
MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL



APRESENTAÇÃO

Marca é a união de predicados da empresa. O nome, cores, formas e o conceito 
contido nos mesmos.

Identidade Visual é um conjunto de elementos gráficos que caracterizam e 
identificam a empresa.

Manual de Identidade Visual é uma ferramenta importante para a empresa, 
pois indica todas as possibilidades de uso correto da marca.

O presente manual traz todas as características básicas para a construção e 
aplicação da Identidade Visual da Cooperativa Tritícula Mista Vacariense LTDA - 
Cooperval. Somente seguindo este manual que a empresa conseguirá manter 
uma Identidade Visual forte.

No caso de haver alguma dúvida sobre as aplicações contidas no manual ou não, entrar em contato com o escritório 
Kempeli - Design e Comunicação (www.kempeli.com.br).
Não permita que este manual seja alterado, pois aqui estão contidas todas informações necessárias para a aplicação 
correta dos elementos que compõem a Identidade Visual.



CONCEITO

Estes elementos representam dois pinheiros em 
síntese. Um aponta para baixo, para a terra, 
valorizando a base de tudo, outro aponta para 
cima, visando o crescimento da cooperativa.

Pinheiros são comumente utilizados em marcas de 
cooperativas, pois representam a força, uma árvore 
que sobrevive à terras mais áridas e intempéries 
climáticas.

O verde foi utilizado como forma de representar as 
plantas e  também porque já era utilizado pela 
Cooperval. Apenas reestudou-se um tom 
diferenciado para sair do verde escuro comum.

Representam união, elo e aliança. Também formam 
o símbolo do infinito que está ligado a parceria 
sólida entre os associados.

O vermelho, que se aproxima do marrom, faz 
associação direta com a terra.



A MARCA

Existe apenas uma associação/posicionamento entre a tipografia e o símbolo 
como pode ser visto abaixo.

Versão padrão única

Outras versões da marca não são aplicáveis



DIAGRAMA DE PROPORÇÕES

No caso de uma aplicação da marca por meio de desenho, utiliza-se o diagrama, 
conforme abaixo, para manter exatamente as proporções da marca.



CAMPO DE PROTEÇÃO

Para garantir a utilização dos elementos visuais é necessário manter uma área de 
limite de interferência em toda a sua volta. A figura abaixo mostra como deve ser 
exatamente a área de proteção da marca.

A área de proteção é delimitada pelo tamanho vertical do pinheiro, onde a 
distância deve ser no mínimo igual ou maior que o elemento nas posições 
indicadas.



PADRÃO CROMÁTICO

CMYK: 100 / 20 / 80 / 20

RGB: 0 / 121 / 85

HTML: #007955

PANTONE: 3425 CVC

HTML: #9e292e

CMYK: 40 / 100 / 100 / 5

RGB: 158 / 41 / 46

PANTONE 491 CVC

É adotado um padrão cromático para a marca, para que quando a mesma for 
aplicada, não hajam alterações.

As cores PANTONE apresentadas nesta página e ao longo deste manual não foram verificadas pela Pantone Inc. e podem 
não estar de acordo com o padrão de cores PANTONE. Para a visualização da cor no padrão PANTONE, consulte o 
catálogo PANTONE de cores.



VERSÕES MONOCROMÁTICAS

Versão apenas em verde

Versão apenas em vermelho



VERSÕES MONOCROMÁTICAS

A marca a traço em positivo com retícula de 60% de preto.

A marca a traço em positivo.

A marca a traço em negativo.



APLICAÇÃO SOBRE FUNDOS VARIADOS

Sobre fundos com as cores institucionais, a marca deve ser aplicada em negativo.

Sobre fundos claros, a marca deve ser aplicada em positivo.

Sobre fotografias, a marca deve ser aplicada de forma que haja boa legibilidade.

Idem.



TIPOGRAFIA
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HelveticaNeue
LT 65 Medium

Obs¹: Tipografia apenas da marca.
Obs²: Tipografia utilizada como base, tendo caracteres alterados.

Obs: Tipografia da marca e também institucional.



CRÉDITOS

www.kempeli.com.br

Rua Carlos Antonio Cembranel, 255
Bairro Pioneiro

89874 000
Maravilha

Santa Catarina
49 3664 3108


