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iNTRODUÇÃO
Neste primeiro capítulo apresentamos a Papo Design como a Empresa Júnior formada pelos alunos do curso 
de Desenho Industrial da UFF. Sua missão, visão e valores formam a base da empresa que motiva e guia os 
membros a desenvolver e crescer cada vez mais valorizando a empresa, o meio acadêmico e o Design brasileiro.
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INTRODUÇÃO

Somos uma Empresa Júnior, denominada Papo Design, formada 
exclusivamente por alunos do curso de Desenho Industrial da 
Universidade Federal Fluminense. Nossa missão é difundir o design 
como ferramenta para a solução de problemas e nossa visão é ser 
referência como Empresa Júnior de Design no estado do Rio de 
Janeiro.

Lidamos com projetos reais e clientes reais. Atualmente nossos 
trabalhos e responsabilidades estão estruturados através de 
cinco células. Apesar de cada célula possuir autonomia para 
suas competências, todas participam dos projetos existentes 
na empresa. Nossos projetos podem ser: Projetos de Produto ou 
Projetos Gráficos.

No momento possuímos oito valores:

• Inovação
Inovação é a percepção do uso do novo. Se engajar para inovar 
em ações e pensamentos que criem repercussão na empresa e na 
faculdade.

• Criatividade
Trabalhos criativos tendem a chamar mais clientes, motivam mais 
a empresa e evitam a monotonia.

• Empatia
Se colocar na perspectiva do cliente e de seus funcionários, 
entender suas dores, suas necessidades, os seus valores e seus 
objetivos.

• Sinergia
Cooperação, troca de conhecimento e de trabalho. Esforço

coordenado de vários subsistemas na realização de uma tarefa 
complexa ou função. Pensar Design é pensar de maneira 
colaborativa, acreditamos que a construção é feita unida.

• Sustentabilidade.
A busca pelo pensamento sustentável no dia-a-dia da empresa 
a fim de tentar reduzir o impacto negativo do Design no meio 
ambiente.

• Multidisciplinaridade.
A busca para fora da zona de conforto, a recepção de novos 
conhecimentos que possam colaborar para projetos.

• Independência.
Liberdade para desenvolver projetos e autonomia dentro da 
empresa.

• Origem
A lembrança de onde viemos, onde a empresa nasceu e foi criada. O 
poder do Design Brasileiro, sua originalidade, cultura e busca pela 
autenticidade. Sem descartar referências, mas dando importância 
ao que temos. Mantendo a identidade da UFF além de divulgá-la 
para todo o ramo de Design.

Através destes oito valores acreditamos que nossos trabalhos, de 
alguma forma, serão capazes de impactar o meio acadêmico e o 
ramo do Design Brasileiro.
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Logo
A seguir mostramos a complexidade da construção da logo da Papo Design, explicando o conceito de papo 
que é apresentado no símbolo da empresa. Destacamos que construção vai além do conceito e que envolve 
a assinatura, o grid, o arejamento e a redução. Cada subcapítulo é desenvolvido visando o entendimento e 
utilização da logo da forma mais correta e pertinente a fim de manter a essência da marca Papo Design.
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CONCEITO

Papo. Para nós, esse é o principal fator que 
está por trás de um bom projeto de design. 
Seja o papo com o cliente, para entender 
seus objetivos, seja com o usuário de um 
produto, para entender seus problemas e 
necessidades, ou entre a equipe que está 
desenvolvendo o projeto, para alcançarem 
juntos, um bom resultado. Acreditamos 
que os bons papos geram boas ideias 
e percepções para inovar em ações e 
pensamentos que possam repercutir na 
sociedade.

A marca é composta por símbolo e logotipo. 
O primeiro tem como base uma roda 
de pessoas, vista por cima. A inspiração 
do símbolo também veio através de um 
personagem popular japonês, o Pac-Man, 
que se apresenta no formato arredondado 
e tem como característica abrir e fechar a 
boca.

A cor amarela representa nossa energia, 
jovialidade e bom humor. O cinza escuro 
traz seriedade e profissionalismo por trás 
dessas características. Além, disso, o visual 
arredondado também exibe nosso caráter 
amigável e a sutileza que desejamos para 
tratar nossos projetos e clientes.
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EXTENSA
A assinatura extensa é alinhada 
pelo centro do símbolo na lateral e a 
distância do símbolo para o logotipo 
é o raio do círculo interno do símbolo.

