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1. APRESENTAÇÃO

INTRODUÇÃO

Este manual tem como objetivo estabelecer parâmetros 
para a correta utilização da marca TR00, um serviço 
de streaming musical direcionado para o headbanger 
brasileiro e o cenário underground de heavy metal e seus 
subgêneros. O cuidado na aplicação de cada um de seus 
elementos gráficos é fundamental para conferir unidade à 
comunicação.

A marca deve ser facilmente percebida pelo público. A 
utilização do amarelo junto com as bordas pretas, chama a 
atenção das pessoas e auxilia no processo de percepção. 

A tipografia deve remeter a tradição do heavy metal e 
transmitir o mesmo peso que o gênero musical apresenta 
nas músicas. A utilização da caixa alta, letras mais 
grossas e com ângulos agudos, facilita  no impacto, na 
leiturabilidade e transmite o peso necessário.

A aplicação preferencial é acompanhada com fundo braco 
ou preto. 
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PANTONE BLACK 6 U

C: 75  R: 0
M: 68  G: 0 
Y: 67  B: 0
K: 90

# 000000

PANTONE YELLOW U

C: 0  R: 255 
M: 0  G: 242
Y: 100  B: 0
K: 0

# fff200

VERSÃO MONOCROMÁTICA

2. CORES E VERSÃO MONOCROMÁTICA

CORES

As cores que identificam a marca devem ser aplicadas 
conforme as escalas apresentadas abaixo.

As versões monocromáticas, em preto e branco, devem 
ser usadas em meios onde houver limitações técnicas 
ou de visibilidade. Para essas versões não é necessário 
utilizar as bordas
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Helvetica Condensed Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and 
typesetting industry

Helvetica Condensed Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing 
and typesetting industry

Fonte TR00 desenvolvida pelo autor do projeto

3. TIPOGRAFIA

TIPOGRAFIA PRINCIPAL TIPOGRAFIA SECUNDÁRIA

A identidade da marca possui uma família de letras que 
forma uma linguagem específica. Nenhum outro tipo de 
letra deve ser utilizado em qualquer peça da marca.  

A tipografia principal foi desenvolvida especialmente para 
a marca TR00, portanto, nunca utilize a fonte. A fonte não 
tem caixa alta e baixa, mas apenas o formato que vemos 
abaixo.

A tipografia secundária utilizada para aplicação dos textos 
relacionados a marca é a família Helvetica Condensed. 
Para os títulos, a fonte deve ser aplicada sempre em caixa 
alta e em negrito. Quando o texto secundário se resumir a 
poucos parágrafos, deve-se utilizar caixa alta e baixa e a 
fonte Helvetica Condensed Light.
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= x

Polígono base 
para construção
equivalente a 3x

18x

8x

4. CONSTRUÇÃO

O diagrama abaixo define as proporções da marca na 
grade. A unidade de medida “x” é equivalente, em largura 
e altura.
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A área de proteção define as distâncias mínimas que devem separar o selo de outros elementos visuais, assegurando sua 
correta percepção e legibilidade. A área de proteção tem como base a grade, aumentando-se 1x para cada lado

12 x

7 
x

x

ÁREA DE PROTEÇÃO

5. REDUÇÃO MÁXIMA E ÁREA DE PROTEÇÃO

REDUÇÃO MÁXIMACIPAL

Para a integridade do selo, recomenda-se que seu tamanho 
em meios impressos não seja inferior a 33 mm de largura 
e 15 mm de altura para a aplicação principal.

x

xx

33 mm

15 mm
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Não alterar as cores Não alterar a opacidade

Não rotacionar

Não distorcer

Não alterar a tipografia

Não alterar o espaçamento

TR00

6. USO INCORRETO

CORRETO
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7. EXEMPLO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS INCONSTANTES

A marca foi projetada para permanecer legível nos mais variados fundos.
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70%

Type to search...

4G

68 px

68 px

8. ÍCONE PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

Para que a visualização do ícone seja mais efetiva, foi 
necessário manter apenas as letras “TR” aplicado ao fundo 
preto para maior destaque. 

A altura e largura do ícone, varia de acordo com a resolução 
da tela dos dispositivos móveis. Para que os elementos 
permaneçam porporcionais nos diversos tipos de telas, foi 
utilizado uma resolução quadrada de 68x68 pixels.
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9. APLICAÇÕES

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
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11 1234-5678
11 9 8765-4321

cassiorosolen@tr00.com.br
www.tr00.com.br

Rua Dr. Álvaro Alvim, 90 
Vila Mariana, São Paulo - SP
04018-010 

CASSIO ROSOLEN
Gestor de Design

10 cm

6 
cm
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9. APLICAÇÕES

CARTÃO DE VISITA
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9. APLICAÇÕES

PAPELARIA
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9. APLICAÇÕES

LAYOUT DO SITE EM DIVERSOS DISPOSITIVOS
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1,35 m

1 m

9. APLICAÇÕES

POSTER INSTITUCIONAL
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