


BRAND 
BOOK



01 VIU 
A VIU / 04

02 
BRANDING 
A IMPORTÂNCIA  
DO BRANDING / 12

O QUE É  
BRANDBOOK E  
PRA QUE SERVE? / 13

03 
BRANDBOOK 
OBJETIVOS 
DECORPORATIVOS / 16

PLATAFORMA DE MARCA 
.Público / 23 
.Pilares / 27 
.Atributos racionais  
 e emocionais / 33

POSICIONAMENTO 
.Arquétipos / 36 
.Universo verbal / 40

04 MARCA 
MANUAL DE 
MARCA / 44



01 VIU



A HISTÓRIA 
DA MARCA

A VIU - Visual Ideas United -  é uma empresa de 
soluções fotográficas que nasceu da necessidade 
de agrupar, em uma só marca, todas as emprei-
tadas de Bruno Bezerra, seu fundador. Pioneiro 
no mercado de serviços de fotografia e em busca 
constante por inovação, a primeira aposta de 
Bruno foi ainda adolescente, com o site NoFlagra, 
sensação de eventos nos anos 2000. 

O NoFlagra surgiu como um dos primeiros sites de 
cobertura fotográfica de festas, shows e todos os 

eventos frequentados pelas patotas mais pops de 
jovens cariocas. Durante muito tempo, foi sinônimo 
de status e diversão, onde tinha NoFlagra, tinha 
gente cool, e vice versa. A democratização das 
câmeras digitais permitiu que fotos recém tiradas 
fossem visualizadas na hora e, no dia seguinte, já 
estavam disponíveis na web. Pra uma geração Y, 
ansiosa e imediatista, isso foi um grande sucesso. 
Poder reviver momentos de extâse e, logo depois, 
mostrar pro mundo, virou um frisson. 
E se fosse destaque no site então.... you go, girl!
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A EVOLUÇÃO DA 
TECNOLOGIA, ATRELADA 
A EVOLUÇÃO CONSTANTE 
DE NOVAS IDEIAS, 
FEZ SURGIR PRODUTOS 
SEMPRE CONECTADOS 
COM O QUE ESTÁ MAIS 
TREND NO MOMENTO



E foi com essa premissa que o Bruno apostou 
na sua nova empreitada: a Fotocabine, invenção 
totalmente desenhada e construída pela equipe 
carioca. Tirar fotos digitais agora virou o básico 
do básico e esperar até os dias seguintes para 
compartilhar não faz mais sentido. O que nós 
queremos? Queremos experiências! Então porque 
não customizar uma cabine e deixar a galera curtir 
suas poses e caretas lá dentro, pra depois levar 
pra casa? E ainda com direito a compartilhar, na 
hora, em todas as redes sociais. 
Boom! Too cool for school.
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Mas pra ele ficar parado não é uma opção. 
Subir e renovar e evoluir e revolucionar. He can’t  
get enough.

E sua próxima aposta foi fruto do olhar de quem 
também é heavy user dos gadgets. Nas festas, 
quem começou a produzir o conteúdo, que se 
espalhava em segundos pelas redes, foram as 
próprias pessoas, com seus celulares, agora com 
definições tão potentes quanto Canons e Nikons. 

Pessoas se tornaram agentes de disseminação e 
a qualidade das fotos era tão boa quanto a de 
fotógrafos. Qual será a novidade então? 
O Printgram. 

Se antes o digital e instantâneo era a onda, o 
Bruno criou um produto para isso. Se agora o 
mundo retorna às suas raízes analógicas e contem-
plar momentos é tão importante quanto vivê-los, 
é isso que ele vai oferecer.

O BRUNO  
EXPLODIU,  
NÃO É MESMO? 
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O “LOGO DEPOIS” 
SE TORNOU 
“IMEDIATAMENTE” 
E A FOTO 
VIROU 
IMPRESSA

Um recuerdo para levar para casa e montar 
o seu mural inspirado no Pinterest.
Mais DIY impossível, mais Millennial 
impossível, mais Y impossível. 
Acertou de novo.



