Guia Simplificado da Marca

Este manual é um guia rápido, que traz de forma objetiva
as principais orientações para utilização dos logotipos que
compõem o portfólio de marcas do Grupo Fragnani.
Aqui você encontrará os elementos básicos de sua
identidade visual, como logotipos, cores e tipografia,
assim como suas respectivas aplicações.
Caso a sua situação não esteja exemplificada aqui, entre
em contato com o setor do marketing através do email,
para instruções específicas: marketing@incefra.com.br.
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Cores
Cada cor, representante de cada marca, traz consigo uma série
de valores e repondem pela singularidade de cada marca.

Papéis não revestidos
Papéis revestidos

Cores

Pantone Black U
Pantone Black C

Pantone 2350 U
Pantone 7622 C

Pantone 166 U
Pantone 1595 C

Pantone 312 U
Pantone 7702 C

Pantone 355 U
Pantone 355 C

C:10 M:10 Y:10 K:95
C:0 M:0 Y:0 K:70

C:38 M:100 Y:100 K:13
C:0 M:0 Y:0 K:70

C:0 M:71 Y:100 K:0
C:0 M:0 Y:0 K:70

C:75 M:11 Y:17 K:0
C:0 M:0 Y:0 K:70

#0a0a0b

#603919

#ce5c36

#4da3de

C:100 M:0 Y:100 K:0
C:0 M:0 Y:0 K:70
#289548
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Tipografia
A tipografia é definida para identificar e unificar a comunicação das peças
de divulgação comercial e institucional. Para cada marca foram escolhidas
fontes tipográficas e suas variações de peso distintas. São elas:

Tipografia

Aa

Aa

Aa

Aa

ABCDEFGHI
JKLMNOPQ
RSTUVWXYZ

ABCDEFGHI
JKLMNOPQ
RSTUVWXYZ

ABCDEFGHI
JKLMNOPQ
RSTUVWXYZ

ABCDEFGHI
JKLMNOPQ
RSTUVWXYZ

abcdefghi
jklmnopq
rstuvwxyz

abcdefghi
jklmnopq
rstuvwxyz

abcdefghi
jklmnopq
rstuvwxyz

abcdefghi
jklmnopq
rstuvwxyz

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

Amélia Basic

Open Sans

Roboto

Barlow
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Reduções
Para garantir a melhor legibilidade da marca nas diversas aplicações,
a mesma deverá respeitar uma redução mínima de tamanho.

Com assinatura

Sem assinatura

Com assinatura

8mm

8mm

19mm

Com assinatura

19mm

Sem assinatura
Com assinatura

Sem assinatura

8mm

Com assinatura

Sem assinatura

2mm

2mm

7mm

19mm

7.5mm

5mm

Com assinatura
7mm

Sem assinatura

5mm

Sem assinatura
2,5mm

Com assinatura

Sem assinatura

Sem assinatura

Com assinatura
8mm

8mm
4.5mm
19mm

19mm

3.5mm

Sem assinatura

Com assinatura

Com assinatura

1.5mm
7.5mm

8.5mm

3.5mm

5.5mm

Sem assinatura
1,8mm

4mm

Reduções
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Aplicação em conjunto
Quando as marcas forem postas uma ao lado da outra, elas deverão seguir
determinadas regras.

Possibilidade 1
Em suas versões coloridas, as marcas poderão ser arranjadas lado a lado, mantendo
o mesmo tamanho entre todas.

Possibilidade 2
Também, poderão ser distribuídas ao lado da marca do Grupo, porém, com 1/4 de
seu tamanho.

Aplicações
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Possibilidade 3
O mesmo da Possibilidade 2 ocorre quando utilizadas em sua versão em negativo.

Possibilidade 4
Se utilizada somente em sua forma tipográfica, as marcas das empresas deverão ser
dispostas logo abaixo da marca do Grupo, conforme a imagem ao lado.

Com exceção da Possibilidade 1, os logotipos das empresas nunca devem estar maior
que o do Grupo.

Aplicações
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Usos incorretos
As marcas do Grupo Fragnani possuem um padrão de aplicação, fundamental
para manter sua consistência e construir uma imagem sólida e visível.
Veja as formas corretas e incorretas de utilizar os logotipos, utilizando a Incefra
como exemplo. Para as demais marcas, as restrições são as mesmas.

Texto centralizado

Errado!

Assinatura alinhada à esquerda

Errado!

Usos incorretos

Texto centralizado

Errado!

Assinatura centralizada

Errado!

Quadrado cortado

Errado!

Texto alinhado à esquerda e abaixo,
sem alterar o tamanho do quadrado.

Certo!

Assinatura alinhada à direita

Certo!
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Não distorça, estique ou retraia a marca. Seu tamanho deve ser alterado
proporcionalmente, respeitando a altura mínima informada neste guia.

Errado!

Errado!

Errado!

Sempre reduza ou aumente utilizando
as diagonais, para que o arquivo mantenha
sua proporção.

Certo!

Usos incorretos
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Não altere a cor da marca. Ela deve sempre se manter fiel à sua composição
original, salvo as exceções na versão negativa preta ou branca.

Errado!

Usos incorretos

Errado!
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Não utilize contornos na marca. Caso seja necessário destacá-la em algum
fundo, utilize as versões negativas em preto ou branco.

Errado!

Uso em fundos claros

Certo!

Usos incorretos

Errado!

Uso em fundos escuros

Certo!
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