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Apresentação
“Identidade visual é o conjunto de elementos formais que representa visualmente, e 
de forma sistematizada, um nome, idéia, produto, empresa, instituição ou serviço. 
Esse conjunto de elementos costuma ter como base o logotipo, um símbolo visual e 
conjunto de cores.” 

Uma marca signi�ca a identidade de uma organização, sua personalidade represen-
tada para o mundo. Portanto, é de grande importância que seja muito bem pensada 
e elaborada de forma a superar expectativas, trazendo reconhecimento mútuo 
entre a entidade e seu público.
O presente manual tem a intenção de ajudar na consolidação da marca, trazendo 
parâmetros que devem ser seguidos com devida atenção para que a marca seja 
reconhecida instantaneamente, alcançando assim, solides e con�ança.

  

Gilberto Strunk
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Memorial descritivo
Viver emoções em 100 anos é algo que não podemos descrever em palavras, fotos, 
ou símbolos, mas sim a história da cada um, nós nascemos, crescemos e nós torna-
mos pessoas melhores, pessoas capazes de realizar sonhos, mas cada um segue seu 
caminho,mas  para que serve ter sucesso na vida, se dentro de cada um não temos a 
felicidade, o melhor caminho de encontra-lá e estar sempre ajudando, pois você 
pode não receber nem um obrigado, mas você saberá que esta tentando mudar o 
mundo.
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Assinatura visual
A assinatura visual é composta por um símbulo que esta sendo apresentado como 
um pequenho escudo, que representa a força, que o moviemento escoteiro repre-
senta, sua fonte, é delicadamente pensada para representar com grande marcação 
esse novo símbulo. 
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Padrão cromático 
A assinatura visual da marca segue um padrão cromático que deve ser obedecido 
para não comprometer a imagem da marca.
Para a marca, foi utilizado um tom de verde e um tom de vermelho como cores o�ci-
ais, estas seguem as escalas Pantone, CMYK e RGB estipuladas.
Para cada aplicação deverá ser obedecidas tais escalas abaixo indicadas:

Pantone 369 C
R: 0   G: 166 B: 81
C: 100 M: 0 Y: 100 K: 0

Pantone 032 C
R: 237   G: 28 B: 36
C: 0 M: 100 Y: 100 K: 0
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Tipografia
A fonte usada para a construção da marca é uma fonte ja existente, criada a partir da 
fonte Myriad, e a fonte escolhida para �ns como textos extensos e mídias, é a Museo 
300 e PT Sans, que possui legibilidade e clareza.

MYRIAD PRO
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ
abcedefghijklmnopqrstuvxwyz
!@#$%^&*()_+{}|<>?~`;:=-
1234567890
Museo 300
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ
abcedefghijklmnopqrstuvxwyz
!@#$%^&*()_+{}|<>?~`;:=-
1234567890
PT sans
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ
abcedefghijklmnopqrstuvxwyz
!@#$%^&*()_+{}|<>?~`;:=-
1234567890
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Grade construtiva
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Tem como �nalidade auxiliar na ampliação da marca. A grade construtiva da marca é 
formada por quadrados de 5x5mm.
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Proteção da marca
Tem como �nalidade proteger a marca sobre a aplicação de fudos com cores diversas, 
deve-se respeitar o quadrado branco e sua proporção.
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Tons de cinza
Ao necessitar ser usada em tons de cinza, para aplicações em jonal, por exemplo, a 
marca  deve ser usada para substuir o vermelho o preto 80%, ja para a cor verde, 
usa-se preto em 50%.
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Redução
Os parâmetros de redução máxima da marca servem para que não ocorram prob-
lemas na aplicação da mesma, tais como falta de legibilidade e clareza. A norma 
abaixo não deve ser quebrada, a�m de não comprometer tais fatores essenciais para 
a marca.

25mm
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Aplicação  em fundos coloridos12



Aplicação  em fotos 13
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