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Neste manual estão demonstradas as deﬁnições conceituais, estratégicas e as normas de
aplicação do logotipo/marca Enllevo, nele estão expostos os conceitos para criar uma
normatização de escala cromática, fontes gráﬁcas, dimensões, elementos
complementares e especiﬁcações técnicas para a aplicação do Sistema de Identidade.
Este guia procura delimitar os limites em que o logo pode ser inserido. Sem o manual de
identidade visual o logotipo/marca ﬁca sem referência, podendo perder sua
característica caso seja aplicado de uma forma que o altere.
Quaisquer modiﬁcações e formas de utilização diferenciadas devem ser consultadas e
aprovadas pelo responsavel, gerente de Marketing do Grupo Enllevo®.
Se for necessário, um proﬁssional de comunicação poderá auxiliá-lo a fazer a correta
leitura e tradução da linguagem gráﬁca na aplicação destas normas durante a
implantação e manutenção dos projetos, assim como na continuidade do trabalho e
possíveis adequações às situações não previstas neste manual.
enllevo
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EXPRESSÕES TÉCNICAS
• Logotipo

• Logomarca

Em grego, “logos” signiﬁca conceito, signiﬁcado. Já “typos”

É uma palavra praticamente inexistente no vocabulário dos

signiﬁca símbolo ou ﬁgura. Assim, logotipo signiﬁca símbolo

proﬁssionais do mercado publicitário, mas é usada

visível de um conceito. “ENLLEVO”

por clientes que a confundem com a palavra logotipo.

• Marca

• Tipograﬁa “Fonte”

É representada graﬁcamente pela logo e pela identidade visual.

Conjunto de letras de uma mesma família (com o mesmo

Compreende o símbolo, o logotipo, as emoções e as cores. É o

desenho).

elemento principal da identidade visual da empresa, é através
dela que a empresa será identiﬁcada em qualquer lugar,
independente do conceito gráﬁco em que está inserida.

Símbolo Gráfico
enllevo

Tipo “Tipográfia”

Logotipo (Marca)
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EXPRESSÕES TÉCNICAS
• CMYK

• GRID

Processo de impressão ou visualização de cor dividida pela

Trama quadrangular “Grid” serve como base para a construção

mistura de cores aditivas: ciano, magenta, amarelo e preto

de qualquer arte que exija precisão.

(Impressão em quadricromia).

• RGB / HEXADECIMAL
Red, Green, Blue (vermelho, verde, azul).
Sistema de cores aditivas primárias utilizado pelos monitores de
vídeo dos computadores e televisões (Meios eletrônicos ou
digitais)

• PANTONE
Tabela universal de cores que associa cada tonalidade de cor a
um código. Padrão de cores muito utilizado em artes gráﬁcas
como referência para impressão (Impressão em cores especiais)

enllevo
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CONCEITO - Naming

Português

A Enllevo é a reformulação da Marca
Shapeness...

“Sensação ou Estado de Espírito”

• Sensação de contentamento, prazer ou êxtase;
• Estado de espírito, percepção causada por uma reação especíﬁca a um estímulo
externo ou interno enviada ao sistema nervoso central.
• Pessoa que encontra-se em estado de êxtase ou seja felicidade plena está em enlevo.

A marca Enllevo comtempla e enfatiza
as seguintes palavras chaves:

Sinônimos de Enlevo:

Êxtase, Encanto, Entusiasmo, Maravilha, Deliciar e Satisfação
Experiência

Conﬁança

Agilidade

Solução

Êxtase
Contentamento

enllevo
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CONCEITO - Marca
A Marca Enllevo, é o principal
identiﬁcador
visual
da
empresa
e
resulta
da
combinação de diferentes
elementos:

Experiência
Conﬁança

Agilidade

Logotipo feito por linhas, que simboliza a letra “E” contendo o uma especie de
linguagem, códigos e a troca de informações “assim como em um servidor” em seu
interior, formando também um computador, e seguido pela tipograﬁa “Aller”.

