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1. Branding

Existimos para conectar pessoas e empresas 
a tecnologias inovadoras, essenciais para a 
qualidade de vida de todos.

Descomplicamos a operação das empresas 
e a vida das pessoas para que elas possam 
focar no que é essencial. 

DESCOMPLICAMOS O QUE É ESSENCIAL PARA O SEU NEGÓCIO PROSPERAR.

PROPÓSITO

PROMESSA DA MARCA

POSICIONAMENTO

DRIVER STATEMENT

_ DESCOMPLICADA 
_ PRÓXIMA 
_ PREPARADA 

DESCOMPLICA CONECTE-SE  
AO ESSENCIAL. 

PERSONALIDADE (tom de voz)

PLATAFORMA DE MARCA
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A tecnologia nos conecta ao mundo. 
Nos aproxima uns dos outros. 
Mas, muitas vezes o excesso de informação tira nosso 
foco do que realmente importa. 

Cada vez mais, não basta apenas estarmos ligados. 
É	preciso	criar	conexões	que	simplificam	o	dia	a	dia.	
Essa é a realidade que as pessoas estão vivendo. 
E nos negócios não é diferente.

Nós somos a WDC.
Descomplicamos a cadeia de suprimentos de 
tecnologia inteligente do Brasil e conectamos 
empresas de diversos segmentos à multiplas  
soluções	que	simplificam	seus	processos.

Assim, minimizamos riscos, otimizamos investimentos. 
Gerimos recursos, estoques e entregas. 
Acompanhamos de perto o mercado. 
Atuamos antecipando tendências e inovamos sempre. 
Porque somos absolutamente comprometidos  
com	a	eficiência.	

A	tecnologia	existe	para	simplificar	a	vida	das	pessoas.	
E nós, para descomplicar o que é essencial para o seu 
negócio prosperar. 

WDC Networks. Conecte-se ao essencial.

MANIFESTO

1. Branding
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1. Branding

Para	simplificar	os	processos,	é	
preciso começar descomplicando 
o diálogo. Usamos um 
vocabulário técnico acessível e 
o nosso discurso tem construção 
simples, frases curtas e diretas.

Para fortalecer as conexões e 
deixar claro que a WDC não 
é apenas um intermediário, é 
preciso estabelecer uma relação 
próxima e humanizada. Devemos 
tratar as pessoas nominalmente, 
usar "você", "seu negócio", "o 
que você precisa".

Para transmitir a segurança 
que as pessoas precisam para 
deixar que a WDC cuide de 
várias áreas enquanto elas 
cuidam do que é essencial para 
a empresa, devemos mostrar 
que estamos preparados. Dar 
respostas completas, ágeis, 
passar informações com clareza e 
objetividade, antecipar possíveis 
dúvidas e estar sempre prontos 
para atender com o necessário. 

DESCOMPLICADA PRÓXIMA PREPARADA

TOM DE VOZ
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1. Branding

DESCOMPLICAÇÃO: somos 
o agente que descomplica. 
Simplificamos	a	nossa	relação	com	
os colaboradores sendo acessíveis 
e humanos em nossas ações e 
discursos.

VALORIZAÇÃO: nós reconhecemos 
e valorizamos nossos colaboradores 
com elogios, agradecimento e 
palavras de incentivo. 

INSPIRAÇÃO: usamos os resultados 
e	o	significado	do	trabalho	dos	
nossos colaboradores como 
inspiração para que continuem 
descomplicando a vida das pessoas 
com a tecnologia. 

DESCOMPLICAÇÃO: apresentamos 
soluções para os nossos clientes de 
forma descomplicada e direta, para 
que eles entendam com clareza a 
nossa	forma	de	simplificar	o	acesso	à	
tecnologia. 

TRANSPARÊNCIA: falamos sempre 
de forma transparente sobre o que 
fazemos, como fazemos e qual o 
benefício das ações para que os 
nossos clientes se sintam seguros e 
tranquilos. 

PROXIMIDADE: somos próximos 
dos nossos clientes. Mostramos 
nosso conhecimento sobre o 
negócio, para que nos entendam 
como uma conexão valiosa.

