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Este livro da marca foi criado para:
Expressar 
A marca do Centro Brasil Design e 
o que ela significa para o processo 
evolutivo do design.
Definir 
O que somos e como queremos ser 
percebidos.
Permitir 
Que nossa comunicação tenham 
uma expressão consistente.
Oferecer 
Um guia de orientação de como 
deve ser nossa Comunicação.
Inspirar 
A concepção e materialização 
de conceitos que reflitam nossa 
essência.
Colaborar 
Com a evolução e o crescimento  
do Design no Brasil.
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“Um bom design começa com 
honestidade, traz questões 
difíceis, vem da colaboração  
e confiança na sua intuição”
Thomas Freeman - designer que já trabalhou para Porsche, Volkswagen, e Ford.
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O dEsIgn BrasIlEIrO E O cEntrO BrasIl dEsIgn
O espírito de nosso tempo
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Nestes anos de 2000 e tudo, tudo 
muda o tempo todo, impassível 
aos desejos, inerente às vontades.
Tendências que “marcam época” 
são rapidamente descartadas e 
o “eu também” torna-se cada vez 
mais de todos.
Hoje o design transcende o 
objeto de estética e protagoniza 
sua essência: ser processo 
determinante em busca de 
soluções. Da concepção do 
produto/serviço, até sua 
reciclagem/reutilização.
Em sintonia com este espírito, 
saímos da esfera local para 
expressar nossa essência 
brasileira e plural.
A nova marca  e o novo nome 
refl etem nossa personalidade, 
nossos valores e nosso universo.
Somos a conexão entre o design 
brasileiro e o mercado. 
Somos a marca de quem constrói 
as marcas do Brasil.
somos o centro Brasil design.
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“Arte é um 
substantivo.
Design é um 
substantivo 
e também 
um verbo.
A arte é um 
produto e o 
design é um 
processo.
Design é o 
alicerce de 
todas as artes”
Paul Rand - Designer americano que 
criou as marcas IBM, UPS e ABC, 
entre outras
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Fernando e Humberto 
Campana queriam criar 
um móvel com um conceito 
diferenciado. Com 500 
metros de corda em mãos, 
começaram a entrelaçar 
a poltrona Vermelha – e 
a construir um futuro 
internacional. Como é 
impossível reproduzi-la, 
os irmãos enviaram um 
vídeo em que expunham o 
método de entrelaçamento.
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“As pessoas ignoram o design 
que ignora as pessoas”
Frank Chimero - designer e ilustrador. Autor de The Shape of Design
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dE OndE VIEmOs
Uma breve história do nosso tempo
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dE OndE VIEmOs
Uma breve história do nosso tempo

Concebida em 1996 em Curitiba 
e ofi cializada em 1999, a entidade 
protagonizou centenas de 
eventos e consultorias tendo 
sempre o design como diferencial 
competitivo.
Com a missão de contribuir para 
o desenvolvimento sustentável 
e para a excelência da indústria 
brasileira por meio da pesquisa e 
da disseminação do design e de 
novos conhecimentos.
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1996
Iniciam-se estudos para 
a criação do primeiro 
centro de design 
brasileiro.
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1997
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orientado para o mercado.
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OndE EstamOs
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O poder de um nome e de uma 
marca reside na capacidade de 
estabelecer o território proprietário 
de atributos relevantes na mente 
dos públicos alvo.
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OndE EstamOs
O novo posicionamento

O poder de um nome e de uma 
marca reside na capacidade de 
estabelecer o território proprietário 
de atributos relevantes na mente 
dos públicos alvo.

- Posicionamento relevante e diferenciador 
- Vínculos afetivos entre a marca e seus públicosNOME+MARCA 
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O poder de um nome e de uma 
marca reside na capacidade de 
estabelecer o território proprietário 
de atributos relevantes na mente 
dos públicos alvo.

O novo nome e a nova marca 
traduzem nosso posicionamento 
dentro do design Ladder.