ASSINATURA

A assinatura da Papo Design 
é o suporte mais importante 
para a comunicação da marca. 
O símbolo e o logotipo devem 
ser posicionados de forma 
equilibrada e proporcional.

A fim de preservar a integridade 
da identidade da marca, os 
componentes principais das 
assinaturas não devem ser 
alterados. Esta página ilustra o 
método de configurações de 
cada tipo de assinatura.

COMPACTA
A assinatura compacta é alinhada 
pelo centro dos círculos na vertical e a 
distância para o logotipo também é o 
raio do círculo interno do símbolo.
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GRID

O grid da marca foi desenvol-
vido a partir das relações entre 
as distâncias e alinhamentos 
estabelecidos, que proporcio-
nam sensação visual de har-
monia e proporção.

Todos os elementos da logo 
estão alinhados dentro de um 
quadrado. A largura dos traços 
e espessura dos círculos são as 
mesmas e os círculos das pon-
tas são proporcionais aos círcu-
los internos.
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AREJAMENTO
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O arejamento garante a legibilidade e o 
impacto da marca, permitindo o isolamento 
necessário para que outros elementos 
gráficos ou marcas não compitam com a 
logo.

Essa zona deve ser considerada com a 
área mínima de distância, mesmo que na 
maioria dos casos a logo precise de mais 
espaço de respiro.

Este espaço deve ser respeitado toda vez 
que a assinatura for aplicada graficamente.

O arejamento é do tamanho da letra “o” 
do logotipo Papo Design, que é o mesmo 
tamanho dos círculos do símbolo.
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LACE LACE

O espaço livre ao redor da logomarca permite que ela se destaque 
em relação aos elementos a sua volta.

Nos exemplos abaixo outros elementos invadem o espaço de 
arejamento da logomarca dando a sensação de aperto e bagunça.

Bons papos, 
boas ideias

CONVIVÊNCIA

A área de arejamento deve ser respeitada toda vez que a logo for aplicada próxima a outras marcas e outros elementos que possam vir 
a dificultar sua visualização.

Bons papos, 
boas ideias
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Estabelecer um tamanho mínimo garante que o impacto e a legibilidade da logo não sejam comprometidos na aplicação. A logo pode 
ser reproduzida nas seguintes definições:

REDUÇÃO

IMPRESSÃO

Para garantir legibilidade e impacto, a logo da Papo nunca deve ser 
reproduzida menor que 25 mm x 6 mm; a logo compacta nunca 
deve ser reproduzida menor que 11 mm x 15 mm e o símbolo nunca 
deve ser reproduzido menor que 5 mm x 5 mm;  em qualquer tipo 
de impressão.

DIGITAL

Para garantir legibilidade e impacto, a logo da Papo nunca deve 
ser reproduzida menor que 30 mm x 7 mm; a logo compacta 
nunca deve ser reproduzida menor que 18,6 mm x 25 mm e o 
símbolo nunca deve ser reproduzido menor que 10 mm x 10 mm; 
em qualquer utilização digital.
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TIPOGRAFIAS
Neste capítulo descrevemos as quatro tipografias da Papo Design. Cada uma delas foi escolhida buscando 
manter a identidade e comunicação interna e externa da empresa em todas as suas possíveis formas. A escolha 
de cada uma delas tem seu propósito.
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A uniformização da tipografia é responsável pela identificação da 
marca nos meios de comunicação. Com isso adotamos 4 tipografias 
para conseguir diferenciar a comunicação formal da informal.

A Montserrat é a fonte principal da Papo Design, é a única fonte 
que pode ser utilizada como chamada e texto corrido para todos 
os meios de comunicação da empresa.

Espaçamento recomendado: 
Word A4 Vertical: Tracking máximo de 2,0pt; Entrelinha máxi-
mo de 5,0pt

PowerPoint A4 Horizontal: Tracking máximo de 1,0pt; Entre-
linha máximo de 1,5pt

Illustrator A4: Tracking máximo de 75pt; Entrelinha máximo 
de 24pt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxwyz
1234567890
ç!@#$%¨&*()-_+|\<>:;/}{[]=;^~´`

MontserratTipos de Montserrat:
Thin, Extra Light, Light, Regular, Medium, SemiBold, Bold, 
ExtraBold, Black.

