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A MARCA

9

Assinaturas
Versão com e sem Tagline
A marca OURO PRETO, desenvolvida para o
trabalho de turismo na cidade de Ouro Preto
possui duas formas de apresentação: Com
tagline e sem tagline.

Versão com tagline

Ao longo deste manual, sua utilização é
elementos que comporão cada uma das peças
discriminadas e midias utilizadas.

Versão sem tagline

11

Malha Construtiva

1/2

1/4

A malha construtiva é composta por linhas
horizontais e verticais que auxiliam na
disposição de todas as informações visuais da
marca. A área real do logotipo compreende 8
linhas de 17 células cada uma, devidamente
subdivisões para a organização da mesma
em relação às suas partes.
Parte dos materiais que empregarão a marca
terá sua representação sem a tagline “Onde
todo dia é histórico”, porém, a estrutura de
construção continua a mesma.

ser alteradas. Essa malha garante que as
informações visuais do logotipo sejam
inteligíveis em qualquer que seja o tamanho
representado.

1/2

1/2
1/3
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Área de Proteção
Toda marca deve ter um espaço reservado ao
redor do logotipo livre de interferência de
integridade e legibilidade.
O espaço mínimo de proteção recomendado
para a marca é igual a altura do “O” da palavra
PRETO. Esta medida serve de orientação para
todos os quatro lados da ssinatura.

15

Limite de Redução
A redução demasiada de qualquer marca
1cm

No entanto, a determinação de limites de
redução estará sujeita ao processo empregado,
à qualidade do original utilizado e à qualidade
de reprodução.
Recomendamos como limite de redução
da marca OURO PRETO, as medidas
desse limite comprometerá a leitura da marca.

Versão sem Tagline

1,8cm

Versão com Tagline

17

100%
80%
100%
50%
80%
20%
50%

Paleta de Cores

20%
Dourado

Preto

PANTONE 8644 C
C 33
M 40
R 160
PANTONE
C
Y 100 8644
G 138
C
33
K 7
B 58
M 40
R 160
Y 100
G 138
K 7
B 58

PANTONE Hexachrome Black C
C 40
M 40
PANTONE
Hexachrome Black C
Y 0
C
40
K 100
M 40
Y 0
K 100

Dourado
Para a marca de Ouro Preto destacamos duas
cores que a tornam ao mesmo tempo forte,

item fundamental para garantir a consistência
da Imagem Institucional.

Preto

a riqueza material e imaterial da cidade.
O dourado (numa das variantes mais densas
do ocre) representa o metal ouro; está
associada ao sol, à abundância e ao poder,
enquanto que o preto, garante seriedade,
segurança e requinte.

100%

Dependendo da peça a ser confeccionada e da
sua natureza (papel, cartão, película adesiva,
metal, mídias digitais etc.), outras referências
de cores serão necessárias.
Para impressos, deve se levar em
consideração a escala pantone, onde a
variação de tonalidade é muito pequena, não
da marca.
A equivalência CMYK (impressos) e RGB
(digital) está representada ao lado.

80%
100%

Preto

50%
80%

Preto 50%

20%
50%

Preto
Preto 80%
50%

20%

Preto 80%

PANTONE Hexachrome Black C
C 0
M 0
R 39
PANTONE
Hexachrome
Black C
Y 0
G 37
C
0
K 100
B 37
M 0
R 39
Y 0
G 37
K 100
B 37

Preto
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Bold

Bold Italic

Títulos, Subtítulos e Texto Corrido
identidade visual de OURO PRETO foi
a Adobe Garamond Pro, uma reinterpretação
Claude Garamond/França).
muito bem o estilo barroco, que permeia todo

De um modo geral, as letras barrocas parecem
mais modeladas e menos manuscritas do
que as formas renascentistas, dentre outras
características como utilizar itálicas e regulares
numa mesma linha de texto e os eixos que
variam muito de um caracter para outro.

para aplicações nos textos de anúncios
publicitários, cartazes, endereços de papelaria
institucional etc.
Para títulos e textos de grande destaque,
indicamos o uso da versão Bold, bem com sua
versão itálica.
Para os textos mais extensos, usar sua versão
Regular e Regular Italic.

