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BEM-VINDO(A)
As marcas turísticas condensam, em linguagem gráfica, uma
série de valores, ideais, posicionamentos e a própria forma como
as cidades enxergam e mensuram o seu modo de ser, suas
atividades e a maneira como pretende receber aqueles que a
visitarem. Este guia pretende organizar as diversas informações
sobre a expressão visual de ITAMONTE, facilitando a tradução
dos valores da cidade nos materiais de comunicação.

Alta montanha:
MAIS DO QUE UMA PAISAGEM,
UM ESTILO DE VIDA.
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SOBRE
ITAMONTE
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ITAMONTE combina o clima da alta montanha e a hospitalidade de seu
povo para uma experiência turística memorável. Localizada na parte
mineira da Serra da Mantiqueira, a cidade recebe visitantes de Minas Gerais
e do Vale do Paraíba paulista e carioca. Na cidade, está localizado o acesso
à parte alta do Parque do Itatiaia, cujo ponto mais alto está a 2670m de
altitude. Dentre os atrativos turísticos, pode-se destacar os pontos de
escalada, rotas de caminhada em altitude e desafios para moutain bikers.
Dentre esses, cabe ressaltar as Agulhas Negras e Prateleira, importantes
picos do Brasil que atrem especialistas em atividades de escaladas. Além
disso, a cidade possui abundância de recursos hídricos, atraindo também
turistas que apreciam quedas d’água.
Um dos símbolos mais famosos de Itamonte é a Pedra do Picu,
altíssimo pico que, em épocas de expansão colonial, servia de referência
para espacial para os caminhantes.
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CONCEITOS
DA MARCA
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MOVIMENTO
Está relacionado ao modo como a cidade desejar ser vista:
turisticamente dinâmica e capaz. Graficamente, a combinação
de formas e cores busca expressar ritmo e pulsação.

AVENTURA
Esse eixo vincula-se à experiência turística que a cidade deseja
ofertar: escalada, mountain bike, caminhadas, etc. Em termos visuais,
a escolha pelas diagonais e pela inclinação dos eixos principais da
tipografia e módulos ilustrativos traduzem esse espírito.

CONEXÃO
A experiência do turista deve se conectar ao modo de ser
da cidade e de seus habitantes. Desta forma, os principais
elementos de destaque de Itamonte são representados em seu
sistema de identidade visual bem como o seu modo de vida
simples e acolhedor.
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ASSINATURA
DE MARCA
Nas próximas páginas, preparamos uma série de instruções
para uso da assinatura visual de ITAMONTE.
Segui-las corretamente significa auxiliar na construção da
coerência da nossa marca. Se surgir qualquer dúvida, não hesite
em nos contactar (informações de contato estão presentes no fim
deste manual).
10
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IDENTIDADE VISUAL
Assinatura de marca com tagline
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IDENTIDADE VISUAL
GRID construtivo

12º

A inclinação de 12º encontra-se presente
em todo o sistema visual de Itamonte.
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IDENTIDADE VISUAL
Versões da assinatura de marca

2

com tagline
1
A assinatura de marca completa de
ITAMONTE é composta pela logotipia e a
tagline. As versões 1 e 2 são preferenciais.
As versões 3 e 4 possuem um uso mais
“promocional”, podendo estar presentes
em capas e materiais em que seu uso seja
privilegiado.

4

3

As versões 1 e 2 são completas e de uso
preferencial. A utilização das versões 3 e 4
necessitam de prévia aprovação.
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IDENTIDADE VISUAL
Versões da assinatura de marca
sem a tagline

As duas versões ao lado devem ser utilizadas
nos casos em que a redução necessária seja
superior a indicada para a versão completa
e também para os casos em que a tagline já
esteja presente em outro local da peça.

O uso da versão sem tagline da identidade visual
não é a preferencial. Favor observar as condições
acima para sua aplicação.

14

Guia de uso da marca Itamonte

RETORNAR AO SUMÁRIO

IDENTIDADE VISUAL
Aplicação sobre fundos coloridos

1

2

3

4

A assinatura de marca de Itamonte pode
ser aplicada em sua forma original sobre
o amarelo de apoio (1) e em sua versão
negativa sobre as demais cores do sistema
(2), demais cores (3) e sobre preto ou cores
escuras (4).