TIPOGRAFIAS
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A Louis George Café é uma das tipografias auxiliares, para 
documentos formais da empresa, deve ser utilizada somente 
como texto corrido.

Espaçamento recomendado: 
Word A4 Vertical: Tracking máximo de 1,5pt; Entrelinha máxi-
mo de 7,0pt

PowerPoint A4 Horizontal: Tracking máximo de 2,0pt; Entre-
linha máximo de 1,5pt

Illustrator A4: Tracking máximo de 75pt; Entrelinha máximo 
de 24pt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ

abcdefghijklmnopqrstuvxwyz

1234567890

ç!@#$%¨&*()-_+|\<>:;/}{[]=;^~´`

LOUIS GEORGE CAFÉ
Tipos de Louis George Café:
Bold.
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A Quicksand é uma das tipografias auxiliares para a internet ou 
documentos informais da empresa, pode ser utilizada como texto 
corrido e chamada.

Espaçamento recomendado: 
Word A4 Vertical: Tracking máximo de 1,0pt; Entrelinha máxi-
mo de 7,0pt

PowerPoint A4 Horizontal: Tracking máximo de 1,5pt; Entre-
linha máximo de 1,5pt

Illustrator A4: Tracking máximo de 75pt; Entrelinha máximo 
de 26pt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxwyz
1234567890
ç!@#$%¨&*()-_+|\<>:;/}{[]=;^~´`

Quicksand
Tipos de Quicksand:
Light, Book, Bold.
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A BEBAS é uma das tipografias auxiliares para internet e 
documentos informais da empresa, deve ser utilizada somente 
como chamada.

Espaçamento recomendado: 
Word A4 Vertical: Tracking máximo de 2,0pt; Entrelinha máxi-
mo de 10,0pt

PowerPoint A4 Horizontal: Tracking máximo de 2,0pt; Entre-
linha máximo de 1,5pt

Illustrator A4: Tracking máximo de 75pt; Entrelinha máximo 
de 31pt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ

abcdefghijklmnopqrstuvxwyz

1234567890

ç!@#$%¨&*()-_+|\<>:;/}{[]=;^~´`

BEBAS
Família BEBAS:
Regular, Kai e Neue
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CORES
Uma das partes mais importantes da marca são as cores. As cores têm um poder muito grande sobre a imagem 
de uma empresa, uma vez que elas expressam sentimentos e sensações. A seguir, expomos: as cores da logo, a 
paleta de suporte com as cores da marca, suas auxiliares e os fundos e contrastes em relação aplicação da logo.
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A Papo Design possui duas cores possíveis para a logo, porém a 
logo ainda pode ser utilizada em preto e branco dependendo do 
caso. As cores são as seguintes:

CMYK: 0  0  100  0
RGB: 255  237  0
Hex/HTML: FFED00
Pantone:  Yellow C / Yellow U

CMYK: 0  0  0  90
RGB: 60  60  59
Hex/HTML: 3C3C3B
Pantone: 446 C / 412 U

CORES DA LOGO
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PALETA SUPORTE

A Papo Design também possui uma paleta suporte, que contém cores da marca e cores auxiliares, que podem remeter a empresa sem 
o uso da logo ou de grafismos.

CORES DA MARCA

CMYK: 0  0  100  0
RGB: 255  237  0
Hex/HTML: FFED00
Pantone: Yellow C / Yellow U

CMYK: 0  0  0  90
RGB: 60  60  59
Hex/HTML: 3C3C3B
Pantone: 446 C / 412 U

CMYK: 0  0  80  0
RGB: 255  240  66
Hex/HTML: FFF042
Pantone: 107 C / 106 U

CMYK: 0  0  0  80
RGB: 87  87  86
Hex/HTML: 575756
Pantone: 445 C / 419 U

CMYK: 0 0  60  0
RGB: 255  244  130
Hex/HTML: FFF482
Pantone: 106 C / 101 U

CMYK: 0  0 0  70
RGB: 112  111  111
Hex/HTML: 706F6F
Pantone: 425 C / 426 U

CMYK: 0  0  40  0
RGB: 255  247  178
Hex/HTML: FFF7B2
Pantone: 100 C / 100 U

CMYK: 0  0  0  60
RGB: 135  135  135
Hex/HTML: 878787
Pantone: 424 C / 424 U
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CORES AUXILIARES

As cores auxiliares são indicadas para situações em que uma cam-
panha ou documento precise de cores além das da marca.