Regular

Regular Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
.:,;!?%$#@*/\[]{}()<>
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
.:,;!?%$#@*/\[]{}()<>
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
.:,;!?%$#@*/\[]{}()<>
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
.:,;!?%$#@*/\[]{}()<>
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1

Versões da Marca
Em Cores | Positiva e Negativa
1. Esta é a assinatura original que utiliza as
duas cores do padrão cromático escolhido.
A palavra OURO e a predominância
do topo do símbolo em dourado e
a predominância da base e a palavra

2. Logotipo apresentando apenas o dourado,
utilizado em fundo branco. Ideal para

3. Logotipo apresentando apenas a cor
preta com fundo em dourado. Utilizado
em materiais em que sua predominância
é o dourado, como em alguns itens da
papelaria. Previsto também em cartazes,

Logotipo branco em fundo dourado.
Utilizado em materiais em que sua
predominância é o dourado. Ideal para

2

Logotipo dourado em fundo preto.
Utilizado em materiais com predominância
em dourado. Esta versão deverá ser
3

23

Versões da Marca
P&B e Meio-Tom | Positiva e Negativa
1. Logotipo PB positivo. Utilizado
veiculação, que compreende um
tipo de impressão mais simples,
consequentemente de baixo custo, com

1

3.
de baixa veiculação, que compreende
um tipo de impressão mais simples,
consequentemente de baixo custo, com
3

do box da área de proteção.

do box da área de proteção.

2. Logotipo PB negativo. Utilizado
veiculação, que compreende um
tipo de impressão mais simples,
consequentemente de baixo custo, com

de baixa veiculação, que compreende
um tipo de impressão mais simples,
consequentemente de baixo custo,
texturas.

uso do box da área de proteção quando o
fundo for muito claro ou mesmo, branco.

2
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1

2

3

6

7

8

11
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Usos Incorretos
1.

9. Logotipo com gradiente, mesmo que

ou expandido.
2. Versão do logotipo em outline.
3.
única cor. mesmo que as cores sejam as
Cores trocadas, mesmo que para qualquer
Cores invertidas, mesmo que para sejam as
do logo.
6. Logo em negativo aplicado em fundo
muito contrastante com texturas ou
imagens com informação em demasia.
7. Logo original aplicado em fundo colorido,
manual.
8.
logotipo, invadindo a área de proteção

Logotipo em versão vertical.
11. Logotipo preenchido com imagem
ou textura.
12.
representação da marca.
13.
Logotipo em dourado e branco, mesmo
que em fundo escuro ou mesmo preto.
Dentre as demais cores auxiliares
discriminadas neste manual, estas
apresentadas neste item não podem
receber o logotipo branco por não ter
uma boa leitura.
16.
ou proporções discrepantes.

9

13

16
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Rua Alcides Ricardini Neves, 12
0988-000 Ouro Preto MG
31 5432-9876 31 5432-9876

Assinatura Institucional

Rua Alcides Ricardini Neves, 12
0988-000 Ouro Preto MG
31 5432-9876 31 5432-9876

loren@ouropreto.com.br
www.ouropreto.com.br

loren@ouropreto.com.br
www.ouropreto.com.br

publicitários, comerciais de TV, alguns
itens de papelaria, homepage etc., foram
desenvolvidas variantes da marca com o
endereço do site, endereço físico, telefones e

quanto a distância de uma informação em
relação à outra, que é de 1cm, para que cada
uma delas seja claramente compreendida.
Dependendo da situação, algumas
informações são mais pertinentes que outras,
podendo haver uma reformulação no seu
conteúdo, para isso, recomendamos que,
no caso da versão horizontal, a base das
informações deve se alinhar à base da palavra
PRETO, na versão sem tagline ou à tagline,
na versão que a contém.

Versão Vertical

Versão Horizontal

Rua Alcides Ricardini Neves, 12
0988-000 Ouro Preto MG
31 5432-9876 31 5432-9876
Rua Alcides Ricardini Neves, 12
0988-000 Ouro Preto MG
31 5432-9876 31 5432-9876
loren@ouropreto.com.br
www.ouropreto.com.br

loren@ouropreto.com.br
www.ouropreto.com.br
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PAPELARIA

31

8cm

Cartão de Visita

5cm

O cartão de visita possui o logo na frente, em
neste manual. Nesta versão, acompanha
também a Tagline.

correspondentes.

