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Contato: tim@visuarte.com.br

Aposvale. 

Fruto do seu trabalho.
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A árvore, representa 
as fases da nossa vida.

Quando semeamos, 
isto representa 
a nossa qualificação.

Quando brotamos, 
o início da nossa carreira.

Quando crescemos, 
a nossa jornada de trabalho.

Quando a árvore se enche de folhas, 
é sinal de que podemos descansar  
debaixo dela e viver do fruto  
da nossa vida de trabalho.
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sdfuhsdfUt audi officid quidebiscia none od que eos suntur? Quid
Sedit iurem. On nimin eum voluptatis prepudae odit exces dolore 
nusamus dion et volutem poriberum estiusam hicilit, velibus.
Eruptati aut re natis plignam, con eic tem sint et aut qui diatur 
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eniet ilitis dionseq uatetur sitiant qui ad qui te dolorum ad estrum 
faciae dia quiam hillorrumet ut la natque nat eaquo mod molore 
si blabo. Ta dio beatem idemquam aut quaspie nditat et rem 
que voluptamende pro officiis asi quam, sustem eum cullab imet 
fugiassi cuptia poribus tibust labo. At que con et etur, vit pel-
lorro ea debis autemquisque laborpor sum aboriore simagnistrum 
aut prore necabo. Opta inctiuntibus accae. Anditio occae elese-
qui omnit voluptas ellupta numet qui vernati cumendi tenitat et 
quundio. Nam dolore lit que et laborehenda dolorep erionse si re, 
utaturis dolor re paribus id et faces dolor aspe porerro moluptam 
qui cullaccum ut eat erum et qui dolor a et aut que quis eturibus 
et hitat pla et hicim imus erumquid magnitior re atius, a non etur 
aligenimet vollore, ullest et ommo incieni accatem lit parchilique 
con pelenditia endipsa volor aciatest, volorum reptasp iciassus, 
tem simusam, cus resenda ndaecto volupta tempore lautet lit, id 
quibus nus et et et ent hilit doluptamusto bersped ipsus.
Sam inume sequi doleste re, nimusdam eveliatia cum vererenim 
que venis aut eatem repudaesto omnimus eribus, omnissentia si 
dolut earia eum as incimenis et est quo bea volupid uciendae mi, 

A folha representa a vida, sem elas,  
uma árvore parece morta e infrutífera.

Representa a maturidade da árvore.
Proporciona a liberação de oxigênio  
essencial para a vida.

Nos dá proteção e aconchego.

Proporcionam o renovo de uma 
árvore, onde brotam novas folhas.
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Durante toda a sua vida você sonhou,  
planejou e trabalhou pensando no futuro.
O futuro chegou e trouxe com ele o seu fruto.
Mas, o seu trabalho faz parte dele.

Aposvale.  
Fruto do seu trabalho.
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Construção
Relação de proprorção  
e processo de construção da marca.

Tipografia oficial da marca Aposvale
ST Ryde Regular (fonte gratuita)

*Diferença de peso de letra criada  
a partir do acréscimo de stroke  
de 2pt de espessura.
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Redução
Redução máxima permitida para as versões da marca.
A redução máxima é permitida em casos de necessidade,  
em que não seja possível a aplicação da marca em grandes 
tamanhos. Mas deve-se privilegiar tamanhos maiores da marca.
Nunca reduza a marca em tamanho menor do que o indicado,  
pois isso comprometerá a sua legibilidade.

Redução máxima 
permitida para símbolo.

Redução máxima 
permitida para marca 
versão blocada.

Redução máxima 
permitida para marca 
versão horizontal.

Versões
Versões da marca para aplicações em uma cor.
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Área de proteção
A marca precisa de espaço no seu entorno em relação  
a qualquer outro elemento.
Esse espaço mínimo garante a importância da marca no layout.
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Paleta de cores
Paleta principal

A paleta de cores apresenta a variedade  
que se pode usar para acompanhar a marca.