CMYK: 0  0  0  0
RGB:    255  255  255
Hex/HTML: FFFFFF
Pantone: 

CMYK: 0  55  90  0
RGB: 241  136  37
Hex/HTML: F18825
Pantone: 152 C / 144 U

CMYK: 80  100  0  0
RGB: 92  36  131
Hex/HTML: 5C2483
Pantone: 2617 C / 2617 U

CMYK: 0 0  0  100
RGB: 0  0  0
Hex/HTML: 000000
Pantone: 

CMYK: 0  30  95  0
RGB: 251  186  0
Hex/HTML: FBBA00
Pantone: 130 C / 116 C

CMYK: 0  95  45  0
RGB: 230  33  90
Hex/HTML: E6215A
Pantone: 186 C / 186 U

CMYK: 100  0  100  10
RGB: 0 140  60
Hex/HTML: 008C3C
Pantone: 3415 C / 348 U

CMYK: 15  10  100  0
RGB: 229  209  0
Hex/HTML: E5D100
Pantone: 110 C / 110 U

CMYK: 0  95  75  0
RGB: 230  35  54
Hex/HTML: E62336
Pantone: 1795 C / 1795 U

CMYK: 75  20  10  0
RGB: 32  158  204
Hex/HTML: 209ECC
Pantone: 7461 C / 640 U

CMYK: 0  95  90  10
RGB: 211  34  31
Hex/HTML: D3221F
Pantone:  180 C / 179 U

CMYK: 0  80  85  0
RGB: 233  79  45
Hex/HTML: E94F2D
Pantone: 173 C / 173 U

CMYK: 5  5  80  0
RGB:  250  228  696
Hex/HTML: FAE445
Pantone: 3935 C / 3935 U
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Visando um bom contraste, para todas as cores apontadas existem indicações de usos corretos e incorretos para a aplicação da logo.

EM CORES PADRÕES

FUNDOS E CONTRASTES



24 | Índice

EM CORES AUXILIARES
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ELEMENTOS GRÁFICOS
Os elementos gráficos são grafismos que compõem e simbolizam a marca junto a logo. Podem ser ilustrações, 
padrões ou apenas formas que completam a marca por motivos estéticos ou práticos. Neste capítulo, 
apresentamos os grafismos que compõem a identidade da marca Papo Design e os ícones de células que 
foram desenvolvidos para identificar a organização interna da empresa.
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GRAFISMO

Junto com a logo e as cores, os elementos gráfi cos trazem a 
personalidade da Papo Design.

O grafi smo foi criado com base em um balão de fala estilizado, 
reforçando a ideia e comunicação que a empresa busca trazer. 
Da mesma forma que os outros elementos da marca, os balões 
são redondinhos e minimalistas e também seguem o padrão de 
cores presentes em toda a identidade. Esses símbolos podem ser 
usados em apresentações, documentos e até em alguns produtos 
representantes da marca.

O padrão criado a partir do grafi smo tem quatro variações com cor 
e tamanho defi nidos que não podem sofrer alterações.
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O grafi smo tem um tamanho determinado com cada balão 
medindo aproximadamente 14X14 mm. Seu padrão é aplicado 
como uma amostra de cor, em qualquer forma. É recomendado 
usar o Adobe Illustrator para aplicar os grafi smos ou usar um png 
de tamanho determinado no caso de outro programa.

GRAFISMO
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MAIORES USOS DE CONTRASTE

Há regras de usos para o grafi smo, independente do fundo ao qual vai ser aplicado, ele sempre precisa ter contraste e também todos 
seguem um padrão traçado-preenchido, variando apenas entre duas cores. Porém existe uma exceção que é usada somente com fundos 
escuros como o cinza da marca.

Somente esse grafi smo específi co pode ser usado sem preenchimento, se diferenciando apenas pelas cores, graças a sua interação com o 
fundo escuro. Quando outras cores são usadas sem preenchimento o contraste não é sufi ciente para diferenciar os elementos do padrão.
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Para comunicar os diversos tipos de conteúdo que a empresa 
produz, foram projetados doze ícones. Esses existem para apoiar 
temas específicos de projetos e grupos internos e, também, para 
representar as células da empresa, facilitando e padronizando a 
comunicação interna.

