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Manual de Identidade
Este é um Manual de Identidade Visual. Aqui se 
encontram todas as informações necessárias para 
reproduzir com precisão os elementos que fazem 
com que a identidade visual seja única.

Por isso, é importante que não se altere as 
especificações ou reproduza de forma inadequada, 
pois abala a integridade da marca.

Ao consultar o manual, lembre-se de seguir 
rigorosamente todos os padrões apresentados.



Margem de segurança e
tamanho mínimo

A marca não pode ser compremetida por outros 
elementos visuais e gráficos. Para isso, é preciso 
respeitar o devido espaço de segurança, que 
deve ser 150% da largura, no mínimo.

Para garantir que a marca mantenha seu aspecto 
visual, seu tamanho não deve ser menor que 64 
pixels.

64px

150%

100%
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Cores

White

Hex: #ffffff
RGB: 255, 255, 255
CMYK: 0, 0, 0, 0 
PANTONE®: 000 C

Gold

Hex: #e6be69
RGB: 230, 190, 105
CMYK: 10, 24, 70, 0 
PANTONE®: 2008 C

Red Velvet

Hex: #c4000b
RGB: 196, 0, 11
CMYK: 16, 100, 100, 7 
PANTONE®: 3517 C

Cores Primárias

As cores primárias são as cores que mais prevalecem 
na marca e dão vida a identidade visual.

Cores Secundárias

São as cores de apoio utilizadas para fundos e 
tipografia.

    IMPORTANTE

*Os valores em PANTONE® são aproximados e 
podem não representar o resultado final da 
impressão.

*O perfil de cor sRGB deve ser utilizado para manter 
a fidelidade das cores.

DESENVOLVIDO POR



Tipografia

Montserrat Bold

Sentral

Crimson Text
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Variações
Estas são as versões da logo a serem utilizadas em 
toda a comunicação: publicidade, material 
promocional, de produtos, mídias digitais, etc.

As opções das colunas “Padrão” são as principais 
variações, mantendo as cores da identidade 
intactas, e devem ser utilizadas preferencialmente 
sempre que for possível.

As opções da coluna “Monocromáticas” são versões 
alternativas para usos específicos, como por 
exemplo em projetos que utilizam poucas cores, ou 
para trazer um tom artístico.

   IMPORTANTE

As variações CLARAS devem sempre ser aplicadas 
em fundos escuros.

As variações ESCURAS devem sempre ser aplicadas 
em fundos claros.

Padrão Monocromáticas
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Usos incorretos
Apresentamos ao lado alguns exemplos de usos 
incorretos da logo, em hipótese alguma reproduza 
os exemplos apresentados. Dentre os usos 
incorretos incluem: alteração na disposição dos 
elementos visuais, distorções em altura, largura e 
inclinação, combinação de cores fora da identidade, 
baixo contraste de elementos.

Outros casos, como redução acima do limite mínimo 
estabelecido e invasão da área de não interferência 
em aplicação da marca, também são consideradas 
usos incorretos. 
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Aplicações
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Envio para fornecedores
Junto deste manual, incluimos todas as variações 
da logo em  pastas separadas por 3 tipos de arquivos:
PDF, SVG e PNG.

PDF e SVG:

Esses formatos de arquivo permitem que a logo seja 
facilmente manipulada em programas como Adobe 
Illustrator e Corel Draw, por se tratarem de formatos 
em VETOR (ou “em curvas”). Portanto, tem a maior 
utilidade e normalmente é o que os fornecedores 
necessitam.

PNG:

Esse formato de arquivo é o mais simples de todos, 
trata-se da logo em alta resolução sem fundo algum. 
Pode ser utilizada em praticamente todos os 
programas de edição, porém, com bem menos 
versatilidade do que os formatos em vetor.

Para evitar problemas, recomendamos o envio 
deste manual juntamente com a pasta LOGOS. 
Dessa forma, o fornecedor, designer ou agência 
terá todo o material necessário para trabalhar com 
a identidade visual de sua marca.
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