DESCOMPLICAÇÃO: mostramos 
como fazemos a ponte entre as 
tecnologias e os clientes, de forma 
simplificada	e	eficiente,	sendo	
mais que um intermediador, mas 
um agente de descomplicação no 
mercado.

PARCERIA: valorizamos nossos 
parceiros. Reconhecendo como 
contar com eles é fundamental, e 
nos propomos a otimizar a cadeia de 
suprimentos, para oferecer valor para 
os nossos clientes. 

OPORTUNIDADE: destacamos as 
vantagens de ser nosso parceiro para 
que os fornecedores vejam valor 
em aproveitar as oportunidades de 
crescer junto com a WDC. 

DESCOMPLICAÇÃO: mostramos 
como	a	nossa	forma	de	simplificar	
processos conecta as pessoas ao que 
é essencial no que fazem, criando 
valor para o que entregamos. 

CASUALIDADE: não temos 
formalidades e dialogamos de 
forma casual e simpática com os 
players, mostrando através da nossa 
personalidade, a essência do que 
fazemos. 

EFICIÊNCIA: comunicamos os 
nossos resultados para comprovar 
que descomplicar e dar espaço para 
que as empresas foquem no que é 
essencial é a melhor forma de ser 
eficiente.

Conecte-se ao essencial

PÚBLICO INTERNO CLIENTES FORNECEDORES MERCADO 

MATRIZ DE RELACIONAMENTO Para nos relacionarmos com os nossos diversos públicos, nos baseamos nos elementos de 
Tom de Voz da marca e nas seguintes características que traduzem a nossa personalidade. 



IDENTIDADE 
VISUAL

2.
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2. Identidade visual

MARCA
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2. Identidade visual

MARCA > versão prioritária

positiva

monocromática positiva

negativa

monocromática negativa

A marca da WDC Networks apresenta 
diferentes versões de aplicação. 

A assinatura prioritária deve ser 
privilegiada sempre em aplicações 
institucionais ou na comunicação, 
seja em meio digital ou impresso.

Apenas quando houver limitação 
técnica para a aplicação das versões 
coloridas a versão monocromática 
deve ser usada.

Use sempre os arquivos originais da 
marca e nunca tente reconstruir a 
marca a partir dos seus elementos.

10
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2. Identidade visual

MARCA > versão vertical

positiva

monocromática positiva

negativa

monocromática negativa

Em situações em que a proporção do 
local de aplicação não favoreça o uso 
da versão prioritária, a versão vertical 
pode ser usada.

Seu uso é restrito e o Departamento 
de Marketing WDC Networks deverá 
ser consultado sempre que esta 
assinatura for utilizada.

Apenas quando houver limitação 
técnica para a aplicação das versões 
coloridas a versão monocromática 
deve ser usada.

Use sempre os arquivos originais da 
marca e nunca tente reconstruir a 
marca a partir dos seus elementos.

11
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2. Identidade visual

área de arejamento tamanhos mínimos fundos de cor/imagem usos incorretos

É o espaço mínimo entre a marca e outras 
informações presentes na comunicação.  
Ele serve para garantir sua integridade e 
preservar sua legibilidade.

A	definição	de	limite	de	redução	da	
marca tem o objetivo de manter a sua 
legibilidade na comunicação.

A marca deve ser aplicada sobre fundo 
branco ou preto. Ela pode ser aplicada 
sobre	fundos	fotográficos,	desde	que	
apresente boa legibilidade. Nunca 
aplicar a marca sobre qualquer outro 
fundo de cor.

É fundamental que a marca seja aplicada 
de forma consistente para assegurar sua 
visibilidade na comunicação, garantindo 
sua personalidade e força.

