MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

Manual de Identidade Visual

INTRODUÇÃO
Este manual apresenta a identidade visual da marca Fruto de Arte.
Aqui estão impressos o conceito, posicionamento, referências e características técnicas que
foram utilizadas para compor a marca visando a implementação e a manutenção da mesma.
Orientar-se por este manual fará com que a construção e a imagem da marca Fruto de Arte se
mantenham e principalmente, preservem seu valor. O intuito deste manual é conscientizar seus
usuários da real importância em seguir as regras aqui descritas. O não cumprimento das regras
estipuladas neste manual poderá comprometer todo o conceito da identidade visual.

Todas as versões e aplicações da marca Fruto de Arte que não estiverem impressas neste manual,
deverão ser previamente analisadas e aprovadas pela diretoria e/ou admnistração.
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Parte 1 - Apresentação das bases que serviram
para conceituação do projeto.
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1.1 Mapa mental

2014

MAPA MENTAL FRUTO DE ARTE
Fruto
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O mapa mental funciona como um fluxograma, onde foram destacados dois pontos: FRUTO e ARTE.
De cada um desses pontos elencamos palavras-chave que tenham a ver com as palavras base, e que
auxiliaram na criação de caminho para a identidade visual.
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1.2 Briefing
O briefing é um documento /relatório, onde geralmente são elencados alguns
tópicos que trazem diversar perguntas sobre a marca atual do cliente, e sobre o
que ele espera para o redesign.
Aspectos como cor, tipografia, elementos gráficos, impressos, são essenciais para
que a base do estudo de conceituação comece bem.
O Fruto de Arte é uma empresa familiar, atuante há mais de duas décadas no
mercado de produtos artísticos. Possui uma loja física, localizada no centro de
São Paulo, e uma loja virtual.
Para começarmos o projeto, avaliamos a marca “antiga” para termos uma
noção do que seria mudado, pois, uma questão importante de um projeto de
identidade visual, é atentar-se a criar uma marca que não perca sua força e
tradição perante aos clientes. A principal questão de mudar a marca do Fruto de
Arte era manter sua tradição, força e pregnância.
Após analisarmos a identidade antiga, percebemos que ela não funcionava
em termos de pregnância e força para os dias atuais. Nossa ideia então partiu
em conceitar a nova idendidade como um elemento simples, com menos
cores, e que mantivesse a força visual e a tradição da empresa. Partindo desse
pensamento, começamos nossa pesquisa, estudos e esboços, e o resultado será
apresentado nas próximas páginas deste manual.
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Parte 2 - Informações sobre a identidade visual e
apresentação dos resultados do projeto.
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2.1 Conceito e princípios
A criação da identidade visual do Fruto de Arte passou por diversos estudos que
abriram caminhos diferentes onde, por fim, foi possível amarrar um conceito
forte que mantinha as tradições da empresa e deixava ainda mais explícita sua
atuação e história.
Como mostramos na página 8 deste manual, o mapa mental funciona como
um fluxograma, onde foram destacados dois pontos: FRUTO e ARTE. De
cada um desses pontos elencamos palavras-chave que tenham a ver com
as palavras base, e que possam auxiliar no encontro de um caminho para a
identidade visual.
O mapa mental serviu principalmente para abrir outros caminhos, onde
poderíamos encontrar a solucação para a marca. E encontramos: um caminho
muito significativo, o da árvore.
A árvore é fonte e símbolo de vida, é um dos símbolos mais utilizados para
exemplificar força, grandeza e vitalidade. Da semente surge a raiz, e nessa
raiz começa a surgir o tronco, os galhos, as folhas e por fim os frutos. Por este
motivo, consideramos a árvore nosso símbolo chave, principal para a criação
da identidade visual do Fruto de Arte.
Tão grande como uma árvore, tornou-se o conceito da marca: a raiz, a força,
a vitalidade, estão completamente unidos a tradição da loja, uma empresa
familiar, que se mantém no mercado até hoje, sempre inovando, renovando,
mas, mantendo suas raízes. Tão importante quanto a raiz, é que tivemos dois
conceitos amarrados num só, pois, além de tudo o que explicamos, temos que
falar do principal: a árvore é a matéria-prima para o desenho. É dela que saem
a celulose, que fabrica o papel, e a madeira, que fabrica o lápis. Por esse motivo
a nova marca do Fruto de Arte foi construída com esses conceitos.
O Fruto de Arte é como uma árvore, semeou, formou raízes, cresceu, e hoje colhe
e dá frutos.
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2.2 Comparativo

