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Onde tudo se encaixa.

Este documento é um guia sobre os elementos
que se juntam para formar a identidade visual da
marca Priorart e sua correta aplicação.
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A pedra fundamental de
uma marca forte é uma
identidade clara.

Bem vindo

Bem vindo ao manual de identidade visual da marca Priorart.
Nas páginas seguintes, você encontrará as orientações mais relevantes sobre
a aplicação da identidade visual corporativa que contribui para a construção e
fortalecimento da marca Priorart.
A pedra fundamental de uma marca forte é uma identidade clara.
Desejamos que a nossa marca sirva como um elo de conexão entre o público
e os nossos valores e visão.
Como um dos nossos ativos competitivos essenciais, nosso logotipo deve ser
comunicado através de uma aplicação coerente e correta.
A Priorart Soluções Digitais é proprietária da marca, e o símbolo de marca registrada deve aparecer em todos os momentos que a logomarca da Priorart for utilizada.
Este manual abrange características fundamentais, tais como simbologia, guia
das cores, tipografia e utiliza;cão da logomarca.
Nas páginas seguintes, vamos explorar maneiras de implementar a identidade
visual corporativa da Priorart em todos os tipos de publicações.
Esperamos que você aprecie a leitura deste manual.

© Copyright 2014 Priorart Soluções Digitais
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Cada coisa a seu tempo.

Conteúdo
deste
manual

Parte 1
Identidade
Corporativa
páginas 11-14

Parte 2
Guia de cores
páginas 16-18

Parte 3
Símbolo

páginas 19-25

Parte 4
Logomarca e
variações
páginas 26-40

Parte 5
Tipografia

páginas 41-42

Se você deseja obter mais informações sobre a marca Priorart e o desenvolvimento de
marcas e manuais de identidade visual, entre em contato conosco:
Tel: +55 (16) 3357-3801
Mobile: +55 (19) 9-9114-4224
e-mail: contato@priorart.com.br
www.priorart.com.br.
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E para encontrar a
agulha no palheiro...
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Introdução

Seção 1

Cultura Corporativa
1.1.1 Priorart

A Priorart é uma empresa de consultoria e serviços de marketing digital com
campo de atuação focado em ambientes online e soluções para Internet.

1.1.2 A nossa

Nossa missão é duradoura e declara o nosso propósito como empresa, servindo como guia para todas as nossas ações e decisões.

Missão

“

MISSÃO: Utilizar a Internet estrategicamente como
poderosa ferramenta de Marketing, proporcionando
momentos de criatividade, paixão, otimismo e
emoção, inspirando pessoas e criando valor
para fazer a diferença.

”

1.1.3 A nossa
Visão

Nossa visão orienta todos os aspectos do nosso negócio, descrevendo o
que temos de realizar, a fim de continuar a alcançar um crescimento sustentável e de qualidade.
๏ Negócio: Atuar estrategicamente no aprimoramento da notoriedade
online de marcas e empresas, agregando qualidade e diferencial através de conhecimentos e experiências em criação artística para antecipar e satisfazer os desejos e necessidades das pessoas.
๏ Pessoas: ser um ótimo lugar para trabalhar onde as pessoas são motivadas a fazer o melhor que pode ser feito.
๏ Portfólio: Oferecer para empresas e instituições, uma ampla carteira
de soluções digitais, incluindo: Desenvolvimento de brandings, construção/design/manutenção de web sites e aplicativos, práticas SEO e
SEM, criação e gerenciamento de campanhas publicitárias online, curadoria e moderação de blogs e redes sociais, mecânica e gamificação
de ambientes online.
๏ Parceiros: Cultivar uma rede vencedora de clientes e fornecedores,
para juntos, criar resistência e valor mútuo.
๏ Planeta: Ser responsável para fazer a diferença, criando e apoiando
projetos sustentáveis.
๏ Resultado: promover retorno financeiro de longo prazo para nossos
colaboradores e acionistas, que devem ser conscientes das nossas responsabilidades globais.
๏ Produtividade: Ser uma organização altamente eficaz, magra e veloz.
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Cultura Corporativa