Assim como a logo, os ícones também apresentam características 
e formas arredondadas e podem aparecer nas cores institucionais 
da empresa: amarelo e cinza.
 

Dentre esses ícones, sete representam as células:

 1. Administrativo/Financeiro
 
 2. Comercial
 
 3. Marketing
 
 4. Presidência
 
 5. Qualidade 
 
 6. Recursos Humanos 

ÍCONES DE CÉLULAS

Administrativo/Financeiro

Presidência

Comercial

Qualidade

Marketing

Recursos Humanos
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Os demais ícones representam projetos e grupos internos:

 1. Avisos
 
 2. Contato com cliente

 3. Diretoria
 
 4. Endomarketing
 
 5. Imersão 
 
 6. Processo seletivo
 
 7. Projetos

Avisos

Endomarketing

Contato com cliente

Imersão

Projetos

Diretoria

Processo Seletivo
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CORES INSTITUCIONAIS

Além do fundo branco, os ícones de células e de projetos também se apresentam com os fundos amarelo e cinza.

Com o fundo amarelo, os ícones são apresentados na cor cinza. 
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No caso do fundo cinza, todos os ícones são apresentados na cor amarela..   
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AREJAMENTO

Assim como a logo, os ícones também apresentam uma área mínima de distância entre outras marcas, garantindo a legibilidade para 
que outros elementos gráficos ou marcas não compitam. 

O arejamento é do tamanho do menor boneco do símbolo do departamento de Recursos Humanos.
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PROIBIÇÕES
Exemplificamos abaixo os usos incorretos da logo com o objetivo de garantir o melhor uso possível da identidade 
da Papo Design além do respeito e do reconhecimento de sua marca.
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USOS INCORRETOS

A logo da Papo Design não pode ser utilizada nas seguintes maneiras que infringem a utilização correta da logomarca: Distorções, acha-
tamento, rotacionamento, a utilização somente do logotipo, centralização do símbolo com o logotipo, mudança da tipografia, cortes e 
espaçamento superior ao recomendado.

PAPODESIGN
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Se caracteriza como má utilização da logo os seguintes exemplos:

 

Com sombra.Logo escura em fundo escuro.

Com degradê ao fundo na cor da logo.

Cores não determinadas pelo manual.

Logo clara em fundo claro.

Símbolo de uma cor e nome de outra cor.

Com estampa

Com degradê na logo.

Contorno em volta da logo.
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APLICAÇÕES
Neste capítulo retratamos uma série de aplicações da marca em diferentes ferramentas e objetos com o 
objetivo de delimitar e demonstrar como os possíveis usos da marca, definidos neste manual, se comportam 
na realidade.
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As imagens de fundo não devem competir 
com a assinatura Papo Design. As seguintes 
recomendações devem ser seguidas para 
garantir a legibilidade da marca.

Aplique a logo sobre a área mais limpa da 
imagem e que ofereça melhor contraste.

A logo também pode ser aplicada em preto e branco, quando essas cores contrastam com 
o fundo liso da imagem.

IMAGENS
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5 mm

5 mm

Caso não haja nenhuma área propícia para a aplicação da logo, aplique-a nos quadrados ou retângulos de elementos auxiliares.

Lembre-se de sempre respeitar a área de arejamento e aplique a logo e os elementos auxiliares com uma margem de pelo menos 5 
milímetros do final da imagem.
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Aplicação do filtro numa imagem em preto e
branco.

FILTRO DE IMAGENS

O uso de filtros em imagens é uma ferramenta usada para procurar 
um padrão e harmonizar tanto postagens, como apresentações, 
cartazes e etc.

A partir das cores da empresa, foi definido dois filtros, um na cor 
amarela e um com um degradê do preto para o amarelo, ambos 
aplicáveis em imagens totalmente desaturadas e no modo de 
mesclagem multiplicação (“multiply”).

Filtro amarelo #f5d058 e sua aplicação em imagem totalmente desaturada.