Em situações de bom contraste, é sempre
possível aplicar a versão original da assinatura.
É importante que as três matizes principais
possam ser lidas com clareza.
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IDENTIDADE VISUAL
Versões da assinatura de marca
em uma cor

É possível também aplicar a assinatura de
Itamonte em apenas uma cor. Para a versão
horizontal, a cor é a mesma. Para a versão
vertical, deve-se aplicar 100%, 70% e 40%
para reproduzir o efeito da perspectiva tonal
das motanhas.

O uso em uma cor deve se dar exclusivamente nas
cores específicas da identidade visual.
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CORES PRINCIPAIS

IDENTIDADE VISUAL
Paleta cromática

A paleta cromática principal da identidade
visual de Itamonte é composta por três
matizes principais e duas de apoio (presente

TELA
RGB: 255 103 31
# FF671F

TELA
RGB: 0 175 102
# 00AF66

TELA
RGB: 0 156 222
# 009CDE

IMPRESSÃO PAPEL
REVESTIDO
PANTONE 165C
C 0 M 70 Y 100 K 0

IMPRESSÃO PAPEL
REVESTIDO
PANTONE 3405C
C 88 M 0 Y 68 K 0

IMPRESSÃO PAPEL
REVESTIDO
PANTONE 2925C
C 85 M 21 Y 0 K 0

IMPRESSÃO PAPEL
NÃO REVESTIDO
PANTONE 165U
C 0 M 53 Y 89 K 0

IMPRESSÃO PAPEL
NÃO REVESTIDO
PANTONE 3405U
C 78 M 0 Y 67 K 0

IMPRESSÃO PAPEL
NÃO REVESTIDO
PANTONE 2925C
C 67 M 12 Y 0 K 0

em fundos e como suporte das peças).
A escolha das cores deve ser feita de acordo
com os dispositivos de saída dos materiais,
seguindo a seguinte relação:

MATERIAIS IMPRESSOS > SISTEMA CMYK
OU TINTAS PANTONE

CORES
DE APOIO
As cores de apoio
deverão ser utilizadas

MATERIAS PARA TELA > SISTEMA RGB

preferencialmente como
suporte para os fundos de
peças de comunicação.
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TELA
R 248 G 224 B 142
# F8E08E
IMPRESSÃO PAPEL REVESTIDO
PANTONE 1205C | C 0 M 6 Y 60 K 0
IMPRESSÃO PAPEL NÃO REVESTIDO
PANTONE 1215U | C 0 M 9 Y 58 K 0

TELA
R 164 G 219 B 232
# A4DBE8
IMPRESSÃO PAPEL REVESTIDO
PANTONE 635C | C 30 M 0 Y 7 K 0
IMPRESSÃO PAPEL NÃO REVESTIDO
PANTONE 635U | C 32 M 0 Y 8 K 0
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IDENTIDADE VISUAL
Paleta tipográfica

A família tipográfica indicada para uso nos

MUSEO SANS (300, 500, 700)
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

diversos materiais de comunicação da marca
é a Museo Sans em seus diversos pesos.
Para materiais e produtos desenvolvidos
para a web, tais como websites ou demais
aplicações, deve-se utilizar a Open Sans,
disponível no google web fonts.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

OPEN SANS

Para apresentações em “Power Point”, a tipografia
de corpo de texto indicada é a Calibri.

18

Guia de uso da marca Itamonte

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
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IDENTIDADE VISUAL
Paleta tipográfica | Composição

É de fundamental importância explorar o

VIVA A
natureza!

contraste de pesos da tipografia Museo. Isso
irá conferir um aspecto mais dinâmico à
expressão verbal da marca.
A regra é: a palavra ou expressão em caixa
baixa deve ser sempre grafada em um peso
maior (700 ou 900). A frase ou expressão em

Vistas
SURPREENDENTES

caixa alta deve ser sempre grafada em peso
light (100 ou 300).

O MELHOR
da alta montanha
19
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IDENTIDADE VISUAL
Área de preservação

A área de preservação é de fundamental
importância na aplicação da assinatura de
marca. No caso de ITAMONTE, a construção
dessa distância sempre tomará como base a
distância O, constituída pela altura
da letra O.

sempre ao se compor a assinatura no interior
de caixas ou tarjas; em relação ao limite
do suporte (tela, papel) ou ainda quando a
assinatura for posicionada ao lado de outras
assinaturas de marca.
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distância O

distância O

É necessário observar a área de preservação
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IDENTIDADE VISUAL
Redução máxima

A redução máxima da assinatura completa

2cm
120px

é de 2cm e de 113px (ex. 1).
A versão vertical da assinatura pode ser

2cm

reduzida até 1,5cm e 77px (ex. 2). Ambos

100px

os valores tem como base a largura da
assinatura visual.
Para os casos em que uma redução maior
em um espaço horizontal for necessária, uma

1,6cm

versão especial da assinatura foi desenvolvida

120px

para este fim (ex. 3).