1.1.4 Os nossos
Valores

Introdução

Nossos valores servem como uma bússola para nossas ações e descrevem
a forma como nos comportamos no mundo.
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏

1.1.5 A nossa
Cultura

Criatividade: Ser diferente
Liderança: A coragem de construir um futuro melhor
Colaboração: O gênio coletivo da Alavancagem
Integridade: Ser real
Prestação de contas: Se isto tem que ser para todos, é para mim também
Paixão: Cometidas no coração e na mente
Diversidade: Tão abrangente quanto as nossas marcas
Qualidade: O que fazemos, fazemos bem

Nossa Cultura Vencedora define as atitudes e comportamentos que serão
exigidos de nós para tornar a nossa Visão uma realidade.

Foco no Mercado
Focar nas necessidades dos nossos consumidores, clientes e parceiros
๏
๏
๏
๏

Sair para o mercado e ouvir, observar e aprender
Possuir uma visão de mundo
Concentrar-se em execução no mercado, todos os dias
Ser insaciavelmente curiosos

Trabalhar de forma inteligente
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏

Agir com urgência
Permanecer atento para se ajustar rapidamente às mudanças
Ter a coragem de mudar de rumo quando necessário
Permanecer construtivamente desconte
Trabalhar de forma eficiente
Ser responsável por nossos atos e omissões
Promover o respeitar à hierarquia corporativa e focar sempre na construção de valores
๏ Recompensar os nossos colaboradores por assumirem riscos e encontrar melhores maneiras para resolver problemas
๏ Aprender com os nossos resultados - o que funcionou e o que não
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Introdução

Seção 2

A Marca Priorart
1.2.1 Marca &
Valores

Os nossos valores são os alicerces fundamentais da
marca Priorart.
Entendemos que somos marcados por nossa atitude. É preciso tempo e dedicação para estabelecer uma marca de sucesso baseada na confiança, honestidade e no comprometimento da entrega do que foi prometido.
Para marcar nossa marca de maneira positiva, é essencial que os nossos valores fundamentais sejam refletidos em todos os aspectos de nossas logos.
Por onde passamos, inspirarmos sempre criatividade, paixão, otimismo e
felicidade.

1.2.2 Origem
do nome
Priorart

O nome Priorart é uma composição morfológica que contém pelo menos 5
conceitos básicos que, juntos, mesmo que indiretamente, revelam a história
e retratam as principais características da empresa.
Prior: do latim = o primeiro.
Priorat (conceito): Palavra catalana que surgiu na Idade Media e se referia
às ordens monásticas, formadas por homens ou mulheres que haviam feito
votos por uma causa religiosa.
Art: Arte em catalão e inglês
Prior Art: Expressão da língua inglesa utilizada na lei de patentes, e se refere
a toda informação e conhecimento pré existentes à data de registro de uma
patente. Uma invenção só é patenteada se for comprovado que não haja
uma “prior art” à seu respeito, seja esta em forma de patente legal, publicações, palestras, ou qualquer tipo de conhecimento prévio público sobre o
invento em questão.
Desta maneira, a Priorart atua como uma ordem monástica submetida e guiada por aspirações artísticas, se tornando a detentora natural de todas as
“ideias originais fundamentais” (Prior Art) de tudo aquilo que é novo, diferente e original.
Priorat é também o nome da terra natal de Nuria Gaigher, fundadora da
Priorart Soluções Digitais. Comarca situada no nordeste da Espanha, entre
o Campo de Tarragona e as Terras do Ebro, próxima a Barcelona, possui este
nome pois se originou de um assentamento da ordem de monges
Cartoixans que formaram o Priorat da Cartoixa de Scala Dei.
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A Marca Priorart

1.2.3 Elementos
da Marca

Introdução

Seção 2

Para solidificar a marca Priorart, há 4 elementos-chave que funcionam tanto
de maneira independente como em conjunto: Símbolo, logotipo, logomarca,
cores e tipografia. Esses elementos são os pilares fundamentais da marca. A
sua correta aplicação deve ser respeitada em todos os momentos, para apresentar a Priorart de uma forma coerente e clara.
Este manual aborda cada elemento da marca individualmente, e fornece instruções claras no que diz respeito à sua respectiva aplicação.

