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Ao Usuário

 Este documento contém os objetivos da marca CPlan 
com as regras básicas de sua utilização e aplicação. 
Descreve a logo, as cores, a tipologia e o estilo gráfico com 
que deve ser comunicada. 
 Seguir as linhas de orientação definidas neste 
documento é contribuir para projetar a imagem da empresa 
de forma clara e consistente.



Apresentação

 A representação gráfica, que se traduz através da 
marca é a base de qualquer instituição, é nela que está 
refletida a sua seriedade, comprometimento, solidez e 
pretensões.

 Vista como o primeiro contato com o público a que se  
refere, a marca pretende cativar e criar um vínculo  
recíproco de confiança e satisfação.



Versão Padrão

R: 147
G:149
B: 152

C: 45,09% 
M: 36,08%
Y: 34,82%
K:  1,9%

R: 65
G:64
B: 66

C: 67,76% 
M: 61,84%
Y: 58,06%
K: 45,66%



Versão Monocromática



Versão Modular

 A malha construtiva tem o objetivo de 
estabelecer proporções para a construção da 
marca. Seu uso é necessário quando é feita 
pintura manual  ou outra aplicação que não 
seja passível de reprodução digital.

1cm

1
c

m



Escala de Cinza

 A marca, em fotocopiadoras comuns, 
apresentar-se-á desta forma.



Preto e Branco

 A versão preto e branco tem como objetivo, 
atender fotocopiadoras, que necessitam de um 
alto contraste. Também pode-se utilizar esta 
versão para fabricação de carimbos.



Negativo

 A versão em negativo inverte as cores para 
aplicações em materiais escuros, em serigrafia 
ou outra tecnologia de impressão que faça 
aplicação da cor branca. 
 Também é indicada para o aumento da 
legibilidade e da aplicabilidade em fundos 
muito escuros.



Fundo Colorido

 Para aplicação em fundo colorido, a marca 
se apresenta na versão padrão. Assim, 
mantém-se a legibilidade e a força da 
assinatura da empresa.



Alfabeto Institucional

Fonte para títulos nas versões caixa alta e caixa baixa:
Futura Md BT Bold

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Zz Yy Ww 

Futura Bk BT Book

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Zz Yy Ww 

Fonte para papelaria institucinal, cartas, endereços e documentos 
institucionais nas versões caixa alta e caixa baixa:

 A tipografia é outro componente imprescindível em uma 
identidade visual, tem por função assegurar legibilidade e garantir a 
coerência e a uniformidade de mensagens visuais. Para tanto, faz-se 
necessária  a utilização de um único tipo de caracteres e, obviamente, 
de suas variações, tais como: normal, itálico, negrito e negrito-itálico.



Proibições

 A aplicação da marca deve ser feita sempre com o maior critério 
possível. Alguns desses critérios se baseiam no simples bom senso, mas 
é importante listar algumas restrições ao uso da marca, que podem 
prejudicar muito,  a identidade da Instituição.

Seguem demonstrações dos critérios listados:

- Alteração cromática;
- Rotação;
- Alteração da assinatura;
- Distorção. CPlan



Área de Interferência

 A margem de segurança garante o distanciamento adequado de 
elementos que são utilizados junto da marca. Ela assegura que não haja 
sobreposição de itens como textos ou outras marcas. Nesse caso, a 
margem é tida pelo tamanho da letra “n” da marca aplicada nos limites 
laterais, superior e inferiror



Redução Máxima

 Nas aplicações da marca, deve-se ficar atento na redução da 
mesma. Para não comprometer sua legibilidade, a marca não deve ser 
reproduzida com uma altura inferior a 4 cm.

4cm



Normatização

Envelope Comercial

Formato: 114 mm x 162 mm

Formato: 229mm x 324mm

Envelope de Carta



Papel Timbrado

Normatização

Formato: A4 - 21,0 cm x 29,7cm

CPlan - Capital e Planejamento Serviços Especializados
Rua da casa do Paulo, perto do Meu Garoto



Cartão de Visitas

Normatização

Formato: 9,0 cm x 5,0 cm

Matheus Vieira

(91) 8171-1708

matheus_vieir@hotmail.com



Uniforme



Uniforme



Uniforme



Uniformes



Mochila