Filtro em degradê do preto #000000 para o
amarelo #f5d058.
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ÍCONES REDES SOCIAIS

Os ícones foram desenvolvidos para que possamos comemorar datas 
relevantes para a empresa, permitindo que nossas redes sociais 
temáticas destaquem a relevância do dia. Para fins de ilustração, 
alguns ícones base foram desenvolvidos. Outros ícones podem ser 
criados conforme necessidades futuras.
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PAPELARIA

Nas próximas páginas serão listados todos os ítens desenvolvidos para a papelaria institucional da Papo Design.
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CARTÃO DE VISITAS

O cartão de visitas tem somente a logo compacta da empresa na 
parte da frente. Seu verso possui as formas de contato com a empresa, 
incluindo as redes sociais.

A forma básica do cartão é o balão presente nos elementos gráfi cos da 
marca, sendo o frontal preenchido e o posterior vazado.

/designpapo/

contato@papodesign.com.br

@papodesign

/papodesign

3,5 mm

8,8 mm

11,3mm

3,5 mm

Montserrat Light
Corpo 5,90 pt
Entrelinha 7 pt
Entreletra 0 mm
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PAPEL DE CARTAS

O papel de carta é um tipo de papel 
característico, com elementos personalizados 
de uma marca. Dessa forma é possível 
identificar a empresa no documento e 
termos a certeza de que ele é original e, 
portanto, válido.

Para manter a identidade da marca, o papel 
de carta deve ser sempre utilizado seguindo 
as especificações apresentadas na imagem 
ao lado. A única parte que pode variar é o 

R. Passo da Pátria, 156, bloco D, sala 456 - São Domingos, Niterói, RJ, 24210-240 
contato@papodesign.com.br - tel.: (21) 988873719

20 mm

15 mm

15 mm

15 mm

30 mm

7 mm

15 mm

Montserrat

Corpo 10 pt

Entrelinha 12 pt

Entreletra 0,5 

Montserrat

Corpo 12 pt

Entrelinha 12 pt

Entreletra 0,5 px

Boa tarde, 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volu-
tpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volu-
tpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volu-
tpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volu-
tpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volu-
tpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volu-
tpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iustout lao-
reet dolore magna aliquam erat volutpat.

Atenciosamente,

Juliana Piccinini | Diretora comercial

99 mm
Marca de dobra
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ENVELOPE 1

Formato: 297 mm x 210 mm (fechado) e 345 mm x 210 mm (aberto) 
Papel Offset 120g  
Impressão: Offset 2/0 cores (Pantone)
Acabamento: faca especial e colagem de abas
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ENVELOPE 2

Formato: 110 mm x 220 mm (fechado) e 260 mm x 220 mm (aberto) 
Papel Offset 120g  
Impressão: Offset 2/0 cores (Pantone)
Acabamento: faca especial e colagem de abas
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PASTA

A pasta personalizada foi planejada para ser entregue junto com 
documentos a clientes e outras que possamos fazer contato, de 
forma que a identidade da Papo Design seja divulgada e identificada 
facilmente. Todos os elementos da pasta possuem tamanhos e 
cores definidos, que não podem ser alterados. Nela se encontram os 
elementos gráficos, a logo, o endereço e formas de contato com a 
empresa.

/designpapo//papodesign@papodesign contato@papodesign.com.br
R. Passos da Pátria, 156, bloco D, sala 456 - São Domingos, Niterói - RJ, 24210-240

125 mm

Montserrat Medium
Corpo 4,23 mm

Entrelinha 6,35 mm

O espaço entre cada rede social
e a margem é o mesmo.

200 mm

20
 m

m
13

5 
m

m

220 mm

205 mm

155 mm 220 mm

100 mm
10 mm

60 mm

15 m
m

100 m
m

25 mm
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• Margens:
Todos os documentos externos da Papo Design devem seguir o padrão de margens. As 
medidas foram definidas objetivando um melhor aproveitamento do espaço da folha e 
buscando evitar o desperdício de papel quando necessária a impressão do documento.

• Posicionamento da logo:
A logo, compacta ou extensa, só pode ser 
posicionada em dois locais. Dessa forma, 
o posicionamento fica simples e conciso, 
permitindo um padrão de diagramação 
de documentos. É importante sempre se 

TEMPLATE DE WORD

A fim de possibilitar o uso da criatividade, 
os templates de Word foram divididos 
em dois tipos: Documentos Externos e 
Documentos Internos.

