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Introdução
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Este manual indica e orienta as aplicações das 
marcas dos principais produtos internos da ABMES.

Nele estão todas as recomendações de aplicação
da identidade visual, suas combinações e também
restrições.

O manual de identidade visual das marcas dos 
produtos da ABMES foi desenvolvido para que a 
comunicação visualda ABMES tenha um padrão de 
utilização.

Aplicando sempre as regras contidas neste
manual, a ABMES torna sua identidade visual
padronizada, agregando força e seriedade
à sua marca.



Assinatura completa das marcas dos produtos da 
ABMES versão horizontal - é a mais adequada 
para as aplicações.

Sistemas de assinaturas | versão horizontal 
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Sistemas de assinaturas | parâmetros de construção horizontal
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Assinatura completa das marcas dos produtos da 
ABMES versão horizontal - é a mais adequada 
para as aplicações. 

Sua construção fornece os parâmetros de 
tamanho e espaço presentes na própria 
assinatura.
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Sistemas de assinaturas | versão positivo

Assinatura completa das marcas dos produtos da 
ABMES versão positivo - é a mais adequada para 
as aplicações.       



Sistemas de assinaturas | versão negativo
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Assinatura completa das marcas dos produtos 
da ABMES versão negativo - é uma sugestão 
de aplicação para casos específicos.



Sistemas de assinaturas | versão marca d’água

Assinatura completa das marcas dos produtos 
da ABMES versão marca d’água - é uma sugestão 
de aplicação para casos específicos.

O percentual da opacidade utilizada na transparência 
(marca d’água) é limitado em 40%.
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Assinatura completa das marcas dos produtos 
da ABMES versão vertical - é uma sugestão 
de aplicação para casos específicos.

Sistemas de assinaturas | versão vertical
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Sistemas de assinaturas | parâmetros de construção vertical
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X

Assinatura completa das marcas dos produtos da 
ABMES versão vertical - é uma sugestão 
de aplicação para casos específicos.

Sua construção fornece os parâmetros de 
tamanho e espaço presentes na própria 
assinatura.

Y

X
Z

Y

Z

W

W



Manual de Identidade Visual ABMES 11 

Sistemas de assinaturas | versão positivo

Assinatura completa das marcas dos produtos da 
ABMES versão positivo - é a mais adequada para 
as aplicações.       



Sistemas de assinaturas | versão negativo
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Assinatura completa das marcas dos produtos 
da ABMES versão negativo - é uma sugestão 
de aplicação para casos específicos.
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Ícones | versão cor

Os ícones que compõem as marcas dos subprodutos 
da ABMES versão cor - é a mais adequada para as 
aplicações.
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Ícones | versão monocromática

Os ícones que compõem as marcas 
dos subprodutos da ABMES versão 
monocromática - é uma sugestão 
de aplicação para casos específicos.

Preto ABMES
C 0
M 0
Y 0
K 100
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Variações cromáticas | versão cor

Assinatura completa das marcas dos produtos 
da ABMES versão cor - é a mais adequada para 
as aplicações.
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Variações cromáticas | versão preto e branco

Assinatura completa das marcas dos produtos 
da ABMES versão preto e branco - é uma sugestão 
de aplicação para casos específicos.
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Variações cromáticas | versão preto e branco negativo

Assinatura completa das marcas dos produtos 
da ABMES versão preto e branco negativo - é uma 
sugestão de aplicação para casos específicos.
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Tipografia

A tipografia que compõe a palavra ABMES
é a Futura Md BT Bold, e a que compõe as
assinaturas é a Calibri Bold, formando assim
a marca dos produtos da ABMES.

EDITORA
EDUCA

VIRTUAL
TV

CÂMARA PMIES

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVXWYZ
0123456789

Calibri Bold
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Malha (grid) de construção | versão horizontal

A malha de construção (grid) serve de apoio
para a reprodução manual em escala das marcas 
dos produtos da ABMES.

Esse tipo de reprodução não é considerada ideal,
porém quando necessário deverá ser seguida
a malha construtiva para sua perfeita reprodução.
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X

X
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Malha (grid) de construção | versão horizontal

A malha de construção (grid) serve de apoio
para a reprodução manual em escala das marcas 
dos produtos da ABMES.

Esse tipo de reprodução não é considerada ideal,
porém quando necessário deverá ser seguida
a malha construtiva para sua perfeita reprodução.
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Malha (grid) de construção | versão horizontal

A malha de construção (grid) serve de apoio 
para a reprodução manual em escala das 
marcas dos produtos da ABMES.

Esse tipo de reprodução não é considerada 
ideal, porém quando necessário deverá ser 
seguida a malha construtiva para sua 
perfeita reprodução.

X
X

X



Redução máxima

O limite de redução orienta para que as marcas 
dos produtos da ABMES não percam sua perfeita 
legibilidade e identificação em nunhum momento 
de sua reprodução.