Símbolo

Cores

t
r
a
r
abcde
o
i
fghijkl
Pr

Logomarca

Tipografia

mnop
qrstuv
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As Cores Priorart

Seção 1

Especificações Técnicas
2.1.1 O Espectro
de cores

As cores possuem uma importância crucial na identificação visual da marca
Priorart. A relação abaixo apresenta as especificações técnicas para impressão
e reprodução digital.

#cd4040

Vermelho Moderado
Cor hexadecimal: # CB4154
RGB: 203, 65, 84
CMYK: 0, 68, 59, 20
Cor web aproximada: MAHOGANY FLUSH, RED

#eae353

Amarelo suave
Cor hexadecimal: #eae353
RGB: 234, 227, 83
CMYK: 0, 3, 65, 8
Cor web aproximada: CONFETTI

#2480bb

Azul Moderado Forte
Cor hexadecimal: #2480bb
RGB: 36, 128, 187
CMYK: 81, 32, 0, 27
Cor web aproximada: MARINER

#9DC54B

Verde Moderado
Cor hexadecimal: #9dc54b
RGB: 157, 197, 75
CMYK: 20, 0, 62, 23
Cor web aproximada: CELERY

#464449

Cinza-Violeta super escuro
Cor hexadecimal: #9dc54b
RGB: 70, 68, 73
CMYK: 4, 7, 0, 71
Cor web aproximada: SHIP GRAY
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As Cores Priorart

Seção 2

Simbologia
2.2.1 A simbologia

A relação abaixo apresenta a simbologia das cores na marca Priorart.

das cores

Vermelho
Moderado

Amarelo
suave

Azul Forte
Moderado

Verde
Moderado

Cinza-Violeta
super escuro

Movimento, energia, poder, amor, paixão, velocidade, perigo e vida. O vermelho é a cor mais intensa em emoções. É energético, jovem e arrojado. A cor
vermelha está associado ao fogo, e portanto à ação, emoção e paixão. A tonalidade moderada do vermelho Priorart incita o entusiasmo e a criatividade.

Felicidade, otimismo, bondade, simpatia, energia, calor e prazer. O Amarelo
remete à ideia de luz solar e, portanto, está associado com o calor, felicidade
e alegria. Amarelo também associa-se com a parte intelectual da mente e estimula o lado lógico do cérebro e clareza mental. Promove a sabedoria e
inspira o pensamento original e ideias criativas. A tonalidade suave do amarelo Priorart é otimista e jovem, e incita a concentração, raciocínio e memória.
Credibilidade, paz, água, calma, limpeza, foco, médico, profissional, legislação, negócio, lealdade. Pode ser visto como o oposto do vermelho. Enquanto o vermelho instiga o agir imediato, o azul estimula a calma e a ponderação antes da tomada de uma decisão. O Azul forte moderado da Priorart simboliza estabilidade, responsabilidade e comunicação aberta.
Natural, orgânico, saúde, educação, jovem, criatividade, aventura, atualidade,
ecológico, calma. A cor verde está associada a frescor, crescimento e saúde.
É uma cor relaxante e a tonalidade moderada do verde Priorart simboliza a
aprendizagem constante e a evolução criativa.

Prática, solidariedade, maturidade, conservadorismo e seriedade. O cinza representa a autoridade criativa. Também representa o conhecimento, a experiência e a confiança. O cinza funciona como uma base para dar mais visibilidade às cores da Priorart, porém, demasiado cinza criaria uma barreira para o
observador. Por isso, o Cinza da Priorart tem uma tonalidade violeta, que é
uma cor associada com a espiritualidade. Por ser uma cor muito rara de ser
encontrada na natureza, representa também as invenções do mundo artificial, criadas pelo homem.
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O Símbolo

Seção 1

Significado
3.1.1 O símbolo
da marca
Priorart

O símbolo é o elemento central de uma identidade visual. É o item primário
para o reconhecimento instantâneo de qualquer marca em qualquer espaço.
O símbolo da Priorart é construído a partir da forma simples de um moinho
de vento colorido, que simboliza o poder das artes e da criatividade, rodeado por quatro formas abstratas que representam pessoas se comunicando.

