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[Sustainable Carbon]

DESENVOLVIMENTO DO MANUAL DE MARCA
Meu primeiro projeto realizado durante meu trabalho na Sustainable Carbon foi o desenvolvimento do Manual de Marca.

Esse manual contempla, além de informações de identidade visual, informações sobre linguagem e comunicação, direitos de uso e reprodução 
de material de terceiros, instruções de associações textuais e visuais, templates prontos para uso, explicações conceituais, entre outros.

O Manual foi apresentado em reunião para toda a empresa e passou a ser consultado e seguido em todos os materiais da empresa. Todo novo 
colaborador também é apresentado ao manual e recebe instruções sobre o uso correto da marca. Isso contribuiu para o fortalecimento da 
marca e padronização da comunicação.

Branding Guide
Manual da Marca
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Composição do logo
O logo da Sustainable Carbon é composto por 
quatro partes, sendo elas:

1. O tipo
Refere-se à parte escrita do logo, onde se lê
SUSTAINABLE CARBON.

2. O slogan
Refere-se à parte escrita do logo, onde se lê 
CLIMATE SOLUTIONS.

2. O globo
Refere-se ao gráfico circular com o continente va-
zado. Na versão colorida ou grayscale o continente 
deve ser branco. Já na versão positiva ou negativa 
deve ser vazado.

4. O continente
Refere-se ao continente preenchido por uma cor.

Em circunstâncias normais, o logo oficial, incluindo 
tipo, slogan, globo e continente, deve ser aplicado 
por inteiro. Mas também pode-se optar pelo uso de 
apenas uma das partes como forma de referência 
à marca. Entretanto, isso deve ser feito apenas em 
materiais de marketing e design, não em situações 
corriqueiras. Essa exceção não é aplicada a assina-
turas de e-mails, materiais de outras empresas, ou 
em documentos onde o logo não aparece ao menos 
uma vez. O uso correto será explicado a seguir.

O logo

Tipo extraído do logo

Slogan extraído do logo

O globo

O continente
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Versões positivas e negativas
Eventualmente não poderemos imprimir o logo com 
as cores originais. Para tal usaremos as versões 
positivas e negativas a fim de manter uma unidade 
e não discaracterizar o logo quando imprimirmos 
em uma cor apenas. Ainda assim valem as regras 
anteriores de redução máxima permitida e área de 
proteção do logo (páginas 17-19).

Versão positiva

Exemplos de uso das versões positiva e negativa

Versão negativa
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Fontes da Sustainable Carbon
As tipografias usadas no logo da Sustainable Car-
bon são Alte Hass Grotesk e Gill Sans. As demais 
tipografias são usadas apenas como suporte.

Caso necessite de alguma dessas fontes, encontra-
rá os arquivos na pasta de Marketing do servidor. 
Caso use Windows basta copiá-las para a pasta 
c:/windows/fonts. Caso use Mac clique duas vezes 
sobre o arquivo e depois em "Install Font".

Em títulos, deve-se usar Alte Hass Grotesk ou Gill 
Sans, por se referirem diretamente à marca. Em 
aplicações onde a fonte depende do computador 
de quem está vendo, deve-se optar pela Verdana 
ou Arial, por serem fontes padrão e garantirem boa 
legibilidade.

Os subtítulos e corpos de texto devem ser escritos, 
preferencialmente, em Helvetica Neue. Em aplica-
ções onde a fonte depende do computador de quem 
está vendo, deve-se optar pela Verdana ou Arial.

Alte Haas Grotesk
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 @$%&!?

Alte Haas Grotesk Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 @$%&!?

Gill Sans
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 @$%&!?

Helvetica Neue Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 @$%&!?

Helvetica Neue Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 @$%&!?

Verdana
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 @$%&!?

Verdana Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 @$%&!?

Arial
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 @$%&!?

Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 @$%&!?

SUSTAINABLE CARBON - BRANDING GUIDE

O custo do cuidado é sempre menor 
que o custo do reparo.

[Marina Silva]
candidada a presidente em 2010

O mundo não suporta mais esse 
padrão de consumo.

[Dan Perlman]
Professor da Brandeis University - Waltham/MA

Examples of quotations in 
marketing and design materials

Quotations
When using citations and quotations in text docu-
ments refer to the MLA format. More information 
on this writing style is available in the Writing Style 
section of this Guide, found on page 50.

In marketing and design materials, quotations have 
to be written in quotation boxes using a predesigned 
template as demonstrated here. For more information 
on where to locate the template, refer to the section 
on Additional Information of this Guide. 

