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Guia de uso da logomarca
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Este guia traz os elementos 
básicos da identidade visual da 
marca AACD – versões e usos 
da logomarca, suas cores e 
aplicações. Ele deve orientar 
e inspirar os responsáveis por 
sua gestão, todos os dias.
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AACD
Para se adaptar ao seu novo posicionamento 
– vida é movimento – a marca ACCD ganhou 
uma nova identidade visual. Sua logomarca se 
assemelha a um botão de play: remete à ação,
à transformação.
 
As formas são orgânicas e parecem reverberar 
– representam uma ação conjunta que se 
expande, contagia – e que é capaz de alcançar 
e mudar a vida de muitas pessoas. As cores 
transmitem alegria, vibração e calor.
 
Essa mesma identidade visual se estende  
também às marcas ACCD Teleton  
e ACCD Hospital, concentrando os esforços  
em torno de uma marca única e consistente.
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AACD

versão 
preferencial
A versão colorida positiva é preferencial,  
isto é, deve ser usada sempre que possível.

vErSão PoSiTivA

Utilizar os arquivos  
originais contidos no CD



5  |  AACD

AACD

versão  
com tagline
horizontal
A versão com tagline horzintal  
é de uso preferencial, isto é,  
deve ser usada sempre que possível.

vErSão PoSiTivAvErSão nEGATivA

Utilizar os arquivos  
originais contidos no CD
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AACD

versão  
com tagline 
vertical
A versão com tagline vertical  
é de uso secundário, isto é,  
deve ser usada sempre que a versão 
horizontal não for possível de ser aplicada.

vErSão PoSiTivAvErSão nEGATivA

Utilizar os arquivos  
originais contidos no CD



vErSão PoSiTivAvErSão nEGATivA

Utilizar os arquivos  
originais contidos no CD
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AACD  
Teleton

A submarca AACD Teleton possui variações 
de cores que podem ser utilizadas, sempre 
respeitando as regras de usos indevidos.
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AACD  
Hospital

As versões positiva e negativa  
da logomarca AACD Hospital,  
devem ser aplicadas respeitando 
as proporções ao lado.

vErSão PoSiTivAvErSão nEGATivA

Utilizar os arquivos  
originais contidos no CD
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AACD

versão  
com descritivo
Para versões com descritivo, a construção da 
logomarca deve seguir o diagrama ao lado.

Utilizar os arquivos  
originais contidos no CD

vErSão vErTiCAl vErSão HorizonTAl

São José do Rio Preto

Tipografia:
Precious  
Sans Medium
orientação:
Centralizado

centralizar o descritivo à forma

X

X
X

X

São José do Rio Preto
Centralizar  
o descritivo  
à forma

A altura da primeira 
letra do descritivo 
deve ser igual a “x”

Tipografia:
Precious  
Sans Medium
orientação:
Alinhado à esquerda

X

X
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versões 
monocromáticas
nos casos em que não for possível  
o uso das versões preferenciais,  
por limitações técnicas, por exemplo,
utilizam-se as versões monocromáticas 
negativa ou positiva.

vErSão PoSiTivAvErSão nEGATivA

Utilizar os arquivos  
originais contidos no CD
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versões de 
uso restrito
versão traço

As versões de uso restrito da logomarca  
só poderão ser aplicadas em meios impressos 
e utilizadas em casos excepcionais, como 
na ocorrência de limitações técnicas.

Essas aplicações devem sempre ser examinadas 
com rigor e estar sujeitas à aprovação dos 
responsáveis pela gestão da marca.

vErSão PoSiTivAvErSão nEGATivA

Utilizar os arquivos  
originais contidos no CD
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A dimensão mínima tem como 
objetivo preservar a legibilidade 
da logomarca AACD. Para tanto, 
deve-se respeitar a medida 
estipulada ao lado. Para materiais 
impressos em offset, adota-se 
como dimensão mínima 1 cm.

A área de não-interferência 
deve ser equivalente a, 
no mínimo, a altura de X, 
conforme mostrado ao lado.

cuidados na 
veiculação
Para garantir o impacto visual e a legibilidade da 
logomarca, deve-se respeitar as especificações 
sobre dimensão mínima e área de não-interferência
apresentadas neste guia.