OndE EstamOs
O novo posicionamento

- Posicionamento relevante e diferenciador 
- Vínculos afetivos entre a marca e seus públicosNOME+MARCA 
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OndE EstamOs
Design ladder

Nosso foco está nos degraus  
do design como Processo  
e Inovação.
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Nosso foco está nos degraus  
do design como Processo  
e Inovação.

Processo 
Do latim procedere.
Verbo que indica a ação  
de avançar, ir para frente 
(pro + cedere)
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Nosso foco está nos degraus  
do design como Processo  
e Inovação.

Processo 
Do latim procedere.
Verbo que indica a ação  
de avançar, ir para frente 
(pro + cedere)

Inovação
Do latim innŏvo.
Verbo transitivo direto 
relativo à capacidade de 
introduzir novidades, 
fazer algo como não era 
feito anteriormente.
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OndE EstamOs
Design ladder

Não-design
Design é parte insignifi cante de desenvolvimento de um projeto.
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OndE EstamOs
Design ladder

Não-design
Design é parte insignifi cante de desenvolvimento de um projeto.

Design como estilo
Design somente em seu aspecto material.
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OndE EstamOs
Design ladder

Design como processo
Design como método integrado desde o início do 
processo de desenvolvimento de um produto/serviço.  

Não-design
Design é parte insignifi cante de desenvolvimento de um projeto.

Design como estilo
Design somente em seu aspecto material.
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OndE EstamOs
Design ladder

Design como inovação
Design como ferramenta capaz de introduzir inovações que 
colaboram em todas as etapas do processo, potencializando o 
aprimoramento dos negócios.

Design como processo
Design como método integrado desde o início do 
processo de desenvolvimento de um produto/serviço.  

Não-design
Design é parte insignifi cante de desenvolvimento de um projeto.

Design como estilo
Design somente em seu aspecto material.
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OndE EstamOs
Design ladder

Design como inovação
Design como ferramenta capaz de introduzir inovações que 
colaboram em todas as etapas do processo, potencializando o 
aprimoramento dos negócios.

Design como processo
Design como método integrado desde o início do 
processo de desenvolvimento de um produto/serviço.  

Não-design
Design é parte insignifi cante de desenvolvimento de um projeto.

Design como estilo
Design somente em seu aspecto material.



Por definição, todo processo 
implica em ter um começo,  
um meio e um fim.
A forma de atuação do Centro 
Brasil Design envolve estes três 
momentos, participando de todo 
o processo envolvido no uso 
estratégico do design.
Para expressar este 
posicionamento adotamos  
os pilares:

51 manual da marca 51

OndE EstamOs
Design ladder



Por definição, todo processo 
implica em ter um começo,  
um meio e um fim.
A forma de atuação do Centro 
Brasil Design envolve estes três 
momentos, participando de todo 
o processo envolvido no uso 
estratégico do design.
Para expressar este 
posicionamento adotamos  
os pilares:

Inteligência > Estratégia > Ação

52 manual da marca 52

OndE EstamOs
Design ladder



cOmEÇO
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OndE EstamOs
Design ladder



Inteligência
Diagnóstico de contexto, pesquisa, refl exão e planejamento.

cOmEÇO
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OndE EstamOs
Design ladder



mEIO
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OndE EstamOs
Design ladder



Estratégia
Identifi cação de oportunidades, 
sistematização de mecanismos e 
procedimentos com foco em resultados.

mEIO

sistematização de mecanismos e 
procedimentos com foco em resultados.
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OndE EstamOs
Design ladder



fIm
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OndE EstamOs
Design ladder



Ação
Implementação, execução e gestão 
de recursos e competências.

fIm
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OndE EstamOs
Design ladder
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a fOrÇa dE nOssOs ValOrEs
O Brasil que ajudamos a construir
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a fOrÇa dE nOssOs ValOrEs
O Brasil que ajudamos a construir
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O Centro Brasil Design concentra 
valores que são almejados e 
desejados por todos os atores 
da indústria brasileira:



Paixão
Amamos 
profundamente  
o que fazemos.  
E nos encantamos 
continuamente com 
as possibilidades 
e dimensões que 
o design como 
processo e como 
inovação propicia.