O desenho do símbolo se constitui a partir das relações entre seus elementos: as distâncias, os alinhamentos e as cores. O conjunto da composição
proporciona uma sensação visual de equilíbrio, harmonia , movimento e estabilidade.

Cada elemento individual, assim como a combinação entre eles simbolizam
vários conceitos, ideias e valores que, juntos, representam a marca Priorart.
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O Símbolo

Seção 2

Elementos Do Símbolo
3.2.1 Elementos
básicos do

O símbolo é constituído basicamente pelo espelhamento de duas únicas formas arranjadas dentro de um círculo.
Elemento 1:

símbolo

Elemento 2:

Triângulo escaleno

3.2.2 Significado
dos elementos

Forma Abstrata

Elemento 3:

Círculo

Na sequência, uma breve descrição de cada elemento do símbolo Priorart e
sua função simbólica na marca:

O triângulo é uma figura geométrica fundamentada em uma base sólida, que
significa crescimento em direção a um objetivo.

Elemento 1:

c

110º

b

a
Triângulo escaleno

Elemento 2:
ção!

a
comunic

O triângulo da Priorart é um triângulo escaleno (o triângulo imperfeito), pois
possui todos os ângulos diferentes entre si.
O triângulo escaleno é associado ao elemento Ar, que representa o pensamento, as ideias, a criatividade, o raciocínio e a filosofia.

Esta forma abstrata transmite duas ideias distintas, dependendo do posicionamento. Na vertical lembra uma face de um rosto de perfil, enquanto que
na horizontal, remeta à ideia de um balão de diálogo.
Arranjadas no símbolo em torno do moinho de vento, simbolizam a capacidade das artes em facilitar a comunicação e entendimento entre pessoas diferentes e com pontos de vista distintos.

Forma Abstrata

Elemento 3:

O círculo é uma das figuras geométricas principais, que contém um rico simbolismo, e sempre foi associado à totalidade universal.
Na marca Priorart o círculo funciona como contêiner do conjunto de elementos
que formam o símbolo, atuando como unificador de todas as formas e espaços vazios que constituem a logo final.

Círculo
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Elementos do Símbolo

3.2.3 Combinação
dos elementos
básicos

3.2.4 O Moinho
de vento

O Símbolo

O desenho do símbolo se constitui a partir das relações entre seus elementos básicos. As formas e espaços vazios resultantes da combinação
dos elementos básicos simbolizam vários conceitos, ideias e valores que
representam a marca Priorart.

Os 4 triângulos escalenos espelhados em 0º, 90º no sentido horário, 90º no
sentido anti-horário e 180º, resultam na forma de um moinho de vento que
ocupa a parte central do símbolo da marca Priorart.

colorido

Os moinhos de vento utilizam o ar como fonte de energia, a chamada "energia eólica". O elemento Ar, como já visto, é o elemento da natureza associado ao pensamento, às ideias, à criatividade, ao raciocínio e à filosofia.
O moinho de vento colorido da Priorart simboliza que nossa fonte de energia
é a criatividade. Assim como o ar, a criatividade é uma fonte de energia sustentável, intangível e inesgotável.
Também remete à ideia de cata-vento infantil, um brinquedo folclórico simples e unisex que representa por si só, todo o universo de brinquedos existentes para crianças. Brinquedos são ferramentas que proporcionam à criança demonstrar e criar fantasias de suas vivências e experiências. Representam desafios e são convites ao brincar.
O moinho de vento colorido destacado no centro de nossa marca é um convite ao brincar com as ideias e a criatividade, e simboliza que, assim como as
crianças, a Priorart é curiosa por natureza e está sempre em busca de novos
desafios. Neste sentido, para a Priorart, brincadeira é coisa séria.
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Seção 2

Elementos do Símbolo

3.2.5 Pessoas se
comunicando ao
redor do moinho

O Símbolo

Seção 2

As 4 formas abstratas espelhadas em 0º, 90º no sentido horário, 90º no sentido anti-horário e 180º, simbolizam pessoas diferentes com pontos de vistas
distintos se comunicando em torno do moinho. O espaço vazio entre as formas resultam no negativo da imagem do moinho da Priorart.

