




Apresentação

 A marca é o somatório de 
representações que caracterizam, 
identificam e diferenciam uma empresa. 
É a expressão visual e verbal que a 
distingue de todas as outras empresas.

FHE e POUPEX são as nossas marcas. 
Elas são o nosso principal ativo. É com 
elas que nosso público nos reconhece.

Este manual foi criado e desenvolvido 
com o objetivo de ser uma ferramenta 
ágil e prática para a correta utilização de 
nossas marcas. É um documento 
dinâmico, que deverá ser atualizado e 
complementado constantemente.

É fundamental o empenho de cada 
empregado na sua utilização para, 
dessa forma, garantir e difundir nossa 
imagem junto ao mercado.

Contamos com sua colaboração.

Diretoria da FHE e da POUPEX
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1. Marcas

1.1.   Versão duas cores

É a versão de uso preferencial das marca 
FHE e POUPEX e deve ser utilizada, 
sempre que possível, em todas as 
manifestações visuais das Empresas. 
Variações de cores ou formas não são 
permitidas.

Para sua reprodução, utilizar apenas os 
originais das marcas, que podem ser 
encontrados no CDRom anexo a este 
Manual.

Marca FHE duas cores

Marca POUPEX duas cores
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1. Marcas

1.2.   Versão duas cores em negativo 

Criada para aplicação em fundos escuros, 
caracteriza-se pela utilização das marcas 
FHE e POUPEX em duas cores, 
contornadas por um fio branco, conforme 
diagrama de construção ao lado.

No ítem 4.3. deste manual há diversos 
exemplos corretos e incorretos de sua 
utilização.

Marca FHE duas cores em negativo

Marca POUPEX duas cores em negativo
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1. Marcas

1.3.   Versão monocromática

É a versão das marcas FHE e POUPEX 
para utilização em materiais impressos 
a uma cor.

Neste tipo de utilização, 
as cores preferenciais são:
• Preto;
• Azul Pantone* 287 C;
• Vermelho Pantone* 7620 C.

* Pantone é marca registrada da Pantone, Ink.

Marca FHE monocromática Marca POUPEX monocromática

Vermelho padrão

Pantone* 7620 C 

0
100
100

Policromia 
Ciano 
Magenta 
Amarelo
Preto 20

RGB
Red 168
Green 28
Blue 34

Azul padrão

Pantone* 287 C

100
80
0

Policromia 
Ciano 
Magenta 
Amarelo
Preto 20

RGB
Red 37
Green 65
Blue 133
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Marca FHE monocromática em negativo

Marca POUPEX monocromática em negativo

1. Marcas

1.4.  Versão monocromática negativa 

É a versão em negativo das marcas FHE 
e POUPEX para utilização em materiais 
impressos a uma cor.

Neste tipo de utilização , as cores 
preferenciais são:
• Preto;
• Azul Pantone* 287 C;
• Vermelho Pantone* 7620 C.

* Pantone é marca registrada da Pantone, Ink.

Azul Pantone 287 C Vermelho Pantone 7620 C

05



X

X

X

X

1. Marcas

1.5. Assinatura institucional –
       versão duas cores

A assinatura institucional é o conjunto 
das marcas FHE e POUPEX com suas 
razões sociais escritas no alfabeto 
Helvetica Bold, conforme diagramas ao 
lado.

Relação Horizontal
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1. Marcas

1.6. Assinatura institucional –   
       versão duas cores
       em negativo

Ao lado, versão em negativo das 
assinaturas institucionais FHE e 
POUPEX.

Relação Horizontal - Versão em negativo

X

X

X/8 X

X

X

X/8 X
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1. Marcas

1.7.  Assinatura institucional – 
        versão monocromática

Ao lado, versão monocromática em 
positivo das assinaturas institucionais 
FHE e POUPEX.

Relação Horizontal - Versão monocromática

X

X

X

X
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1. Marcas

1.8.   Assinatura institucional – 
         versão monocromática
         em negativo

Ao lado, versão monocromática em 
negativo das assinaturas institucionais 
FHE e POUPEX.

Relação Horizontal - Versão monocromática em negativo

X

X/8 X

X

X/8 X
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1. Marcas

1.9.  Uso conjunto das marcas e dos
   logotipos – relação horizontal

Sempre que aplicadas em conjunto, as 
marcas FHE e POUPEX devem obedecer 
critérios de ordem, posição e distância. 
Ao lado, diagrama de aplicação das 
marcas e do logotipos na relação 
horizontal.

1.10.  Uso conjunto das marcas e
          dos logotipos – relação 
          horizontal + endereço
          eletrônico

Quando as marcas foram utilizadas 
acompanhadas de seus endereços 
eletrônicos deve-se seguir diagrama de 
aplicação abaixo.

Marcas FHE POUPEX - Relação Horizontal

X 2X

Logotipos FHE POUPEX - Relação Horizontal

X 2X X

Logotipos FHE POUPEX - Relação Horizontal - com sites

X X X X X
www.fhe.com.br www.poupex.com.br

centralizado
2X

centralizado
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1. Marcas

1.11. Uso conjunto das marcas e
         dos logotipos – relação vertical

Ao lado, diagrama de aplicação das 
marcas na relação vertical.