Marca antiga (1989-2013)

Marca aprovada (2014)
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2.3 Marca aprovada

Proposta aprovada
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2.4 Grid de construção e modulação

O grid da marca Fruto de Arte foi composto de um módulo “x” criado a partir da haste da letra “o”.
Na v ersão vertical, a marca Fruto de Arte deverá ser disposta com o símbolo gráfico alinhado à esquerda, enquanto a tipografia fica
alinhada à esquerda.
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2.5 Malha de curvas

A malha de curvas da marca Fruto de Arte foi criada junto ao grid modular, afim de estabelecer uma normatização mais eficaz
na composição do símbolo gráfico.
Circunferências em vermelho mostram como a marca foi desenhada, sua angulação e expessura.
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2.5 Versões da marca

Versão institucional

Versão amarela

A marca Fruto de Arte deverá ser aplicada com o letrismo abaixo, seguido do grafismo acima, respeitando sempre as proporções
de tamanho geradas pelo grid e pela área de não-interferência.
Por isso deve-se tomar cuidado ao redimensionar a marca para não alterar seus padrões de tamanho, do grafismo e do le!ering.
A marca poderá ser aplicada em versão azul, amarela (institucionais), ou com a versão nº 3 onde temos o logotipo com a letra
“A” vazado, ou seja, sem o preenchimento de cor. Deve-se respeitar as normatizações que indicam em quais fundos elas podem
ou não ser aplicadas. Em casos de proibições, a versão monocromática com fundo vazado (ver páginas 20 a 23) ou negativa, é a
opção correta. Não é permitida aplicação apenas com grafismo.

*Há excessões sobre a aplicação da marca com fundo sem preenchimento. Salvo as que estão neste manual (páginas 20 a 23) não é permitida a
aplicação desta versão do logotipo em nenhum outro material.

Versões com fundo vazado.
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2.7 Área de não interferência

A área de não-interfência consiste em um limite de segurança ao redor da assinatura que deve ser sempre mantido afim de
preservar a estrutura da marca. Esse espaço determina a forma mais adequada de utilizar a assinatura em aplicações próximas
de outros elementos que comprometam sua legibilidade, compreensão e associação. O espaço de reserva é definido pela própria
letra da família Caviar Dreams “o” que utiliza sua base como distância para a área. As medidas devem ser proporconais a
aplicação e a área de segurança deve ser respeitada afim de garantir que a marca não sofrerá “invasões” de informações que
prejudiquem sua identidade.
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2.8 Redução mínima permitida
A marca Fruto de Arte mantém sua força visual em uma ampla variedade de tamanhos. Entretanto, deve-se prestar atenção,
pois alguns deles podem diminuir sua legibilidade . O tamanho mínimo da assinatura é de uma (1) polegada: 2,5 cm.
Se na pré-produção for utilizado fundo colorido, o tamanho mínimo segue as mesmas especificações da assinatura preferida
em situações de sobre posição em fundos de cores claras. Cuidados especiais devem ser observados para que haja contraste
suficiente entre o fundo escuro e as cores da assinatura.

Redução mínima permitida:
1” = A 2,5 x 1,4 cm
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2.9 Versão monocromática | Aplicação em uma cor
Em situações onde a aplicação da marca ficar limitada ao uso de uma cor apenas, a marca deverá ser aplicada em uma versão
monocromática deixando o fundo da letra “A” que forma o lápis, vazado, conforme a imagem. Essa ateração da versão vale
apenas para casos como estes, ficando proibida sua utilização em outras aplicações.
Não é permitido utilizar a marca com outras tonalidades de cores, caso seja necessária a aplicação da mesma sobre fundo
escuro, utilizar a versão negativa.

21

22

Fruto de Arte

2.10 Positivo e Negativo
A assinatura apresentada em uma cor é utilizada quando os métodos de reprodução permitirem a impressão
somente da cor preta. Dessa forma, também deve ser utilizada nos casos de cores de fundos diferentes das cores
institucionais, mas que permitam bom contraste com o preto ou cinza. Odedecer as descrições: 1: Não usar o
logotipo em cores sobre fundo azul Pantone 2746 C 100% / 2: Se o fundo for multicolorido usar a marca na versão
monocromática / 3: Se o fundo for escuro usar a versão negativa.