O template de Documento Externo deve 
ser utilizado para todos os documentos 
oficiais da empresa que são compartilhados 
com pessoas que não fazem parte da 
Papo Design. Por sua vez, o template 

Documento Externo

Como descrito acima, o template de 
Documento Externo deve ser apenas 
utilizado para documentos referentes a 
assuntos que não remetem só a Papo 
Design, como clientes, a Escola de 
Engenharia, alunos do curso, Centro 
Acadêmicos, dentre outros.
Este documento possui mais regras e 
restrições, com o intuito de garantir a 
padronização e manter a identidade da 
marca.

lembrar da área de arejamento da logomarca.

Sem uma ordem específica, a logo pode ser posicionada: no canto superior esquerdo ou 
no centro superior.

15 mm

15 mm

15 mm

22 mm
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Especificações dos tópicos:

O título deve ser sempre em maiúsculo, Montserrat 
semibold e corpo 16, podendo ser centralizada no 
documento ou à esquerda.
 
No subtítulo a fonte deve ser minúscula, Montserrat 
semibold e corpo 14, podendo ser centralizada no 
documento ou à esquerda.
 
Os numerais devem ser utilizados em corpo 11, após 
um parágrafo e devem ter um recuo à esquerda de 
7mm e o recuo especial de deslocamento de 5mm.
 
As letras devem possuir corpo 11, com recuo à 
esquerda de 13 mm e recuo especial de deslocamento 
de 5 mm.
 
Os números romanos também devem ter copo 11 
e recuo à esquerda de 20 mm e recuo especial de 
deslocamento de 3 mm.
 
Por sua vez, as bolinhas têm corpo 11, recuo à esquerda 
de 23 mm e recuo especial de deslocamento de 5 
mm.
 
Quando utilizadas como tópicos fora de numerais, 
elas devem seguir as especificações deles. Isto é, 
corpo 11, após um parágrafo de espaçamento, com 
recuo à esquerda de 7 mm e o recuo especial de 
deslocamento de 5 mm.

• Tópicos
Foram estabelecidas as hierarquias de 
tópicos a serem usadas nos documentos 
a fim de definir e garantir a hierarquia 
das informações. Em ordem decrescente, 
os tópicos são: Título, subtítulo, numerais, 
letras, números romanos e por fim, 
bolinhas. É importante destacar que as 
bolinhas podem ser utilizadas fora da 
ordem de grandeza, uma vez que não 
sejam necessários subtópicos para as 
mesmas.

TÍTULO
Subtítulo

 1 . Nam 

  

   a. Etiam porttitor facilisis sagittis.

 
  

       i. posuere fringilla. 

  

          • Molestie. Sed a molestie dui

 

• Molestie. Sed a molestie dui, ut vulputate nisi. Nam eu erat eget ligula porta biben-

Recuo à esquerda de 13 mm
Recuo especial de 5 mm

Recuo à esquerda de 20 mm
Recuo especial de 3 mm

Recuo à esquerda de 23 mm
Recuo especial de 5 mm

Recuo à esquerda de 13 mm
Recuo especial de 5 mm

Recuo à esquerda de 7 mm
Recuo especial de 5 mm

Montserrat SemiBold (Maiúsculo)

Corpo 16 pt

Entrelinha 26 pt

Entreletra 0,5 px

Centralizado ou à esquerda

Montserrat SemiBold (Minúsculo)

Corpo 14 pt

Entrelinha 26 pt

Entreletra 0,5 px

Centralizado ou à esquerda

Montserrat (Minúsculo)

Corpo 9 pt

Entrelinha 12 pt

Entreletra 0,5 px

Centralizado 

Montserrat (Minúsculo) 

Corpo 11 pt

Entrelinha 12 pt

Entreletra 0,5 px

à esquerda 

R. Passo da Pátria, 156, bloco D, sala 456 – Boa Viagem- Niterói, Rio de Janeiro - 24210-325, Brasil l contato@papodesign.-
com.br l (21) 98887-3719

Montserrat
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• Número da página
O número da página deve ser sempre 
posicionado na lateral direita superior da 
página.