40mm | 120px

Nenhum	elemento	gráfico	deve	invadir	
a área de arejamento, medida em 
função de X, equivalente à altura da 
letra ‘C’, como demonstrado acima.

x

MARCA > regras de aplicação

Não modificar a proporção  
entre elementos da marca

Não modificar a posição  
dos elementos da marca

Não rotacionar a marca Não aplicar efeitos na marca

Não alterar a tipografia  
da marca

Não distorcer a proporção  
da marca

Não aplicar a marca em  
outras cores

Não aplicar a marca em 
fundos com pouco contraste
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2. Identidade visual

SÍMBOLO

O símbolo da WDC Networks é um 
elemento importante do universo 
visual	e	reflete	os	princípios	definidos	
no Branding. 

Partindo do posicionamento 
"Conecte-se ao essencial", criamos 
um símbolo que faz referência à 
proximidade, conexão e simplicidade.

Incentivamos o uso do símbolo 
em qualquer peça que não tenha 
aplicação do logo. Além disso, ele 
pode ser usado em aplicações como 
redes sociais, ícone de aplicativo e 
como marca d'água em imagens.

Ele pode ser usado em sua versão 
colorida ou na versão outline, nas 
cores principais da marca.
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2. Identidade visual

SÍMBOLO > versão outline

Existe uma versão outline do símbolo 
que	pode	ser	usado	como	grafismo	
nas composições. 

Ele pode ser usado nas cores da 
paleta principal e em preto ou branco, 
com diferentes níveis de opacidade. 

A	espessura	do	fio	nunca	deve	ser	
alterada, usar sempre os arquivos 
originais fornecidos.
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2. Identidade visual

ÍCONES

O símbolo pode ser usado para 
construir ícones, que façam referência 
à temas relacionados ao universo 
WDC. Ao lado temos os exemplos 
de ícones para "simples", "próxima" 
e ágil, mas novos ícones podem ser 
criados conforme necessário.

simples próxima ágil
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2. Identidade visual

As cores são um dos principais 
elementos para inspirar e 
transmitir a personalidade da 
marca. Seu uso consistente 
potencializa a comunicação e gera 
reconhecimento e diferenciação 
por todos os seus públicos. 

As principais cores da WDC 
Networks são o Azul escuro e 
o Azul claro, que são usados 
em dois tons diferentes. Na 
comunicação institucional são 
essas cores que devem ser usadas 
com mais destaque.

CORES > principais

C 100
M 85
Y  0
K  0

C 70
M 15
Y  0
K  0

C 90
M 72
Y  0
K  0

C 65
M 0
Y  0
K  0

R 0
G 65
B 165
#  0041A5

R 0
G 170
B 250
#  00AFFA

R 0
G 80
B 200
#  0050C8

R 0
G 200
B 250
#  00C8FA

PANTONE 293C PANTONE 2995C

PANTONE 293C (85%) PANTONE 2995C (90%)

Azul escuro Azul claro

Azul escuro 
(85%)

Azul claro 
(90%)
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2. Identidade visual

A  WDC Networks também conta com 
uma paleta de cores complementares, 
que traz variedade para a identidade. 
Em peças para o público externo, 
essas cores devem sempre ter peso 
menor que as principais.

CORES > complementares

C 40
M 0
Y  100
K  0

C 70
M 10
Y  0
K  0

R 168
G 206
B 0
#  A8CE00

R 0
G 170
B 225
#  00AAE1

PANTONE 382C PANTONE 2995C

Arlequin Jade

C 0
M 51
Y  100
K  0

C 56
M 100
Y  0
K  0

C 0
M 100
Y  88
K  0

C 0
M 25
Y  95
K  0

C 17
M 100
Y  3
K  0

C 0
M 74
Y  100
K  0

R 242
G 142
B 0
#  F28E00

R 135
G 43
B 145
#  872B91

R 237
G 0
B 53
#  ED0035

R 255
G 184
B 28
#  FFB81C

R 204
G 0
B 135
#  CC0087

R 245
G 102
B 0
#  F46600

PANTONE 293C

PANTONE 254C

PANTONE 185C

PANTONE 1235C

PANTONE 233C

PANTONE 151C

Laranja

Roxo

Vermelho

Ouro

Rosé

Abóbora
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2. Identidade visual

Para documentos onde não é possível usar a Avenir, deve ser utilizada a Montserrat.

