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No dia 07 de 
dezembro de 1989

é criada a APMT
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Times and conditions 
change so rapidly 

that we must keep our 
aim constantly 

focused on the future. 
(Walt Disney)
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2.Redesign



Listras Bandeira 
Estado de São Paulo

Formato do Estado
de São Paulo

Sigla da 
Associação

2.1.Análise Marca Atual

Cores

Sigla da 
Associação

Descrição 
das Siglas



APMT

2.2.Processo Criativo

APMT



2.3.Justificativa

A marca é a representação 
gráfica do que é a empresa, sua 
missão, visão e valores.
O símbolo contém as listras da 
bandeira e o formato do Estado 
de São Paulo. 
O deslocamento das listras 
gera movimento e lembra os 
dedos das mãos agarrados. 
Além disso representa os 
conceitos expressos como o 
apoio, o suporte, a ajuda, as 
oportunidades que a APMT 
gera aos seus associados, a 
Dedicação para melhorar a 
categoria e a Segurança vinda 
pela representatividade. 



3.Logotipo



O logo deve ter um espaço mínimo ao seu redor.
Nenhum elemento pode entrar nessa área.

O tamanho do espaço obrigatório é proporcional a 
altura da letra “A”.

3.1.Área de Proteção



Para cuidar da visibilidade da marca, consideramos 
tamanhos mínimos de aplicação, quaisquer 
reduções inferiores ao expresso nesse manual são 
proibidas.

3.2.Redução Máxima

9 mm



4.Cores



Pantone                PANTONE 7621 C
CMYK                    0%,100%,100%, 20%
RGB                       196, 22, 28
Hexadecimal        #C4161C

Pantone                PANTONE Black C
CMYK                    0%, 0%, 0%, 100%
RGB                       0, 0, 0
Hexadecimal        #000000



A aplicação principal é a marca colorida e sobre 
fundo branco. 

4.1.Aplicação Principal



4.2.Aplicação Monocromática



A aplicação sobre fundos deve levar em conta o 
contraste entre a marca e fundo.

Fundos Claros Tons de Cinza
Até 30% de Preto

Fundos Coloridos Fundos Escuros

4.3.Aplicação sobre Fundos Coloridos



Caso haja contraste entre o fundo, a logo pode ser 
usada colorida e sem fundo branco.
Caso contrário a logo deve ser aplicada sobre um 
fundo branco no tamanho da área de proteção ou 
deve ser aplicada de maneira monocromática.

4.4.Aplicação sobre Imagens

APMT APMT

APMTAPMT



4.5.Usos proibidos

Jamais aplique o logotipo sobre fundos que 
impossibilitam a leitura e visibilidade adequada, para 
esses casos use a logo monocromática ou com 
fundo branco.



5.Tipologia



A tipologia Nulshock deve ser usada exclusivamente 
para a logo. Não deve ser usada em parágrafos, 
títulos e em nenhum tipo de material.

Nulshock

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

0123456789



A tipologia Roboto deve ser usada para todos os 
materiais, parágrafos, títulos, etc.

A tipologia Roboto Thin deve ser usada para Títulos Curtos e em fontes grandes, não usar em parágrafos

Roboto

Roboto Thin
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

A tipologia Roboto Medium pode ser usada como alternativa para Títulos ou para dar destaques em 
palavras em parágrafos

Roboto Medium
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

A tipologia Roboto Light deve ser usada em parágrafos

Roboto Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789



6.O que não fazer



A composição visual da marca APMT deve ser 
preservada. Alterações ou deformações são 
proibidas.

Não Comprimir Não Esticar Não alterar 
logotipo

Não alterar 
cores

Não alterar 
composição

Não aplicar
efeitos



7.Aplicações



7.1.Cartão de Visita



7.2.Papel Timbrado

APMT

Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 278 - 6º andar
CEP: 01318-901 - São Paulo - SP - Brasil

Fone/Fax (11) 3107-7979

AC: Nome da empresa de destino – Nome do responsável

Saudação 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla 
imperdiet sodales arcu ut vulputate. Fusce libero diam, laoreet nec 
ipsum et, fermentum eleifend nulla. Nulla ac massa fermentum, 
gravida tellus lobortis, tristique diam. Sed volutpat velit enim, nec 
semper augue cursus auctor. Duis eu nunc auctor, rhoncus leo eu, 
varius mauris. Fusce vel hendrerit est. Curabitur lacinia vestibulum 
tellus in hendrerit. Nullam nec massa condimentum, vestibulum 
magna eget, faucibus velit. Quisque finibus purus pretium luctus 
congue.

Praesent tempus tellus at odio pellentesque, id efficitur dui 
feugiat. Donec ac viverra sem. Integer eu malesuada ante. Vestibu-
lum ligula urna, sodales et leo non, rutrum placerat ex. Phasellus 
facilisis convallis volutpat. Donec semper lectus at risus pulvinar, eu 
elementum augue consectetur. Ut ut imperdiet ipsum.

Integer ultricies pharetra purus, non pretium enim aliquet 
nec. Quisque convallis sagittis nulla ut dictum. Class aptent taciti 
sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos 
himenaeos. Donec varius aliquam ante et bibendum. Donec sodales 
efficitur ultricies. Nullam vestibulum, lorem a consequat consectetur, 
diam est ultricies libero, hendrerit aliquam libero nisi vitae enim. Nulla 
nisl tortor, scelerisque in justo eu, tincidunt molestie magna.

Atenciosamente,

Seu Nome



7.3.Envelope



7.4.Banner X



7.5.Pasta folder



7.6.Assinatura Email



7.7.Fanpage Facebook

APMT

APMT

IMAGEM

Margem 50px

A logo deve permanecer nos cantos.
Se houver constraste entre o fundo e a logo pode ser
usado sem fundo branco, caso contrário veja no 
canto inferior
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7.8.Twitter



7.9.Informativo



design

faleconosco@engramadesign.com.br