A versão apresentada ao lado é completa e a de
uso preferencial. Qualquer uso diferente desse
deve ser direcionado à aprovação.
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IDENTIDADE VISUAL
Usos da versão ilustrativa do logotipo

A assinatura de marca de Itamonte possui
uma versão ilustrativa. Seu uso combina os
elementos tipográficos com os elementos
da identidade extendida desenhados
exclusivamente para a marca (saiba mais
na página 28). Seu uso é exclusivamente
promocional, podendo estampar camisas e
demais brindes.

A versão ilustrativa deve ser utilizada nos casos em que
a aplicação se dê em tamanhos maiores em função da
quantidade de elementos.
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IDENTIDADE VISUAL
Aplicação com imagens
1

A aplicação com imagens obedece ao
critério de bom contraste entre figura e
fundo. Nos casos em que não houver
um bom contraste, uma das formas de
base deve ser aplicada. Nos exemplos 1,
a identidade foi aplicada em sua versão
original e tagline em branco. No exemplo 2,
utilizou-se uma forma de base.

Há orientações específicas para o desenho das
formas de base: a linha de topo sempre deve
obedecer a inclinação de 12º.

23

Guia de uso da marca Itamonte

2

RETORNAR AO SUMÁRIO

IDENTIDADE VISUAL
Aplicação com imagens
1

Um dos elementos extensivos da identidade
visual de Itamonte são os vetores de
montanha (saiba mais na página 40).
Quando aplicados obre imagens, eles
devem abrigar chamadas publicitárias.
No exemplo 1, o vetor de montanha foi
combinado a uma forma de base. No
exemplo 2, dois vetores de motanha foram
combinados para constituir um horizonte,
dialogando com a própria imagem.

Os vetores de montanha fazem parte do kit de
marcas de Itamonte. Eles devem ser utilizados nas
cores do sistema ou em branco.
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IDENTIDADE VISUAL
Aplicação com imagens
1

O posicionamento da assinatura de marca
e também a sua cor variam de acordo
com o fundo. No caso do exemplo 1, a
assinatura azul se mostrou mais adequada.
No exemplo 2, a versão em negativo foi
aplicada sobre o fundo escuro da imagem.
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IDENTIDADE VISUAL
Aplicação com imagens
1

Há ainda a possibilidade de um uso mais
criativo de imagens no sistema visual. No
exemplo 1, a logotipia foi utilizada como
máscara para uma imagem. No exemplo 2,
a tipografia da marca interagiu de forma
mais instigante com o contexto da imagem.
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IDENTIDADE VISUAL
Usos indevidos

1

2

3

4

Não se deve aplicar a identidade conforme os
exemplos ao lado em nenhuma circustância.
Não é permitido:
1. Alterar a cor de alguma de suas porções;
2. Utilizar uma cor não estipulada pelo sistema;
3. Grafar a tagline com uma fonte diferente
da estipulada;
4. Aplicar sombras ou qualquer efeito;

O PONTO ALTO DA MANTIQUEIRA

5. Compor a assinatura de forma diferente
da prevista;
6. Redimensionar a assinatura fora de suas
proporções.

Incorrer em algum desses erros pode representar
perda de coerência para o sistema visual. Se
houver qualquer dúvida, basta entrar em contato.
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ELEMENTOS
EXTENSIVOS

Os elementos extensivos da identidade visual
de Itamonte são compostos por:
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•

módulos ilustrativos;

•

assinatura ilustrativa;

•

vetores de motanhas.
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IDENTIDADE VISUAL
MÓDULOS ILUSTRATIVOS

A construção dos módulos foi realizada a
partir da inclinação de 12º de duas retas
paralelas. Em seguida, traçou-se três outras
perpendiculares.
Os elementos ilustrativos representam
atrativos de Itamonte, ressaltando áreas
como aventura, gastronomia, fauna e flora e
patrimônio cultural da cidade.
O sistema ilustrativo possui POTENCIAL
EXPANSÍVO, o que significa que novas
ilustrações podem ser desenvolvidas sempre
que necessário, mantendo sempre uma
unidade em termos de estilo.
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MÓDULOS “EXPLORADOR”
Elementos extensivos
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MÓDULOS “PATRIMÔNIO”
Elementos extensivos
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MÓDULOS “GASTRO” E “AVES”
Elementos extensivos
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MÓDULOS “ESCALADA” E “QUEDA D’ÁGUA”
Elementos extensivos
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MÓDULOS “PICU” E “MOUTAIN BIKER”
Elementos extensivos
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MÓDULOS “TRUTA” E “AGULHAS NEGRAS”
Elementos extensivos
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IDENTIDADE VISUAL
ELEMENTOS EXTENSIVOS
Módulo - uso indivisual

Os módulos individuais podem ser utilizados
em peças institucional e promocionais. Há
duas possibilidades de uso:
1. Composição com o céu e a terra em
brancos (exemplos da primeira linha);
2. Composição com o céu e terra
preenchidos com cores.