2.5cm

Loren Ipsum
3.5cm

Rua Loren Ipsum, 150 Ouro Preto MG
31 5432-9876 31 9 9876-5432
loren@ouropreto.com.br
www.ouropreto.com.br

33

1cm

1.2cm

21cm

Rua Loren Ipsum, 150
, 150Preto MG
Ouro
Rua Loren Ipsum
, 150 MG
Ipsum
31 5432-9876
Preto
Rua LorenOuro
MG
6
to
-987
Pre
31 9 9876-543276
31 5432
Ouro
876
www.ouropreto.com.br
9 9876-543276
31 5432-931
76 preto.com.br
432
.ouro
www
31 9 9876-5
.br
om
www.ouropreto.c

6cm

Papel Timbrado
O papel timbrado possui uma das assinaturas
institucionais no topo, e como em outras

em dourado arrematando.

A4

29.7cm

35

Envelope Ofício
O envelope segue uma comunicação
um pouco diferente das demais. No seu
verso, uma imagem da cidade, como que,
juntamente com o que será comunicado, o

As dimensões dão folga para receber o papel

1.5cm

um pedaço da cidade, e numa forma atrativa
de correspondência, presentear a pessoa com
as belas imagens da cidade. A parte interna
possui um pattern criado com o símbolo
da marca.

22cm

Rua Alcides Ricardini Neves, 12
0988-000 Ouro Preto MG
31 5432-9876 31 5432-9876
loren@ouropreto.com.br
www.ouropreto.com.br

disposição é na vertical.

1.2cm

12cm
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Envelope Saco
O envelope saco segue a mesma comunicação
do envelope ofício, com a imagem da cidade
no verso, porém, na frente, a assinatura
intitucional está na horizontal.

32.6cm

1cm

1.5cm

As dimensões dão folga para receber o papel
timbrado, que neste caso vai aberto.

Rua Loren Ipsum, 150 Ouro Preto MG
31 5432-9876 31 9 9876-5432
www.ouropreto.com.br

1.5cm

22.5cm
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1

2

Souvenir
Alguns objetos de consumo turístico
foram desenvolvidos, não somente pelo
fortalecimento do comércio local, mas
personalizados, permitindo ao turista ter

3.
com e sem pauta com capas diversas.
Descrição: Caderneta preta de couro sintético,
papel paraná empastado (capa), 96 folhas,
encadernação tipo brochura, impressão em
3

de sua viagem à Ouro Preto.
Material: Algodão cru ou linho, etiqueta com
a marca OURO PRETO na borda, estampas

1.
produtos comercializados ligados à marca
OURO PRETO.
Descrição: Papel cartão 350g, sisal, impressão

Material: Argola, corrente e
no formato do símbolo da marca OURO

2.
Preto. Verso com informações do local.
Descrição: Papel triplex 300g, impressão 4/2
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MULTIMÍDIA
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Versão Volumétrica
TV
A versão volumétrica foi desenvolvida para ser
utilizada em meio eletrônico. Uma vez que
não se utiliza nenhum processo de impressão,
não envolveria um grande custo para o seu
desenvolvimento, além de estilizar a marca,

Ao lado, vemos como se comportaria esta
versão em produtos televisivos.
No caso de comerciais ou até mesmo em
apresentações digitais sobre o turismo em
Ouro Preto, somente seu símbolo no canto
superior direito da tela é representado.
no centro da tela.