The text in the boxes has to be written in Helvetica 
Neue font, with the size of the text and the position 
of the quotation box varying in conformance with 
the application and with that which is to be com-
municated. 
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Restrições de uso do logo
Não é permitida, em hipótese alguma, a utilização 
do logo de forma condensada, estendida, distorcida, 
rotacionada, espelhada, em cores diferentes das 
apresentadas na página 29, em fontes diferentes 
das descritas na página 33, sobre fundos que atra-
palhem a total compreensão da marca, fundos que 
não contrastem, ou sem respeitar a redução máxima 
e a área de proteção descritas neste manual.

Exemplos de restição de uso
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Cores da Sustainable Carbon

PANTONE 331 U

C 60
M 0
Y 10 
K 0

R 121
G 195
B 219
#79C3DB

PANTONE 7414 U

C 15
M 65
Y 100 
K 0

R 184
G 112
B 39
#B87027

PANTONE 651 U

C 40
M 20
Y 0
K 0

R 154
G 176
B 213
#9AB0D5

PANTONE 376 U

C 50
M 0
Y 100 
K 0

R 159
G 197
B 77
#9FC54D

PANTONE Cool Gray 1

C 0
M 0
Y 0 
K 5

R 246
G 247
B 248
#F6F7F8

PANTONE 367 U

C 30
M 0
Y 60
K 0

R 189
G 215
B 143
#BDD78F

PANTONE 534 U

C 100
M 75
Y 25
K 10

R 48
G 76
B 123
#304C7B

PANTONE 365 U

C 10
M 0
Y 30
K 0

R 228
G 237
B 196
#E4EdC4

PANTONE 423 U

C 0
M 0
Y 0 
K 45

R 156
G 158
B 160
#9C9EA0

PANTONE 656 U

C 15
M 0
Y 5 
K 0

R 219
G 233
B 247
#DBE9F7

PANTONE Process Black

C 0
M 0
Y 0 
K 100

R 0
G 0
B 0
#000000

PANTONE 356 U

C 100
M 21
Y 100
K 10

R 50
G 132
B 69
#328445

PANTONE 377 U

C 60
M 18
Y 100
K 0

R 133
G 161
B 60
#85AF3C

PANTONE 5415 U

C 68
M 38
Y 26
K 0

R 107
G 135
B 159
#6B879F

PANTONE 5807 U

C 5
M 0
Y 15
K 0

R 244
G 244
B 219
#F4F4DB

PANTONE 425 U

C 0
M 0
Y 0
K 75

R 99
G 100
B 102
#636466

PANTONE 327 U

C 100
M 15
Y 50
K 0

R 20
G 145
B 143
#14918f

PANTONE Process Black 0%

C 0
M 0
Y 0
K 0

R 255
G 255
B 255
#FFFFFF
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Onde encontrar fotos
No capítulo "Informações Adicionais" (página 89) 
está especificado onde encontrar as imagens que 
podem ser usadas nos documentos de marketing 
e comunicação da Sustainable Carbon.

Não é permitido, em hipótese alguma, usar imagens 
não autorizadas da internet, provenientes do google 
ou catálogos de imagens. É preferível que se con-
sulte a equipe de marketing da Sustainable Carbon 
sobre quais são as imagens mais adequadas para 
o uso em cada tipo de material que estiver criando.

Interação do texto com a imagem
Assim como o logo, as imagens também necessitam 
de uma área de proteção, a fim de garantir a inte-
gridade da informação por elas passadas. Sendo 
assim, deve-se respeitar algumas regras:

Em casos onde a imagem ilustra ou completa a 
informação de um texto, deve-se dar um respiro 
entre o texto e a imagem. Esse conceito é chamado 
de "text-wrapping". O valor mínimo aceitável de 
text-wrapping é de 4 mm, podendo ser superior 
caso haja necessidade, como em aplicações muito 
grandes, por exemplo um outdoor.

É preferível que as imagens sejam posicionadas 
externamente às colunas de texto. Caso não seja 
possível, elas devem ser alinhadas à esquerda ou à 
direita e o respiro deve ser igual em todos os lados 
da imagem que forem circundados por texto.

Em materiais de marketing e design as imagens 
devem ter os cantos arredondados.

Il eatiam dolorumque ex et volupic aborestio to esciaes nosae 
sequam quas doloria dollab intor sam se que int ut earum laut aut 
pellupta il magnatenit voluptatem 
fugiae. Fictio core reictotat rae 
remporerrum quam, si dolor 
restotasped quam doluptas 
sum derrore rumquat pores 
prae labor reicabo rporem vel 
experum dolore es dolum am, 
cus, corio vellori onsendu ntibus 
adignat.
Odit ditiisci volore, omnis dig-
niati aut fuga. Ut adi torepra-
tem haruptatur sedis endero 
mincipsam, seque se volum 
doluptaquo quam eostrum hilit 
perchit atatio. Tiatem. Et veles 
nimus, exeri tenda cuptati tem 
essi dollabo. Gentiorpores sum 
in cor sero bla in et pratiunto ex 
es a vel invellu ptiunto voluptum 
si odipsam repero od quid mag-
nisciur, conem fugitia distrum 
quam voloreperum rero tem 
sam lit ex ernam, voleceaquo incius exped quunde nobitatior 
atquodi toremqui re, officipsam, commole ssinver orehendem 
illiquis moluptatem eum velluptatur?At et ea del ma conse et 
inctotatur aut occae nienimus modit vent omnia core etur sa 

Exemplo de interação de texto com imagem
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Crachás
Sempre que um representante da Sustainable Carbon 
estiver em um evento que necessita de identificação, 
este deve usar o crachá da Sustainable Carbon.