Montserrat 

Corpo 9 pt

à direita 

R. Passo da Pátria, 156, bloco D, sala 456 – Boa Viagem- Niterói, Rio de Janeiro - 24210-325, Brasil l contato@papodesign.-
com.br l (21) 98887-3719

2

� Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie conse-
quat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
� Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie conse-
quat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
� Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.
� Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie conse-
quat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blan-
dit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
� Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. �
� Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. �
� Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Recuo à esquerda de 7 mm
Recuo especial de 5 mm
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Documento Interno

Como dito anteriormente, o Template de 
Documento Interno se refere a documentos 
que são utilizados apenas entre os 
membros da empresa e os trainees. 

O mesmo possui menos regras e restrições, 
dando a possibilidade da criação de 
diferentes diagramações. É importante 
lembrar que ainda assim, o Documento 
Interno deve sempre seguir as regras da 
Identidade Visual descritas neste manual.

• Posicionamento da logo:
Em documentos internos da empresa 
deve-se apenas usar a assinatura extensa 
da marca, podendo ser posicionada apenas 
no centro superior da folha. Logo abaixo, 
deve-se posicionar o ícone da célula, grupo 
ou projeto responsável pelo documento. 
É importante lembrar sempre da área de 
arejamento dos ícones.

• Margens:
Todos os documentos internos da Papo 
devem seguir o padrão de margens. 
As medidas foram definidas conforme 
a necessidade do documento, por isso 
a margem inferior é menor que a dos 
documentos externos, uma vez que não há 
o costume de utilizar o rodapé. Contudo, 
caso seja necessário, deve-se utilizar

• Tópicos:
Para dar mais abertura a criatividade, o documento interno não possui especificações 
obrigatórias de tópicos e espaçamentos. O documento externo serve como referência, caso 
necessário. A única restrição é referente ao corpo do texto que deve ser sempre Montserrat 
tamanho mínimo de 11pt.

15 mm

15 mm

15 mm

15 mm

TÍTULO
Subtítulo

 1 . Nam 
     a. Etiam porttitor facilisis sagittis. 
         i. posuere fringilla. 
            • Molestie. Sed a molestie dui

 • Molestie. Sed a molestie dui, ut vulputate nisi. Nam eu erat eget ligula porta biben-

a margem inferior de 25 mm, e as informações do rodapé devem seguir as especificações 
do template de documento externo.
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• Número da página:
O número da página sempre deve ser 
posicionado na lateral direita superior da 
página.

• Finalização:
Ao final de documentos internos deve-
se identificar o nome dos membros 
responsáveis pelo documento, seus cargos 
e células.

2

� Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie conse-
quat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
� Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie conse-
quat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
� Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.
� Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie conse-
quat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blan-
dit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
� Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.

Documento por:
Fulana de Tal

Cargo e Célula

Montserrat 

Corpo 9 pt

à direita 

Finalização do documento

Recuo à esquerda de 7 mm
Recuo especial de 5 mm
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DIVISÓRIAS

As divisórias foram criadas com o intuito de facilitar a organização de documentos que precisam ser separados em tópicos. Elas fazem o papel 
de capa para os capítulos que precisam de destaque. Para isso, foram desenvolvidas duas opções de cada cor seguindo os elementos gráficos da 
empresa. O tamanho das divisórias é de uma folha A4, mas sua forma de utilização fica a critério do usuário.

Divisórias com fundo branco, versões: amarelo e preto. Divisórias com fundo escuro, versões: traço e preenchida.
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TEMPLATE DE POWER POINT

O template foi criado para auxiliar os membros da empresa criarem uma apresentação com maior facilidade e agilidade. Não foi feito para restringir, 
mas sim para ajudar. A empresa é livre para fazer mudanças uma vez que sigam as regras descritas neste manual.
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PRODUTOS

A fi m de demonstrar outras formas de aplicação da marca, os ítens a seguir são exemplos de produtos que podem ser produzidos pela 
Papo Design. Estas aplicações são apenas sugestões de disposições, não impondo nenhuma regra ou restrição de utilização da logo, 
desde que a mesma não infrinja as regras expostas anteriormente neste manual.

ECOBAG CHAVEIRO
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CAMISAS

Aplicação da logo em camisa preta.

Aplicação da logo em camisa cinza.

Aplicação da logo em camisa Amarela.
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BOTTON
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COPO E CANECA
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