ção!

a
comunic

A ideia de diferentes pontos de vista está representada pelo triângulo escaleno posicionado ao lado da forma abstrata.
A Arte é a facilitadora efetiva da comunicação humana e é uma poderosa ferramenta aglutinadora de ideias diferentes.
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Elementos do Símbolo

3.2.6 O moinho
da Priorart

O Símbolo

Seção 2

A composição das formas foram aplicadas dentro do círculo em um ângulo
que provoca uma ilusão de ótica que dá a ideia de ação e movimento.

sempre girando

3.2.7 Os elementos
invisíveis.

O símbolo esconde em seus espaços negativos, alguns elementos que também fornecem pistas sobre a história e os valores da Priorart. A palavra é de
prata, o silêncio é de ouro.

A cruz templaria do
Priorat de Scala Dei

Os pontos cardeais
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O Símbolo

Seção 3

Utilização Isolada Do Símbolo
3.3.1 Utilização
separada do
simbolo e
logotipo

O símbolo, preferencialmente, deve ser utilizado juntamente com a tipografia, na logomarca principal, ao invés de ser a única marca gráfica. No entanto,
pode ser usado como um elemento de marca independente quando se fizer
necessário. Por exemplo, o símbolo pode ser utilizado como favicon (pequena logo exibida na barra de endereço dos navegadores de Internet) em um
boton de lapela, ou em um emblema de metal.
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A Logomarca

Seção 1

Assinaturas Principais
4.1.1 A
Logomarca
Priorart

A assinatura principal da Priorart é formada pela união de símbolo + tipografia. Prioritariamente, deve ser aplicada nas cores institucionais sobre fundo
branco com tipografia escura e no fundo escuro com a tipografia branca, respeitando sempre as proporções e os alinhamentos entre todos os elementos que constituem a marca.
Existam três configurações preferíveis para a utilização da marca: vertical, logotipo isolado e horizontal. A disposição do símbolo e tipografia não deve
ser alterada de forma alguma.
vertical

horizontal

Priorart
Tipografia

A utilização do logotipo isolado é permitida em algumas peças gráficas,
como aplicação em rodapés de livros ou documentos. Contudo, a aplicação
deve ser cautelosa para que não haja descaracterização da marca.
27

A Logomarca

Seção 2

Área De Proteção
proteção

A área de proteção deve sempre ser respeitada para possibilitar uma representação visual limpa e uma fácil leitura da marca. Nenhuma informação ou
elemento gráfico (textos, outras assinaturas etc.) deve ser colocado dentro
desta área.
Os diagramas a seguir possibilitam a visualização da geometria da marca e a
malha quadriculada estabelece as proporções entre os elementos.
Não é permitido redesenhar a marca. Os arquivos digitais, com todas as versões permitidas, podem ser encontrados no portal da Priorart.

1x

altura

4.2.1 A Área de

P

1x

1x

1x

1x

=X

1x

1x
1x

1x

1x

Tanto para as aplicações na vertical quanto na horizontal, o módulo X equivale à altura da letra ‘P’, e a área de proteção é definida por 1X.
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Seção 3

Redução Máxima
4.3.1 Tamanho
Mínimo

Para garantir a reprodução legível da marca, foi estabelecida a redução máxima de cada uma de suas assinaturas.
Se o logotipo precisar ser reduzido ainda mais em tamanho, deve ser sempre feito em proporção como um todo. A relação entre a escrita e o tamanho
do símbolo não deve ser adulterada.

Assinatura

Altura mínima
Digital

Impresso

100 px

10 mm

50 px

5 mm

40 px

4 mm

50 px

5 mm

Aplicação em relevo

30 mm

Para aplicação em relevo,
deve-se utilizar a marca em
sua versão monocromática.
(vide página 32).

