
M A N U A L  D E  A P L I C A Ç Ã O  D A  M A R C A



DEFESA

Como inspiração, utilizamos toda a carga histórica que a cidade de Penedo possui. 

Nos guiamos por sua arquitetura e principalmente pelo seu prédio histórico onde, 

hoje, encontra-se a sede da prefeitura. Buscamos gerar identidade com seu povo, 

para que a marca fosse de fácil identificação. Utilizamos a cor vermelha, sendo mais 

fechada, por ser uma cor quente, que traduz energia e por ser um vermelho mais 

fechado, um toque de nobreza. As tipografias utilizadas remetem a força por sua es-

pessura e escrita em caixa alta e a cor confere destaque ao nome da cidade. 

O Slogan Crescendo com seu povo, demonstra a essência da gestão. De ser uma 

cidade próspera, mas que caminha junto com seu povo.



LOGOTIPO



Logotipo  |  Versão preferencial



Logotipo  |  Versão horizontal



Logotipo  |  Versão horizontal com símbolo em contorno



Logotipo  |  Versão de 1 cor (preto)



Logotipo  |  Versão de 1 cor (branco)



Logotipo tons de cinza  |  Versão de uso restrito



Logotipo   |  cores

C:15 M:100 Y:100 K:5
R:179 G:23 B:24
Hexadecimal:

#c51718

C:68 M:58 Y:55 K:62
R:56 G:57 B:56
Hexadecimal:

#383938

C:44 M:33 Y:32 K:11
R:147 G:1149 B:153

Hexadecimal:
#939599



Logotipo  |  Aplicação sob fundos coloridos. Atentar para contraste do texto.



Logotipo  |  Aplicação sob imagens.

É importante observar as situações de contraste entre o logotipo e a imagem, em situações 

onde há baixa visualização da marca, deverá ser usada a versão de uma cor (branco ou preto), 

ou usar a versão colorida sob um fundo branco respeitando sua área de proteção.



Logotipo  |  Redução máxima

2 cm



Logotipo  |  Alfabeto institucional

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Din pro (Black)

É recomendado o uso da família de fontes ‘DIN PRO’ em materiais e projetos da marca 

da Prefeitura de Penedo a fim de manter a padronização de sua identidade visual.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Din pro (Medium)



Logotipo  |  Área de proteção

A área de proteção da marca é formada pela projeção da altura da sigla “E” do logotipo em seu entorno.
Essa área deverá ser preservada para melhor leitura da marca sem prejudicar seu design. 
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Logotipo  |  Proibições

Não distorcer o logotipo.

Não aplicar
transparência.

Não modificar suas cores.
Não distorcer/modificar 
elementos do logotipo.

Não excluir elementos
do logotipo.

Não alterar a fonte
do logotipo. Não rotacionar o logotipo.

Não alterar os
espacamentos do logotipo.

Não inserir outros
elementos gráficos.

Não utilizar contorno
no logotipo.

Não aplicar efeitos gráficos
no logotipo.

Não criar novas
aplicações.