CMYK 80 10 100 0
RGB 98 155 59
PANTONE DS 283-1 C

CMYK 80 10 45 0
RGB 95 161 153
PANTONE DS 255-2 C

CMYK 0 40 90 0
RGB 226 171 59
PANTONE DS 22-2 C

CMYK 70 0 100 0
RGB 123 172 57
PANTONE DS 286-1 C

CMYK 75 5 40 0
RGB 108 171 165
PANTONE DS 255-3 C

CMYK 0 30 90 0
RGB 233 190 62
PANTONE DS 19-3 C

CMYK 60 0 100 0
RGB 143 180 53
PANTONE DS 290-1 C

CMYK 70 0 35 0
RGB 120 180 178
PANTONE DS 254-3 C

CMYK 0 20 90 0
RGB 241 208 65
PANTONE DS 18-3 C

CMYK 50 0 100 0
RGB 163 189 49
PANTONE DS 294-1 C

CMYK 55 0 35 0
RGB 150 194 181
PANTONE DS 263-6 C

CMYK 0 10 90 0
RGB 248 226 67
PANTONE DS 2-4 C

CMYK 25 0 100 0
RGB 212 215 33
PANTONE DS 302-2 C

CMYK 40 0 35 0
RGB 180 209 184
PANTONE DS 270-8 C

CMYK 0 0 90 0
RGB 254 240 68
PANTONE DS 1-4 C
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CMYK 80 10 100 0

CMYK 70 0 100 0CMYK 60 0 100 0

CMYK 50 0 100 0

CMYK 25 0 100 0
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Paleta de cores
Paleta de cores auxiliar

Dê preferência à paleta principal.
Esta paleta auxiliar nunca deve ser aplicada  
em peças e campanhas de comunicaçấo externa.

CMYK 90 40 95 45
RGB 40 78 39
PANTONE DS 273-1 C

CMYK 0 0 0 70
RGB 114 113 118
PANTONE DS 325-3 C

CMYK 55 20 65 5
RGB 140 161 116
PANTONE DS 289-4 C

CMYK 80 40 95 40
RGB 63 87 41
PANTONE DS 285-1 C

CMYK 0 0 0 60
RGB 135 134 138
PANTONE DS 325-4 C

CMYK 40 20 100 5
RGB 167 169 39
PANTONE DS 306-3 C

CMYK 70 35 90 25
RGB 91 111 58
PANTONE DS 289-2 C

CMYK 0 0 0 50
RGB 154 153 158
PANTONE DS 325-5 C

CMYK 25 20 100 5
RGB 194 182 30
PANTONE DS 4-3 C

CMYK 75 30 90 15
RGB 92 124 67
PANTONE DS 289-1 C

CMYK 0 0 0 40
RGB 174 173 179
PANTONE DS 325-6 C

CMYK 35 0 90 0
RGB 192 206 77
PANTONE DS 298-2 C

CMYK 85 25 85 10
RGB 75 128  81
PANTONE DS 273-2 C

CMYK 0 0 0 30
RGB 194 195 201
PANTONE DS 327-9 C

CMYK 50 0 90 0
RGB 162 190 80
PANTONE DS 290-2 C
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Elementos de apoio
Os elementos de apoio são derivados do símbolo, da sua 
superampliaçấo e combinaçấo de cores. Mas nunca devem 
substituir a marca.
Veja as possibilidades de combinaçấo de cores que garantem 
harmonia e identidade à marca.

1

3

5

2

4

6

CMYK 50 0 100 0 CMYK 60 0 100 0 CMYK 0 10 90 0 CMYK 0 30 90 0 CMYK 0 20 90 0

CMYK 0 20 90 0 CMYK 0 30 90 0 CMYK 25 0 100 0 CMYK 80 10 100 0 CMYK 70 0 100 0

CMYK 50 0 100 0 CMYK 60 0 100 0 CMYK 25 0 100 0 CMYK 0 30 90 0 CMYK 0 20 90 0

CMYK 50 0 100 0 CMYK 60 0 100 0 CMYK 55 0 35 0 CMYK 75 5 40 0 CMYK 70 0 35 0

CMYK 50 0 100 0 CMYK 60 0 100 0 CMYK 25 0 100 0 CMYK 75 5 40 0 CMYK 70 0 35 0

CMYK 50 0 100 0 CMYK 60 0 100 0 CMYK 25 0 100 0 CMYK 80 10 100 0 CMYK 70 0 100 0

1

3

5

2

4

6
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Proibições
Cuidados com a marca.
Essas regras de aplicaçấo cuidam para que a legibilidade  
e o significado da marca permaneçam intáctos.
Respeite a sua identidade.