Uma empresa de soluções fotográficas criada 
para atender a todos os tipos de eventos. De 
casamentos a eventos corporativos, festas de 
formatura a fim de ano da firma. Cada produto 
oferecido segue não só as tendências de mer-
cado. Muito melhor. Ele segue as suas. Na VIU não 
basta atender à demandas básicas, o importante 
é que cada cliente, com a sua individualidade e 
necessidade, possa customizar cada produto, 
pensado e repensado com a melhor qualidade. 
E a certeza é de que parar de criar não é uma 
opção. The show must go on.

E ASSIM  
NASCEU A VIU
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02 BRANDING



A IMPORTÂNCIA 
DO BRANDING

Branding é mais que gestão de marca; é o trabalho 
árduo que vai ajudar a definir a linha condutora que 
carrega tudo aquilo que uma empresa representa.

É disciplina, mas também é alma e coração. Capaz 
de transmitir ao público a percepção do lugar que 
a marca pretende ocupar, baseada nos valores 
adotados e na forma como ela se relaciona com 
o mercado e principalmente com as pessoas, o
branding apoia-se em ações conjuntas de comu-
nicação, marketing e vendas.
Em um mercado dinâmico e competitivo como
o da moda, é preciso acompanhar as mudanças,

desejos e necessidades do consumidor, além de 
novos estilos e tendências, estando sempre ao 
lado do público e atuando em prol da reputação 
da marca – um bem absolutamente precioso.

A partir da construção e gerenciamento de expe-
riências - sejam elas internas, partindo do processo 
de produção, ou externas, representadas pelas 
impressões e sensações dos clientes - traduz 
conceitos e fortalece a marca, tornando-a coesa, 
agregando valor e, principalmente, criando um 
envolvimento emocional com o consumidor. Sem 
imposições e sem afastar a marca de seu DNA.
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O QUE É 
BRANDBOOK 
E PRA QUE 
SERVE?

Este brandbook é o resultado de um dedicado 
trabalho de branding e funciona como um guia de 
orientação interna sobre nossa essência, nossos 
valores e nossas missões. 

A construção da nossa marca se fez de dentro 
para fora, de forma a tornar as culturas e cren-
ças que adotamos intimamente conhecidas por 
cada colaborador e naturalmente transmitidas 
aos consumidores. 

O guia ajuda a manter o DNA da VIU sempre 
verdadeiro e coerente e garante que os nossos 
fundamentos se perpetuem entre todos que par-
ticiparão da constante criação da nossa marca  
– um trabalho em equipe, a longo prazo e sempre
em sintonia.
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O BRANDBOOK 
APRESENTA 
NOSSOS IDEAIS 
E TUDO AQUILO 
QUE NOS TORNA 
DIFERENTES 
E REAIS



03 BRANDBOOK



OBJETIVOS  
CORPORATIVOS





Proporcionar uma experiência fotográfica 
diferenciada ao eternizar os momentos 
especiais dos nossos clientes e seus 
convidados, através dos melhores  
e mais novos produtos do mercado e  
um atendimento rápido e transparente.

MISSÃO 18
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Ser reconhecida como a marca mais 
inovadora em serviços fotográficos 
customizados e referência em  
diversidade de produtos. 

VISÃO 19
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INOVAÇÃO 
O pioneirismo está no nosso DNA, 

por isso estamos sempre inovando e 
criando novas soluções e produtos para 

atender aos nossos clientes.

VALORES
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INOVAÇÃO 
O pioneirismo está no nosso DNA, 

por isso estamos sempre inovando e 
criando novas soluções e produtos para 

atender aos nossos clientes.

VALORES

SATISFAÇÃO 
Atendemos as necessidades e sonhos dos 
nossos clientes, entregando sempre uma 

experiência feita sob medida para cada evento.
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INOVAÇÃO 
O pioneirismo está no nosso DNA, 

por isso estamos sempre inovando e 
criando novas soluções e produtos para 

atender aos nossos clientes.

VALORES

SATISFAÇÃO 
Atendemos as necessidades e sonhos dos 
nossos clientes, entregando sempre uma 

experiência feita sob medida para cada evento.

UNIÃO 
Trabalhamos unidos e integrados para que 
nossos processos fluam de forma eficiente 

e atinjam os melhores resultados.
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PLATAFORMA 
DE MARCA /

PÚBLICO



PLATAFORMA 
DE MARCA /
PÚBLICO

O público da VIU  busca experiências de entre-
tenimento e quer registrar esses momentos de 
alegria e frisson. É um público jovem, ligado 
aos gadgets e tecnologias mais modernos, que 
valoriza uma imagem mais do que mil palavras. 

