MANUAL DE APLICAÇÃO DA MARCA
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INTRODUÇÃO
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Este manual tem como objetivo principal orientar a aplicação correta da
marca da FASB, seu maior patrimônio. Ela é a assinatura da empresa e a
sua utilização correta é essencial para que as pessoas associem a ela
valores como a qualidade dos serviços educacionais prestados à
comunidade.
As regras para aplicação desses elementos foram desenvolvidas para
manter a personalidade e as características visuais da marca FASB,
indicando as normas de utilização correta nas mais variadas peças de
comunicação visual.
Para garantir o sucesso da marca e fortalecer a imagem da FASB no
mercado de forma definitiva, siga rigorosamente todas as instruções
fornecidas neste Manual e não hesite em consultá-lo sempre que surgir
uma dúvida.
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CONCEITO
A pomba ultrapassando a
linha do horizonte indica
progressão e crescimento.

A disposição das faixas
indica o desenho das asas
da pomba e a letra F.

Tipologia mais moderna
e simples.

SIGNIFICADO DAS CORES:

Azul:
Cor profunda, calma. Denota
uma certa maturidade. Quando
escuro, o azul chama ao infinito.
Produz segurança e simboliza
confiança e trânquilidade

Laranja:
Transborda
irradiação
e
expansão. É acolhedor, quente,
íntimo. Denota movimento.

MALHA DE PRODUÇÃO
Uso do guia

Algumas versões para aplicação do logotipo da FASB em superfícies como muros,
painéis e outdoors deverão respeitar a malha de produção para que, no momento da
ampliação, o símbolo e a tipologia não percam as devidas proporções.
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VARIAÇÕES SETORIAIS

SOEPE

NUPPE

Responsabilidade
Social

Empresa Júnior
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SISTEMA DE ASSINATURAS
A marca da Faculdade do Sul da Bahia é composta de um símbolo e um logotipo. O
símbolo é composto por uma pomba estilizada na cor laranja e o logotipo é escrito em
azul, na tipologia Myriad Pro Bold, em caixa alta, com o nome da Faculdade do Sul da
Bahia escrito por extenso logo abaixo.
O símbolo e o logotipo devem estar sempre integrados, respeitando o desenho
construtivo com as medidas corretas entre os elementos que compõem a marca da
FASB.

Monocromático

Retícula
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TIPOGRAFIA
É necessário seguir o padrão de fontes do logotipo da FASB na composição de textos
impressos para alcançar o fortalecimento da sua imagem institucional.

Texto primário: Myriad Pro Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()
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PADRÃO CROMÁTICO
A cor é um elemento de destaque da identidade visual da FASB e sempre deve ser
valorizada em suas variadas aplicações, as cores institucionais são o azul e o laranja.
A cor laranja por originalidade e profundidade efetiva sob a pomba, possui um degradê
onde há uma variação de tom sobre tom, porém podendo ser usada sem efeitos de
profundidade, reduzindo custos provenientes em algumas situações.
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VARIAÇÕES PROIBIDAS
Uso incorreto

Lembre-se, o bom uso de nossa marca que assegura seu poder de mercado.
Considere os seguintes exemplos de como o logotipo da FASB não pode ser aplicado.
1. Alterar o alinhamento do texto

5. Alterar a tipologia do logotipo

2. Distorcer a forma do logotipo

6. Alterar a cor do símbolo (pomba)

3. Apagar partes do logotipo

7. Alterar a cor do texto

4. Sobrepor qualquer texto ou marca

8. Alterar a cor do logotipo

ào logotipo da FASB

9. Aplicar a marca sobre imagens
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REDUÇÃO MÍNIMA
Para assegurar a boa leitura da marca da FASB, a redução mínima determinada deverá
ser respeitada, bem como as margens laterais.
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DEPARTAMENTO DE COMUNIÇÃO E MARKETING

Fone: 73.3011.7000
E-mail: mkt@ffassis.edu.br