O uso de um crachá é importante para reforçar a 
marca em eventos, conferências e reuniões feitas 
pela Sustainable Carbon. Cada participante deve 
ter seu próprio crachá individual, que deve seguir o 
modeo apresentado aqui, alterando-se apenas as 
informações pessoais como nome e cargo.

No capítulo "Informações Adicionais" deste manual, 
pode-se encontrar a localização no servidor de um 
modelo de crachá.

Tiago Lima
Assessor de Comunicação
Communications Advisor

Página dos elementos do logo

Página de aplicação indevida

Página de aplicação do logo

Página com tabela de cores

Página de tipografias aceitáveis

Página sobre direitos de imagem

Página de elementos de apoio

Página com exemplo de template



Esse era o website antigo da Sustainable Carbon, anterior ao 
processo de redesenho que desenvolvi.

SITE ORIGINAL [2011]

PRIMEIRO REDESENHO [2012]

ÚLTIMO REDESENHO (2013)

O layout atual é um layout de transição, que mantinha alguns 
elementos do site anterior, porém aplicava corretamente a marca e 
conceitos de design.

Esse é o novo layout que em breve será o novo website da 
Sustainable Carbon. Esse é o layout final, que reflete a atual marca e 
posicionamento da empresa.

[Sustainable Carbon]

REDESENHO DO WEBSITE INSTITUCIONAL
Um dos trabalhos realizados durante meu trabalho na Sustainable Carbon foi o redesenho do website institucional da empresa. Aproveitamos 
a recente criação do Manual de Marca e os feedbacks de clientes, a fim de tornar o site mais agradável, melhorar a navegação e traduzir os 
conceitos da marca de forma clara e direta. Além de redesenho também foram feitas melhorias na usabilidade e organização da informação.

Esse novo layout era apenas para transição, ou seja, as alterações não poderiam ser muito profundas, a fim de não causar um entranhamento 
muito grande ao usuário. Optei pelo redesenho em duas etapas, respeitando os conceitos do Manual de Marca e o novo posicionamento da 
empresa, juntamente com uma nova estratégia de SEO e SEM. O site teve um aumento de mais de 200% nas visitas, recebeu feedback positivo 
dos clientes, além de um aumento nas vendas realizadas na calculadora.



[Sustainable Carbon]

IDENTIDADE DO SITE CARBONVIDEO
Uma das estratégias de divulgação da Sustainable Carbon era criar um portal de vídeos chamado carbonvideo. Esse portal abrigaria vídeos 
sobre o mercado de carbono, sustentabilidade, mudanças climáticas, entre outros.

Esse site deveria ter identidade própria e uma marca que fosse de fácil associação, tanto para vídeo, quanto para carbono.

Após alguns estudos iniciais, cheguei ao logo final e elaborei um material para defesa de seu conceito, incluindo painel semântico, estudos 
iniciais e secundários, defesa de criação, variações do logo e aplicação. Esse material foi apresentado internamente e a marca final foi 
aprovada unanimamente. Após a aprovação também desenvolvi o layout do website teaser.

Carbon Video
Brand study

Tiago Lima

Painel semântico

Estudos Defesa de criação

Símbolo Tipo

molécula de monóxido de carbono

formas arredondadas passam descontração e inovação
formas geométricas passam solidez e confiança
simplicidade e formas limpas garantem legibilidade

play / vídeo

carbono / sorriso de smile

Cores

Por ser um site voltado a multimídia, onde o conteúdo
pode assumir diversas cores diferentes, o logo poderá
ser aplicado em qualquer cor, ou mesmo de forma vazada

O importante é manter a compreensão das fortmas e um
contraste adequado com o fundo onde está sendo aplicado

Variações Aplicação especial

Como mencionado anteriormente, o logo pode ser aplicado
de forma vazada, esse recurso é importante especialmente
em vídeos, garantindo a fluidez e descontração que a marca
trás consigo - comunicado pelo desenho do logo.

Layout do website teaser do carbonvideo.

