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1. marca

1.1) A marca

A marca de uma instituição é a expressão gráfica de sua identidade e, como tal,
deve evoluir à medida que a mesma evolui. Quando isto acontece, a marca se
torna reflexo da história, contada visualmente através dos tempos. A marca
da AABB, preserva assim a força de identificação das iniciais que compõem
a sigla, formalmente é ela um sinal dos novos tempos, trazendo toda uma
mensagem de atualização.
É dela também o papel de transmitir uma ideia de organização e coerência
através de suas aplicações. É esta a função deste Manual de Identidade:
permitir a utilização da marca AABB de forma tão organizada e coerente
quanto a instituição que ela simboliza. Respeitar as normas deste manual,
portanto, significa preservar a boa imagem da AABB.

1. marca

1.2) Elementos estruturais

A marca é composta por três elementos, os logotipos AABB e Porto Alegre,
agregados ao símbolo em forma de onda. O posicionamento exato de cada
elemento deverá ser aplicado conforme as instruções da página seguinte.

1. marca

1.3) Grade

A grade objetiva guiar a reprodução manual ou redesenho da marca, caso haja
necessidade. Sua utilização se faz necessária para apontar as proporções exatas
da marca.
O espacejamento correto foi obtido dividindo-se a altura das letras em 6 partes
iguais e re-dividindo a largura em três blocos, cada um desses blocos em seis
sub-partes. Cada uma delas é uma unidade de espacejamento.
Para maior precisão ele deverá ser reproduzido utilizando-se meios foto-mecânicos e/ou digitais. Os originais para reprodução se encontram disponíveis
para download no site da AABB Porto Alegre.

2. redução e esPAÇAMENTO

2.1) Redução máxima

2 cm

Fica contra indicado o uso da marca AABB Porto Alegre em aplicações
inferiores a 2 centímetros de largura. A utilização da marca em tamanho inferior
ao estabelecido neste manual interfere na qualidade de visualização da marca.

2. redução e esPAÇAMENTO

2.2) Espaçamento/respiro

A/2A

A

A/2A

A/2
A/2

A medida “A/2” é obtida pela metade da altura da letra “A“ na marca AABB Porto
Alegre. É o espaço mínimo que deve ser resguardado ao redor da marca em
relação aos outros elementos do layout e principalmente na diagramação de
outras marcas vinculadas à AABB, como no exemplo acima.

3. VERSÕES E variações

3.1) Versões da marca

Versão original

Versão efeito

Versão efeito 2

Versão efeito 3.0

Versão monocolor 1

Versão monocolor 2

Versão negativo 1

Versão negativo 2

A marca AABB Porto Alegre possui seis versões de aplicação que podem ser
utilizadas de acordo com o layout ou objetivo desejado.

3. VERSÕES E variações

3.2) Versão original

A versão original da marca AABB Porto Alegre é aquela que preserva as características de sua composição primária. É a versão mais comumente utilizada.

3. VERSÕES E variações

3.3) Versões efeito

Versão efeito

Versão efeito 2

Para uma utilização mais moderna e requintada, as grandes marcas costumam
possuir versões com efeitos de luz e sombra. Aqui temos as duas possibilidades
padrão de aplicação da marca AABB Porto Alegre em efeito. Tais aplicações são
ideiais para materiais gráficos em alta resolução e materiais digitais.

3. VERSÕES E variações

3.4) Versões monocolor e negativo

As versões monocolor e negativas são ideias para aplicações em uma cor. Em
caso de bordados, serigrafias, aplicações mínimas (como brindes) e materiais em
baixa resolução, recomenda-se essa versão.

3. VERSÕES E variações

3.5) Versão 3.0

Ao lançar este Manual de Identidade Visual, a AABB Porto Alegre, através do Departamento de Comunicação e Marketing, passa a oferecer uma nova versão de
sua Marca. A versão 3.0 mantém os traços originais, acrescidos de mais efeitos de
luz, sombras e degradês. A nova versão visa acompanhar a evolução da marca
além de servir como uma nova opção altamente estética e modernizada.

3. VERSÕES E variações

3.6) Variação setorial

esportes

comunicação
e marketing

sociocultural

academia

pró-memória

responsabildiade
socioambiental

ouvidoria

central de
relacionamento

A variação setorial da marca AABB Porto Alegre visa mencionar o departamento
ou àrea do Clube responsável por determinado evento ou atividade. Essa menção deverá ocorrer tal como no exemplo acima.