Marca
Preto e branco negativo

Marca
Preto e branco
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2.11 Versão em negativo | Aplicação em fundo escuro ou colorido
Não é permitido utilizar a marca com outras tonalidades de cores, caso seja necessária a aplicação da mesma
sobre fundos escuros, ou coloridos, utilizar a versão negativa com o fundo da letra “A” vazado (ver páginas 20 e 23)
conforme exemplo. Essa ateração da versão vale apenas para casos como estes, ficando proibida sua utilização em
outras aplicações.
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2.12 Aplicação em fundo com textura
Em fundos que contenham texturas deve se prestar atenção as especificações mencionadas anteriormente,
principalmente com relação a aplicação da marca na versão monocromática ou negativa. Caso a marca não possa
ser aplicada em sua versão padrão, ela deverá segui a regra da versão monocromática (ver páginas 20 e 22) onde o
logotipo permanece com o espaço da letra “A” vazado, ou seja, sem preenchimento de cor. Essa ateração da versão
vale apenas para casos como estes, ficando proibida sua utilização em outras aplicações.

Fruto de Arte
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2.13 Assinaturas
A assinatura da narca Fruto de Arte é composta por dois tipos de elementos: gráfico e tipográfico, que juntos, formam
uma só imagem, que constitui a identidade visual do Fruto de Arte.
Para que esses elementos pudessem formar a marca, foram criadas devidas proporções e dimensões, afim de garantir
perfeitamente equilíbrio e legibilidade. Os espaços e tipografia não devem ser recriados ou alterados em desacordo
com o que será estabelecido neste manual, do contrário isso poderá afetar a assinatura e a marca, fazendo com que seu
conceito e qualidade se percam.
A marca do Fruto de Arte é composta e apresentada na posição vertical, e não deve ser modificada, salvo excessões que
serão devidamente expecificadas neste manual.
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2.14 Proibições de uso

Fruto de Arte
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Parte 3 - Padrão Cromático
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3.1 Padrão Cromático - (CMYK, RGB, Pantone)
As cores da marca Fruto de Arte são o azul e o amarelo. Todas têm a mesma importância na composição da marca,
por isso nunca deve-se favorecer uma das cores, pois a marca poderá perder seu valor e sua identidade.
Qualquer formato de cor que não esteja contemplado neste manual, não deve ser utilizado na marca ou em
alguma de suas composições. Para o processo de impressão em cores de escala, devem ser usados os valores CMYK
aqui demonstrados. Para aplicação de tela devem ser usados os valores específicos em RGB. Embora variações
de cores possam ocorrer, deve-se buscar o máximo de fidelidade. As cores ilustradas neste manual são apenas
representativas e não pretendem reproduzir os standards das cores Pantone ou outros sistemas.

Azul

Amarelo

Pantone® 2746C - 90%
CMYK 93,72/95,49/00/00
RGB 59/55/149 - #3B3795

Pantone® 7549C - 100%
CMYK 00/31,08/100/00
RGB 255/183/000 - #FCB614

90%

100%
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Parte 4 - Padrão tipográfico
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4.1 Padrão Tipográfico - tipografia prioritária
A família tipográfica Caviar Dreams é a base da marca Fruto de Arte. Esta família tipográfica deve ser utilizada
somente no logotipo.v Para obter um aspecto de unidade e consistência em todas as comunicações foi especificada
a família de fontes da família Bree, que deverão ser aplicadas em nomes, títulos, endereços, informações de
telefone e fax (conforme indicado nas especificações de toda a papelaria básica), mídias digitais, textos e demais
composições em que seja necessário o uso de outra família que não seja a , pois, conforme dito anteriormente, esta
fonte deverá ser utilizada apenas no logotipo.

Prioritária - Caviar Dreams

AaBbCc12
Regular

Italic

Bold

Bold Italic

Lorem ipsum apllan
tur repudiandae nam

Ut prompta pellan
tur repudiandae
nam nam ea nisl
primave dicunt mar
dictas. Elit moderatius ea qui, ad
lucilius repro primique mei vel in
postulant amet.

Dolores ets appell
rep udiandae
name nam ea nisl
prima dint dictas.
In ferri congue
appellantur aperiam suscipit ea eos
nihil sset disputando.

Amet sit makrash
tur et repudiandae
nam nam ea nisl
primave mare. vis id
nihil maluisset
disputando. An
assum vitae affert
vitae dolores.

nam ea nisl primave
dicunt mar dictas.
Cum in ferri congue
appellantur, alia
aperiam suscipit ea
eos disputando.
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4.1 Padrão Tipográfico - Tipografia complementar
A família tipográfica Bree é a tipografia escolhida para complementar a marca Fruto de Arte.
Esta fonte deverá ser utilizada em todos os materiais instituicionais da marca como:nomes, títulos, endereços,
informações de telefone e fax (conforme indicado nas especificações de toda a papelaria básica), mídias digitais,
textos etc.