• Representa a letra “E”
• Códigos e Troca de Informações
• Servidor / Computador

Símbolo Gráﬁco

Logotipo
(Marca)

Solução

Tipo “Tipográﬁa”
Êxtase

Contentamento

Fonte: Aller bold
enllevo
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PROPORÇÕES DA MARCA - Grid Horizonal
A marca Enllevo possui proporções e
relações
especíﬁcas
em
sua
construção que não devem ser
alteradas. Essas proporções deﬁnem
o uso correto e são responsáveis pela
legibilidadetanto e reconhecimento
dos elementos da marca da marca.

x

enllevo
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PROPORÇÕES DA MARCA - Grid - Vertical
Trama quadrangular “Grid” serve
como base para a construção de
qualquer arte que exija precisão.

x

8

x

48px
48px

x

8
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ÁREA DE PROTEÇÃO
Área de Proteção ou reserva é o
espaço mínimo de afastamento que
deverá ser respeitado ao redor da
marca para assegurar a boa
percepção
e
legibilidade
da
assinatura gráﬁca, preservando-a de
interferências externas.
Nenhum gráﬁco, texto, fotograﬁa ou
ilustração pode aparecer nesse
espaço. Se possível, usar um espaço
maior em volta da assinatura para
melhor destacá-la.

enllevo

A área de proteção mínima
deve ser o tamanho da
largura do “e”da palavra

enllevo,
pela letra “x”.

representado
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A MARCA - Versões
Versão horizontal

A marca pode ocorrer em três
versões: uma horizontal, de uso
preferencial, outra na vertical e a
versão minimalista.
O uso da versão vertical será indicado
somente nas situações em que a
versão
preferencial
apresentar
diﬁculdades.

enllevo

Versão vertical

Versão minimalista
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Versão vertical

REDUÇÃO MÁXIMA
120px

A redução refere-se ao quanto a
marca pode ser reduzida sem que se
perca a legibilidade e leitura
confortável. A sua redução
além desse limite comprometerá a
leitura da marca.

24cm

80px

15cm

Ao lado veriﬁca-se os tamanhos
mínimos para aplicação da marca.

48px

8cm

24px
4cm

12px
2cm

enllevo
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VERSÕES CROMÁTICAS
Caso não haja a possibilidade de
utilização da marca positiva em
cores, estão previstas as versões
cromáticas, sendo alterada apenas
para branco.

Versão Principal Cromática fundo BRANCO

Versão Principal Cromática fundo PRETO

Versão Principal Cromática fundo PRETO

enllevo
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VERSÕES MONOCROMÁTICAS
Para casos especiais em que o uso da
assinatura visual “Marca/Logotipo”
se faz necessário em apenas uma cor,
dispomos da versão monocromática
positiva, versão monocromática
negativa e versão monocromática
azul.

enllevo
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VERSÕES ESCALA DE CINZA
Quando não for possível aplicar a
“Marca/Logotipo”
colorido
por
limitação
de
tecnologia
de
impressão, como em impressos a
laser, jornais, fax etc., deve-se usar
preferencialmente a versão em
escala de cinza.

Escala de Cinza

enllevo
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CORES - Tabela
A cor é parte fundamental para a
consolidação e reconhecimento de uma
marca.

Cores de Apoio

Foram escolhidas duas cores e um
degrade como apoio para a composição
da Marca/Logotipo, sendo que cada
uma destas deve ocupar a posição já
determinada,
não
devendo
ser
invertida em nenhuma das versões.
Para reprodução ﬁel, a marca deve
seguir as tabelas Pantone (em
impressões especiais), CMYK (para
impressão), RGB ou Hexadecimal
(para web).
enllevo

C 25%
M 0%
Y 9%
K 0%

R 181%

C 37%
M 0%
Y 12%
K 0%

R 149%

A6D38F
B5F4F2

G 244%

C 38%
M 0,13%

B 242%

Y 58%
K 0%
95E1E5

G 255%
B 229%

R 166%
G 211%

C 5%
M 0%
Y 31%
K 0%

R 243%

C 13%
M 2%
Y 46%
K 0%

R 225%

C 23%
M 3%
Y 59%
K 0%

R 202%

C 31%
M 16%
Y 68%
K 0%

R 183%

G 244%

F3F4BE

B 190%

G 229%

E1E5A1

B 161%

B 143%
C 49%
M 3%
Y 15%
K 0%

R 124%

C 58%
M 9%
Y 24%
K 0%

R 102%

7CC8D5

G 200%
B 213%

66B7BF

G 183%
B 191%

G 216%

CAD888

B 136%

G 188%

B7BC73

B 115%

63C8D4
C 57%
M 0,01%
Y 18%
K 0%
R 99%
G 200%
B 212%

Cores Principais
Escala Pantone
CMYK

7691 C
C
94%

367 C

M
70%

RGB

R
29

HEXA / WEB

1D5585

G
85

Y
24%
B
133

K
8%

C
45%
R
154

M
9%
G
188

Y
93%

K
0%

B
73

9ABC49
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CORES - Psicologia/Signiﬁcados
O olho e cérebro humano vivência as
cores ﬁsicamente, mentalmente e
emocionalmente. Como resultado, as
próprias cores têm signiﬁcados.
O simbolismo da cor é muitas vezes um
acordo cultural e as opiniões sobre
essas associações são variadas e as
vezes contraditórias.
Veja os signiﬁcados das cores “Enllevo”.
Color Design Workbook, 2008

enllevo
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AZUL
Associada com

Positivo

Informações extras

Oceano
Céu

Conhecimento
Paz
Masculinidade
Contemplação
Lealdade
Justiça
Inteligência

Faz o corpo produzir substâncias
químicas calmantes, relaxante;

