
MANUAL DE USO DA MARCA



Conceito

A representação gráfica é dada pelo ícone de uma asa delta es-
tilizada na forma de um ‘F’. Essa forma concentra o equilíbrio 
entre a leveza e as relações com as nuvens e a percepção de 
como está o ambiente: trata-se de um voo de liberdade.



Símbolo da Marca



Assinaturas

A assinatura vertical é prioritária nas aplicações. 

VERTICAL HORIZONTAL SÍMBOLO



Construção do Logotipo
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Área de Proteção
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= medida X
O módulo X equivale à altura da letra ‘F’, 
e a área de proteção é definida obtida 
por 2X.



Tamanho Mínimo

12mm 16mm 5mm



Cromia

R236 G159 B36
#EDA024
C05 M43 Y91 K00

R232 G66 B63
#E8423F
C00 M85 Y72 K00

R88 G51 B138
#59338B
C80 M91 Y00 K00

R252 G199 B114
#FCC772
C00 M26 Y62 K00

R171 G22 B62
#AB163F
C22 M100 Y61 K17

R34 G58 B128
#223A81
C100 M86 Y15 K02

R239 G143 B30
#EF901F
C02 M 51 Y93 K00

R212 G27 B85
#D41C56
C10 M97 Y46 K02

R69 G80 B158
#45509E
C84 M73 Y00 K00

R247 G170 B76
#F7AA4D
C00 M40 Y75 K00

R223 G67 B116
#DF4374
C06 M85 Y29 K00

R30 G117 B187
#1E76BC
C84 M47 Y00 K00

R207 G56 B52
#D03935
C13 M88 Y79 K03

R70 G38 B122
#46277A
C90 M100 Y09 K02

R104 G104 B103
#686867
C00 M00 Y00 K73

R250 G184 B79
#FAB84F
C00 M32 Y75 K00

R237 G113 B91
#EE725C
C00 M67 Y61 K00

R103 G66 B147
#684293
C72 M82 Y00 K00



Versão Monocromática



Backgrounds

Fundos claros
Para permitir maior flexibilidade na apli-
cação da marca, é possível aplicá-la 
com as cores originais sobre fundos ho-
mogêneos e claros até uma porcenta-
gem equivalente a 10% da saturação 
total da cor.



Fundos coloridos com a saturação 
acima de 10% (escuros)
Para aplicações em fundo colorido 
com a saturação aciam de 10% , de-
ve-se optar por uma versão mono-
cromática, respeitando critérios de 
contraste e legibilidade.

Backgrounds



Fundos Fotográficos

As aplicações em fundos fotográficos 
são permitidas, desde que sua visuali-
zação não seja prejudicada, obedecen-
do aos seguintes critérios de utilização: 

• a marca deve ser aplicada sobre uma 
área de cor homogênea da imagem; 

• o respiro definido na Área de Proteção 
deve ser respeitado, de forma que obje-
tos figurativos ou quaisquer elementos 
que chamem a atenção não tenham 
uma aproximação excessiva da marca; 

• as mesmas diretrizes para aplicação 
sobre fundos coloridos (claros e escu-
ros) devem ser adotadas, considerando 
como cor de fundo as cromias contidas 
na área de inserção da marca;



Tipografia

OPEN SANS



Padrões com Grafismo

Padrão

aplicação repetida da marca deslocamento 50%



Usos Proibidos

não usar junto a nenhu-
ma outra marca nem 

gerar novas assinaturas

não inverter as cores 

não rotacionar

não alterar a organização 
dos elementos

não mudar a proporção 
dos elementos

não utilizar outline

não utilizar outras cores

não alterar a tipografia

não distorcer

não inclinar a tipografia

não aplicar em fundos 
com a saturação total 

acima de 10% 

não utilizar linha de 
contorno, glow, sombra 

ou outros efeitos

não aplicar sobre 
imagens heterogêneas

não aplicar sobre cores 
heterogêneas



Exemplo de Aplicação



Exemplo de Aplicação



Exemplo de Aplicação



Exemplo de Aplicação