29

A Logomarca

Seção 4

Versão Colorida 3D
4.4.1 Logomarca
colorida 3D

Estas são as logomarcas preferidas que devem ser usadas em todos os momentos, sempre que possível, embora existam outras variações coloridas em
2D mais indicadas para impressão em papelaria, A versão 3D foi desenvolvida para dar maior rendimento visual à marca, permitindo uma melhor percepção visual de seus elementos, e é indicada para aplicações em comunicação
de massa, publicidade, publicações digitais, totem luminoso, propaganda e
ações promocionais que permitam o seu uso correto, isto é, sempre em impressão policrômica (4 cores), nunca em 2 cores ou monocromática.

As cores devem seguir rigidamente as especificações técnicas (vide página 17 a tabela
com os valores exatos nas
escalas para impressão e reprodução digital: Hexacromia, RGB e CMYK), e jamais
podem ser apresentadas em
tonalidades distintas. Caso a
publicação ou impressão não
possibilite a utilização dessas
tonalidades, aconselha-se a
adoção da logomarca monocromática (vide página 32).

Em fundos claros a cor da tipografia deve ser positiva, e em fundos escuros a
negativa, respeitando os critérios de contraste e legibilidade. As proporções e
os alinhamentos em relação ao símbolo nunca devem ser alterados.
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A Logomarca

Seção 5

Versão Colorida 2D
4.5.1 Logomarcas
Colorida 2D

As logomarcas em versão 2D são as mais indicadas para aplicações em papelaria. Sempre deve ser aplicado em fundo homogêneo, preferencialmente
em fundo branco (tipografia positiva) ou negro (tipografia negativa), respeitando as proporções e os alinhamentos em relação ao símbolo.

As cores devem seguir rigidamente as especificações técnicas (vide página 17 a tabela
com os valores exatos nas
escalas para impressão e reprodução digital: Hexacromia, RGB e CMYK), e jamais
podem ser apresentadas em
tonalidades distintas. Caso a
publicação ou impressão não
possibilite a utilização dessas
tonalidades, aconselha-se a
adoção da logomarca monocromática (vide página 32).
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Seção 6

Versão Monocromática
4.6.1 Versão
monocromática

A marca possui uma versão monocromática que deve ser aplicada exclusivamente nas cores preta (versão positiva) ou branca (versão negativa), pois
qualquer outra cromia pode comprometer a caracterização da identidade visual.
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Seção 7

Versão Outline
4.7.1 Versão em
Outline

A versão em Outline é recomendada para uso em papel jornal, fax e aplicações em bordado. As linhas podem ser pretas ou brancas, dependendo do
contraste e legibilidade em cada situação. A espessura da linha pode variar
dependendo dos materiais, superfície e escala de aplicação.

Para garantir a legibilidade da marca em Outline, deve-se obedecer os dimensionamentos para a redução máxima de cada uma das assinaturas conforme diagrama abaixo:

Altura mínima
Impresso
15 mm

10 mm

8 mm

10 mm
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Seção 8

Marca D'água
4.8.1 Marca
d’água

Para aplicação de marca d’água eletrônica deve ser utilizada a versão monocromática com 70% de opacidade.

eletrônica

O posicionamento indicado abaixo garante unidade visual entre todos os vídeos e evita que a assinatura conflite com legendas que podem aparecer na
basa da tela.
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Seção 9

Aplicação Em Fundo Cinza
Para fundos em tonalidades de cinza, deve-se optar por uma versão colorida, de acordo com a tabela de legibilidade apresentada abaixo:

4.9.1 Versão
colorida em
fundos cinza

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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4.9.2 Versão

Seção 9

Para fundos em tonalidades de cinza, deve-se optar por uma versão monocromática, de acordo com a tabela de legibilidade apresentada abaixo:

monocromática
em fundos cinza

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

10%

20%

30%

40%

50%

Priorart

Priorart

60%

70%

Priorart Priorart
80%

90%
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Seção 10

Aplicação Em Fundos Coloridos
4.10.1 Fundos
coloridos claros
10% de amarelo

4.10.2 Fundos
coloridos

É possível aplicar a marca com as cores originais sobre fundos homogêneos
e claros até uma porcentagem limite de 10% da saturação total da cor.
10% de verde