As versões “brutas” dos módulos não devem ser
utilizadas. Elas foram desenvolvidas apenas como
base para as demais composições.
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IDENTIDADE VISUAL
ELEMENTOS EXTENSIVOS
Módulo - uso composto

É permitido compor um sistema com 4, 6
ou 12 módulos. Neste caso deve-se abrir
mão do topo e/ou das bases dos módulos
de acordo com a avaliação compositiva.
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Uso de módulos compostos sobre fundos coloridos. Neste caso, optou-se
pela preservação dos “céus” dos módulos e retirada das “terras”. O aspecto
irregular alcançado traz dinamismo e originalidade à composição.
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Uso de módulos compostos
sobre fundos nas cores auxiliares
da identidade. Como os doze
módulos foram utilizados, optouse por retirar os “céus” e “terras”
dos módulos, conferindo leveza
à composição mesmo com a
grande quantidade de elementos.
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IDENTIDADE VISUAL
ELEMENTOS EXTENSIVOS
Vetores de montanhas

Os vetores de montanhas são formas
ilustrativas menos elaboradas em que se
ressalta as massas de cor na constituição dos
horizontes. Podem ser utilizados em peças
institucionais e promocionais, como base para
chamadas publicitárias por exemplo.

Neste manual, os vetores são apresentados em
verde. No entanto, é possível utilizar as outras
cores do sistema visual em sua composição,
sobretudo na utilização com imagens (ver p. 25).

40

Guia de uso da marca Itamonte

RETORNAR AO SUMÁRIO

APLICAÇÕES

Nas próximas páginas, será possível observar a
identidade visual de Itamonte aplicada nos mais
diversos contextos. A função desses exemplos
é inspirar novos desenvolvimentos gráficos de
peças de papelaria, sinalética ou mesmo material
promocional.

41
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PAPELARIA COMPLETA
Cartão - envelope ofício e A4 - pasta
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CARTÃO DE VISITAS
Papelaria institucional

Ao lado, exibimos duas versões
do cartão de visitas. Qualquer um
dos módulos ilustrativos pode ser
utilizado para a composição dos
versos dos cartões.
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PASTA INSTITUCIONAL
Pasta fechada e aberta
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PAPEL TIMBRADO
Papelaria institucional
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ENVELOPE OFÍCIO
Frente, verso e com a aba aberta
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ENVELOPE TIPO SACO
Papelaria institucional
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CAMISAS48

Guia de uso da marca Itamonte

Material promocional
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ECOBAGS
Material promocional
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CADERNO
MOLESKINE
de uso da marca Itamonte
50TIPOGuia
Material promocional
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Guia de uso URBANO
da marca Itamonte
51 GUALARDETE
Sinalética
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KIT DE MARCA
guia de conteúdos

A seguir, confira a lista com todos os originais eletrônicos
pertencentes ao Kit de Marcas de Itamonte. Há um
diagrama que representa a organização dos arquivos, sua
nomenclatura, bem como recomendações de utilização.
Caso necessite de algo que não está no kit, basta solicitar
no contato que se encontra no final deste documento.
52
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UTILIZAÇÃO:

PADRÃO DE
NOMENCLATURA
Formato do arquivo:
.ai, .eps e .pdf (vetorial)
. jpeg e png (bitmap)

_Arquivos bitmap: são constituídos por meio de uma grade de
pixels. Dependendo da amplicação, esses arquivos podem sofrer
distorções. Sua utilização se dá predominante para ambiente web
ou aplicações digitais.