Excelência  
Colocamos 
conhecimento e 
experiência a serviço 
de resultados.



Efi ciência
Nosso histórico, 
nossa experiência e 
expertise propiciam 
performance superior 
em todas as etapas 
do processo.



BEnEfícIOs dIfErEncIadOrEs
O que faz com que sejamos únicos
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BEnEfícIOs dIfErEncIadOrEs
O que faz com que sejamos únicos

Cada projeto empreendido pelo 
Centro Brasil Design tem a 
marca registrada da busca pela 
excelência. 
Nossos diferenciais se 
materializam em:
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Segurança  
Conhecemos 
profundamente a 
operação em cada 
detalhe. Sabemos 
por onde ir e onde 
queremos chegar. 
Conduzimos nossos 
negócios e os de 
nossos clientes 
com planejamento 
acurado, controle 
preciso e foco em 
resultados. 



Comprometimento
Trabalhamos para a 
evolução contínua do 
design no Brasil. Nossa 
dedicação imprime 
cuidado e atenção 
a todos os detalhes. 
Nos empenhamos 
definitivamente em 
tudo o que realizamos.



Relacionamento  
Valorizamos o 
trabalho em conjunto. 
Acreditamos que é 
da quantidade de 
visões diversificadas 
que destilamos a 
qualidade superior 
das soluções. Para 
nós, o trabalho bem 
realizado propicia 
mais que realização 
profissional: garante 
evolução interpessoal. 



Visão holística
O pensamento 
estratégico é 
indissolúvel do nosso 
modelo de atuação. 
Com análise 
amplificada dos 
cenários, avaliamos 
com critério as 
múltiplas soluções 
e selecionamos 
pragmaticamente  
o que faz diferença.



Atuação nacional 
Como centro de 
referência em design, 
prestamos consultoria 
especializada que, 
ao longo de nossa 
trajetória, vem 
se expandindo 
progressivamente por 
todo território nacional. 



Confiabilidade
Com conhecimento 
técnico acumulado, 
exatidão no 
cumprimento dos 
cronogramas e 
exímia execução dos 
projetos, inspiramos 
confiança em 
práticas inovadoras. 



Uma PErsOnalIdadE únIca E mUltIfacEtada
A expressão de um país multicultural
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Ao nos assumirmos como 
referência do Design no 
Brasil, adotamos uma postura 
que concentra e reflete toda 
a multiplicidade do design 
brasileiro: multicultural, 
multirracial, heterogêneo, sem 
certezas arraigadas ou fronteiras 
ao pensamento.
nOssa persOnalIdade é:

Uma PErsOnalIdadE únIca E mUltIfacEtada
A expressão de um país multicultural
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Somos sempre abertos às novas ideias e ideais, facilitando o 
acesso entre as necessidades e desejos de nossos públicos e as 
soluções viáveis e sustentáveis.

Acessível



76 manual da marca 76

Planejamos detalhadamente todas as etapas de um projeto. 
Desde sua concepção e desenvolvimento à sua execução e 
a mensuração de seus resultados. 
Conhecemos o mercado e sabemos identifi car parcerias 
qualifi cadas para cada projeto.

Efi ciente
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Reconhecemos e incentivamos o pensamento 
holístico. Não entendemos opostos como 
antagônicos e sim, como complementares: 
é com diversidade que se constrói a 
multiplicidade de soluções. 

Plural
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Nos dedicamos a pesquisar, avaliar 
e promover novos modelos de gestão 
e articulação de ideias.

Empreendedora
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Temos percepção do presente e 
trabalhamos em sintonia com o futuro.

Contemporânea
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Nos dedicamos aos negócios do cliente, a resultados concretos e 
à promoção do Design Brasileiro como valor estratégico e cultural.