Ele busca a diversão, mas se preocupa em ter a 
melhor marca do mercado agregando valor ao 
seu evento.
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STATUS E 
QUALIDADE 
IMPORTAM 
SIM, 
E A VIU 
ENTREGA 
ISSO



PLATAFORMA 
DE MARCA / 
PÚBLICO

Com sua versatilidade e capacidade de trabalhar 
tanto com o público final, seja em casamentos e 
festas de 15 anos, como com o público corpora-
tivo, a VIU é capaz de oferecer tudo que precisam: 
qualidade, confiança, status ou ativação de marca, 
serviço impecável e, mais importante, o registro 
de momentos inesquecíveis.
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PLATAFORMA 
DE MARCA /

PILARES





EXPERIÊNCIA
Nosso negócio vai além da fotografia, 
trabalhamos para proporcionar aos 
nossos clientes uma experiência 
inesquecível, para atender seus 
desejos de forma customizada.
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CONFIANÇA
Nosso principal diferencial.  
É originada na nossa experiência, na 
forma de trabalhar e nos serviços que 
prestamos. Garantimos que o cliente 
receberá o melhor atendimento e 
entretenimento em seus eventos.
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CRIATIVIDADE
É o que nos motiva e impulsiona. 

Unimos nossa criatividade às novas 
tecnologias para oferecer serviços 

e produtos sempre novos e sob 
demanda para cada cliente.
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QUALIDADE
Prezamos pela excelência na 

prestação de nossos serviços. 
Por isso, utilizamos os melhores 

materiais fotográficos e 
garantimos um atendimento 

rápido, eficiente e personalizado.
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PLATAFORMA 
DE MARCA /

ATRIBUTOS RACIONAIS  
E EMOCIONAIS



ATRIBUTOS  
RACIONAIS  
E EMOCIONAIS

Tocamos as pessoas através da lembrança. 
Proporcionamos flashbacks de momentos espe-
ciais e criamos uma relação com cada um de 
nossos clientes. Nossas experiências são diferen-
ciadas e garantimos diversão do começo ao fim.

Nosso pioneirismo garante qualidade de 
produtos e atendimento. Com a confiança e 
credibilidade que conquistamos, combinada a 

nossa infraestrutura capaz de atender grandes 
projetos, hoje apresentamos um portifólio rico 
e extenso, que reflete toda a nossa experiência 
de trabalho.

São esses atributos que tornam a VIU uma empresa 
que vai além do serviço, hoje a sua presença em 
qualquer evento da cidade é um status a mais 
para a festa.
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ESSÊNCIA:
ETERNIZA
MOMENTOS
ÚNICOS



POSICIONAMENTO /
ARQUÉTIPOS



ARQUÉTIPOS
Os arquétipos existem nos bastidores de todos 
os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, 
intuições, sensações e atitudes. São expres-
sos por meio de símbolos, que fazem parte do 
inconsciente coletivo e motivam o ser humano a 
identificar e personificar determinados tipos de 
comportamento.
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O MAGO

O Mago é curioso. Estuda e conhece cada lei 
do universo e o funcionamento das coisas para 
realizar ideias. Seu objetivo é tornar sonhos rea-
lidades e é assim, com a nossa “magia”, que 
o representamos. Com soluções tecnológicas, 
criativas e sonhadoras fazemos tudo acontecer.

Tudo que o Mago toca se transforma, cresce, 
muda seu funcionamento. Inventa e reinventa 
mercados, soluções e paradigmas. Nosso poder 
é impactar o nosso entorno e realizar o que antes 
parecia impossível.
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O BOBO-
DA-CORTE

O Bobo da Corte é adepto do Carpe Diem. Ama 
se divertir com amigos, colegas e até clientes. 
Ele cria experiências fantásticas, ajudando as 
pessoas a estarem “aqui e agora”. 