3. variações

3.7) Aplicação ouvidoria

Fica instituída como norma a inserção do e-mail “ouvidoria@aabbportoalegre.
com.br” junto a marca em todas as divulgações e documentos oficiais, exceto
em casos específicos cuja a prática não se fará necessária.

4. cores

4.1) Cores institucionais

Toda e qualquer reprodução fiel da marca deverá obedecer a esta codificação
de cores oficiais.

4. cores

4.2) Cores secundárias

Fica permitida a utilização de cores secundárias, oriundas da junção das cores
institucionais, em divulgações e documentos oficiais.

5. contra indicações

5.1) Exemplos

Errado

Errado

Errado

Certo

Certo

Errado

Certo

Distorções: evite qualquer procedimento que
envolva a distorção da marca sob qualquer
hipótese. Para conferência das proporções,
vide o item “Grade” deste manual.

Uso das cores: Embora permitido o uso de diversas cores, fica recomendado o uso do bom-senso, evitando a utilização de mais de duas
escalas de cor, cores destoantes e alteração no
degradê amarelo e branco no elemento “onda”.

Fundos/backgrounds: Convém avaliar qual das
versões da marca pode ser melhor aplicada em
cada utilização, evitando molduras brancas e
baixa legibilidade. Em alguns casos recomenda-se o uso de sombras, preservando a visibilidade da marca.

6. tipografia

6.1) Fontes institucionais

CODE BOLD
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Recomendada para utilização em títulos, chamadas e informações em destaque.

Dekar
ABCDEFGHIJKLMANOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

,

Ideal para subtítulos, linhas de apoio, leads, textos em box, cartolas, entretítulos
além de ser a fonte utilizada no slogan istitucional.

Myriad Pro
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Text o corrido.

A AABB Porto Alegre adotou a atilização de três fontes tipográficas específicas
para seus materiais de divulgação e documentos oficiais.

7. slogans

7.1) Slogan institucional

O Slogan é uma forma de atribuir conceitos e valores à marca. Acima temos a
utilização correta do slogam da AABB Porto Alegre.

7. slogans

7.2) Slogan endomarketing

Comunicar-se bem com seus diferentes públicos é uma atividade frequente na
AABB Porto Alegre. Em documentos e publicações voltadas ao público interno, como funcionários, utiliza-se o slogan do endomarketing.

8. AABB TV

8.1) Selo AABB TV

Selo AABB TV

Proporção da aplicação

Imagens pertencentes ao circuito interno de TV da AABB Porto Alegre devem
apresentar o selo “AABB TV” de acordo com o exemplo de aplicação acima.

9. REDES SOCIAIS

9.1) Ícones

Os materiais de divulgação da AABB Porto Alegre poderão constar a menção
às redes sociais, bem como a Fan Page no Facebook.

10. anexos

10.1) Marcas vinculadas

- APOSENTADOS MAIOR IDADE

Curso de Culinária

Biblioteca
E D U A R D O

H A U T E

s

Chef

Confrariade

Gourmets

Algumas marcas vinculadas à AABB Porto Alegre ficam disponíveis anexadas
a este Manual.

10. anexos

10.2) Valores

Alguns valores oriundos da missão e visão da AABB Porto Alegre ganharam
uma identidade visual que passou a ser utilizada junto às divulgações oficiais.

10. anexos

10.3) Papelaria

A utilização da marca nos documentos oficiais da AABB Porto Alegre deve respeitar as instruções deste manual e pode ser aplicada como na exemplicação
da papelaria acima.

10. anexos

10.4) Elementos Gráficos

Ficam disponibilizados os modelos de rodapés e indicador pertencentes à
identidade visual 2014 da AABB Porto Alegre. Os rodapés são exelentes elementos para inserção da marca e o indicador em formato de seta é usado costumeiramente para destacar a mensagem em chamadas e subtítulos.

11. considerações finais

11.1) Manual de Identidade Visual

• O Manual de Identidade Visual é um projeto do Departamento de Comunicação da AABB Porto Alegre. Dúvidas, críticas e sugestões sobre o mesmo podem
ser encaminhadas através do e-mail: comunicacao@aabbportoalegre.com.br
• O objetivo deste manual é orientar e guiar o uso correto da marca AABB
Porto Alegre para designers, publicitários, profissionais de comunicação e
marketing, imprensa, colaboradores internos ou externos do Clube.

• Os itens apresentados neste manual (Versões da marca, elementos gráficos,
slogans, valores, redes sociais, papelaria, AABB TV) estão disponibilizados
para download no site aabbportoalegre.com.br/identidadevisual.