1.12. Uso conjunto das marcas e
         dos logotipos – relação vertical
           + endereço eletrônico

Quando acompanhadas de seus 
endereços eletrônicos, seguir diagrama 
de aplicação abaixo.

Marcas FHE POUPEX - Relação Vertical

X X

2X 2X

alinhamento pela esquerda centralizado

Logotipos FHE POUPEX - Relação Vertical

X

2X

alinhamento pela esquerda

Logotipos FHE POUPEX - Relação Vertical - Com site

www.fhe.com.br
2X

X
X

www.poupex.com.br

alinhamento pela esquerda

X
X
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2. Padrões Cromáticos

As cores são consideradas elemento 
estratégico na fixação da marca de 
uma empresa na mente de seus 
clientes.

As cores-padrão FHE e POUPEX são o 
Azul Pantone* 287 C e o Vermelho 
Pantone* 7620 C. O controle rigoroso de 
sua aplicação é fundamental na 
estratégia de marca de nossas Empresas.

* Pantone é marca registrada da Pantone, Ink.

Cores-padrão

Vermelho padrão

Pantone* 287 C

0
100

Policromia 
Ciano 
Magenta 
Amarelo Preto100

0

RGB
Red 168
Green 28
Blue 34

HTML A81C22

Azul padrão

Pantone* 7620 C

100
80
0

Policromia 
Ciano 
Magenta 
Amarelo 
Preto 20

RGB
Red 37
Green 65
Blue 133

HTML 254185
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3. Alfabeto padrão

O alfabeto padrão FHE e POUPEX é a 
família tipos gráficos Helvetica Neue LT Std, 
com seus diversos pesos e versões. Para 
textos muito extensos, deve-se utilizar a série 
Medium da família Helvetica Neue LT Std. 
Os grifos devem ser feitos com as séries 
Bold e Black (normal ou itálica).

Helvetica Neue LT Std Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ 
abcdefghijklmnopqrstuvxywz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ 
abcdefghijklmnopqrstuvxywz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ 
abcdefghijklmnopqrstuvxywz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ 
abcdefghijklmnopqrstuvxywz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ 
abcdefghijklmnopqrstuvxywz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ 
abcdefghijklmnopqrstuvxywz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ 
abcdefghijklmnopqrstuvxywz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ 
abcdefghijklmnopqrstuvxywz1234567890

Helvetica Neue LT Std Light Italic

Helvetica Neue LT Std Medium

Helvetica Neue LT Std Medium Italic

Helvetica Neue LT Std Bold

Helvetica Neue LT Std Bold Italic

Helvetica Neue LT Std Black

Helvetica Neue LT Std Black Italic



2,8cm 4,3cm

120px 160px
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4. Regras de Uso

4.1.   Limite de redução

Para garantir o destaque das marcas, 
foram definidos tamanhos mínimos para 
sua aplicação.

As únicas exceções admitidas são para 
materiais que, por suas características 
específicas, exijam aplicações em 
tamanhos menores. Em brindes, por 
exemplo, é muito comum este 
problema ocorrer.

Veja ao lado quais os tamanhos mínimos 
recomendados.

Limite de redução dos logotipos

Limite de redução das marcas

60 px 100 px

1,5cm 2,8cm



4. Regras de Uso

4.2.   Área de proteção da marca

Para garantir a perfeita percepção das 
marcas, deve-se manter ao seu redor 
uma área livre da interferência de outros 
elementos gráficos, marcas ou textos, 
que não a complementam ou 
qualifiquem, conforme diagrama ao 
lado.

Produtos como a Poupança POUPEX 
ou a razão social das Empresas estão 
fora desta regra.

Área de não interferência das marcas e dos logotipos

Área de não interferência das marcas e dos logotipos

2X 2X

2X 2X

2X X 2X 2X X 2X

2X 2X

2X 2X

2X X 2X 2X X
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4. Regras de Uso

4.3.   Aplicação sobre fundos coloridos

Sempre que forem aplicadas sobre fundos 
coloridos, sejam estes claros ou escuros, 
deve-se utilizar a versão em negativo das 
marcas com a linha branca de contorno, 
conforme exemplos ao lado.

Usos recomendados Usos incorretos
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4. Regras de Uso

4.4.  Aplicação sobre fundos fotográficos

Ao aplicar as marcas FHE e POUPEX sobre 
fundos fotográficos, deve-se tomar o 
cuidado de dar o maior destaque possível 
às marcas. Fundos que interfiram nas suas 
percepções são proibidos.

Sempre que forem aplicadas sobre fundos 
fotográficos, sejam estes claros ou 
escuros, deve-se utilizar a versão em 
negativo das marcas com a linha branca de 
contorno, conforme exemplos ao lado.

Usos recomendados Usos incorretos



4. Regras de Uso

4.5.  Versão monocromática
        sobre fundos diversos

Ao aplicar as marcas FHE e POUPEX na 
sua versão monocromática sobre fundos 
diversos, deve-se utilizar a versão que 
proporcione o maior destaque possível em 
relação ao fundo. Fundos que interfiram 
nas suas percepções são proibidos.

Ao lado, alguns exemplos de aplicação.

Usos recomendados Usos incorretos
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