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MARCA Desenho da marca A marca é o elemento central de uma identidade 
visual. Quando bem utilizada, torna-se o item 
primário para o reconhecimento de qualquer 
produto no menor tempo de leitura e espaço.

A marca (assinatura principal) é formada pela 
união de símbolo + logotipo. Prioritariamente, ela 
deve ser aplicada nas cores institucionais sobre 
fundo branco, respeitando sempre as proporções e 
os alinhamentos entre todos os elementos que 
constituem a marca.

 Símbolo  Logotipo
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 Marca
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MARCA Assinaturas Existem três configurações possíveis para a 
utilização da marca: horizontal, slogan visível e 
símbolo realçado. A configuração slogan realçado 
só devera ser utilizada quando a marca atingir o 
tamanho mínimo (Pagina 4).  

A assinatura horizontal é prioritária e deve ter 
predominância nas aplicações. 

Para a construção de novos layouts, o símbolo 
isolado deverá ser utilizado apenas em casos em 
que não houver possibilidade de uso da assinatura 
vertical e na comunicação interna da empresa. A 
aplicação também podera ser feita em imagens 
para redes sociais.  

Obs: O símbolo isolado poderá ser usado para 
complementar o material gráfico. Ex: Símbolo 
isolado no capô dos veículo da empresa. 
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Símbolo Isolado 

Horizontal  

Slogan Realçado (Contorno 0,1mm)   
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MARCA Dimensionamento 
mínimo 

Para garantir a reprodução legível da marca, foi 
estabelecida a redução máxima para cada uma de 
suas assinaturas. 

É de extrema importância respeitar a proporção 
estabelecida. 

Caso necessário o dimensionamento mínimo da 
configuração horizontal poderá ser alterada, nunca 
comprometendo sua qualidade.
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5,215 x 0,96 cm

0,589 cm x 0,596 cm

6,915 x 1,273 cm
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CORES Cores institucionais  
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As cores possuem grande importância na 
identificação visual de uma marca, e sua utilização 
de forma estratégica otimiza o reconhecimento por 
parte do público.
 
A Globalsys possui quatro cromias institucionais, 
que devem ser utilizadas em todos os veículos de 
comunicação e material gráfico.  

A relação abaixo apresenta a especificação 
técnica CMYK.  
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CORES Monocromacia  
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A marca possui uma versão monocromática que 
difere levemente da sua assinatura principal. Nela, 
o símbolo contém um arejamento entre seus 
elementos, permitindo uma boa leitura e o correto 
reconhecimento da marca.

Nessas situações, a marca deve ser aplicada exclusivamente nas cores preta 
(versão positiva) ou branca (versão negativa), pois qualquer outra cromia pode 
comprometer a caracterização da identidade visual.
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CORES Fundos coloridos  
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Fundos escuros 

Para aplicações em fundo escuro, deve-se optar 
por uma versão monocromática, respeitando 
critérios de contraste e legibilidade.

A mesma regra se aplica para a versão horizontal.

7www.globalsys.com.br



8

CORES Fundos fotográficos  As aplicações da marca em fotografias são 
permitidas, desde que sua visualização não seja 
prejudicada (página 7). A marca deve ser aplicada 
uma única vez na imagem.

A escolha da imagem deve ser adequada aos 
valores e objetivos da empresa. Recomenda-se a 
utilização de imagens livres de direitos autorais. 

As imagens destinadas ás redes sociais devem 
possuir o símbolo, e não a versão horizontal.  
  

 Exemplos: 

Imagens retiradas do 
site pixabay.com 

Palavras chave para busca de imagens:

Ÿ Modernidade
Ÿ Tecnologia
Ÿ Trabalho em Equipe 
Ÿ Criatividade 
Ÿ Inovação
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OPEN
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USOS
PROIBIDOS 

A marca Globalsys não deve ser alterada, seja nas 
cores, diagramação ou proporções. 

Abaixo, exemplos de erros.
  

Não retirar o subtítulo Soluções em TI 
OPEN

Não sobrepor outras marcas 

Não alterar ou inclinar a tipografia   Não alterar a proporção ou 
rotacionar os elementos

Não inverter as cores ou utilizar cores
fora das institucionais (pagina 5)      

Não aplicar linha de contorno ou glow nem 
tão pouco adicionar a marca sobre fundos 
escuros e heterogêneos      
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Os cartões de visita devem seguir o padrão abaixo. 

O tamanho do cartão, fontes, cores, margens, 
sangria e o tipo do papel devem ser respeitados.

 
  

IMPRESOS Cartão de visita  

Arquivo editável disponível no formato ai. (Adobe Illustrator). 

Os dados armazenados no Qrcode devem ser 
os mesmos apresentados no cartão. 
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O papel timbrado é um documento que transmite 
credibilidade e profissionalismo e é geralmente 
utilizado para contratos, cartas e orçamentos.

A Globalsys possui dois modelos, disponiveis nos 
formatos .ai e .docx.

Os dois modelos são formados de marca, 
endereço, site e telefones. 

 

IMPRESOS Papel Timbrado  

Modelo 1 Modelo 2
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Para melhor visualização da marca aplicada nos 
veículos, os carros da empresa devem ser da cor 
branca ou prata. 

Abaixo os locais de aplicação.       

 
  

APLICAÇÕES Carro corporativo  

+
+

(27) 3062-2230

www.globalsys.com.br

(Símbolo isolado) 

Proporções:

 Sou + Globalsys - 41,137x14,959 cm

Telefone - 2,873x2,812 cm

Simbolo isolado - 14,612x14,621 cm
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Todos os colaboradores da empresa possuem 
uma assinatura electrônica. É indispensável o uso 
da assinatura padrão abaixo.        

A assinatura deverá ser exportada para o formato 
GIF. 
 
  

APLICAÇÕES Assinatura eletrônica  

Proporções:

 Marca Globalsys - 5,796x1,067 cm 

 - 3,404x0,591 cmMarca Oracle

 - 2,584x0,58cmMarca IBM
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HENRIQUE CANAL  
Equipe de Desenvolvimento 

Partner
Business
Partner

Fontes:
 

 

EXO 2

Branco 90% transparente

 

13,038x3,373 cm

 



OUTRAS
MARCAS
GLOBALSYS 

As mesmas regras estão relacionadas as demais 
marcas da Globalsys. 
 
Exemplos abaixo: 
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+

N E W S
GlobalNEWS gsACCESS 

Sou + Globalsys



FONTES Abaixo a listagem de fontes normalmente utilizadas
nos materiais gráficos da Globalsys (newsletter, 
textos sobre imagens, cartões de visita e 
similares). Não é proibido o uso de outras fontes, 
se a mesma se adequar ao propósito do material 
produzido.

Aconselha-se a não utilizar fontes . fantasia
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Exo 2
Exo 2

Exo 2

Títulos 

Textos

Dotum - Não possui versão em negrito e italico

Arial Unicode MS - Não possui versão em negrito e italico

Títulos e Textos   

Calibri
Calibri

Calibri

Calibri
Calibri

Calibri
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