
BRAND BOOK



Índice

Apresentação ______________________________________  Pg 03

Cores Institucionais __________________________________  Pg 05

Fonte _____________________________________________  Pg 06

Usos Incorretos _____________________________________  Pg 07

Redução de Marca __________________________________  Pg 08

Arejamento da Marca ________________________________  Pg 09

Versão monocromática _______________________________  Pg 10

Marca em negativo __________________________________  Pg 11

BRAND BOOK



Apresentação

A nova logo CDIAL traz como proposta uma comunicação 
mais moderna e simplificada transmitindo confiabilidade e 
tradição. Com o mundo moderno onde tudo acontece muito 
rápido e a tecnologia toma de conta das casas da população 
mundial em aspecto comportamental onde se procura 
absorver o maior número de informações em menos tempo 
o “menos” é “mais” e se uma forma mais simplificada para o 
ícone traz uma leitura mais rápida e de fácil memorização.

O aspecto de algo globalizado foi trazido para logo em sua 
construção de forma simples representada pelo círculo 
com um ponto descentralizado como alvo representando a 
comunidade islã e os consumidores de produtos halal
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cores

CMYK RGB HEXADECIMAL
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C: 100, M: 40
Y: 60, K: 30

R: 0, G: 93
B: 90

R: 177, G: 111
B: 75

R: 159, G: 28
B: 51

C: 25, M: 60
Y: 75, K: 10

C: 25, M: 100
Y: 80, K: 20 #9F1C32

#B16F4B

#005C5A



fonte

Sua tipografia faz referência ao clássico com um toque de modernidade 
por ser uma adaptação do estilo de escrita árabe para a linguagem da 
atualidade. Essa referência ao clássico traz todo um peso na construção da 
marca passando o aspecto de credibilidade.
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Usos incorretos
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A marca não deve ser 
alterada, seja nas suas 
cores, diagramação ou 
proporções. Ao lado 
figuram alguns erros 
que podem ocorrer. 
Comparando com a 
marca original, verifique 
os usas incorretos e 
assegure-se de que a 
marca CDIALHALAL não 
seja alterada.

Foi alterada a proporção entre os elementos

A marca foi deformada Foi alterado o espaçamento entre os elementos

Foi alterada a cor da marca Foi alterada a tipografia CDIALHALAL



Redução de marca
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A redução demasiada de qualquer 
marca dificulta a sua leitura e o 
seu reconhecimento. No entanto, 
a determinação de limites de 
redução estará sujeita ao processo 
empregado, à qualidade do 
original utilizado e à qualidade de 
reprodução obtida.
Recomendamos como limites de 
redução da marca CDIALHALAL , 
para impressões em off-set, as 
medidas especificadas ao lado. 
A sua redução além desse limite 
comprometerá a leitura da marca.

Redução máxima
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Arejamento da marca
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Deve ser resguardado um espaço 
ao redor da marca, livre de 
interferência de outros elementos 
gráficos para preservar sua 
integridade e legibilidade. A este 
espaço atribuímos o nome de 
“arejamento”.

O espaço mínimo recomendado 
de arejamento da marca é igual 
à largura da letra “A” do logotipo 
CDIALHALAL. Ou seja, para saber 
qual o arejamento mínimo da 
marca, meça a largura da letra 
“A” do logotipo. Esse valor é igual 
a “X”, distancia que determina o 
arejamento da marca.
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Versão monocromática
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Em caso de limitações quanto 
ao número de cores disponíveis 
em determinado processo de 
impressão ou gravação, podem 
ser empregadas as versões 
monocromáticas de marca.



Marca em negativo
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Deve-se sempre dar preferência 
ao uso da marca nas cores 
institucionais em fundo branco. 
No entanto, ela também poderá 
ocorrer em negativo.




