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O Logo em primeiro lugar; enquanto as
comunicações são compostas por outros
elementos, como fotos e textos, o Logo é o
ponto focal. Por isso é importante usá-lo
exatamente como especificado nestas
diretrizes.

O Logo Agro Resenha é uma combinação de
linhas simples em movimento que formam
curvas remetendo ondas sonoras e camadas
do solo. É muito importante seguir este guia
para garantir que ele sempre tenha a melhor
aplicabilidade.

O logo

Tipografia Logo

Logotipo completo

Descrição Logo

O Ícone
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Espaço entre o ícone e a tipografia

O espaço entre o ícone e a tipografia segue
uma linha reta do ponto indicado na imagem
ao lado.

Espaçamentos
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Espaçamentos

Espaço entre o ícone e a tipografia

O espaço entre o ícone e a tipografia segue
uma linha reta do ponto indicado na imagem
ao lado.
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Grade de construção do ícone, grade 5mm x
5mm.

IMPORTANTE:

As cores mostradas são somente para
destacar os pontos e curvas para sua
construção.

O símbolo sempre deverá ser aplicado com
as cores indicados neste manual.

O ícone

Y e X = 5mm
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A tipografia utilizada para a construção do
logotipo é a Manrope. Esta deverá ser
utilizada somente para o logotipo, desta
forma a se evitará a diluição da marca entre
outros elementos, textos.

https://fonts.google.com/specimen/
Manrope.

Manrope Semibold

Manrope Light

Tipografia Logotipo

PODCAST
agro resenha
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Cores principais do Logotipo

As cores mostradas ao lado somente
deverão serem usadas para a reprodução do
logotipo.

Para a elaboração de materiais de
comunicação se necessário cores auxiliares,
deverá ser utilizada as paletas indicdas na
página seguinte.

Códigos de Cores

Hexagonal: #CD7925
RGB: 205, 221. 37
CMYK: 16, 60, 100, 3
Pantone: 7565 C

Hexagonal: #7D3F16
Rgb: 124, 64, 18
CMYK: 33, 75, 100, 36
Pantone 725 C

Hexagonal: #47365C
RGB: 71, 54, 92
CMYK: 47, 84, 37, 28
Pantone 669 C

Hexagonal: #333333
RGB: 51,51,51
CMYK: 68, 64, 163, 58
Pantone: Black C
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Códigos de Cores

Cores secundárias

Para a elaboração de materiais de
comunicação se indica cores auxiliares,
deverá ser utilizada as paletas mostradas ao
lado.

Hexagonal: #FFA753

RGB: 255, 167, 83

CMYK: 0, 41, 76,0

Hexagonal: #f2f2f2

RGB: 255, 167, 83

CMYK: 3, 3, 3,0

Hexagonal: #8263A8
RGB: 130, 99, 168
CMYK: 55, 69, 1,0
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As cores definidas na imagem à direita, é a
paleta principal do logotipo, a ser usada
sempre que possível, em situações que a
paleta principal não possa ser aplicada, se
utilizará o logo em branco ou preto.

Para garantir que o logo Agro Resenha
permaneça respeitado sua paleta, nunca se
deve utilizar as cores do logotipo para
criação de material gráfico, os quais deverão
ser elaborados com as cores secundárias
indicadas neste manual. Isso eleva as cores
da marca do restante da paleta, garantindo
que ela não seja confundida, nem diluída.

O logotipo em suas cores principais só deve
ser usado sempre e quando os elementos
mantiver o contraste.

Se por motivos técnicos ou se a paleta da
marca não tiver contraste ou competir com
outros elementos visuais, é indicado usar as
opções de logotipo preto ou branco.

Opções de cores do logotipo
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Opções de cores do logotipo

As cores definidas na imagem à direita, é a
paleta principal do logotipo, a ser usada
sempre que possível, em situações que a
marca for aplicada sobre as cores
secundárias de sua paleta, o texto do
logotipo deverá ser utilizado na cor branco,
desta forma o mesmo se destacará con
leveza e manterá o contraste com o fundo.
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Positivo e Negativo

Se por motivos técnicos ou se a paleta de
um parceiro ou outro material que possuirem
cores que gere confusão, baixo contraste ou
competir com outros elementos visuais, é
indicado usar as opções de logotipo preto ou
branco.

Preto 100%
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A Zona de Exclusão garante a legibilidade e
impacto do Logo, isolando-o de elementos
visuais concorrentes, como texto e gráficos
de suporte.

Esta zona deve ser considerada como o
absoluto distância mínima de segurança, na
maioria dos casos o logotipo deve ser dado
ainda mais espaço para respirar.

A zona de exclusão é igual a altura la letra O
(marcado como y=x no diagrama).

A Zona de Exclusão

×

y = x

y=x
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Exemplos:

Esta página ilustra por que o espaço livre é
tão importante. Nos dois primeiros
exemplos, outros elementos chegam muito
perto do logo Agro Resenha, criando um
visual apertado e confuso. Os dois exemplos
abaixo mostram o tratamento correto do
logotipo e da zona de exclusão.

Ao respeitar a Zona de Exclusão, garantimos
que o logotipo se destaque e tenha a melhor
aparência.

Logo de parceiro aplicado muito próximo ao logo.

Os logos possuem espaço suficiente entre ambos

Textos aplicados muito próximo ao logo.