Como ele, proporcionamos momentos únicos 
e esperamos que tudo na vida seja divertido. 
Nossa criatividade e imaginação estão sempre 
a serviço disso. Acreditamos que cada minuto 
deve ser vivido com a máxima alegria possível 
e, por isso, deve ser registrado e relembrado.
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POSICIONAMENTO /
UNIVERSO VERBAL



MANIFESTO

A vida é feita de frames. Cada grande evento e 
acontecimento pode ser congelado em um único 
instante. Basta um beijo apaixonado pra você 
lembrar de amor; basta um sorriso pra evocar 
felicidade; uma gargalhada gostosa e você já 
sente a alegria dominando. E esse é o poder da 
imagem. Te transportar não só pra um espaço, 
mas pra energia do momento.

A vida também é feita de êxtase, de ápices e 
entusiasmo. E são esses os momentos que a 
gente mais quer registrar. São imagens de alegria 

que te empolgam, relembram o calor daquela 
gargalhada, ali, registrada na sua timeline, e te 
enchem de gás. 

Pronto pra voltar pra pista? 
Então, rock your body.

Aquela noite inesquecível, com as suas melhores 
amigas, dancing like nobody’s watching, não pode 
passar sem um frame. Aquela festa do trabalho, 
junto com o amigo que você fez pra vida inteira, 
merece um registro. 
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ENTÃO, 
BORA 
TIRAR 
UMA 
FOTO?



E é aí que a gente entra. A gente sabe o que 
esse momento representa. O quanto ele é impor-
tante, e todo seu poder. Vamos garantir que a 
sua experiência seja divertida, do começo ao fim, 
e com a melhor qualidade. Cuidamos dos seus 
sorrisos, das suas caretas e caras engraçadas 
como se fossem as nossas. Com a gente pode 
se soltar: a zoeira tá liberada e você sempre vai 
sair bem na foto. 

MANIFESTO

Criamos experiências com a preocupação de 
eternizar a buena onda. Se o seu momento for no 
mar, no céu ou em um jantar a dois, pra gente não 
importa. Somos criativos e inovadores, fazemos 
mágica! Nós vamos aonde você precisar. Afinal, 
a vida é feita de frames. E a VIU faz
questão de registrar os mais alegres deles.
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04 MANUAL DE IDENTIDADE
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INTRODUÇÃO
Este manual de identidade visual foi 
desenvolvido para garantir a perfeita aplicação 
do logo criado para a VIU. As normas básicas 
aqui estabelecidas visam a manutenção, o 
fortalecimento e a correta propagação da 
imagem e do nome da sua  empresa. Elas 
devem ser seguidas com rigor.
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LOGO
ASSINATURAS PRINCIPAIS

Um logo deve funcionar em diversas plataformas 
e layouts, por isso tentamos prever diferentes 
aplicações projetando um logo que funcione de 
diversas maneiras. Neste sentido, criamos duas 
assinaturas, uma vertical e outra horizontal, ambas 
com variações para fundos coloridos.

1A. ASSINATURA VERTICAL  
PARA FUNDO CLARO
Usar o logo na cor azul institucional ou preta.

1B. ASSINATURA VERTICAL 
PARA FUNDO NO AZUL INSTITUCIONAL
Usar o logo na cor branca ou preta.

1C. ASSINATURA VERTICAL  
PARA FUNDO PRETO
Usar o logo na cor branca, no azul  
institucional ou no cinza institucional.

1D. ASSINATURA VERTICAL 
PARA FUNDO CINZA INSTITUCIONAL
Usar o logo na cor preta.

1A 1A

1B

1D

1C

1C

1B

1C
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2A. ASSINATURA HORIZONTAL  
PARA FUNDO CLARO
Usar o logo na cor azul institucional  
ou preta.

2B. ASSINATURA HORIZONTAL 
PARA FUNDO NO AZUL INSTITUCIONAL
Usar o logo na cor branca ou preta.

2C. ASSINATURA HORIZONTAL  
PARA FUNDO PRETO
Usar o logo na cor branca, no azul  
institucional ou no cinza institucional.

2D. ASSINATURA HORIZONTAL 
PARA FUNDO CINZA INSTITUCIONAL
Usar o logo na cor preta.

LOGO
ASSINATURAS PRINCIPAIS

2A 2A

2B

2D

2C

2C

2B

2C



Um logo deve funcionar também em 
diferentes meios de produção, por isso 
criamos variações das assinaturas para  
serem aplicadas somente em preto e branco.

