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MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL  |  USO

Para que a Bovenau obtenha uma sólida e única 
imagem, perante seus clientes, fornecedores e 
público interno, é necessária uma programação e 
organização dos elementos dessa imagem, tais 
como logotipo, símbolo, cores e tipogra�a.

Este manual foi elaborado a �m de orientar todas as 
pessoas que necessitem utilizar algum componente 
dessa nova identidade visual da Bovenau.



1 - BOVENAU  |  APRESENTAÇÃO

Para agregar sentido, liberdade e alma à 
marca, a barra superior do logotipo antigo 
foi eliminada e a da base foi fragmentada 
para alimentar o conceito subjetivo de 
subida, movimento, escada, elevação.

1 - BOVENAU  |  ASSINATURAS COM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Razão social, slogan e as denominações
das divisões industriais, quando �zerem
parte da assinatura Bovenau, deverão
ser aplicadas abaixo ou ao lado direito
do logotipo, sempre em Helvetica Heavy
e na mesma cor utilizada na assinatura.

1 - BOVENAU  |  ASSINATURAS COM ENDEREÇAMENTO

A razão social, quando associada ao bloco de textos do endereçamento, deve ser 
composta em Helvetica. Todo o bloco de texto pode ser composto.
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2 - BOVENAU  |  CORES INSTITUCIONAIS

A �delidade na reprodução das cores é um 
item fundamental para garantir a consistência 
da imagem da empresa. Veri�que a �delidade 
das tonalidades comparando-as sempre com 
a escala Pantone Formula Guide.

2 - BOVENAU  |  PATTERN

O pattern deverá aparecer com degradê 
de tons de azul sobre o fundo sólido. A 
aplicação do logotipo deverá ser sempre 
em negativo.

PANTONE 2756 C

C: 100
M: 80
Y: 0
K: 40

PANTONE
Cool Gray 5C
C: 0
M: 0
Y : 0
K : 30

DEGRADÊ

C: 100    
M: 80    
Y: 0
K: 40

C: 100    
M: 80    
Y: 0
K: 60

C: 100    
M: 80    
Y: 0
K: 60

DEGRADÊ

C: 100
M: 80
Y: 0
K: 40
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3 - BOVENAU  |  FAMÍLIA TIPOGRÁFICA

A tipogra�a foi alterada de forma sutil para 
dar mais personalidade à marca. Revitalizar 
sem despersonalizar. Por sua alta legibilidade 
e resistência aos diversos processos de 
reprodução e utilização, a família tipográ�ca 
escolhida para a nova Identidade Visual da 
Bovenau foi a Helvetica.

Helvetica Neue 25 Ultra Light
Helvetica Neue 35 Thin
Helvetica Neue 45 Light
Helvetica Neue 55 Roman
Helvetica Neue 65 Medium
Helvetica Neue 75 Bold
Helvetica Neue 85 Heavy
Helvetica Neue 95 Black
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4 - BOVENAU  |  REDUÇÃO DO LOGOTIPO

A redução demasiada de qualquer logotipo 
di�culta a sua leitura e o seu reconhecimento.
No entanto, a determinação de limites de redução 
estará sujeita ao processo empregado, à 
qualidade do original utilizado e à qualidade de 
reprodução obtida.

Recomendamos como limite de redução do 
logotipo da Bovenau, para impressões em off-set, 
as medidas especi�cadas ao lado. A sua redução 
além desse limite comprometerá a sua leitura.

2 cm

5 - BOVENAU  |  POSITIVO E NEGATIVO

Positivo

Em caso de limitações quanto ao número 
de cores disponíveis em um determinado 
processo de impressão ou gravação, 
podem ser empregadas as versões 
monocromáticas do logotipo.

Negativo

Deve-se sempre dar preferência ao uso 
do logotipo nas cores institucionais em 
fundo branco. No entanto, ela também 
poderá ocorrer em negativo.
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6 - BOVENAU  |  ÁREA DE PROTEÇÃO

Para aplicação das assinaturas em fundo de 
cores vivas e vibrantes ou sobre fotos, 
ilustrações, textos, grá�cos ou locais, que 
possam confundir a leitura da marca, deve ser 
resguardado um espaço ao redor do logotipo, 
livre da interferência de outros elementos grá�cos 
para preservar sua integridade e legibilidade. A 
este espaço atribuímos o nome de “arejamento”.

7 - BOVENAU  |  APLICAÇÕES

Para aplicação em fundos coloridos, degradês ou 
texturas, deve usar a versão positiva ou negativa 
conforme a necessidade. Para fundos claros a 
versão positiva e para fundos escuros a versão 
negativa. Deve ser evitado o uso em texturas ou 
fotos que di�cultem a legibilidade do logotipo.
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8 - BOVENAU  | USOS INCORRETOS

O logotipo não deve ser alterado, seja nas suas 
cores, diagramação ou proporções. Ao lado 
�guram alguns erros que podem ocorrer. 
Comparando com o logotipo original, veri�que os 
usos incorretos e se assegure de que o logotipo 
da Bovenau nunca seja alterado.

9 - BOVENAU  | REPRODUÇÃO

A consolidação de uma marca requer sempre o 
uso correto de todos os seus elementos. Para 
aplicar a marca da Bovenau em qualquer meio, 
solicite sempre um arquivo eletrônico. Não tente 
redesenhá-la, pois você estará arriscando a 
qualidade da imagem do serviço.

Proporção

Cores

Elementos

Rotação Espaçamentos
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