1 cm

Molortie consequi elisim zzriliq uiscipit ex exerci bla autet ut lum am il utem quat iriureetummy nisis adipsumsan vulput alit, vel 

ut ipit utat. Se dunt dunt etuer si tem ilit la faccum il exer sequat prat luptatio core facin utem iuscilit wissi blamcore etuerit 

acilluptatet irit lamconu llutpat nis essi tem augiat. Ure volenit am digna core doluptat ing eugueratue etum venismodipis niscilit 

vercili smodigna adionsed enim zzril dionum vel er se 

modio digna faccum quisit aci elessed ex erate tat. 

olu ptatem at con et ueri ure con magnit lobor irit 

nulla facipit lut dip exer sum vent lore at,  dolor 

sent in henim quamet, ve- nis ea feui blaore dipit laor 

sustrud eg etuero coreet ex at euguero con ute dunt 

eui des blandignim dionse- qcon  uisisi. Ci ex ea ad te 

coet as nsequi er in cidunt dignis e augiamcon enis on 

as macipisci tem sin  vulput dit if ad tatum nulla ate 

commodi psum in molutat. it ipis deliquam a ilismo 

digna a ugue con sequi- pis ex essequatem ipisi ea 

faccummy nullan heniam, sim doloboreros non ullam, 

quat, vel exer sis at dolen- dreet il ulputat lobore dunt 

autpatet lobore magna facilla conum in ercil ip eu 

facipit in et lam nulla feu- giat, velisi. Modolortio exer 

sed te faci et irit praestie faciduisi. Estrud del dolum 

diatem quat velit, consed min ullam ad estis ea core 

euismodolore vel ut nos accummy nonullummod 

min verostrud tet aute duis amet, si.Pat. Ulpute 

molortin velit luptat prat. ore te facidunt praesectem 

quatie do ea consed doloboreet nim do do odipisit, vent la commodo loreet utat adit nos nostin henit wiscidui bla feui blaore tem 

eugue er aut augiam zzrit wis nonulluptat, con henim zzrillam inci eugue dui blam vel utat. Xerit ing ercillandre dolummy nullametuer 
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A dimensão mínima tem como 
objetivo preservar a legibilidade 
da logomarca AACD. Para tanto, 
deve-se respeitar a medida 
estipulada ao lado. Para materiais 
impressos em offset, adota-se 
como dimensão mínima 2,25 cm.

A área de não-interferência 
deve ser equivalente a, 
no mínimo, a altura de X, 
conforme mostrado ao lado.

cuidados na 
veiculação
Para garantir o impacto visual e a legibilidade da 
logomarca, deve-se respeitar as especificações 
sobre dimensão mínima e área de não-interferência
apresentadas neste guia.

2,25 cm

Molortie consequi elisim zzriliq uiscipit ex exerci bla autet ut lum am il utem quat iriureetummy nisis adipsumsan vulput alit, vel ut ipit utat. Se dunt dunt etuer si tem ilit la faccum il exer sequat prat 

luptatio core facin utem iuscilit wissi blamcore etuerit acilluptatet irit lamconu llutpat nis essi tem augiat. Ure volenit am digna core doluptat ing eugueratue etum venismodipis niscilit vercili smodigna 

adionsed enim zzril dionum vel er se modio digna faccum quisit aci elessed ex erate tat. olu ptatem at con et ueri ure con magnit lobor irit nulla facipit lut dip exer sum vent lore at,  dolor sent in 

henim quamet, venis ea feui blaore dipit laor sustrud eg etuero coreet ex at euguero con ute dunt eui des blandignim dionseqcon  uisisi. Ci ex ea ad te coet as nsequi er in cidunt dignis e augiamcon 

enis on as macipisci tem sin  vulput dit if ad tatum nulla ate commodi psum in molutat. it ipis deliquam a ilismo digna a ugue con sequipis ex essequatem ipisi ea faccummy nullan heniam, sim 

doloboreros non ullam, quat, vel exer sis at dolendreet il ulputat lobore dunt autpatet lobore magna facilla conum in ercil ip eu facipit in et lam nulla feugiat, velisi. Modolortio exer sed te faci et irit 

praestie faciduisi. Estrud del dolum diatem quat velit, consed min ullam ad estis ea core euismodolore vel ut nos accummy nonullummod min verostrud tet aute duis amet, si.Pat. Ulpute molortin 

velit luptat prat. ore te facidunt praesectem quatie do ea consed doloboreet nim do do odipisit, vent la commodo loreet utat adit nos nostin henit wiscidui bla feui blaore tem eugue er aut augiam 

zzrit wis nonulluptat, con henim zzrillam inci eugue dui blam vel utat. Xerit ing ercillandre dolummy nullametuer alis nulla consecte consequipsum iuscillut alismod dolenis modolesto enisisl ullandre 

faccum dipit nisim dipis nonsed tat. Gait praesequis duisi. nullandre delit, sumsan ut ut am nim zzrillan utat nit diam dolum vent luptat. Ut at vel utpatie minim niam zzrit praessi bla commolum 