3A. ASSINATURA VERTICAL  
EM UMA COR PARA FUNDO CLARO
Usar o logo na cor preta.

3B. ASSINATURA HORIZONTAL  
EM UMA COR PARA FUNDO CLARO
Usar o logo na cor preta.

3C. ASSINATURA VERTICAL  
EM UMA COR PARA FUNDO ESCURO
Usar o logo na cor branca.

3D. ASSINATURA HORIZONTAL  
EM UMA COR PARA FUNDO ESCURO
Usar o logo na cor branca.
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LOGO
VERSÃO EM PRETO E BRANCO

3A 3B

3C 3D
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LOGO
ÍCONE

O ícone de VIU também pode ser  
utilizado separadamente do lettering  
“Visual Ideas United”.

4A. ÍCONE SOBRE FUNDO CLARO
Usar o logo na cor azul institucional ou preta.

4B. ÍCONE SOBRE FUNDO  
AZUL INSTITUCIONAL
Usar o logo na cor branca ou preta.

4C. ÍCONE SOBRE FUNDO PRETO
Usar o logo na cor branca, no azul  
institucional ou no cinza institucional.

4D. ÍCONE SOBRE FUNDO  
CINZA INSTITUCIONAL
Usar o logo na cor preta.

4A 4A

4B

4D

4C

4C

4B

4C
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A paleta cromática escolhida para representar 
a marca VIU, traz duas cores neutras e 
elegantes (preto e cinza) em contraponto 
com o azul vibrante da terceira cor. Essas são 
as cores institucionais de VIU. Uma cartela 
cromática garante qualidades necessárias para 
obter clareza e boa leitura dos elementos, 
além de transmitir a personalidade da marca.

As cores estão indicadas a partir de escalas 
utilizadas internacionalmente. As referências 
Pantone e CMYK servem para serem 
aplicadas nos casos de impressão e a RGB 
e Hexadecimal nos casos de trabalhos em 
tela (monitores e vídeo), mas estão sujeitas a 
alterações de acordo com a calibragem  
do equipamento utilizado para impressão  
ou visualização.

CORES INSTITUCIONAIS

PANTONE 3115C 
CMYK 70/0/19/0 
RGB 0/193/213 
HEX #00C1D5

PANTONE 656C 
CMYK 10/2/0/0 
RGB 221/229/237 
HEX #DDE5ED

PRETO 
CMYK 0/0/0/100 
RGB 0/0/0 
HEX #000000
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Além da marca principal de VIU, foram 
desenvolvidas para sua identidade visual  
seis submarcas referentes aos produtos que  
a empresa disponibiliza no mercado.

As submarcas foram criadas para compor 
um conjunto coerente entre si. Assim, no 
momento de criar novas submarcas, é 
importante manter os padrões de construção 
e cores especificados nesse manual.

Como determinado no processo de 
planejamento, a marca VIU deve sempre 
endossar suas submarcas, garantindo em sua 
comunicação a relação dos produtos com a 
empresa mãe. 

SUBMARCAS
APRESENTAÇÃO



61

SUBMARCAS
ASSINATURAS PRINCIPAIS

1. FOTOCABINE
Aplicações preferenciais com as  
cores institucionais (amarelo e cinza),  
sobre fundo claro e fundo colorido.

2. PRINTGRAM
Aplicações preferenciais com as  
cores institucionais (azul e cinza),  
sobre fundo claro e fundo colorido.

3. INSTALAB
Aplicações preferenciais com as  
cores institucionais (goiaba e cinza),  
sobre fundo claro e fundo colorido.

1A

2A

3A

1B 1C

2B 2C

3B 3C
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SUBMARCAS
ASSINATURAS PRINCIPAIS

4. GIF
Aplicações preferenciais com as  
cores institucionais (lilás e cinza),  
sobre fundo claro e fundo colorido.

5. KOMBI FIONA
Aplicações preferenciais com as  
cores institucionais (verde e cinza),  
sobre fundo claro e fundo colorido.

6. SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS
Aplicações preferenciais com as  
cores institucionais (laranja e cinza),  
sobre fundo claro e fundo colorido. 

4A

5A

6A

4B 4B

5B 5B

6B 6B



Este manual foi desenvolvido pela 6D 
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