1.VERSÃO_PREFERENCIAL_RGB.AI
Código
do arquivo

Identificador da versão com
indicação de aparência:
Preferencial
Promocional
Negativo
Uma Cor

ORGANIZAÇÃO
DOS DIRETÓRIOS

_Arquivos de vetores: diferente dos bitmaps, são constituídos
por vetores matemáticos, o que permite uma ampliação infinita
sem perda da qualidade. No caso da assinatura visual, o uso
é recomendado para projetos impressos ou físicos, tais como
fachadas, placas, etc.
Programas de edição: Illustrator, Corel Draw, Inkscape

KIT DE MARCAS (diretório principal):

1. ASSINATURA DE MARCA

53

Código de cor:
RGB: para tela
CMYK: para impressão

Programas de edição: Photoshop, Gimp, Corel Photopaint

2. ELEMENTOS EXTENSIVOS

1.1 RGB

1.1 RGB

1.2. CMYK

1.2. CMYK
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1. ASSINATURA | RGB

1_versão_preferencial_horizontal_RGB.ai
2_versão_preferencial_horizontal_RGB.eps
3_versão_preferencial_horizontal_RGB.jpg
4_versão_preferencial_horizontal_RGB.pdf

VERSÃO PREFERENCIAL HORIZONTAL

5_versão_preferencial_horizontal_RGB.png

Os arquivos em formato de cor RGB
destinam-se a produção de peças para

6_versão_preferencial_horizontal_negativo_RGB.ai
7_versão_preferencial_horizontal_negativo_RGB.eps
8_versão_preferencial_horizontal_negativo_RGB.jpg
9_versão_preferencial_horizontal_negativo_RGB.pdf
10_versão_preferencial_horizontal_negativo_RGB.png

uso em tela. Se impressas, podem
apresentar distorções de cor.

11_versão_preferencial_horizontal_uma_cor_verde_RGB.ai
12_versão_preferencial_horizontal_uma_cor_verde_RGB.eps
13_versão_preferencial_horizontal_uma_cor_verde_RGB.jpg
14_versão_preferencial_horizontal_uma_cor_verde_RGB.pdf
15_versão_preferencial_horizontal_uma_cor_verde_RGB.png
16_versão_preferencial_horizontal_uma_cor_laranja_RGB.ai
17_versão_preferencial_horizontal_uma_cor_laranja_RGB.eps
18_versão_preferencial_horizontal_uma_cor_laranja_RGB.jpg
19_versão_preferencial_horizontal_uma_cor_laranja_RGB.pdf
20_versão_preferencial_horizontal_uma_cor_laranja_RGB.png
21_versão_preferencial_horizontal_uma_cor_azul_RGB.ai
22_versão_preferencial_horizontal_uma_cor_azul_RGB.eps
23_versão_preferencial_horizontal_uma_cor_azul_RGB.jpg
24_versão_preferencial_horizontal_uma_cor_azul_RGB.pdf
25_versão_preferencial_horizontal_uma_cor_azul_RGB.png
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1. ASSINATURA | RGB
VERSÃO PREFERENCIAL VERTICAL

26_versão_preferencial_vertical_RGB.ai
27_versão_preferencial_vertical_RGB.eps
28_versão_preferencial_vertical_RGB.jpg
29_versão_preferencial_vertical_RGB.pdf
30_versão_preferencial_vertical_RGB.png
31_versão_preferencial_vertical_negativo_RGB.ai
32_versão_preferencial_vertical_negativo_RGB.eps
33_versão_preferencial_vertical_negativo_RGB.jpg
34_versão_preferencial_vertical_negativo_RGB.pdf
35_versão_preferencial_vertical_negativo_RGB.png
36_versão_preferencial_vertical_uma_cor_verde_RGB.ai
37_versão_preferencial_vertical_uma_cor_verde_RGB.eps
38_versão_preferencial_vertical_uma_cor_verde_RGB.jpg
39_versão_preferencial_vertical_uma_cor_verde_RGB.pdf
40_versão_preferencial_vertical_uma_cor_verde_RGB.png
41_versão_preferencial_vertical_uma_cor_laranja_RGB.ai
42_versão_preferencial_vertical_uma_cor_laranja_RGB.eps
43_versão_preferencial_vertical_uma_cor_laranja_RGB.jpg
44_versão_preferencial_vertical_uma_cor_laranja_RGB.pdf
45_versão_preferencial_vertical_uma_cor_laranja_RGB.png
46_versão_preferencial_vertical_uma_cor_azul_RGB.ai
47_versão_preferencial_vertical_uma_cor_azul_RGB.eps
48_versão_preferencial_vertical_uma_cor_azul_RGB.jpg
49_versão_preferencial_vertical_uma_cor_azul_RGB.pdf
50_versão_preferencial_vertical_uma_cor_azul_RGB.png
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1. ASSINATURA | RGB
VERSÃO PROMOCIONAL HORIZONTAL

