
MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL
DA LOGOMARCA 





      Construir e consolidar a marca CAMMILA BRANDÃO implica atuar de 
forma coordenada em diferentes frentes, para que colaboradores, clientes, 
fornecedores, parceiros, entre tantos outros públicos, sejam capazes de 
reconhecê-la e compreender seu posicionamento.

      A comunicação é uma dessas frentes, e a identidade visual constitui um 
de seus aspectos mais relevantes.

            A identidade visual da marca é a maneira pela qual ela se apresenta para 
o público – como seu nome é veiculado em uma logomarca, quais as cores 
predominantes nas diversas peças de comunicação e nos ambientes, o estilo 
das imagens nos anúncios, a personalidade impressa em embalagens, 
impressões  etc. A consistência e a coerência presentes nas soluções visuais 
contribuem para fortalecer a imagem da marca.

            Este guia trata dos elementos básicos da identidade visual CAMMILA 
BRANDÃO – logomarca, cores e tipografia institucional – e oferece exemplos de 
aplicação, orientando assim todos aqueles que serão responsáveis por sua 
gestão.



ASSINATURA PREFERENCIAL

Esta é a logotipia preferencial, ou seja, é a principal 
forma de apresentação da marca CAMMILA 
BRANDÃO® e será recomendada sempre em primeira 
instância.
Recomenda-seRecomenda-se utilizar sempre que possível, a versão 
original.

ASSINATURA SEM DECODIFICADOR

A assinatura sem o decodificador é destinada às 
aplicações em pequena escala, a fim de não 
comprometer a legibilidade do logotipo. Constitui-se das 
iniciais CB em gradiente azul e rosa (consultar sistema 
de cores).



Sistema de Cores
Cores Principais

Nesta seção estão descritos os sistemas de cor da 
marca e as orientações técnicas para as reprodu-
ções.

Rosa
É a cor a ser utilizada em aplicações em cor sólida 
da marca.
Reproduzir conforme as orientações descritas na 
tabela ao lado.

Azul
É o tom a ser utilizado nas aplicações em cor sólida 
da marca.
ReproduzirReproduzir conforme as orientações descritas na 
tabela ao lado.

Cinza Escuro
É o tom sobre o nome CAMMILA BRANDÃO, deco-
dificador da marca.
Reproduzir conforme as orientações descritas na 
tabela ao lado.



Gradiente de Cor
Para dar a ilusão ao futurismo é utilizado o gradien-
te de cores do rosa ao azul, simbolizando o degradê 
Néon.

A versão da logo com gradiente de cor pode ser 
construída a partir das diretrizes ao lado, porém, 
prefira sempre utilizar o arquivo digital disponibiliza-
do pelo marketing da empresa.

Esta versão tem preferência de uso em materiais di-
gitais e impressos de alta qualidade onde suas ca-
racterísticas originais possam ser tecnicamente re-
produzidas sem perdas.



Variantes de cor
Sempre que possível, a logomarca deve ser utilizada nas versões 
preferenciais de cor. Quando veiculada sobre fundos coloridos ou 
imagens, devem-se preservar seu contraste e legibilidade.

Versão preferencial positiva

Versão preferencial negativa

Versão preferencial negativa na cor azul

Versão preferencial negativa na cor rosa



Dimensões mínimas
Para assegurar sua legibilidade da logomarca, devem ser respei-
tadas as dimensões mínimas de veiculação (8 mm) em materiais 
gráficos.

Esta regra pode ser flexibilizada no caso de utilização em outras 
mídias, como websites.

Em qualquer caso, no entanto, é fundamental atentar para a per-
feita visualização de todos os elementos da logomarca.

8mm



Áreas de não interferência:
Está área é determinada para evitar interferências de outros ele-
mentos na identidade visual da marca CAMMILA BRANDÃO. Seu 
objetivo é assegurar a integridade da marca no caso de aproxima-
ções  de elementos gráficos ou outras assinaturas que
possam danificar sua imagem original.

Orientação:
O espaçamento correto (x) é igual a metade da altura do lettering 
CAMMILA BRANDÃO, independente de suas dimensões.

X

X

X



Tipografia
A tipografia institucional identifica e 
uniformiza os textos de peças de 
comunicação institucionais e promocionais 
da empresa. Trata-se da família Helvética, 
com todas as suas variações de peso.

CasoCaso seja impossível empregar a tipografia 
institucional, recomenda-se o uso da 
família Arial ou Montserrat em 
documentos operacionais, como relatórios, 
apresentações em PowerPoint e 
mensagens de correio eletrônico.

AA família de fontes e suas variantes 
indicadas acima compõe o padrão 
tipográfico utilizado junto à marca 
CAMMILA BRANDÃO. Evite utilizar outras 
fontes de letra e, se alguma inclusão for 
necessária, deve ser previamente 
informada e aprovada pelo Marketing.

Helvetica
Light / Regular / Bold / Italico

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz1234567890
,.?!@#$%&*(){}

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz1234567890abcdefghijklmnopqrstuvxz1234567890
,.?!@#$%&*(){}

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz1234567890
,.?!@#$%&*(){}

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz1234567890
,.?!@#$%&*(){},.?!@#$%&*(){}

Aa



APLICAÇÕES

A seguir, alguns exemplos
de aplicação da identidade
visual de CAMMILA BRANDÃO.



Papelaria
Cartas:

Para a aplicação da marca CAMMILA 
BRANDÃO em cartas utiliza-se um rodapé 
retangular ocupando toda a largura da 
peça gráfica.

AA cor preferencial deste retângulo é o cinza 
com aplicação do gradiente de cores azul e 
rosa e o logo em negativo dentro da caixa.

Uma marca d’água com a assinatura sem o 
decodificador deve ser inserido com a 
opacidade em  25%.



Papelaria
Envelope Comercial (DL):



Papelaria
ETIQUETA

www.cammilabrandao.com.br

FRENTE:

VERSO:



Papelaria
Embalagens Plásticas





Este guia é de consulta obrigatória para uso da marca em aplicações de caráter gráfico.
Para orientações de procedimentos em casos e situações pontuais não exemplificadas
neste guia, consulte o Responsável de Marketing da marca.

www.yourcommerce.com.br
contato@yourcommerce.com.br

00 55 11 996619 8331