Comprometida
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PrOPOsta cEntral
Nosso ponto principal
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Nos guiamos por conhecimento  
e resultados.
Perseguimos soluções para  
o design, para o Brasil e para  
as pessoas.
NOssa PrOPOsta:

84 manual da marca 84

PrOPOsta cEntral
Nosso ponto principal



O Centro Brasil Design é uma consultoria 
especializada em idealizar, desenvolver e 
implementar projetos estratégicos e processos de 
design para a indústria e órgãos governamentais, 
com o objetivo de melhorar a competitividade e o 
desenvolvimento econômico e social do Brasil. Possui
atuação nacional e conta com um time de experts 
com visão holística e altamente eficientes.
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Nos guiamos por conhecimento  
e resultados.
Perseguimos soluções para  
o design, para o Brasil e para  
as pessoas.
NOssa PrOPOsta:

PrOPOsta cEntral
Nosso ponto principal



Conceito geral e 
comportamento da marca

capítulo 2
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CaPítulO 2

conceito geral e comportamento  
da marca 
 
Nossa voz 
Nossa iconografia 
Nossa linguagem 
Nossa marca 
Nossa audiência
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Nosso tom de voz é acessível, 
múltiplo e global.
A maneira e o conteúdo que 
utilizamos ao nos expressar por 
multimídias refletem a nossa 
personalidade.
Nossa voz é impulsionada pela 
essência de nossos valores 
e propulsionada por nossa 
reputação.
O que queremos expressar com o 
tom Centro Brasil Design de voz.
sOmOs:

nOssa VOZ
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Receptivos
Dialogamos com o 
nossos clientes e não 
apenas conversamos 
com eles.
Ouvir mais e 
expor ideias que 
aprofundem os temas.
Somos respeitosos  
e acolhedores na 
linguagem que 
utilizamos.



Assertivos
Conhecemos as 
necessidades 
dos clientes e 
apresentamos soluções 
precisas e pertinentes. 



Inovadores
Nossos sentidos 
estão abertos ao novo. 
Impulsionamos a 
iniciativa diferenciada.  
Por vezes isto 
significa expressar 
coragem e ousadia.



Dinâmicos
Vitalidade, agilidade, 
intensidade: nossa 
comunicação reverbera 
o entusiasmo de quem 
encontra soluções e 
resultados



Honestos
Somos confiantes e nos 
comunicamos de modo 
transparente.



Seletivos
Sabemos escolher as 
palavras e ações mais 
adequadas para cada 
momento.



Autênticos
Adotamos atitude 
transparente ao expor 
o que é necessário 
para que os objetivos 
sejam atingidos.



nOssa IcOnOgrafIa
Uma proposta única
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nOssa IcOnOgrafIa
Uma proposta única
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A linguagem visual do CBD:
 
limpa e objetiva – Trabalhamos 
com imagens simples e didáticas: 
elas se explicam por si.
lógica e sensível – Apurada e 
precisa, sem deixar de refl etir o 
aspecto humano.
Contemporânea– Utilizamos 
imagens atuais mas que não se 
apegam a modismos.
Estética e confi ável – 
Empregamos os recursos do 
design com plasticidade e 
funcionalidade.
técnica sem ser tecnicista – 
Fotos e ilustrações de apurada 
qualidade técnica e facilmente 
compreensíveis.

nOssa IcOnOgrafIa
Uma proposta única
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A linguagem visual do CBD:
 
limpa e objetiva – Trabalhamos 
com imagens simples e didáticas: 
elas se explicam por si.
lógica e sensível – Apurada e 
precisa, sem deixar de refl etir o 
aspecto humano.
Contemporânea– Utilizamos 
imagens atuais mas que não se 
apegam a modismos.
Estética e confi ável – 
Empregamos os recursos do 
design com plasticidade e 
funcionalidade.
técnica sem ser tecnicista – 
Fotos e ilustrações de apurada 
qualidade técnica e facilmente 
compreensíveis.