Textos respeitam a área de respiro do logotipo

A Zona de Exclusão

ERRADO

CORRETO

ERRADO

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit

CORRETO

×

y=x
×

y=x
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Se estiver sendo usado o ícone em vez do
logotipo completo, também se aplicarão
regras para a zona de exclusão.

A zona de exclusão do ícone é igual à 1/4 da
altura do círculo que lhe contém.

O ícone Zona de exclusão

y
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Sob certas circunstâncias, é preferível
simplesmente usar o ícone sozinho em vez
do logotipo completo. Em geral, trata-se de
comunicações em que a marca Agro
Resenha já está implantada, seja pelo uso de
material gráfico, nome descritivo, como em
mídias sociais. Nesses casos, é preferível
que os gráficos sejam o elemento principal e
que o ícone funcione como um sinal sutil.

Observação: Enquanto o ícone pode existir
sem a marca tipográfica, a marca
tipográfica nunca deve existir sem o ícone.

O ícone
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O estabelecimento de um tamanho mínimo
garante que o impacto e a legibilidade do
Logo não sejam comprometidos na
aplicação. Devido à maior resolução
disponível na impressão em comparação
com a mídia baseada em tela (300 dpi vs 72
dpi respectivamente), podemos reproduzir o
logotipo em um tamanho um pouco menor
na impressão sem qualquer deterioração.

Gráfica Digital: Para garantir legibilidade e
impacto, o logo Agro Resenha nunca deve
ser reproduzido em menos que o indicado
ao lado em qualquer comunicação digital

Impressão: Para garantir legibilidade e
impacto, o logo Agro Resenha nunca deve
ser reproduzido com menos de que o
indicado ao lado em qualquer comunicação
impressa.

Tamanhos mínimos

Impressão
30mm

Print
16mm

Digital
21px

Digital
70px
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É importante que a aparência do Logo
permaneça consistente. O logotipo não deve
ser mal interpretado, modificado ou
adicionado. Nenhuma tentativa deve ser
feita para alterar o logotipo de forma
alguma. Sua orientação, cor e composição
devem permanecer conforme indicado neste
manual — não há exceções.

Para ilustrar este ponto, alguns dos erros
mais prováveis são mostrados nesta página
estes servem como exemplo para todas as
versões.

Uso indevido do logotipo

Nunca aplicar gradientes Nunca modoficar suas cores Nunca diminuir ou aumentar
disporporcionalmente

Nunca modificar a tipografiaNunca se deve
transformar en linhas

Nunca aplicar a marca tipográfica
sem o símbolo

Nunca aplicar com rotação

Nunca modificar as
porporções do ícone e
tipografia

INCORRETO

INCORRETO

INCORRETO

INCORRETO

INCORRETO

INCORRETO

INCORRETO

INCORRETO

agro resenha
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Aplicação do logotipo

Lorem
ipsumdolor
set amat

Lorem
ipsumdolor
set amat

Lorem
ipsumdolor
set amat

Alinhando o logotipo quando utilizado com
textos.

Para o posicionamento do logotipo: quando
textos estiverem presentes em uma
comunicação e forem colocados à esquerda,
eles devem ser alinhados à esquerda. Esta
regra só se aplica quando o Logo estiver nas
posições 1 ou 4, e a tipografia estiver
alinhada ao lado esquerdo da comunicação.

O logotipo está na posição 4 e o texto é alinhado à esquerda,
ambos estão alinhados no lado esquerdo.

O logotipo está na posição 1 e o texto é alinhado à esquerda,
ambos estão alinhados no lado esquerdo.

O logotipo está na posição 1 e o texto está alinhado à
esquerda, mas, eles não estão alinhados no lado esquerdo.

CORRETO CORRETO INCORRETO
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Aplicação do logotipo

22

3

3 2 1

4 5

1 1

3

4 5 54

Como aplicar o Logo em uma comunicação
independentemente de sua dimensão, o
Logo só pode ser colocado em cinco locais.
Isso mantém o posicionamento do logotipo
simples e consistente, ao mesmo tempo em
que permite flexibilidade suficiente para
acomodar o sistema gráfico com
dinamismo. Lembre-se da zona de exclusão
do logotipo ao fazer sua aplicação. Sem
ordem específica, as opções de
posicionamento são:

1. Canto superior esquerdo

2. Canto superior direito

3. Centralizado

4. Canto inferior esquerdo

5. Canto inferior direito
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Alinhando o logotipo quando utilizado com
textos.

Para o posicionamento do logotipo: quando
textos estiverem presentes em uma
comunicação e forem colocados à esquerda,
eles devem ser alinhados à esquerda.

Se não aplicado sobrepondo as cores
secundarias indicadas neste manual, o
logotipo deverá ser aplicado sempre em
branco ou em preto, preservando sempre o
alto contraste.

Aplicação do logotipo

ARP#xxx ARP#xxx

agro resenha agro resenha
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Alinhando o logotipo quando utilizado com
textos.

Para o posicionamento do logotipo: quando
textos estiverem presentes em uma
comunicação e forem colocados à esquerda,
eles devem ser alinhados à esquerda.

Se não aplicado sobrepondo as cores
secundarias indicadas neste manual, o
logotipo deverá ser aplicado sempre em
branco ou em preto, preservando sempre o
alto contraste.

Aplicação do logotipo

ARP#xxxARP#xxx

agro resenha agro resenha
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