Complementar- Bree

AaBbCc12
Regular

Italic

Bold

Bold Italic

Lorem ipsum apllan
tur repudiandae nam

Ut prompta pellan
tur repudiandae nam
nam ea nisl primave
dicunt mar dictas. Elit
moderatius ea qui, ad
lucilius repro primique mei vel in
postulant amet.

Dolores ets appell
rep udiandae name
nam ea nisl prima
dint dictas. In ferri
congue appellantur
aperiam suscipit ea
eos nihil sset
disputando.

Amet sit makrash
tur et repudiandae
nam nam ea nisl
primave mare. vis id
nihil maluisset
disputando. An assum
vitae affert vitae
dolores.

nam ea nisl primave
dicunt mar dictas. Cum
in ferri congue appellantur, alia aperiam
suscipit ea eos
disputando.
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Parte 5 - Controle de fundos com imagens
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5.1 Controle de fundos Coloridos |Tonalidade e proibições
A assinatura Fruto de Arte deverá ser aplicada em fundos específicos da tonalidade da marca. Outros fundos e tonalidades fora dos padrões aqui colocados estarão incorretos e poderão interferir na legibilidade tanto da tipografia
utilizada como de suas cores, prejudicando assim, a eficiência da marca.

Fruto de Arte
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5.2 Controle de fundos PB | Contraste
O branco é o fundo mais apropriado para o uso da marca Fruto de Arte, proporcionando um contraste claro e
distinto. No caso de utilização de cores para o fundo, há um limite de opacidade da cor na qual não inibe a marca
prioritária, entre 10% a 70%. Para fundos de cores e tonalidades escuras (com opacidade acima de 70%) deve-se
utilizar a marca em negativo ou em versão monocromática com o fundo da letra “A” vazado (ver páginas 20 a 23).
Devido a marca possuir duas cores diferentes, não será permitida aplicação da mesma em fundos coloridos vibrantes ou com porcentagem de cor acima de 70%.

Marca
Preto e branco negativo

Marca
Preto e branco
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5.3 Controle de fundos | Contraste sobre policromia - Fundos claros
Em casos de aplicação da marca Fruto de Arte sobre imagens com policromia seja em fundos claros ou escuros,
deve-se obedecer a regra de reduzir para 70% a porcentagem de cor, afim de garantir que a marca tenha o devido
destaque sobre o fundo. Deve-se observar quea versão vazado da marca é utilizado apenas em casos onde a mesma for aplicada sobre um fundo que não dê contraste. Portanto, deve-se atentar ao local onde ela será aplicada,
garantindo assim uma legibilidade adequada.
NÃO FAZER
Não é permitida a aplicação da marca Fruto de Arte negativa ou monocromática sobre policromias de tons claros
ou a marca com a cor institucional (ou qualquer cores) sobre tons escuros.

70%

70%

70%

70%

70%

Marca
Preto e branco negativo

Marca
Preto e branco
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5.4 Controle de fundos | Contraste sobre policromia - Fundos escuros ou vibrantes
Em casos de aplicação da marca Fruto de Arte obre imagens com policromia seja em fundos escuros ou vibrantes,
deve-se obedecer as especificações descritas aqui. No caso de imagens em policromia com fundos escuros a marca
não poderá ser aplicada em sua versão institucional de forma a garantir seu devido destaque sobre o fundo da
imagem, ou seja, deverá ser aplicada em sua versão negativa ou a versão amarela, atentando-se a questão de
prevalecer seu destaque sobre a imagem. No caso de fundos vibrantes, a versão negativa é a mais indicada para
aplicação. Deve-se atentar ao local onde ela será aplicada, garantindo assim uma legibilidade adequada, sem
prejudicar sua identidade.
NãO FAZER
Não é permitida a aplicação da marca Fruto de Arte na versão institucional sobre policromias de tons claros (ou
qualquer cores) sobre tons escuros ou vibrantes..
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Parte 6 - Papelaria / Aplicações da identidade
visual implementação do projeto
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6.1 Cartão de visitas

Cartão de visita pessoal -Frente
Formato: 9cm x 5cm
Marca em branco com fundo
azul + site.
Verso
Fundo brnco/ Nome : Bree Bold 12 pt /Azul