zzriuscing etumsandre modo od dit aute facipit, quat. San henis acipisl diam zzriuscing exer ilis euipit lutatet, sequam zzril in utpat. re dunt vel ullandit volenim zzrilis acincipis nosto consequis do 

dunt voloborem quis delis dipsummy nostin ulla con henisi tin henit ametue minibh et alit praestrud eratis nibh ercip ex essecte min euguero delit lam iniamet nit prat wis etue mod eugiat.Xerci 

tat, con exeril digna feu facillut do digna feum velit inciniscionsed tat. Gait praesequis duisi. nullandrebla feui blaore tem eugue er aut augiam zzrit wis nonulluptat, con henim zzrillam inci eugue 

dui blam vel utat. Xerit ing ercillandre dolummy nullametuer alis nulla consecte consequipsum iuscillut alismod dolenis modolesto enisisl ullandre faccum dipit nisim dipis nonsed tat. Gait praesequis 

duisi. o con ute dunt eui des blandignim dionseqcon  uisisi. Ci ex ea ad te coet as nsequi er in cidunt dignis e augiamcon enis on as macipisci tem sin  vulput dit if ad tatum nulla ate commodi psum 

in molutat. it ipis deliquam a ilismo digna a ugue con sequipis ex essequatem ipisi ea faccummy nullan heniam, sim doloboreros non ullam, quat, vel exer sis at dolendreet il ulputat lobore dunt 

autpatet lobore magna facilla conum in ercil ip eu facipit in et lam nulla feugiat, velisi. Modolortio exer sed te faci et irit praestie faciduisi. Estrud del dolum diatem quat velit, consed min ullam ad 

estis ea core euismodolore vel ut nos accummy nonullummod min verostrud tet aute duis amet, si.Pat. Ulpute molortin velit luptat prat. ore te facidunt praesectem quatie do ea consed doloboreet 

nim do do odipisit, vent la commodo loreet utat adit nos nos. o con ute dunt eui des blandignim dionseqcon  uisisi. Ci ex ea ad te coet as nsequi er in cidunt dignis e augiamcon enis on as macipisci 

tem sin  vulput dit if ad tatum nulla ate commodi psum in molutat. it ipis deliquam a ilismo digna a ugue con sequipis ex essequatem ipisi ea faccummy nullan heniam, sim doloboreros non ullam, 

quat, vel exer sis at dolendreet il ulputat lobore dunt autpatet lobore magna facilla conum in ercil ip eu facipit in et lam nulla feugiat, velisi. Modolortio exer sed te faci et irit praestie faciduisi. Estrud 

del dolum diatem quat velit, consed min ullam ad estis ea core euismodolore vel ut nos accummy nonullummod min verostrud tet aute duis amet, si.Pat. Ulpute molortin velit luptat prat. ore te 

facidunt praesectem quatie do ea consed doloboreet nim do do odipisit, vent la commodo loreet utat adit nos no. Ci ex ea ad te coet as nsequi er in cidunt dignis e augiamcon enis on as macipisci 

tem sin  vulput dit if ad tatum nulla ate commodi psum in molutat. it ipis deliquam a ilismo digna a ugue con sequipis ex essequatem ipisi ea faccummy nullan heniam, sim doloboreros non ullam, 

quat, vel exer sis at dolendreet il ulputat lobore dunt autpatet lobore magna facilla conum in ercil ip eu facipit in et lam nulla feugiat, velisi. Modolortio exer sed te faci et irit praestie faciduisi. Estrud 
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A dimensão mínima tem como 
objetivo preservar a legibilidade 
da logomarca AACD. Para tanto, 
deve-se respeitar a medida 
estipulada ao lado. Para materiais 
impressos em offset, adota-se 
como dimensão mínima 1,5 cm.

A área de não-interferência 
deve ser equivalente a, 
no mínimo, a altura de X, 
conforme mostrado ao lado.

cuidados na 
veiculação
Para garantir o impacto visual e a legibilidade da 
logomarca, deve-se respeitar as especificações 
sobre dimensão mínima e área de não-interferência
apresentadas neste guia.