nOssa IcOnOgrafIa
Uma proposta única

“O maior erro 
reside em ver 
o design como 
algo que se 
faz ao fi nal do 
processo, para 
“arrumar” 
a bagunça, 
em vez de 
entendê-lo 
como parte 
do todo” 
Tom Peters - Escritor americano
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nOssa lIngUagEm
Uma proposta única



nOssa lIngUagEm
Uma proposta única
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Nossa cor institucional é o preto. 
Forte, intenso, completo, cultural 
e defi nitivo. 
Em contraponto, nossa 
paleta complementar adota 
tonalidades orgânicas, intensas e 
integradoras,  que reiteram nosso 
compromisso estético com o 
contemporâneo e nos posicionam 
na vanguarda, dialogando com 
nossa essência: o design.
Planos de cores chapadas e 
energéticas surgem de forma 
surpreendente compondo um 
mosaico que, ao se formar, 
representa o processo de 
construção de cada uma das 
etapas de um projeto. 
Embora seja composta 
por fragmentos quadrados 
racionais, as tonalidades 
multicores expressam conceitos 
multidisciplinares. 
Os elementos gráfi cos são 
objetivos e racionais. Mas, 
quando compõem em conjunto, 
revelam uma delicada harmonia.

nOssa lIngUagEm
Uma proposta única
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nOssa marca
Uma proposta única
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Nossa marca é a síntese de nossa 
identidade e de nossos valores: 
ela reflete quem somos hoje e 
como atuamos profissionalmente. 
Nosso nome incorpora uma nova 
abrangência: nossa a atuação em 
todo território nacional; tornando-
se mais representativo de nossa 
produção nos últimos anos. 
Inteligência, estratégia e ação. 
Nosso assinatura explicita 
nosso processo e a forma como 
atuamos: trabalhamos em design 
trabalhando com design.
Análise da problemática com 
visões multidisciplinares, adoção 
de uma metodologia de atuação 
calcada em experiências práticas e 
implementação de processos com 
equipe experiente, qualificada e 
comprometida com realizações 
concretas: nosso símbolo é a 
síntese de nossa marca. 
Grafado de forma sinuosa – 
conciso, preciso e econômico 
–, ele resulta em uma forma 
icônica e plena de significado: 
habilidade, cuidado e controle do 
todo, abrigando o “B” de Brasil 
em seu núcleo. 

nOssa marca
Uma proposta única
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Nossa marca é a síntese de nossa 
identidade e de nossos valores: 
ela refl ete quem somos hoje e 
como atuamos profi ssionalmente. 
Nosso nome incorpora uma nova 
abrangência: nossa a atuação em 
todo território nacional; tornando-
se mais representativo de nossa 
produção nos últimos anos. 
Inteligência, estratégia e ação. 
Nosso assinatura explicita 
nosso processo e a forma como 
atuamos: trabalhamos em design 
trabalhando com design.
Análise da problemática com 
visões multidisciplinares, adoção 
de uma metodologia de atuação 
calcada em experiências práticas e 
implementação de processos com 
equipe experiente, qualifi cada e 
comprometida com realizações 
concretas: nosso símbolo é a 
síntese de nossa marca. 
Grafado de forma sinuosa – 
conciso, preciso e econômico 
–, ele resulta em uma forma 
icônica e plena de signifi cado: 
habilidade, cuidado e controle do 
todo, abrigando o “B” de Brasil 
em seu núcleo. 

nOssa marca
Uma proposta única
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nOssa aUdIêncIa
Um público, muitos alvos
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Nosso público alvo é nítido: toda 
instituição que precise formular 
e executar projetos estratégicos 
alinhados às políticas públicas 
voltadas ao aumento da 
competitividade e crescimento 
econômico e social do Brasil. 
Dentre elas:

nOssa aUdIêncIa
Um público, muitos alvos
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nOssa aUdIêncIa
Um público, muitos alvos
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nOssa aUdIêncIa
Um público, muitos alvos
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nOssa aUdIêncIa
Um público, muitos alvos
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Mais: Órgãos governamentais Federais, estaduais, regionais e municipais.
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nOssa aUdIêncIa
Um público, muitos alvos

111 manual da marca 111



Manual de Identidade Visual
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CaPítulO 3

manual de Identidade Visual  
 
Manual de aplicação 
Versões 
Área de não-interferência 
Malha construtiva da marca 
Aplicações sobre fundos fotográficos 
Aplicações sobre fundos coloridos
Reduções máximas 
Cores 
Usos incorretos 
Tipografia principal 
Tipografia de apoio



