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Este manual apresenta as características de aplicação
deste logotipo, para que a comunicação seja uniforme
e eficaz

É muito importante a correta utilização destes 
elementos visuais, para que os diversos públicos a 
que este é exposto possam ter uma interpretação 
única - sendo a marca mais facilmente mamorizada.

Aqui são apresentadas formas deste logotipo para 
diversas mídias. Qualquer outra cuja aplicação não 
esteja prevista neste manual poderá ser adaptada 
por semelhança, ou enviada para a agência para 
estudo das características mais viáveis para a peça



O Logotipo
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A Associação Brasileira dos Criadores das Raças Simental e Simbrasil, 
caracteriza-se pela fusão de duas associações que levam o nome
das respectivas raças de bovinos.
O logotipo:

Estrutura - para representar essa fusão e manter um equilíbrio visual,
utilizou-se uma estrutura elíptica, que permite a melhor acomodação 
do nome da associação (relativamente extenso), além de remeter por 
semelhança formal, ao antigo logotipo (que possuía estrutura circular),
permitindo o reconhecimento da marca.

Cores - as cores utilizadas foram o verde, o marrom e o branco. 
A cor verde foi utilizada para o fundo do logotipo, por possuir uma 
intrínseca relação com o campo, pasto, natureza. Além disso,
promove um in tenso contraste com o marrom das imagens do logo,
destacando as espécies retratadas.
A cor marrom foi utilizada para tornar mais fiel a representação 
das raças de gado.
A cor branca foi utilizada para a tipografia do logotipo, 
pois contrasta com ambas as cores supracitadas.

Tipografia - foi utilizado o tipo: (Avante Garde BK BT - Negrito), 
em caixa alta. Além de transmitir seriedade por ser uma tipografia 
ortogonal, também transmite equilíbrio e simetria, através de sua 
estrutura Bastonada, conceitos que estão em perfeita sincronia com 
a forma elíptica do logo.

Imagens - utilizou-se de representação fotográfica das raças
(um espécime de cada), para uma rápida associação do tema.
As fotos, porém sofreram uma interferência artística para se assemelhar
a pintura, aliando o visual à arte da criação de gado.



Cores oficiais
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Especificações para impressão em 

quadricromia.

 vetorizado

imagem PNG

01

03

04

02

Imagem quadricromia. 

CMYK

C 0%

M 0%

Y 0%

K 0%

PANTONE 342 C

CMYK

C 85%

M 35%

Y 60%

K 5%

PANTONE 3305 C

CMYK

C 95%

M 55%

Y 65%

K 25%

PANTONE 3295 C

CMYK

C 70%

M 30%

Y 50%

K 0%

01

03 04

02



Tons de cinza
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Em off-set, para monocromia com retícula.

01 0% Preto 50% Preto

70% Preto

Imagem em Tons de cinza

90% Preto03 04

05

02

01

02
04

05
03



Variações de fundo
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O Logotipo se comporta da mesma maneira, 
tanto sobre fundos escuros quanto claros, 
mantendo as mesmas características de 
cor e forma.
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Para construção e/ou ampliação do logotipo, 

ajustar o tamanho proporcionalmente

para não deformar.

Ao aplicar o logotipo, a distância mínima

de proteção em torno do mesmo deve

acompanhar  o ajustamento da imagem,  

baseando - se nas medidas ao lado

usando sempre 10% da largura do logo.

Proporções e
Área de proteção 

5 cm

0,5 cm

3,015  cm
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Reprudução mínima

O tamanho mínimo para redução sem 

prejudicar a leitura: 3 cm de largura e 

altura proporcional.

3cm



Padrão tipografico
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Avante Garde BK BT - Negrito

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz



Malha geométrica
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Utilizar a logomarca digital para ampliação ou

redução.

Nos casos em que o recurso citado não for

possível, por exemplo para pintura em uma

parede, utilizar a malha ao lado.



Usos indevidos
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Não distorcer a forma, tanto na

largura quanto na altura;

Não rotacionar;

Não aplicar efetos de  envelope,

perspectiva ou transparência.   +

+ +

+

+
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