Eliane de Camargo Alves
Diretora
eliane@frutodearte.com.br
tel.+55 11 0000.0000| 11 98196.4153

Cargo: Bree Bold 11,66 pt / Amarelo
Email: Bree regular 8 pt / Azul
Tels: Bree regular 8 pt / Azxul
Endereço: Bree light 7,48 pt / Azul
Recomendação de Papel:: couchè 300 g
Impressão: Laminação fosca 4x4

www.frutodearte.com.br

Rua Marquês de Itú, nº 397 | Vl. Buarque
São Paulo | SP | CEP 01223-001

Verniz localizado na marca - frente
Quantidade diretoria e admnistração: 500 para cada
Quantidade funcionários: 200
Cartão de visita loja - Frente
Formato: 9cm x 5cm
Marca versão prioritária com fundo
branco+ site.
Verso
Fundo branco / Textp: Bree Regular 11 pt /Azul
Cargo: Bree Bold 11,66 pt / Amarelo
Email: Bree regular 8 pt / Azul
Tels: Bree regular 8 pt / Azxul
Endereço: Bree light 7,48 pt / Azul

tel.+55 11 0000.0000
contato@frutodearte.com.br

www.frutodearte.com.br

Rua Marquês de Itú, nº 397 | Vl. Buarque
São Paulo | SP | CEP 01223-001

Recomendação de Papel:: couchè 300 g
Impressão: Laminação fosca 4x4
Verniz localizado na marca - frente
Quantidade: 1000
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6.2 Envelope ofício

Envelope ofício
Formato: 26,11 x 26,63 cm
Telefones e site: Bree light 13 pt Azul
Endereço: Bree Light 13 pt Azul
Recomendação de Papel: Sulfite 90gr
Quantidade: 500

Rua Marquês de Itú, nº 314 | Vl. Buarque
São Paulo | SP | CEP 01223-000

Tel.: +55 11 3337.6920
www.frutodearte.com.br
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6.3 Envelope Saco A4

Envelope saco padrãoFormato fechado: 24x34 cm
Formato aberto: 49,68 x 42,19 cm

A/C

Endereço:Bree Regular16,3 pt Branco
Recomendação de Papel: Ofício branco 90 gr
Quantidade: 200

Rua Marquês de Itú, nº 314 | Vl. Buarque
São Paulo | SP | CEP 01223-000

Tel.: +55 11 3337.6920
www.frutodearte.com.br
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6.4 Papel de carta
Papel de carta
Formato: 21x29,7 cm
Telefones e site: Bree Regular 14 pt branco
Endereço: Bree Regular 14 pt branco
Recomendação de Papel: Sulfite 90gr
Quantidade: 500

Tel.: +55 11 3337.6920
www.frutodearte.com.br

Rua Marquês de Itú, nº 314 | Vl. Buarque
São Paulo | SP | CEP 01223-000
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6.5 Uniformes

Camisa com gola / preta: aplicar marca na versão negativa

no bolso em
tamanho 7 cm com largura proporcional.

Camisa social / branca e mangas azuis: aplicar a marca na
versão institucional no bolso em tamanho 7cm
com largura proporcional.

Camiseta sem gola / cor branca: aplicar a marca
na versão institucional em tamanho 10 cm na frente e nas
costas. Largura proporcional.
Camiseta sem gola / cor preta ou azul: aplicar a marca na versão negatica em
tamanho 10 cm na frente e tamanho 10 cm nas costas.
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6.6 Outras aplicações

Sacola de plástico ou papel - aplicação da marca deverá ser feita no tamanho 15cm,
com larguma proporcional. Caso a sacola tenha fundo escuro, a marca deverá ser
aplicada na versão negativa afim de garantir sua legibilidade e sua identidade.
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CRÉDITOS
IDENTIDADE VISUAL, MANUAL DE IDENTIDADE, PAPELARIA, PRODUZIDOS
PELO ESTÚDIO SACI ENTRE DEZEMBRO DE 2013 E AGOSTO DE 2014
Este manual tem por objetivo detalhar as normas de utilização da marca Fruto de Arte afim de garantir a integridade da sua
identidade visual, aplicações, etc. Seguir as orientações descritas nesse manual garante que a marca seja aplicada e divulgada
corretamente, garantindo assim maior eficiência da sua identidade visual.

Direção de arte e projeto: Fernando Carvalheiro
Designer gráfico: Gustavo Fiorin
Diretoria Fruto de Arte: Eliane Camargo

IMPRESSO EM AGOSTO DE 2014
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