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Manual de
Identidade Visual



Marca
Introdução
A marca da nossa empresa reflete nossos valores, cultura e 
imagem. Por isso, o respeito na aplicação do nosso logotipo 
contribuirá para projetar a imagem adequada que desejamos 
passar para os nossos Clientes e Parceiros.

Todos nós temos que ter atenção na aplicação da nossa marca. 
Esses cuidados vão desde a entrega de um cartão de visita até a 
elaboração de uma apresentação. Para mantermos coerência 
na identidade de nossa empresa, existem regras de aplicação
da marca que indicam, por exemplo, o uso correto de cores, 
redução mínima e áreas de respiro. Tudo isso você conhecerá 
com mais detalhes neste manual.

Contato para esclarecimento de dúvidas - marketing@agross.com.br
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LOGO E SUBLOGO
...................................................................................................................................................................................................................

Nosso logo principal é do tipo “Wordmark” 
(apenas o nome da empresa) em fonte 
única e personalizada na cor vermelha.
Para aplicações horizontais.

Nosso sublogo é do tipo “Combination Mark”.
Nesse estilo, são combinados texto e símbolo 
para formar o sublogo.
Para aplicações verticais e quadradas.
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LOGOS COM CONTORNO
...................................................................................................................................................................................................................

Devemos aplicar a versão do logo 
com contorno branco, sobre 
fundos com tonalidades próximas 
as cores do logo, fundos escuros e 
fundos complexos.
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REDUÇÕES
...................................................................................................................................................................................................................

Em materiais impressos, a 
largura do logo não deve ser 
inferior a 20 mm.

Em mídia digital, a largura 
do logo não deve ser inferior 
a 140 pixels (72 DPI).

20 mm ou
140 pixels (72 DPI)

20 mm ou
140 pixels (72 DPI)
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CORES PRINCIPAIS
...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Utilizar esta aplicação
sempre que possível.

Para fundos escuros / fotos.
É importante que apresentem

contraste que permita legibilidade.

Para capacidades limitadas
de impressão / reprodução.

Vermelho

CMYK
0/100/100/0

RGB
255/0/0

Verde Escuro

CMYK
80/40/100/40

RGB
50/90/40

Verde Claro

CMYK
70/15/100/0

RGB
90/160/50

Branco

CMYK
0/0/0/0

RGB
255/255/255

Preto

CMYK
0/0/0/100

RGB
0/0/0

Aplicação Original Aplicação com contorno Aplicação Negativa / Branco Aplicação Positiva / Preto
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CORES SECUNDÁRIAS
...................................................................................................................................................................................................................

Cinza Escuro

CMYK
0/0/0/68

RGB
120/120/120

Cinza Claro

CMYK
0/0/0/10

RGB
240/240/240

Bege

CMYK
2/7/8/0

RGB
250/240/235

Amarelo

CMYK
12/7/73/0

RGB
235/220/95

Verde

CMYK
70/30/80/10

RGB
90/135/75

Verde Escuro

CMYK
70/50/70/50

RGB
65/75/60

Para uso em Web Sites, Power Point e outros.
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MARGEM DE SEGURANÇA
...................................................................................................................................................................................................................

As proporções das margens são obtidas a partir da largura da letra “O”.
A margem de segurança serve como limite para manter textos, fios e desenhos a uma 
distância do logotipo, conservando sua integridade, por isso, deve ser sempre respeitada.
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O QUE NÃO FAZER
...................................................................................................................................................................................................................

Não distorcer o logo.

Sempre garantir a
legibilidade do logo.

Não criar versões
diferentes do logo.

Não usar letras
do logo sozinhas.

Não usar o logo
na vertical ou inclinado.

Não alterar a cor do logo.

Qualquer composição diferente que use o logo da AgRoss deve obrigatoriamente passar 
por aprovação do Departamento de Marketing da empresa: marketing@agross.com.br
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TIPOGRAFIA
...................................................................................................................................................................................................................

Quando você estiver editando 
documentos em Word, Power Point e 
outros, que necessitem de fonte de 
sistema, utilize a família “Tahoma”, 
nas variações Regular e Bold.

Quando for escrever a palavra AgRoss 
em caixa baixa, sempre que possível 
use as letras “A” e “R” maiúsculas.

XX de mês de 20XX
AgRoss
Cargo
email@agross.com.br

Ilmo. Sr. José Silva

Para que você conheça nossa papelaria de forma prática, esse documento é um layout 
demonstrativo do novo papel timbrado da AgRoss.

Com a página configurada no formato A4, a massa de texto de sua carta deve ocupar toda 
a página, respeitando o seguinte espaçamento: 4 cm de cabeçalho, 1,5 cm de 
margem inferior (rodapé), 2 cm de margens direita e esquerda.

A fonte utilizada deve ser a Tahoma em corpo 10, com entrelinhas de 120% (1.2 
pontos ou 12 pontos), dependendo do programa que utiliza, e texto alinhado à esquerda 
ou justificado.

Não esqueça que para uma boa leitura da sua carta os parágrafos devem receber uma 
entrelinha (Enter) em branco. Isso cria uma área de respiro entre os textos e torna a 
leitura do seu documento muito mais confortável.

Agora que você já conhece nossas dicas de layout é só preparar sua carta.
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