
MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

GUIA RÁPIDO



INTRODUÇÃO

A identidade visual de uma marca é o bem mais valioso de uma instituição. 

É a síntese da expressão visual e verbal, essenciais para manter os princípios e valores de 

uma empresa. A seguir, você vai encontrar todas as diretrizes que compõem a marca, 

como: estrutura, cores, tipografia e aplicações adequadas. Para ser consultado de forma 

rápida, clara e precisa, este manual tem como objetivo ajudar a construir e fortalecer a 

marca junto a todos os colaboradores, fornecedores e clientes da Allegro Press.



O ÍCONE

O destaque da marca é bailarina no centro do nome, 

dando o movimento necessário às formas rígidas da fonte.



APRESENTAÇÃO Uso horizontal

Uso vertical

Uso quadrado

Devido aos níveis de leitura, a marca poderá ocorrer 

em duas versões, uma horizontal, de uso preferecial, 

e outra utilização vertical, em situações de baixa 

legibilidade.

Além de também ter uma versão quadrada,  em 

casos de uso icônicos, como o facebook.



CORES

As cores escolhidas foram o roxo e o amarelo ouro, devido 

a nobreza e delicadeza que representam, além terem um 

contraste harmonioso.

• Escala CMYK (quadricromia): para

impressos como: folders, folhetos, cartazes,

adesivos, banners em lona vinílica, painéis.

• Escala RGB: comumente utilizado em

websites ou outras aplicações digitais, e

impressões em papel fotográfico.

• Escala Pantone: cor especial para papelaria

corporativa, como cartões de visita e

envelopes. Indicado também como referência

de cor para brindes, materiais de ponto de

venda e acabamentos em silk screen.

CMYK
C: 66  M: 92  Y: 0  K: 0

RGB
R: 124  G: 27  B: 175

PANTONE: 2592 C 

CMYK
C: 7  M: 24  Y: 83  K: 0

RGB
R: 237  G: 191  B: 74

PANTONE: 124 C 



FAMÍLIA TIPOGRÁFICA

A fonte usada foi uma adaptação da Orator Std Medium, 

escolhida por ser uma fonte alta e bem estruturada, com 

uma expessura não tão grossa, dando movimento e leitura.

Em certos casos, como em apresentações em Power Point, 

utilize a fonte Century Gothic.

Em textos para web, é recomendada a fonte Verdana.

Procure sempre usar as fontes de forma clara e legível,

sem efeitos de distorção.



REPRODUÇÃO DA MARCA

A consolidação de uma marca requer sempre o uso

correto de todos os seus elementos. Para aplicar a marca 

Allegro Press em qualquer meio, solicite sempre um arquivo 

eletrônico. Não tente redesenhá-la, pois você estará

arriscando a qualidade da imagem do serviço.

Somente no caso de total impossibilidade de uso dos meios 

de reprodução eletrônica deverá ser utilizado o diagrama 

ao lado, orientando a construção do símbolo

e espaçamento do logotipo.



VARIAÇÃO DE FUNDOS E CORES

O uso das cores poderá variar apenas nos casos onde o 

fundo aplicado é de tom próximo aos ao roxo ou amarelo 

da marca. 

 

Sendo assim, hà a possibilidade de substituição da cor que 

ficou sem visibilidade por branco, ou inversão no caso das 

aplicações quadradas.



USOS INCORRETOS

A marca não deve ser alterada, seja sua cor, diagramação 

ou proporções. 

Ao lado figuram alguns erros que podem ocorrer.

Comparando com a marca original, verifique os usos 

incorretos e se assegure de que a marca

nunca seja alterada.

A redução demasiada de qualquer marca também

dificulta a sua leitura e o seu reconhecimento. 

Distorção da grid INCORRETO

Uso da marca sem proporção INCORRETO

Uso da marca com cores alteradas INCORRETO

Uso da marca com sobreposição errada INCORRETO