51_versão_promocional_horizontal_RGB.ai
52_versão_promocional_horizontal_RGB.eps
53_versão_promocional_horizontal_RGB.jpg
54_versão_promocional_horizontal_RGB.pdf
55_versão_promocional_horizontal_RGB.png
56_versão_promocional_horizontal_negativo_RGB.ai
57_versão_promocional_horizontal_negativo_RGB.eps
58_versão_promocional_horizontal_negativo_RGB.jpg
59_versão_promocional_horizontal_negativo_RGB.pdf
60_versão_promocional_horizontal_negativo_RGB.png
61_versão_promocional_horizontal_uma_cor_verde_RGB.ai
62_versão_promocional_horizontal_uma_cor_verde_RGB.eps
63_versão_promocional_horizontal_uma_cor_verde_RGB.jpg
64_versão_promocional_horizontal_uma_cor_verde_RGB.pdf
65_versão_promocional_horizontal_uma_cor_verde_RGB.png
66_versão_promocional_horizontal_uma_cor_laranja_RGB.ai
67_versão_promocional_horizontal_uma_cor_laranja_RGB.eps
68_versão_promocional_horizontal_uma_cor_laranja_RGB.jpg
69_versão_promocional_horizontal_uma_cor_laranja_RGB.pdf
70_versão_promocional_horizontal_uma_cor_laranja_RGB.png
71_versão_promocional_horizontal_uma_cor_azul_RGB.ai
72_versão_promocional_horizontal_uma_cor_azul_RGB.eps
73_versão_promocional_horizontal_uma_cor_azul_RGB.jpg
74_versão_promocional_horizontal_uma_cor_azul_RGB.pdf
75_versão_promocional_horizontal_uma_cor_azul_RGB.png
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1. ASSINATURA | RGB
VERSÃO PROMOCIONAL VERTICAL

76_versão_promocional_vertical_RGB.ai
77_versão_promocional_vertical_RGB.eps
78_versão_promocional_vertical_RGB.jpg
79_versão_promocional_vertical_RGB.pdf
80_versão_promocional_vertical_RGB.png
81_versão_promocional_vertical_negativo_RGB.ai
82_versão_promocional_vertical_negativo_RGB.eps
83_versão_promocional_vertical_negativo_RGB.jpg
84_versão_promocional_vertical_negativo_RGB.pdf
85_versão_promocional_vertical_negativo_RGB.png
86_versão_promocional_vertical_uma_cor_verde_RGB.ai
87_versão_promocional_vertical_uma_cor_verde_RGB.eps
88_versão_promocional_vertical_uma_cor_verde_RGB.jpg
89_versão_promocional_vertical_uma_cor_verde_RGB.pdf
90_versão_promocional_vertical_uma_cor_verde_RGB.png
91_versão_promocional_vertical_uma_cor_laranja_RGB.ai
92_versão_promocional_vertical_uma_cor_laranja_RGB.eps
93_versão_promocional_vertical_uma_cor_laranja_RGB.jpg
94_versão_promocional_vertical_uma_cor_laranja_RGB.pdf
95_versão_promocional_vertical_uma_cor_laranja_RGB.png
96_versão_promocional_vertical_uma_cor_azul_RGB.ai
97_versão_promocional_vertical_uma_cor_azul_RGB.eps
98_versão_promocional_vertical_uma_cor_azul_RGB.jpg
99_versão_promocional_vertical_uma_cor_azul_RGB.pdf
100_versão_promocional_vertical_uma_cor_azul_RGB.png
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RETORNAR AO SUMÁRIO

