada para 
cima, simbolizando  o progresso e 
ascensão que a empresa está          
alcançando e buscando. Setas 
trazem a ideia de direcionamento.

O desa�o do símbolo, foi colocar em evidência os conceitos prin-
cipais da marca, de maneira  que se comunique com seu público 
alvo de forma clara, objetiva e e�ciente.

Nossa marca prioriza a qualidade e excelncia na venda de nossos 
produtos e na prestação de nossos serviços, visando proporcionar 
um atendimento personalizado e especializado, se adequando aos 
objetivos singulares de cada cliente.
Temos como �loso�a, proporcionar aos nossos clientes o máximo 
de segurança e tranquilidade, durante todo o processo de compra. 
Nosso foco é a honestidade e a transparência. 

Honestidade, trans-
parência, organi-
zação, e�ciência e 
responsabi l idade 
total durante toda 
experiência do 
usuário em nossos 
canais de comuni-
cação ou vendas.

Se tornar referência 
de excelência no 
mercado de e- com-
merce.

Nossa missão é pro-
mover experiências  
satisfatórias, de 
forma personalizada 
e ágil, através do 
mercado digital. 

Utiliza- se a fonte MyriadPro, em sua versão regular para a          
construção do logotipo nas escritas LOJA DO SIM!KA. No slogan 
utilizamos uma fonte de apoio que é a Helvetica Neue.
Para aplicações em web, banners, e impressos utiliza-se a Familia 
Helvetica Neue Italic, Helvetica Neue Bold e Helvetica Neue Regu-
lar.



Espaço minimo 

Logotipo

Formas incorretas
de uso.

Aplicações

LojadoSim!ka
o homem que não brinca

LojadoSim!ka
o homem que não brinca

X

XX

X

A seta não deve ser de qualquer outra cor a não ser da cor vermelha.

Não inverter a composição entre a gra�a e o símbolo de forma alguma.

O espaço minímo para uti-
lização do logotipo atendendo 
as hierarquiasvisuais da identi-
dade visual da marca é de X.

A logomarca lojadoSim!ka não deverá sofrer alteração ou 
distorção , devendo- se respeitar as regras de aplicação e 
uso deste manual.

Não alterar as proporções do logotipo, tanto da gra�a quanto do sím-
bolo. Deve- se respeitar o grid de construção contido neste manual, e 

as proporções nele estabelecidas.
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Silvio
Simka

 LOJA
    DO

SIM
!KA

Paleta de Cores

As cores da loja do Sim!ka buscam 
re�etir a cultura mundial levada pela 
empresa através de livros, revistas, 
CD’S e discos.
O verde, o amarelo são as nossas 
cores principais, escolhidas através 
do estudo de psicologia das cores, 
impactando o público e tomando a 
sua atenção,  de acordo com os obje-
tivos da marca.

O Turquesa em uma tonalidade escura traz muita
elegância.
A cor verde, é uma cor equilibrada, representa
estabilidade, possibilidade, crescimento e 
abundância. Com uma pequena mistura de azul,
que cria um senso de segurança e promove
con�ança na marca.

A cor amarela está sendo usada para prender a 
atenção do público, pois lembra cuidado ou até
mesmo cautela mostrando também clareza.
O amarelo é a cor mais vibrante e eletrizante
entre as cores quentes: é feliz, acolhedor e
estimulante. Neste caso, utilizamos um ton mais
escuro, o que traz seriedade. 

O vermelho, foi escolhido para ilustrar a seta
do logotipo que simboliza o clique e a compra.
Incentivando as ações e a con�ança no site. 
Busca também um senso de urgência.
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Formas incorretas
de uso.

Não inverter a composição entre a gra�a e o símbolo de forma alguma.

O espaço minímo para uti-
lização do logotipo atendendo 
as hierarquiasvisuais da identi-
dade visual da marca é de X.

A logomarca lojadoSim!ka não deverá sofrer alteração ou 
distorção , devendo- se respeitar as regras de aplicação e 
uso deste manual.