15 mm
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15 mm

15 mm

15 mm

22,5 mm

9,5 mm

9,5 mm

9,5 mm
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16,5 mm
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Reserva de integridade (área de não interferência) | versão horizontal

A reserva de integridade mantém a legibilidade
e a não interferência de outros elementos como
ilustrações, textos e principalmente outras marcas
em relação as marca dos produtos da ABMES.

Para isso foi estabelecida uma medida “X” que
é a altura da letra “A”, como margem de segurança
para a mesma, essa medida é variável conforme
o tamanho estabelecido para a marca.
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Reserva de integridade (área de não interferência) | versão horizontal

A reserva de integridade mantém a legibilidade
e a não interferência de outros elementos como
ilustrações, textos e principalmente outras marcas
em relação as marca dos produtos da ABMES.

Para isso foi estabelecida uma medida “X” que
é a altura da letra “A”, como margem de segurança
para a mesma, essa medida é variável conforme
o tamanho estabelecido para a marca.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



Reserva de integridade (área de não interferência)

A reserva de integridade mantém a legibilidade
e a não interferência de outros elementos como
ilustrações, textos e principalmente outras marcas
em relação as marca dos produtos da ABMES.

Para isso foi estabelecida uma medida “X” que
é a altura da letra “A”, como margem de segurança
para a mesma, essa medida é variável conforme
o tamanho estabelecido para a marca.
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Malha (grid) de construção | versão vertical

A malha de construção (grid) serve de apoio
para a reprodução manual em escala das marcas 
dos produtos da ABMES.

Esse tipo de reprodução não é considerada ideal,
porém quando necessário deverá ser seguida
a malha construtiva para sua perfeita reprodução.

X

X

X

X

X



Manual de Identidade Visual ABMES 27

Malha (grid) de construção | versão vertical

A malha de construção (grid) serve de apoio
para a reprodução manual em escala das marcas 
dos produtos da ABMES.

Esse tipo de reprodução não é considerada ideal,
porém quando necessário deverá ser seguida
a malha construtiva para sua perfeita reprodução.
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Malha (grid) de construção | versão vertical

A malha de construção (grid) serve de apoio
para a reprodução manual em escala das marcas 
dos produtos da ABMES.

Esse tipo de reprodução não é considerada ideal,
porém quando necessário deverá ser seguida
a malha construtiva para sua perfeita reprodução.
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Reserva de integridade (área de não interferência) | versão vertical

A reserva de integridade mantém a legibilidade
e a não interferência de outros elementos como
ilustrações, textos e principalmente outras marcas
em relação as marca dos produtos da ABMES.

Para isso foi estabelecida uma medida “X” que
é a altura da letra “A”, como margem de segurança
para a mesma, essa medida é variável conforme
o tamanho estabelecido para a marca.
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Reserva de integridade (área de não interferência) | versão vertical

A reserva de integridade mantém a legibilidade
e a não interferência de outros elementos como
ilustrações, textos e principalmente outras marcas
em relação as marca dos produtos da ABMES.

Para isso foi estabelecida uma medida “X” que
é a altura da letra “A”, como margem de segurança
para a mesma, essa medida é variável conforme
o tamanho estabelecido para a marca.
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Reserva de integridade (área de não interferência) | versão vertical

A reserva de integridade mantém a legibilidade
e a não interferência de outros elementos como
ilustrações, textos e principalmente outras marcas
em relação as marca dos produtos da ABMES.

Para isso foi estabelecida uma medida “X” que
é a altura da letra “A”, como margem de segurança
para a mesma, essa medida é variável conforme
o tamanho estabelecido para a marca.
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Reserva de integridade (área de não interferência) | versão vertical

A reserva de integridade mantém a legibilidade
e a não interferência de outros elementos como
ilustrações, textos e principalmente outras marcas
em relação as marca dos produtos da ABMES.

Para isso foi estabelecida uma medida “X” que
é a altura da letra “A”, como margem de segurança
para a mesma, essa medida é variável conforme
o tamanho estabelecido para a marca.
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Reserva de integridade (área de não interferência) | versão vertical

A reserva de integridade mantém a legibilidade
e a não interferência de outros elementos como
ilustrações, textos e principalmente outras marcas
em relação as marca dos produtos da ABMES.

Para isso foi estabelecida uma medida “X” que
é a altura da letra “A”, como margem de segurança
para a mesma, essa medida é variável conforme
o tamanho estabelecido para a marca.
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Especificações cromáticas | CMYK | RGB | Pantone® 

Especificações cromáticas das marca dos produtos 
da ABMES, CMYK (para aplicações em policromia).

Especificações cromáticas das marcas dos produtos 
da ABMES, RGB (para aplicações visuais como 
monitores de computador e televisão).

Especificações cromáticas das marcas 
dos produtos da ABMES, Pantone 
(para aplicações em cores sólidas especiais).

Preto ABMES
C 67 
M 60
Y 55
K 64

Verde ABMES Editora
C 52 
M 0
Y 100
K 5

Preto ABMES
R 49 
G 49
B 52

Verde ABMES Editora
R 98 
G 174
B 46

Preto ABMES
Pantone 426 CV

Verde ABMES Editora
Pantone 376 CVC
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Especificações cromáticas | CMYK | RGB | Pantone® 

Especificações cromáticas das marca dos produtos 
da ABMES, CMYK (para aplicações em policromia).

