
manual de
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Este é o manual da marca Se Joga Beth.

Aqui você vai encontrar as principais

informações sobre a linguagem gráfica e também 

exemplos de como aplicá-la da maneira correta em 

layouts e materiais.

Boa leitura!



A versão principal da marca 

consiste no ícone da letra “B” 

aplicado junto ao lettering. Suas 

formas e cores nunca devem ser 

modificadas, com as exceções 

descritas ao longo deste 

documento.

assinatura
principal

Ícone “B”

lettering
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As versões da marca foram 

desenvolvidas para se adequarem 

melhor ao espaço de aplicação 

de acordo com cada situação. Dê 

preferência por utilizar a versão 

completa da marca. A versão 

simplificada e ícone devem ser 

aplicadas apenas quando o espaço 

não permitir a aplicação da versão 

completa da marca.

versões  
da marca

versão completa versão simplificada

versão ícone
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A paleta de cores principal é 

formada pelas cores cereja, 

amarelo claro e branco.  Também 

podem ser utilizadas as cores 

vermelho, azul e laranja para 

composição de layouts de acordo 

com as verticais de negócio.

cores cereja

cmyk 32 99 62 28

rgb 136 26 61

#881a3d

pantone 200 C

rosa claro (apenas digital) 

rgb 200 8 241

#c808f1

rosa 

cmyk 26 27 94 0

rgb 188 40 118

#bc2876 

Pantone 214C

amarelo claro

cmyk 0 0 10 0

rgb 252 249 30

#fcf9e6

pantone 461 C

branco

cmyk 0 0 0 0 

rgb 255 255 255 

cinza

cmyk 60 60 50 20

rgb 105 105 105

#666969

vermelho

cmyk 20 100 90 8

rgb 189 35 48

#bd2330

pantone 2035 C

azul

cmyk 100 96 5 0

rgb 41 48 145

#293091

pantone Dark Blue C

laranja

cmyk 0 60 100 0

rgb 245 130 37

#f58226

pantone 1505 C
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A marca possui duas variações 

monocromáticas, e seu uso deve 

ser escolhido de acordo com 

as características técnicas ou 

conceituais de cada aplicação, 

levando em conta a melhor 

legibilidade da marca.

versões 
monocromáticas:
preto e branco
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Ao lado estão ilustrados alguns 

erros comuns que devem ser 

evitados em mídias impressas e 

digitais.

Evite aplicar a marca em baixo 

contraste em relação ao fundo. 

Priorizamos a aplicação da marca 

em alto contraste.

A aplicação da marca não permite a 

rotação dos elementos do desenho, 

em qualquer ângulo que seja. Também 

é proibida a customização em cores, 

gradientes e qualquer outro tipo de 

alteração ou elemento que mude a 

percepção de cores da marca.

Toda e qualquer modificação em 

relação ao desenho ou remoção 

de partes do desenho é proibida, e 

seu uso deve ser evitado. 

É proibido achatar a marca ou 

prejudicar a leitura de sua forma e/

ou elementos

usos
incorretos
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A marca pode ser aplicada sobre 

fundos fotográficos somente em 

áreas onde sua legibilidade não 

fique prejudicada.

aplicação 
em fundos 
fotográficos
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Para preservar a legibilidade 

da nossa marca, as reduções 

máximas não devem ser inferiores 

às medidas descritas ao lado. As 

reduções apresentadas aqui foram 

desenvolvidas para reprodução da 

marca em off-set. 

Quando outro método de 

impressão for utilizado, 

recomendamos a consulta junto ao 

fornecedor especializado.

5cm 30px

reduções
máximas
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Para preservar a integridade da 

nossa marca, não se deve interferir 

na área delimitada com quaisquer

desenhos, fotos ou textos.

A área de segurança estipulada 

para ambas as versões da marca 

consiste em ter o mesmo tamanho 

da largura da letra “e” da marca.

áreas de
segurança
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Para aplicação da marca em 

ícones de redes sociais ou 

espaços de extrema redução, 

recomenda-se o uso do ícone 

conforme orientação ao lado.

ícones de 
redes sociais
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A tipografia da nossa marca é a 

Pier Sans e a Shapiro, de estilo 

contemporâneo e que combinam 

com a linguagem da marca.

Para títulos e textos, utilize a 

fonte Pier em sua versão bold 

ou regular. Para textos corridos, 

utilize fonte Shapiro.

pier sans bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

!@#$%¨&*()-=_+[]{}´[´~`^

pier sans regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

!@#$%¨&*()-=_+[]{}´[´~`^

shapiro 35 feather text

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

!@#$%¨&*()-=_+[]{}´[´~`^

tipografia #ganhamosjuntos
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As imagens apresentadas neste manual são aplicadas apenas 
para exemplo visual que demostram as aplicações e a marca 
desenvolvida nos padrões recomendados, constituindo meras 
citações para fins de crítica e comentário, conforme autoriza 
o Art. 46, Incisos III e VIII, da Lei 9.61098.  Nenhum outro uso 
ou reprodução dessas fotos é aqui autorizado, os quais, se 
vierem a ocorrer, serão de exclusiva responsabilidade do cliente 
contratante.
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