Nunca aplique a marca sobre fundo colorido, 
sempre aplique sobre fundo branco.

Nunca altere as relações de proporçấo de espaço  
ou posicionamento entre os elementos da marca.

Nunca acrescente frases à marca.

Nunca escreva aqui

Nunca substitua a tipografia da marca  
por qualquer outra.

APOSVALE

Nunca distorça a marca, isto é, não estique-a na 
horizontal ou vertical.

Nunca sangre (o mesmo que cortar) parte  
da marca.

Nunca gire a marca.
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Proibições
Cuidados com a marca.
Essas regras de aplicaçấo cuidam para que a legibilidade  
e o significado da marca permaneçam intáctos.
Respeite a sua identidade.

Nunca altere as cores originais da marca.

Nunca aplique quaisquer efeitos na marca. 
Efeitos são, sombras, volumes, etc.

Nunca insira a marca em caixas ou contornos.

Nunca insira a marca em caixas ou contornos.Nunca aplique qualquer objeto sobre a marca.

Nunca aplique a marca, na versấo quatro cores, 
sobre imagens com texturas ou padrões.

Nunca aplique a marca, na versấo quatro cores, 
sobre imagens ou fotos.
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Tipografia
Normas técnicas  
de uso tipográfico.
Essas normas auxiliam na legibilidade  
e padronizaçấo dos diversos materiais  
de uso e divulgaçấo da marca.

Verdana
Tipografia institucional.

A Verdana é uma fonte de sistema,  
isto é, de uso livre, gratuita, disponível 
em qualquer computador, o que facilita 
o uso e o custo para a empresa.

Corpo Título x
Corpo Subtítulo x/2
Corpo de texto x/2 + 1

Corpo de Legendas
Corpo de fonte tamanho x/2 + 1 - 3
Isto é, corpo de fonte 3pt menor do que o corpo de texto principal.

Entrelinha x+2  
Título
Entrelinha  
Subtítulo x/2 + 2
Entrelinha  
Corpo de texto x/2 + 1 + 2

Entrelinha de Legendas
Corpo de fonte tamanho x/2 + 1 - 3 + 2

36pt
18pt
10pt

7pt

* Exemplo  
da proporçấo 
recomendada.

Entrelinha 
é sempre 2pt maior do 
que o corpo da fonte.

Space after
O espaço entre os 
pesos é sempre igual 
ao corpo da fonte que 
vem em seguida.

Exemplo
Título 36 pt
Entrelinha 38pt

Espaço entre título 
e subtítulo, igual ao 
corpo do subtítulo, 
igual à 18pt.

Entreletra
Sempre -10
Optical
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Tipografia
Normas técnicas  
de uso tipográfico.
Aplicações de tipografia em cor 
e em fundos de cor.

Verdana
Tipografia institucional.

A Verdana é uma fonte de sistema,  
isto é, de uso livre, gratuita, disponível 
em qualquer computador, o que facilita 
o uso e o custo para a empresa.

Verdana
Tipografia institucional.

A Verdana é uma fonte de sistema,  
isto é, de uso livre, gratuita, disponível 
em qualquer computador, o que facilita 
o uso e o custo para a empresa.

Não aplique cores na tipografia  
quando a mesma estiver sobre  
fundos coloridos.

Regra aplicável em qualquer fundo  
de cor da paleta apresentada  
neste manual.

Verdana
Tipografia institucional.

