MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

Identidade Visual é o trabalho resultante de
estudos e informações pré-determinadas.
É muito importante que a Identidade Visual
da Instituição se mantenha padronizada.
Este manual contém todas as regras, referências e
parâmetros que irão reger a aplicação dos elementos
que compõem a Identidade Visual "Viva Vôlei".
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ASSINATURAS:

Existem 2 tipos de assinatura do VIVA VÔLEI. Deverá ser escolhida a
que tiver melhor leitura e ocupação nos espaços onde será aplicada.
A logomarca poderá ou não conter a razão social "Confederação Brasileira
de Voleibol" mediante consulta prévia.

ASSINATURA HORIZONTAL

2

ASSINATURA VERTICAL

TIPOGRAFIA:

A tipografia adotada na razão social "Confederação Brasileira de Voleibol"
no logotipo é a Futura Extra Black Condensed Italic. Qualquer outra fonte
pode ser usada em textos de apoio, não estando incorporados à marca.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!@#$%^&*()_+<>?:.;}{/[]
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CORES INSTITUCIONAIS:
PANTONE 109C

C=0%

PARA SUPERFÍCIES BRILHOSAS

M =9%

PANTONE 108U

Y=94%

PARA SUPERFÍCIES FOSCAS

K=0%

PANTONE 151C

C=0%

PARA SUPERFÍCIES BRILHOSAS

M =50%

PANTONE 151U

Y=90%

PARA SUPERFÍCIES FOSCAS

K=0%

PANTONE 287C

C=100%

PARA SUPERFÍCIES BRILHOSAS

M =69%

PANTONE 287U

Y=0%

PARA SUPERFÍCIES FOSCAS

K=11%
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REDUÇÃO MÁXIMA:

Para que seja mantida a legibilidade a logo não deve ser reproduzida com um
tamanho menor do que estes.

3 cm
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2 cm

APLICAÇÕES:

A Logomarca deve sempre conter uma caixa de contorno para preservar
sua identidade visual. A ausência da caixa só será possível quando a
logomarca for utilizada sobre o fundo no pantone azul institucional.

FUNDO CLARO - COR

FUNDO PRETO - COR

FUNDO PRETO - P/B

FUNDO AZUL - BRANCO

FUNDO AZUL - COR

FUNDO BRANCO - P/B

FUNDO ESCURO 1 COR

FUNDO ESCURO - COR

FUNDO CLARO 1 COR
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MALHA DE CONSTRUÇÃO:

Para orientar a reprodução da marca somente em situações em que não
possa ser usado o arquivo digital.
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LIMITES:

Todos os elementos gráficos devem guardar uma distância mínima de
proximidade da logomarca.
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RECOMENDAÇÕES:

Não reproduzir a marca só com linhas de contorno.
Não reproduzir a marca com cores diferente das oficiais. No caso de trabalhos
com 1 cor consultar o item 5 - APLICAÇÕES.
Não utilizar a logo em fundo branco/claro sem a caixa azul.
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MASCOTE:

O "Viva Vôlei" possui um mascote nas versões Quadra e Vôlei de Praia. Pode
aparecer de corpo inteiro ou plano americano, junto ou separado da
logomarca, dependendo de sua utilização.

Versão Vôlei de Quadra

Versão Vôlei de Praia

Caso seja necessário a reprodução do mascote em outra posição, a CBV deve
ser consultada. Isto para que as características do personagem não sejam
perdidas e a identidade visual do "Viva Vôlei" enfraquecida.