Apresentação do estudo de marca do carbonvideo.Painel semântico

Estudos iniciais Defesa de criação do logoLogo definitivo

Aplicação do logo em coresVariações do logo Aplicação especial do logo



[PedrocaTV]

NOVA IDENTIDADE DO ARENA CUP
O Arena Cup é o campeonato de Starcraft 2 mais tradicional no Brasil. No ano de 2012 a PedrocaTV foi convidada a fazer a narração e 
transmissão oficial do campeonato pela equipe do portal ArenaSC2 (idealizadores do campeonato). Como parte do acordo, fui responsável 
pelo desenvolvimento de uma nova identidade para o campeonato (que anteriormente contava com apenas um logo) e todo o material de 
comunicação, especialmente os materiais para as transmissões ao vivo.

Essa remodelagem trouxe resultados positivos para o campeonato. Não apenas a aceitação do público foi boa, como também criou interesse 
por parte de patrocinadores. A Thermal Take foi a primeira, com sua linha voltada para eSports: Tt eSports, que além de patrocinar o evento, 
também fornece brindes para serem sorteados. Recentemente o time The House is Down também patrocinou o evento.

Nova identidade do Arena CupIdentificador de etapa

Imagem para o Sorteie.me

Overlay personalizado para a transmissão ao vivo

Lobby personalizado para a transmissão ao vivo

Anúncio para o ARENASC2

Logo original do Arena Cup.



[PedrocaTV]

NOVA IDENTIDADE DO UNREAL SUNDAY TOURNAMENT
O Unreal Sunday Tournament é um campeonato de Starcraft 2 idealizado pelo jogador Bruno “Unreal” Russi, em parceria com o ArenaSC2 e a 
PedrocaTV. O campeonato contou com a presença dos melhores jogadores do cenário nacional.

Após minha entrada na equipe da PedrocaTV, decidimos remodelar o campeonato, não só no seu formato, mas também visualmente. O 
campeonato passaria a ser aberto para jogadores de toda a América Latina, além de contar com transmissão em espanhol e premiação 
semanal.

Desenvolvi uma nova marca e identidade visual para o campeonato, além de todo o material de divulgação bilingue.

Nova identidade do Unreal Sunday Tournament Novo hall da fama com os vencedores de cada etapa.

Antiga identidade do Unreal Sunday Tournament



[PedrocaTV]

CAMPEONATO MUNDIAL DE STARCRAFT 2
Em Novembro de 2012, a Blizzard realizou o Campeonato Mundial Battle.Net World Championship de Starcraft 2 e World of Warcraft. Diversas 
pessoas foram à China acompanhar o campeonato de perto. Para os que não puderam fazer a viagem, a PedrocaTV fez a cobertura em tempo 
real de tudo que acontecia.

Desenvolvi o material de divulgação anterior ao evento e, durante o mesmo, uma tabela que era atualizada com os resultados dos jogos 
(identificando os jogadores, seus países e as raças de seus exércitos), além de um plano de comunicação que contou com destaques pontuais 
no facebook e divulgação no twitter de tudo que acontecia ao vivo e simultaneamente nas 4 transmissões oficiais. A estratégia foi elogiada pela 
Blizzard como a melhor cobertura Latinoamericana do evento.

Tabela (brackets) da final com todos os jogadores, seus países, “raças dos exércitos” e colocações. Divulgação do campeão

Divulgação do campeonato



[Player Comunicação]

PEÇAS PARA A NATURA
A Player Comunicação era responsável por grande parte da comunicação online da Natura, principalmente o portal das consultoras Natura, os 
hotsites das linhas de produtos, a parceria com o Submarino e a atualização dos produtos no site oficial. Desenvolvi layouts para todas as áreas 
atendidas pela empresa, com destaque para o material de divulgação do lançamento da linha Natura Una.

Página inicial do hotsite de maquiagens

Banner para o portal das consultoras Naturas.

Banner para o portal das consultoras Naturas.

Newsletter para o Submarino da linha Natura AquarelaPágina da linha Ekos Açaí no portal das consultoras Natura



[Player Comunicação]

PEÇAS PARA A LEROY MERLIN
A Player Comunicação era responsável por toda a comunicação online da Leroy Merlin. Por se tratar de varejo, atualizei muitos produtos 
e promoções no website, além de criar material para divulgações especiais, como o Festival de Aniversário, além do material gráfico das 
publicações no portal Revista da Casa, newsletters e blogs.

Newsletter da promoção de aniversário da Leroy MerlinPágina da promoção de aniversário no site da Leroy Merlin



[Player Comunicação]

PEÇAS PROMOCIONAIS PARA CLIENTES VARIADOS

Layout do website Firestone Indy CarBanners de lançamentos da Construtora EvenNewsletter Chopp Brahma No Bar



TIAGO LIMA 
+55 11 965.708.118 
contato@tiagolimadesign.com 
www.tiagolimadesign.com