A Verdana é uma fonte de sistema,  
isto é, de uso livre, gratuita, disponível 
em qualquer computador, o que facilita 
o uso e o custo para a empresa.

Verdana
Tipografia institucional.

A Verdana é uma fonte de sistema,  
isto é, de uso livre, gratuita, disponível 
em qualquer computador, o que facilita 
o uso e o custo para a empresa.

Verdana
Tipografia institucional.

A Verdana é uma fonte de sistema,  
isto é, de uso livre, gratuita, disponível 
em qualquer computador, o que facilita 
o uso e o custo para a empresa.

Verdana
Tipografia institucional.

A Verdana é uma fonte de sistema,  
isto é, de uso livre, gratuita, disponível 
em qualquer computador, o que facilita 
o uso e o custo para a empresa.

Verdana
Tipografia institucional.

A Verdana é uma fonte de sistema,  
isto é, de uso livre, gratuita, disponível 
em qualquer computador, o que facilita 
o uso e o custo para a empresa.

Verdana
Tipografia institucional.

A Verdana é uma fonte de sistema,  
isto é, de uso livre, gratuita, disponível 
em qualquer computador, o que facilita 
o uso e o custo para a empresa.
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Tipografia
Normas técnicas  
de uso tipográfico.
Restrições no uso da tipografia.

Título.
Subtítulo. Lorem ipsum.
Corpo de texto. Tur, sequae quia nescimet 
omnim qui de doluptatur, sus, solorit eos.

Título Lorem

Corpo de texto. Tur, sequae quia pe sus 
omnim qui de doluptatur, sus, solorit eos.

Corpo de texto. Tur, sequae quia pe sus omnim qui de 
doluptatur, sus, solorit eos.

Corpo de texto. Tur, sequae quia pe sus  
omnim doluptatur, sus, solorit eos.

Corpo de texto. Tur, sequae quia pe sus omnim 

qui de doluptatur, sus, solorit eos.

Corpo de texto. Tur, sequae quia pe sus omnim 
qui de doluptatur, sus, solorit eos.

TÍTULO.
SuBTÍTuLO. LOREM IPSuM.
CORPO DE TExTO. TuR, SEQuAE QuIA PE 
NESCIMET OMNIM QuI DE DOLuPTATuR, SuS.

Título lo-
remipsum.
Subtítulo. Lorem ipsum.
Corpo de texto. Tur, sequae quia pe nescimet.

Não aplique peso 
bold nos estilos.

Não utilize  
caixa alta.

Não hifenize 
títulos.

Não aplique 
cores  ou pesos 
diferentes dentro 
de um estilo, isto 
é, no mesmo 
título ou mesmo 
subtítulo.

Não aplique dois 
tipos diferentes 
de destaque em 
um mesmo lugar, 
utilize apenas 
um estilo de 
destaque por vez.

Não aplique 
sombras  
ou quaisquer 
outros recursos 
de efeitos  
nos textos.

Não centralize 
textos.

Não gire  
os textos.

Não misture 
outras fontes.
use somente 
Verdana.
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Papelaria
Aplicações de uso institucional da marca.

Cartão de visita

Corpo de fonte 
indicado:

Título 9pt
Texto 7pt Label de CD

Adilson Pinheiro Mota
Coordenador administrativo

Rua Santa Luzia • 685 • 10º andar
Castelo • Rio de Janeiro • RJ

(21) 2456 7789
adilsonmota@aposvale.com.br

25mm
7mm

7mm

7mm

30mm

Papel timbrado
Formato A4
Corpo de texto
Fonte corpo 9pt

Envelope formato A4

Rua Santa Luzia • 685 • 10o andar
Castelo • Rio de Janeiro • RJ

Estorrorit, 
cus et vitae liquam quia nim quaspedi voluptatem doluptassin prorio. 