10% de azul

10% de vermelho

10% de roxo

Para aplicações em fundo escuro, deve-se optar por uma versão monocromática, respeitando critérios de contraste e legibilidade.

escuros
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Seção 11

Aplicação Em Fotografia
4.11.1 Aplicação
em fotografias

A versão 3D da marca Priorart pode ser utilizada sobre fundos de outras cores ou fundos com cores e ilustrações, desde que seja mantida a sua legibilidade.
Alguns exemplos da aplicação correta da marca 3D em fotos:

4.11.2 Exemplos
de aplicação
correta em
fotografias
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4.11.3 Exemplos
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Seção 11

Alguns exemplos da aplicação incorreta da marca 3D em fotos:

de aplicação
incorreta em
fotografias

As ilustrações de aplicações incorretas apresentadas acima são exemplos e
não encerram a possibilidade de haver outras composições fora do padrão.
O importante é que a legibilidade não seja comprometida. Evite sobretudo
as composições de leiautes com predominância das cores institucionais: vermelho, amarelo, azul e verde.
Quando a legibilidade for afetada, a melhor opção é o uso da marca em um
box branco sem bordas. O box sob a assinatura deve contemplar as margens de proteção da marca, conforme descrito na página 28 deste manual.
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Seção 12

Utilização Incorreta
4.12.1 Exemplos
de utilização

As ilustrações de aplicações incorretas apresentadas abaixo são exemplos e
não encerram a possibilidade de haver outras composições fora do padrão.

incorreta da
marca
Não distorça

Não inclinar

Não rotacionar

não mudar a posição e
proporção dos elementos

Não alterar as cores

Não alterar
tipografia

Priorart

Não aplicar sobre as
cores institucionais

Não aplicar sobre as
cores institucionais

Não aplicar sobre as
cores institucionais

N!ao aplicar em fundo
heterogêneo

N!ao aplicar em fundo
de cores heterogêneas

Desrespeitar a área
de proteção
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Não alterar cor da
tipografia

Priorart

Não aplicar sobre as
cores institucionais

Não rotacionar
aplicar sobre as
Não
cores institucionais

Desrespeitar critérios de
contraste e legibilidade

Desrespeitar critérios de
contraste e legibilidade
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Seção 1

Fonte
5.1.1 Iguais: AACD
Unique Type

Assim como o símbolo, a tipografia desempenha um papel fundamental na
comunicação da personalidade da Priorart.
A fonte “Iguais - AACD Unique Types” são fontes muito especiais, inspiradas
nas crianças atendidas pela AACD. Há mais de 60 anos atendendo crianças
e jovens com os mais diversos tipos de deficiência, a AACD lançou a iniciativa Unique Types com o intuito de usar o computador como uma plataforma
para combater o preconceito contra deficientes físicos. A deficiência física é
um desafio encarado por cerca de 14,5% da população brasileira, segundo o
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O projeto inspira designers gráficos, artistas digitais e tipógrafos; e os desafia a criar fontes inspiradas nas crianças que sofrem com algum problema físico. As fontes são registradas sob licenças Creative Commons e podem ser
usadas por outras agências em suas campanhas.

A iniciativa segue uma das diretrizes da instituição, que é a integração social
dos portadores de necessidades especiais - mostrando que eles podem fazer praticamente tudo que as pessoas sem deficiência podem. A AACD convocou designers e dessa iniciativa surgiram mais de 20 fontes inspiradas nas
crianças atendidas em suas unidades.
A proposta, então, foi levada a agências de propaganda, para que elas usassem as Unique Types em suas campanhas. Assim como vários publicitários e
agências, a Priorart aderiu prontamente ao chamado. "Ao fazer isso, mostramos que a agência apoia a causa da AACD, pois as fontes são especiais,
mas funcionam como qualquer outra", diz Raphael Vasconcellos, vice-presidente de Criação da Agência Click Isobar, responsável pela comunicação digital da AACD.
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