Neste capítulo abordamos os 
aspectos técnicos da marca. 
É imprescindível seguir estas 
diretrizes com exatidão para 
que o logo e seus elementos de 
apoio sejam sempre utilizados de 
maneira correta em todas as suas 
expressões. 

manUal dE aPlIcaÇÃO
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Ao lado apresentamos as versões 
horizontal e vertical em positivo 
da marca, que são as principais. 
Os arquivos eletrônicos estão 
disponíveis em Pantone®, CMYK 
e RGB. 

VErsõEs da marca POsItIVas

* utilizar sempre os arquivos 
eletrônicos fornecidos.
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Ao lado apresentamos as versões 
horizontal e vertical em negativo 
da marca, que são as secundárias. 
Os arquivos eletrônicos estão 
disponíveis em Pantone®, CMYK 
e RGB. 

VErsõEs da marca nEgatIVas

* utilizar sempre os arquivos 
eletrônicos fornecidos.
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VErsõEs da marca cOm assInatUra

* utilizar sempre os arquivos 
eletrônicos fornecidos.

inteligência, estratégia e ação

inteligência,
estratégia
e ação

Ao lado apresentamos as 
versões horizontal e vertical com 
assinatura em positivo da marca, 
que são as principais, quando a 
utilizamos com a assinatura. 
Os arquivos eletrônicos estão 
disponíveis em Pantone®, CMYK 
e RGB.
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inteligência, estratégia e ação

inteligência,
estratégia
e ação

VErsõEs da marca cOm assInatUra

* utilizar sempre os arquivos 
eletrônicos fornecidos.

Ao lado apresentamos as 
versões horizontal e vertical com 
assinatura em negativo da marca, 
que são as secundárias.
Os arquivos eletrônicos estão 
disponíveis em Pantone®, CMYK 
e RGB. 



119 manual da marca 119119 119manual de IdentIdade VIsual

Para garantir legibilidade 
e a integridade, deve ser 
respeitada a área de resguardo 
visual delimitada ao lado 
entre a marca CBD. Nenhum 
elemento – sejam grafi smos, 
fotografi as, outras marcas ou 
textos –, pode interferir na área 
delimitada. 
A área de não-interferência é 
equivalente à altura da letra C 
do símbolo. 

árEa dE nÃO-IntErfErêncIa

x = 

x = 
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A marca CBD foi construída 
seguindo uma rígida 
proporcionalidade entre seus 
elementos, tendo por base a altura 
da sua nomenclatura.
O esquema ao lado identifi ca esta 
proporcionalidade.
Caso haja necessidade reproduzir 
a logomarca, as
distâncias aqui indicadas devem 
ser fi elmente mantidas 
É atribuído, para efeito de cálculos 
de proporção, o valor de “x” como 
sendo a medida da letra “O”
de “centro”.

malHa cOnstrUtIVa da marca

120 120

x = 
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malHa cOnstrUtIVa da marca cOm assInatUra

inteligência, estratégia e ação

x = 

manual de IdentIdade VIsual

A marca CBD foi construída 
seguindo uma rígida 
proporcionalidade entre seus 
elementos, tendo por base a altura 
da sua nomenclatura.
O esquema ao lado identifi ca esta 
proporcionalidade.
Caso haja necessidade reproduzir 
a logomarca, as
distâncias aqui indicadas devem 
ser fi elmente mantidas 
É atribuído, para efeito de cálculos 
de proporção, o valor de “x” como 
sendo a medida da letra “O”
de “centro”.
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A fi m de preservar a legibilidade, 
caso seja necessário aplicar 
a marca sobre fundos que 
contenham elementos gráfi cos 
como fotos ou ilustrações, utilize 
sempre a área de maior contraste.

aPlIcaÇõEs sOBrE fUndOs fOtOgráfIcOs
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Quando a marca for aplicada sobre 
fundos coloridos, certifi que-se de 
utilizar a versão que garanta maior 
contraste e melhor legibilidade.
Para preservar a legibilidade 
da marca, obedeça as medidas 
especifi cadas ao lado.