Especificações cromáticas das marcas dos produtos 
da ABMES, RGB (para aplicações visuais como 
monitores de computador e televisão).

Especificações cromáticas das marcas 
dos produtos da ABMES, Pantone 
(para aplicações em cores sólidas especiais).

Preto ABMES
C 67 
M 60
Y 55
K 64

Laranja ABMES Educa
C 52 
M 0
Y 100
K 5

Preto ABMES
R 49 
G 49
B 52

Laranja ABMES Educa
R 236
G 142
B 49

Preto ABMES
Pantone 426 CV

Laranja ABMES Educa
Pantone 716 CVC
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Especificações cromáticas | CMYK | RGB | Pantone® 

Especificações cromáticas das marca dos produtos 
da ABMES, CMYK (para aplicações em policromia).

Especificações cromáticas das marcas dos produtos 
da ABMES, RGB (para aplicações visuais como 
monitores de computador e televisão).

Especificações cromáticas das marcas 
dos produtos da ABMES, Pantone 
(para aplicações em cores sólidas especiais).

Preto ABMES
C 67 
M 60
Y 55
K 64

Vermelho ABMES Virtual
C 2 
M 83
Y 66
K 0

Preto ABMES
R 49 
G 49
B 52

Vermelho ABMES Virtual
R 221
G 79
B 77

Preto ABMES
Pantone 426 CV

Vermelho ABMES Virtual
Pantone 1787 CVC
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Especificações cromáticas | CMYK | RGB | Pantone® 

Especificações cromáticas das marca dos produtos 
da ABMES, CMYK (para aplicações em policromia).

Especificações cromáticas das marcas dos produtos 
da ABMES, RGB (para aplicações visuais como 
monitores de computador e televisão).

Especificações cromáticas das marcas 
dos produtos da ABMES, Pantone 
(para aplicações em cores sólidas especiais).

Preto ABMES
C 67 
M 60
Y 55
K 64

Azul ABMES TV
C 100 
M 0
Y 0
K 0

Preto ABMES
R 49 
G 49
B 52

Azul ABMES TV
R 0
G 147
B 221

Preto ABMES
Pantone 426 CV

Azul ABMES TV
Pantone Process Blue CVC
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Especificações cromáticas | CMYK | RGB | Pantone® 

Especificações cromáticas das marca dos produtos 
da ABMES, CMYK (para aplicações em policromia).

Especificações cromáticas das marcas dos produtos 
da ABMES, RGB (para aplicações visuais como 
monitores de computador e televisão).

Especificações cromáticas das marcas 
dos produtos da ABMES, Pantone 
(para aplicações em cores sólidas especiais).

Preto ABMES
C 67 
M 60
Y 55
K 64

Amarelol ABMES Câmara PMIES
C 0 
M 30
Y 100
K 0

Preto ABMES
R 49 
G 49
B 52

Amarelol ABMES Câmara PMIES
R 243
G 174
B 0

Preto ABMES
Pantone 426 CV

Amarelol ABMES Câmara PMIES
Pantone 130 CVC
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Especificações cromáticas | padrão preto e branco

Especificações cromáticas das marcas dos produtos 
da ABMES, versão preto e branco (para aplicação em 
casos específicos como xerox, cópia e reprografia). Preto ABMES

C 67 
M 60
Y 55
K 64

Cinza ABMES 
C 0 
M 0
Y 0
K 50

Preto ABMES
R 49 
G 49
B 52

Cinza ABMES 
R 157
G 157
B 135

Preto ABMES
Pantone 426 CV

Cinza ABMES 
Pantone 423 CVC



Manual de Identidade Visual ABMES 40

Controle de fundo (background)

Para fundos com cores escuras a aplicação
das marcas dos produtos da ABMES deverá 
ser em negativo e para fundos com cores 
claras a aplicação deverá ser em positivo.
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Controle de fundo policromático escuro

Para a aplicação das marcas dos produtos da ABMES 
sobre fundos policromáticos, deve-se utilizar um box 
preto para as imagens claras ou um box branco para 
as imagens escuras, seguindo o padrão de reserva de 
integridade descrito nas páginas 23 a 25 e 29 a 33 
deste manual. 
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Controle de fundo policromático claro

Para a aplicação das marcas dos produtos da ABMES 
sobre fundos policromáticos, deve-se utilizar um box 
preto para as imagens claras ou um box branco para 
as imagens escuras, seguindo o padrão de reserva 
de integridade descrito nas páginas 23 a 25 e 29 a 33 
deste manual. 
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Uso incorreto

As marcas dos produtos da ABMES não devem ser 
mostradas em cores alternativas, bordas adicionais 
ou textos distorcidos.

Qualquer arranjo estrutural ou cromático,
é proibido a título de manutenção da consistência
da marca.

Não rotacionar

Não distorcer

Não desalinhar os elementos

Não alterar as cores

Não aplicar moldura Não utilizar cores não especificadas






