
Manual de
Identidade visual



A marca

A marca é o patrimônio mais importante de uma empresa e sua
identidade deve ser respeitada pela coerência dos elementos.

Este manual, desenvolvido para a marca Nautilus, tem como objetivo
orientar você a manter o conceito de uma empresa sólida, com uma
imagem corporativa única e integrada.

Todos os casos apresentados nos itens deste guide são previsões
que resultam de necessidades e exigências da identidade visual.

As orientações aqui fornecidas devem ser respeitadas, a fim de
garantir a integridade e o sucesso de todo o conjunto.



Logotipo vertical

Sem slogan Com slogan



Logotipo horizontal

Com slogan

Sem slogan



O ícone

O ícone que compõe o logotipo é a representação
estilizada do molusco Nautilus, cujo nome deu origem
à marca. Este elemento simboliza a continuidade
cíclica da história da Nautilus e sua forma crescente
expressa uma trajetória de evolução e transformação.

A cor laranja é o grande diferencial
da Nautilus que traz alegria e aquece
os tons mais frios do logotipo.

A cor azul turquesa invoca a cor da
piscina, trazendo uma sensação de
bem-estar, prazer e felicidade.

A cor azul marinho está
ligada a tecnologia,
inovação, confiabilidade
e segurança.



Aplicação negativa



Aplicação monocromática



Grid

Para garantir a perfeita reprodução da marca, deve-se respeitar 
as instruções a seguir. A utilização do grid é essencial para a 
manutenção das proporções, espaços e medidas.



Limite de redução

Para garantir a visibilidade e a imagem da marca, o limite máximo
de redução na aplicação do logotipo deverá ser respeitado, a fim
de tornar a leitura minimamente inteligível.

Sem slogan Com slogan



Área de segurança

Quando o logotipo tiver de ser aplicado próximo a outros elementos
gráficos, isto poderá prejudicar sua visibilidade. Para garantir uma perfeita
leitura, você deverá respeitar uma área de segurança mínima, calculada a
partir da altura da letra n de nautilus, conforme a ilustração ao lado.



Tipologia

A fonte escolhida para ser utilizada nos materiais foi a Kayak Sans em três
versões: Light, Regular e Bold, e também em suas versões itálicas.

Kayak Sans
abcdefghijklmnopqrstuvwyxz0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwyxz0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwyxz0123456789light

regular
bold abcdefghijklmnopqrstuvwyxz0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwyxz0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwyxz0123456789light

regular
bold

Fonte arredondada para se aproximar do consumidor.
Agradável leitura por suas formas cursivas.

Leve serifa para mostrar seriedade.



CO M65 Y100 KO 

R244 G121 B32 

PANTONE 151 C

C100 M80 Y0 KO 

R68 G200 B245

PANTONE 306 C

C60 M0 Y0 KO 

R3 G75 B162

PANTONE 293 C

Cores

As cores utilizadas na aplicação da marca devem
respeitar o seguinte padrão determinado.



Elemento gráfico de apoio

Quando for o caso, este elemento gráfico poderá ser utilizado como
apoio em títulos. O elemento foi inspirado nas "pétalas" do símbolo
que representa o molusco nautilus.



Exemplo de aplicações



Contato

Para todos os materiais da marca, as informações de contato
e mídias sociais devem acompanhar o logotipo e deverão
seguir o padrão ao lado.
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