
MANUAL DE
IDENTIDADE

VISUAL



Este manual tem como
objetivo apresentar a marca
ConstruSete e estabelecer
um conjunto de regras para
aplicações da sua assinatura
visual, garantindo a integridade
e fidelidade com a Rede
Associativista junto ao público.

Neste manual temos a forma
correta de utilizá-la em diversos
materiais.



Na construção da marca, dois
elementos forma explorados:
o elo para transmitir a sensação
de associação/união e a seta
apontada para cima e para frente
com o intuito de afirmar a
evolução e sucesso no mundo
dos negócios.

Esses dois elementos: letra ( C ) 
e o numeral ( 7 ) se unem e se
transformam para completar um
ciclo na construção da marca.

CONCEITO

ELO

SETA



A cor é parte fundamental para a
consolidação e reconhecimento
de uma marca, sendo assim foram
mantidas as cores originais da marca,
azul e cinza.
  
Listadas ao lado estão as configurações
das cores institucionais que integram 
a assinatura visual da ConstruSete nas
escalas CMYK, RGB, Pantone e Hexadecimal.

Nota: CMYK (impressão em quadricromia)
          RGB e Hexadecimal (meios eletrônicos ou digitais)
          Pantone (impressão em cores especiais).

CORES

A família BOURBON foi destacada
por ser robusta e transmitir seriedade
e credibilidade ao nome da Rede.

Já no slogan Casa e Construção
a família ARIAL foi escolhida pela
facilidade de leitura.

TIPOLOGIA
Bourbon Grotesque

ARIAL

C100
M46
Y13
K0

CMYK

R0
G122
B175

RGB

HEXA
#007AAF

PANTONE
641

C100
M70
Y20
K0

CMYK

R30
G98
B151

RGB

HEXA
#1E6297

PANTONE
302 C

C100
M70
Y20
K40

CMYK

R34
G70
B106

RGB

HEXA
#007AAF

PANTONE
641

C0
M0
Y0
K40

CMYK

R169
G171
B174

RGB

HEXA
#A9ABAE

PANTONE
641

C0
M0
Y0
K50

CMYK

R150
G152
B154

RGB

HEXA
#96989A

PANTONE
PRETO 50%

abcdefghijklmnopqrstuvxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
0123456789



A marca tem duas versões
a serem utilizadas:

Versão Vertical (Preferencial)
Versão Horizontal

ASSINATURA
VISUAL



Para evitar possíveis interferências
na assinatura visual e garantir a sua
devida legibilidade, foi delimitada
uma área de resguardo, representada
ao lado por linhas tracejadas na
versão vertical e horizontal. 
 
A dimensão da letra “O” em “CONSTRU”
foi usada como referência de tamanho
“h” para topo, base e laterais. 

Essa limitação também deverá ser seguida
nas demais versões da assinatura visual
da ConstruSete.

RESGUARDO

Dimensão Mínima
Ao ser reduzida, a assinatura visual
deve manter a relação de proporção
entre seus elementos.
A dimensão mínima foi estabelecida
de forma que a legibilidade e
compreensão da assinatura sejam
preservadas. 

Ao lado estão apresentados os
limites de redução na versão vertical
e horizontal.

TAMANHO

4cm

3cm

6cm

1,5cm



As versões (vertical e horizontal)
da marca utilizadas possuem
variações em suas aplicações
e se adequam às situações
conforme vistas ao lado.

ASSINATURA
VISUAL

MARCA SIMPLIFICADA

MARCA NEGATIVA (FUNDO ESCURO)

MARCA NEGATIVA (FUNDO CLARO)

MARCA MONOCROMÁTICA

MARCA POLICROMÁTICA



As versões (vertical e horizontal)
da marca utilizadas possuem
variações em suas aplicações
e se adequam às situações
conforme vistas ao lado.

ASSINATURA
VISUAL

MARCA SIMPLIFICADA

MARCA NEGATIVA (FUNDO ESCURO)

MARCA NEGATIVA (FUNDO CLARO)

MARCA MONOCROMÁTICA

MARCA POLICROMÁTICA



Os endereços digitais utilizam
uma assinatura personalizada.

ASSINATURA
digital

GESTOR

MARCOS BIONDI

18  99713 3268     |     18  3324 1806



Aplicação em cartão de visitas.

artes

CONSTRU SETE
Casa e Construção

Rua Sebastião da Silva Leite, 1428 • 19800-200 • Assis/SP

18 3324 1806      construsete.com.br      /grupoconstrusete

Marcos Biondi
18 99713 3268



MASCOTE

CONSTRU SETE



Aplicação em camisa.

artes

CAMISA CINZA



Aplicação em camisa.

artes

CAMISA BRANCA



Aplicação em camisa.

artes

CAMISA AZUL



Aplicação em camisa.

artes

CAMISA JEANS



Aplicação em camisa.

artes

CAMISA MANGA CURTA

www.                         .com.br



www.                         .com.br
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