45

Versão Volumétrica
Internet
A versão volumétrica foi desenvolvida para ser
utilizada em meio eletrônico. Uma vez que
não se utiliza nenhum processo de impressão,
não envolveria um grande custo para o seu
desenvolvimento, além de estilizar a marca,

Ao lado, vemos como se comportaria esta
versão na internet.
No site da cidade esta versão está localizada
no canto superior esquerdo da tela, completa.
No caso de um destaque maior, num vídeo
produzido para o site ou mesmo uma
introdução ao abrir um outro item em forma
de lightbox, a assinatura completa se encontra
no centro da tela.
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MÍDIA EXTERIOR
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museus

táxi

alimentação

hospedagem

sanitários

ponto de
encontro

áudio guia

sanitário
feminino

sanitário
masculino

alimentação

hospedagem

estacionamento

museu

cinema

ponto de
encontro

áudio guia

central de
informações

biblioteca

banco

estilo barroco brasileiro (meados do séc. XVII).
mesmo tipo de objeto utilizado na época ou
equivalente, que, simbolicamente, pudesse
fazer referência ao local sinalizado. No caso
dos museus, teatros e demais locais, que
possuem uma arquitetura muito característica
do barroco, foi mantida sua estrutura apenas
museussendo redesenhadaigrejas
ao estilo proposto para táxi
a sinalização, como que rascunhos feitos de

igrejas

remete ao estilo do artista e sua visão primária
do objeto retratado; a temática ARTE
desenvolvimento do projeto de sinalização e

sanitário
sanitário
identidade da cidade
de Ouro Preto. sanitários
feminino
masculino
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Museus

Central De Informações

Teatros

Ponto De Encontro

Igrejas

Totem Diretório

turistas de onde estão dentro de um contexto
mais abrangente. Possui um mapa da região
e uma indicação do ponto onde a pessoa está.
Abaixo, destacado os pontos turisticos

Medidas:

Material: Ferro (armação), metal ou poliestireno

Cada ponto turístico possui uma cor
correspondente para facilitar ainda mais na
sua localização.

TOTEM LOCAL
Medidas:

de cada ponto ao qual faz referência, contendo

Material: Ferro (armação), metal ou poliestireno

correspondente, anteriormente vista no

* Os totens locais apenas sinalizarão locais

Banco

Hospedagem

Táxi

Alimentação

Estacionamento

Cinema

Sanitários

Mirante

& Totem Local

Áudio Guia

Biblioteca

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Donec vitae urna semper,
cursus neque nec, scelerisque
tellus. Etiam ac dui
scelerisque, hendrerit neque
ac, dapibus felis. Proin
malesuada nec nibh
vestibulum laoreet.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Donec vitae urna semper,
cursus neque nec, scelerisque
tellus. Etiam ac dui
scelerisque, hendrerit neque
ac, dapibus felis. Proin
malesuada nec nibh
vestibulum laoreet.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Donec vitae urna semper,
cursus neque nec, scelerisque
tellus. Etiam ac dui
scelerisque, hendrerit neque
ac, dapibus felis. Proin
malesuada nec nibh
vestibulum laoreet.
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Placas de Rua
As placas de rua também servirão para sinalizar

PLACA MAIOR (Opção 1)
Medidas:

Material: Ferro (armação), metal ou poliestireno
longe. Possui uma armação de ferro retorcidos
imitando arabescos, como nos totens.
PLACA MENOR (Opção 2)
Medidas:
Armação de ferro: 62x35cm
Material: Ferro (armação), metal ou poliestireno

55

MATERIAL DE APOIO
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Cartão de Descontos
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Roteiro dos Museus

Passaporte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum congue
id mi eu faucibus. Ut aliquam tincidunt justo, ac suscipit elit mattis sed.
Nulla ligula ligula, vulputate at egestas ac, lacinia ac nisl.

PASSAPORTE
Roteiro dos Museus - Ouro Preto

0123456789

_
_
_
_

Fusce consequat nulla ornare porttitor ultricies.
Phasellus semper erat eget libero dapibus, in tincidunt est porttitor.
Aenean id lectus id neque pellentesque interdum.
Etiam ac nibh sed arcu facilisis ullamcorper quis vel sem.

Phasellus semper erat eget libero dapibus, in tincidunt est porttitor.

Passaporte válido para os dias
1, 2 e 3 de agosto de 2013
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Uniformes

Guia
de

Para os guias contratados que guiarão os
turistas pela cidade, foram desenvolvidos
nos materiais que compõem toda a
comunicação visual do projeto, facilitando
segurança ao turista.

Turismo

www.ouropreto.com.br