Si dit veliquam qui de od que consequ idelitaest labo. Nem repudis eos si to est, idus imaximaxim 
et aut eumendi sanihicabo. Ehentectecae volupic to occaes as dolorporit lant re dolorrum facea-
quatiae veniet eicae volorumqui net lam, eost aliquibus et, volupta sperspe licate num quist ratus 
dolor aut velitaqui dolo volenis modipsa eceperuntium a as expe pre lab id ut millupi discia in 
cumquiberum accus maxim harciam, nullibus eicae consequi nossit, sunt quiam repudi offici omnis 
ea con poremossi delique aliquam, sundita net am voluptat voluptature rem ut et ania quis et as 
moluptatum ullatem as aut a dolupic ipiet, utat.

Hictionse volorro excese es sinum ut expero moluptatesed que lant exerciae voloribus dernam 
faccusda idem. Faccabo. Tem nestiunt re sus as autem eum intiundellit velest quat dolor reperum 
volum iumquam eos provit etur moles ditisquo conseque dus sandaep uditate provit eictatur sunt 
quibusdant harciatur sam, officiet facimus cipitatiis nist autatia epudicium nimporiorrum estion 
nam apiet qui tem quate exerferio blam, aspicia nobis et estius alit et magni que eum qui odi vit 
que in coruptam soluptur sequaeped moloritas ipid utatur?

Ibus autaerio consectiaese comnimpor mod quias nos dolorrum atet ex esciatem velit elitation et 
quis dolenihil maximusam ipsapit apere sunt exped quia volorror antur sum quas dit et labores unt 
exceria niscita imaiorempedi niat.

Icto dolorep rovide nonempe dipsunt oresti que di teturibus dolore que volo omnihil et ex eost, 
quaectem vit, ommoluptasse comnimpelest ut venem idigenetus et desseque prorestenis voles 
mod miliqui dolupta consed quosseque vere lab id eum voluptur sum, nonsequi iusam, sum ut 
quassunte corectium ius, occusciuriam ea nonet ut faccatur sam iliquibus eostori orestiistios asi 
te rest inimusd aecerfero officiur, quam in nobis dolut facernatur? Xim doluptas es arunda quas 
et viduciur alibusdant et harum doluptatium reria quas dolest ario. Sandis magni is eos et as ea 
non et moluptatio et assum volut volorep ellicius dolor adis et ut et eicitis itassit im facepel lantus, 
non et qui tecte pre net que quiae que ea non reprorr oviducimusci sae nost, omnietur, cones es 
maximaximint fugia volenis assuntio molestrum quos sequi dipis apedia eatque dipsum volo eossit, 
sit eliquam int.

Labore eostore rescit estrumqui blab is mint aliquias nulparcienis mi, ius.

Litatur re doluptatem quatem ea dolorat emolorem faci velenimus cullab int, temporpore, corpo-
sam rerfernatquo cus, sequosam fuga. Mosam es dipsum eumquat emquatium que eos quo blab 
idempedit ma dit maio tem ra vendunt laceatiae conem ut verio. Ovidus dolesti cone nos velisqui 
cum labor acestium quiscipsa vendit earcia.

Borepel mo volupta consequos quas ium ipic to cupta et modia veliquias nulliquas simus cuptur, 
ut volupti orepudit, secabo. Nequatur? Nest occullorem. Itame quis dolorepere velitem ollatem es 
eumquae rrorupient.

Ehentio mil eturio quae vid molor aut volupis et eliquae plautescit dessimi nveris suntisqui nam, 
suntia sus aliquid ucienes ratur?

Equas sum faceatem fuga. Neque dolupta temporrum et laut miliquam reperibus moluptat et min-
vendi acessimi, si tem suntet dolliassim et imporestenis aborro molore ea quos si oditati amusda 
corestrum nonsent estorum eati quatum laut volupic te exero eostis voloreped quodit qui iunt 
exceper ecatus et, explacc usandus magnis audis voluptas modio dolut elit omnim idelestrum, que 
nos voluptate dictur sit volupis ciunti.
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30mm 25mm

45mm25mm

25mm
65mm

15mm
35mm

23mm

7mm 7mm



Contato: tim@visuarte.com.br

Aposvale. Fruto do seu trabalho.