Associada com

Positivo

Informações extras

Plantas
Coisas naturais
Meio ambiente

Fertilidade
Dinheiro
Crescimento
Cura
Sucesso
Natureza
Harmonia
Honestidade
Juventude

Verde é a cor que menos estressa
o olho;

A,bientes com cor azul gera mais
produtividade;
Roupa azul geralmente simboliza
lealdade e conﬁança.

VERDE

Verde é uma cor relaxante e
refrescante;
Verde signiﬁca "ande", tudo esta
caminhando de acordo.

18

TIPOGRAFIA - Principal
A Marca/logotipo Enllevo é projetado
com a tipograﬁa ALLER BLACK com
algumas alterações de espaçamentos.
Esta fonte possui um “desenho” mais
orgânico, aproximando o elemento
principal.

Aller Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
XYZ1234567890
. : ; , / ? ! = + - \ ( ) ª ° ´~^@ $ & $ %

Foi adotada a escrita em minúsculas, o
que
notoriamente
aumenta
a
legibilidade, além de conferir um ar
mais leve ao conjunto.
É o componente de leitura na imagem
da empresa, mas não deve ser usado
sozinho, porém sempre sob a marca
“imagem graﬁca”.
enllevo

Aller “Regular”

ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=

Aller “Regular”

ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=

Aller
“Família”
Aller “Regular”

ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=

Aller “Regular”

ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=
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TIPOGRAFIA - Apoio

Open Sans “Light”

A fonte Open Sans (Família), é uma
opção mais neutra para uma utilização
que supre uma diversidade maior
nas mídias. Mantem a característica de
uma fonte amigável e simples.
Tipograﬁa moderna e de boa
legibilidade, o uso dessa família
tipográﬁca está previsto também para
aplicações nos demais textos (anúncios
publicitários, cartas, endereços de
papelaria institucional, títulos, textos
de formulários etc.).

enllevo

Open Sans “Light Italic”

ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=
ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=

Open Sans “Regular”

ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=

Open Sans “Italic”

ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=

Open Sans “Semi Bold”

ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=

Open Sans
“Família”
Open Sans “Semi Bold Italic”

ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=

Open Sans “Bold”

ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=

Open Sans “Bold Italic”

ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=

Open Sans “Extrabold”

ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=

Open Sans “Extrabold Italic”

ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=
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Roboto “Thin Italic”

TIPOGRAFIA - Apoio
A fonte Roboto (Família), é uma outra
opção para uma utilização em mídias e
campanhas.
Tipograﬁa moderna e de boa
legibilidade, o uso dessa família
tipográﬁca está previsto também para
aplicações nos demais textos (anúncios
publicitários, cartas, endereços de
papelaria institucional, títulos, textos
de formulários etc.).

enllevo
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Roboto “Light”

ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=

Roboto “Light Italc”

ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=

Roboto “Regular”

ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=

Roboto “Italic”

Roboto
“Família”

ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=

ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=

Roboto “Medium”

ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=

Roboto “Medium Italic”

ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=

Roboto “Bold”

ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=

Roboto “Bold Italic”

ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=

Roboto “Black”

ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=

Roboto “Black Italic”

ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=
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ASSINATURA CONJUNTA
Para utilização da Marca/Logotipo Enllevo
em assinaturas conjuntas, devemos
respeitar o espaçamento e altura
representado 3 vezes pela letra “e”.
*Exemplo com a Marca “Shapeness”, que irá compor a assinatura
conjunta por um determinado tempo.

enllevo
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USABILIDADE DA MARCA
Apenas um parametro de usabilidade
para
se
utilizar
e
compor
a
Marca/Logotipo Enllevo nas demais
mídias.

Impressão 4 cores

Impressão 1 cor

Meios eletrônicos

Televisão

Publicidade

Pintura automóveis

Uso preferencial
Uso alternativo

enllevo
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MODELO DE APLICAÇÕES
Apenas amostras e exemplos de alguns
modelos de aplicações da identidade
visual.
www.enllevo.com.br

BANNER
www.enllevo.com.br

www.enllevo.com.br

+55 (11)

0000-00000

www.enllevo.com.br

www.enllevo.com.br

contato@enllevo.com.br

enllevo
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