aPlICaÇÕEs sOBrE fuNDOs COlOrIDOs
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Para preservar a legibilidade 
da marca, obedeça as medidas 
especifi cadas ao lado para 
ambientes digitais e materiais 
impressos.

rEdUÇõEs máXImasmatErIaIs ImPrEssOs amBIEntE dIgItal

20mm 115px

60px12mm
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Pantone BlackC
C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0

WEB #212125
Plotter de recorte 
Escala Oracal         
070, black noir

Pantone 131C*
C0 M45 Y100 K20
R190 G131 B0

WEB #be8300
*Plotter de recorte 
seguir a cor 
Pantone

Pantone 519C*
C60 M80 Y0 K45
R78 G45 B103

WEB #4b2a62
*Plotter de recorte 
seguir a cor 
Pantone

Pantone 7662C*
C40 M70 Y0 K40
R108 G66 B116

WEB #673f70
*Plotter de recorte 
seguir a cor 
Pantone

Pantone 7563C*
C0 M30 Y80 K10
R229 G169 B70

WEB #d8ac45
*Plotter de recorte 
seguir a cor 
Pantone

Pantone 2583C*
C40 M55 Y0 K20
R132 G105 B156

WEB #846899
*Plotter de recorte 
seguir a cor 
Pantone

Pantone 142C*
C0 M20 Y70 K10
R231 G187 B94

WEB #dfbf5c
*Plotter de recorte 
seguir a cor 
Pantone

Pantone 731C*
C35 M55 Y85 K20
R146 G105 B58

WEB #8e6633
*Plotter de recorte 
seguir a cor 
Pantone

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

cOrEs PrIncIPaIs, sEcUndárIas E dE aPOIO

Pantone 7566C
C0 M55 Y90 K20
R203 G116 B41

WEB #b87124
Plotter de recorte 
Escala Oracal         
019, signal yellow

80% 60% 40%

Para preservar a identidade e  
da marca CBD utilize SEMPRE 
as cores da paleta especificadas 
ao lado.
Nos materias institucionais, 
a marca deve ser aplicada em 
preto sobre o fundo Pantone 
131C - prioritariamente.
As cores ao lado também 
servem para criar o grafismo 
quadriculado da marca.
Dependendo do modo              
ou substrato de aplicação 
da cor, ocorrem pequenas 
variações cromáticas que 
podem ser toleradas.
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Ao lado, estão ilustrados alguns 
erros comuns que devem ser 
evitados.

UsOs IncOrrEtOs

nÃO altErar as cOrEs sUgErIdas

nÃO UtIlIZar cOntOrnOs 

nÃO IntErfErIr nO lOgO

nÃO altErar a tIPOgrafIa

nÃO aPlIcar sOmBra

CENTRO
BRASIL
DESIGN

nÃO dIstOrcEr a marca nUnca



127 manual da marca 127127 127manual de IdentIdade VIsual

aa
medIum
BOlD

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890
“!(  )?@&$,.*” 

archer A Archer é nossa tipografia principal 
para títulos e textos, e deve SEMPRE 
ser utilizada com essa finalidade. 

tIPOgrafIa PrINCIPal

*Por serem protegidas pelas leis 
que regem os direitos autorais, as 
tipografias devem ser adquiridas junto 
a um fabricante ou distribuidor.
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Calibri é a tipografia de apoio e 
deve ser usada sempre que não 
for possível utilizar a tipografia 
principal. Seu uso deve ser 
restringido à peças que só 
possam utilizar fontes de sistema 
como: assinaturas de e-mail 
inserir hífen, apresentações em 
POWER POINT, documentos de 
WORD, etc.

tIPOgrafIa dE aPOIO

*Por serem protegidas pelas leis 
que regem os direitos autorais, as 
tipografias devem ser adquiridas junto 
a um fabricante ou distribuidor.

Aa
ITALIC
BOLD

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890
“!()?@&$,.*” 

Calibri



inteligência, estratégia e ação