2. ASSINATURA | CMYK
VERSÃO PREFERENCIAL HORIZONTAL

101_versão_preferencial_horizontal_CMYK.ai
102_versão_preferencial_horizontal_CMYK.eps
103_versão_preferencial_horizontal_CMYK.jpg
104_versão_preferencial_horizontal_CMYK.pdf
105_versão_preferencial_horizontal_CMYK.png
106_versão_preferencial_negativo_CMYK.ai
107_versão_preferencial_negativo_CMYK.eps
108_versão_preferencial_negativo_CMYK.jpg
109_versão_preferencial_negativo_CMYK.pdf
110_versão_preferencial_negativo_CMYK.png
111_versão_preferencial_uma_cor_verde_CMYK.ai
112_versão_preferencial_uma_cor_verde_CMYK.eps
113_versão_preferencial_uma_cor_verde_CMYK.jpg
114_versão_preferencial_uma_cor_verde_CMYK.pdf
115_versão_preferencial_uma_cor_verde_CMYK.png
116_versão_preferencial_uma_cor_laranja_CMYK.ai
117_versão_preferencial_uma_cor_laranja_CMYK.eps
118_versão_preferencial_uma_cor_laranja_CMYK.jpg
119_versão_preferencial_uma_cor_laranja_CMYK.pdf
120_versão_preferencial_uma_cor_laranja_CMYK.png
121_versão_preferencial_uma_cor_azul_CMYK.ai
122_versão_preferencial_uma_cor_azul_CMYK.eps
123_versão_preferencial_uma_cor_azul_CMYK.jpg
124_versão_preferencial_uma_cor_azul_CMYK.pdf
125_versão_preferencial_uma_cor_azul_CMYK.png
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2. ASSINATURA | CMYK
VERSÃO PREFERENCIAL VERTICAL

126_versão_preferencial_vertical_CMYK.ai
127_versão_preferencial_vertical_CMYK.eps
128_versão_preferencial_vertical_CMYK.jpg
129_versão_preferencial_vertical_CMYK.pdf
130_versão_preferencial_vertical_CMYK.png
131_versão_preferencial_vertical_negativo_CMYK.ai
132_versão_preferencial_vertical_negativo_CMYK.eps
133_versão_preferencial_vertical_negativo_CMYK.jpg
134_versão_preferencial_vertical_negativo_CMYK.pdf
135_versão_preferencial_vertical_negativo_CMYK.png
136_versão_preferencial_vertical_uma_cor_verde_CMYK.ai
137_versão_preferencial_vertical_uma_cor_verde_CMYK.eps
138_versão_preferencial_vertical_uma_cor_verde_CMYK.jpg
139_versão_preferencial_vertical_uma_cor_verde_CMYK.pdf
140_versão_preferencial_vertical_uma_cor_verde_CMYK.png
141_versão_preferencial_vertical_uma_cor_laranja_CMYK.ai
142_versão_preferencial_vertical_uma_cor_laranja_CMYK.eps
143_versão_preferencial_vertical_uma_cor_laranja_CMYK.jpg
144_versão_preferencial_vertical_uma_cor_laranja_CMYK.pdf
145_versão_preferencial_vertical_uma_cor_laranja_CMYK.png
146_versão_preferencial_vertical_uma_cor_azul_CMYK.ai
147_versão_preferencial_vertical_uma_cor_azul_CMYK.eps
148_versão_preferencial_vertical_uma_cor_azul_CMYK.jpg
149_versão_preferencial_vertical_uma_cor_azul_CMYK.pdf
150_versão_preferencial_vertical_uma_cor_azul_CMYK.png
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RETORNAR AO SUMÁRIO

2. ASSINATURA | CMYK
VERSÃO PROMOCIONAL HORIZONTAL

151_versão_promocional_horizontal_CMYK.ai
152_versão_promocional_horizontal_CMYK.eps
153_versão_promocional_horizontal_CMYK.jpg
154_versão_promocional_horizontal_CMYK.pdf
155_versão_promocional_horizontal_CMYK.png
156_versão_promocional_horizontal_negativo_CMYK.ai
157_versão_promocional_horizontal_negativo_CMYK.eps
158_versão_promocional_horizontal_negativo_CMYK.jpg
159_versão_promocional_horizontal_negativo_CMYK.pdf
160_versão_promocional_horizontal_negativo_CMYK.png
161_versão_promocional_horizontal_uma_cor_verde_CMYK.ai
162_versão_promocional_horizontal_uma_cor_verde_CMYK.eps
163_versão_promocional_horizontal_uma_cor_verde_CMYK.jpg
164_versão_promocional_horizontal_uma_cor_verde_CMYK.pdf
165_versão_promocional_horizontal_uma_cor_verde_CMYK.png
166_versão_promocional_horizontal_uma_cor_laranja_CMYK.ai
167_versão_promocional_horizontal_uma_cor_laranja_CMYK.eps
168_versão_promocional_horizontal_uma_cor_laranja_CMYK.jpg
169_versão_promocional_horizontal_uma_cor_laranja_CMYK.pdf
170_versão_promocional_horizontal_uma_cor_laranja_CMYK.png
171_versão_promocional_horizontal_uma_cor_azul_CMYK.ai
172_versão_promocional_horizontal_uma_cor_azul_CMYK.eps
173_versão_promocional_horizontal_uma_cor_azul_CMYK.jpg
174_versão_promocional_horizontal_uma_cor_azul_CMYK.pdf
175_versão_promocional_horizontal_uma_cor_azul_CMYK.png
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RETORNAR AO SUMÁRIO