A tecnologia nos conecta ao mundo. 
Nos aproxima uns dos outros. 
Mas, muitas vezes o excesso de informacão 
tira nosso foco do que realmente importa. 

Avenir Black
Avenir Medium
Avenir Roman
Avenir Light

Montserrat Bold
Montserrat Medium
Montserrat Regular
Montserrat Light

aaaa
Conecte-se  
ao essencial.

As licensas da Avenir estão à venda no: 
myfonts.com

A Montserrat é uma Google Font gratuita:  
https://fonts.google.com/specimen/Montserrat

TIPOGRAFIA

alternativa

A	tipografia	escolhida	para	WDC	Networks	
é a Avenir, desenhada por Adrian Frutiger 
em 1987.  A Avenir é uma fonte licenciada 
e cada computador com a fonte instalada 
deve ter uma licença própria.
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2. Identidade visual

COMPOSIÇÃO

A diagramação das peças de 
comunicação da WDC Networks é 
baseada na sobreposição de formas com 
ângulo de 45º, seguindo os triângulos 
da marca.

Esses campos podem ser preenchidos 
com áreas chapadas de cor, imagens, 
ilustrações ou textos. Essa sobreposição 
traz movimento, dinamismo e 
profundidade para as composições. 

A versão outline do símbolo deve ser 
usada com moderação, para trazer 
movimento às peças.

Lorem ipsum
dolor amet

SmartCabinet
Vertiv

LANÇAMENTO

Rat. Assumqui si ulluptae rem 
doluptiunto beaquamUt dita 

sinctusdae optae doluptatquat 
quuntio to eum estiore nam ario 

bla cum volorep udaepero 
tecum velignis eosae 

nonsectem et voluptatemo 
eaquis consequatus, tent 

O SmartCabinet é uma solução completa 
para infraestrutura de TI. Inclui sistema 

de energia, gerenciamento térmico, 
distribuição de energia, monitoramento 

e gerenciamento de infraestrutura em 
um só gabinete.

DATA 
CENTER A solução completa e integrada em 

um só lugar no modelo as service
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2. Identidade visual

FOTOGRAFIA > conceitual

As imagens conceituais são fundamentais no universo visual da 
WDC Networks, deixando a comunicação mais complexa e aberta 
a interpretações. As imagens servem para nos ajudar a contar uma 
história e a sua seleção deve sempre ter isso como prioridade. 



21

2. Identidade visual

FOTOGRAFIA > pessoas

As fotos de pessoas da WDC Networks são simples e retratam 
colaboradores e clientes de maneira natural, descontraída 
e espontânea. Elas podem explorar efeitos de luz e 
enquadramentos pouco usuais.
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2. Identidade visual

FOTOGRAFIA > tecnologia

As imagens de produtos e soluções são outra boa oportunidade para 
trazer qualidade estética para os materiais. Sejam fotos dos produtos, 
ambientes ou serviços, sempre procurar enquadramentos interessantes, 
iluminação adequada ou pessoas interagindo.
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2. Identidade visual

FOTOGRAFIA	>	filtro

As	fotos	podem	ser	usadas	com	filtro	de	cor	para	deixá-las	em	tons	mais	
próximo da paleta principal. Nesse caso, as cores usadas devem ser o 
Azul claro e Azul escuro da marca, conforme exemplos abaixo.



24

1. Branding

APLICAÇÕES
3.
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3. Aplicações
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3. Aplicações
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3. Aplicações



TÍTULO
APRESENTAÇÃO
Subtítulo em 1 linha

05.11.2019

TÍTULO APRESENTAÇÃO 05.11.2019

TÍTULO
ABERTURA
Subtítulo em 1 linha

05.11.2019

OBRIGADO!

33

3. Aplicações
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1. Branding

Este Guia da marca apresenta os 
diversos aspectos da personalidade 
da WDC Networks.

O Guia da marca foi desenvolvido 
para visualização na tela do 
computador, podendo apresentar 
variações de cores e formatos 
quando impresso.

Outubro de 2019
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