2. ASSINATURA | CMYK
VERSÃO PROMOCIONAL VERTICAL

176_versão_promocional_vertical_CMYK.ai
177_versão_promocional_vertical_CMYK.eps
178_versão_promocional_vertical_CMYK.jpg
179_versão_promocional_vertical_CMYK.pdf
180_versão_promocional_vertical_CMYK.png
181_versão_promocional_vertical_negativo_CMYK.ai
182_versão_promocional_vertical_negativo_CMYK.eps
183_versão_promocional_vertical_negativo_CMYK.jpg
184_versão_promocional_vertical_negativo_CMYK.pdf
185_versão_promocional_vertical_negativo_CMYK.png
186_versão_promocional_vertical_uma_cor_verde_CMYK.ai
187_versão_promocional_vertical_uma_cor_verde_CMYK.eps
188_versão_promocional_vertical_uma_cor_verde_CMYK.jpg
189_versão_promocional_vertical_uma_cor_verde_CMYK.pdf
190_versão_promocional_vertical_uma_cor_verde_CMYK.png
191_versão_promocional_vertical_uma_cor_laranja_CMYK.ai
192_versão_promocional_vertical_uma_cor_laranja_CMYK.eps
193_versão_promocional_vertical_uma_cor_laranja_CMYK.jpg
194_versão_promocional_vertical_uma_cor_laranja_CMYK.pdf
195_versão_promocional_vertical_uma_cor_laranja_CMYK.png
196_versão_promocional_vertical_uma_cor_azul_CMYK.ai
197_versão_promocional_vertical_uma_cor_azul_CMYK.eps
198_versão_promocional_vertical_uma_cor_azul_CMYK.jpg
199_versão_promocional_vertical_uma_cor_azul_CMYK.pdf
200_versão_promocional_vertical_uma_cor_azul_CMYK.png
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RETORNAR AO SUMÁRIO

3. ELEMENTOS EXTENSIVOS | RGB

201_assinatura_ilustrativa_1_RGB.ai
202_assinatura_ilustrativa_1_RGB.eps
203_assinatura_ilustrativa_1_RGB.jpg
204_assinatura_ilustrativa_1_RGB.pdf
205_assinatura_ilustrativa_1_RGB.png

206_assinatura_ilustrativa_2_RGB.ai
207_assinatura_ilustrativa_2_RGB.eps
208_assinatura_ilustrativa_2_RGB.jpg
209_assinatura_ilustrativa_2_RGB.pdf
210_assinatura_ilustrativa_2_RGB.png

211_módulos_ilustrativros_RGB.ai
212_módulos_ilustrativros_RGB.eps
213_módulos_ilustrativros_RGB.pdf
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3. ELEMENTOS EXTENSIVOS | RGB
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214_silhuetas_montanhas_RGB.ai
215_silhuetas_montanhas_RGB.eps
216_silhuetas_montanhas_RGB.pdf

RETORNAR AO SUMÁRIO

3. ELEMENTOS EXTENSIVOS | CMYK

221_assinatura_ilustrativa_1_CMYK.ai
222_assinatura_ilustrativa_1_CMYK.eps
223_assinatura_ilustrativa_1_CMYK.jpg
224_assinatura_ilustrativa_1_CMYK.pdf
225_assinatura_ilustrativa_1_CMYK.png

226_assinatura_ilustrativa_2_CMYK.ai
227_assinatura_ilustrativa_2_CMYK.eps
228_assinatura_ilustrativa_2_CMYK.jpg
229_assinatura_ilustrativa_2_CMYK.pdf
230_assinatura_ilustrativa_2_CMYK.png

227_módulos_ilustrativros_CMYK.ai
228_módulos_ilustrativros_CMYK.eps
229_módulos_ilustrativros_CMYK.pdf

64

Guia de uso da marca Itamonte

RETORNAR AO SUMÁRIO

3. ELEMENTOS EXTENSIVOS | CMYK
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236_silhuetas_montanhas_CMYK.ai
231_silhuetas_montanhas_CMYK.eps
232_silhuetas_montanhas_CMYK.pdf

RETORNAR AO SUMÁRIO

Muito
obrigado!
Esperamos que este documento tenha
auxiliado você no trabalho com o universo
visual de Itamonte. Para qualquer dúvida ou
mesmo para alguma sugestão, é só contactar
contato@amicd.com.br.
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