1,5 cm

Molortie consequi elisim zzriliq uiscipit ex exerci bla autet ut lum am il utem quat iriureetummy nisis adipsumsan vulput alit, vel ut ipit utat. Se dunt dunt etuer si tem ilit la faccum il exer sequat 

prat luptatio core facin utem iuscilit wissi blamcore etuerit acilluptatet irit lamconu llutpat nis essi tem augiat. Ure volenit am digna core doluptat ing eugueratue etum venismodipis niscilit 

vercili smodigna adionsed enim zzril dionum vel er se modio digna faccum quisit aci elessed ex erate tat. olu ptatem at con et ueri ure con magnit lobor irit nulla facipit lut dip exer sum vent 

lore at,  dolor sent in henim quamet, venis ea feui blaore dipit laor sustrud eg etuero coreet ex at euguero con ute dunt eui des blandignim dionseqcon  uisisi. Ci ex ea ad te coet as nsequi er 

in cidunt dignis e augiamcon enis on as macipisci tem sin  vulput dit if ad tatum nulla ate commodi psum in molutat. it ipis deliquam a ilismo digna a ugue con sequipis ex essequatem ipisi 

ea faccummy nullan heniam, sim doloboreros non ullam, quat, vel exer sis at dolendreet il ulputat lobore dunt autpatet lobore magna facilla conum in ercil ip eu facipit in et lam nulla feugiat, 

velisi. Modolortio exer sed te faci et irit praestie faciduisi. Estrud del dolum diatem quat velit, consed min ullam ad estis ea core euismodolore vel ut nos accummy nonullummod min verostrud 

tet aute duis amet, si.Pat. Ulpute molortin velit luptat prat. ore te facidunt praesectem quatie do ea consed doloboreet nim do do odipisit, vent la commodo loreet utat adit nos nostin henit 

wiscidui bla feui blaore tem eugue er aut augiam zzrit wis nonulluptat, con henim zzrillam inci eugue dui blam vel utat. Xerit ing ercillandre dolummy nullametuer alis nulla consecte consequip-

sum iuscillut alismod dolenis modolesto enisisl ullandre faccum dipit nisim dipis nonsed tat. Gait praesequis duisi. nullandre delit, sumsan ut ut am nim zzrillan utat nit diam dolum vent luptat. 

Ut at vel utpatie minim niam zzrit praessi bla commolum zzriuscing etumsandre modo od dit aute facipit, quat. San henis acipisl diam zzriuscing exer ilis euipit lutatet, sequam zzril in utpat. re 

dunt vel ullandit volenim zzrilis acincipis nosto consequis do dunt voloborem quis delis dipsummy nostin ulla con henisi tin henit ametue minibh et alit praestrud eratis nibh ercip ex essecte min 

euguero delit lam iniamet nit prat wis etue mod eugiat.Xerci tat, con exeril digna feu facillut do digna feum velit inciniscionsed tat. Gait praesequis duisi. nullandrebla feui blaore tem eugue er 

aut augiam zzrit wis nonulluptat, con henim zzrillam inci eugue dui blam vel utat. Xerit ing ercillandre dolummy nullametuer alis nulla consecte consequipsum iuscillut alismod dolenis modolesto 

enisisl ullandre faccum dipit nisim dipis nonsed tat. Gait praesequis duisi. o con ute dunt eui des blandignim dionseqcon  uisisi. Ci ex ea ad te coet as nsequi er in cidunt dignis e augiamcon 

enis on as macipisci tem sin  vulput dit if ad tatum nulla ate commodi psum in molutat. it ipis deliquam a ilismo digna a ugue con sequipis ex essequatem ipisi ea faccummy nullan heniam, 

sim doloboreros non ullam, quat, vel exer sis at dolendreet il ulputat lobore dunt autpatet lobore magna facilla conum in ercil ip eu facipit in et lam nulla feugiat, velisi. Modolortio exer sed te 

faci et irit praestie faciduisi. Estrud del dolum diatem quat velit, consed min ullam ad estis ea core euismodolore vel ut nos accummy nonullummod min verostrud tet aute duis amet, si.Pat. 

Ulpute molortin velit luptat prat. ore te facidunt praesectem quatie do ea consed doloboreet nim do do odipisit, vent la commodo loreet utat adit nos nos. o con ute dunt eui des blandignim 

dionseqcon  uisisi. Ci ex ea ad te coet as nsequi er in cidunt dignis e augiamcon enis on as macipisci tem sin  vulput dit if ad tatum nulla ate commodi psum in molutat. it ipis deliquam a ilismo 

digna a ugue con sequipis ex essequatem ipisi ea faccummy nullan heniam, sim doloboreros non ullam, quat, vel exer sis at dolendreet il ulputat lobore dunt autpatet lobore magna facilla 

conum in ercil ip eu facipit in et lam nulla feugiat, velisi. Modolortio exer sed te faci et irit praestie faciduisi. Estrud del dolum diatem quat velit, consed min ullam ad estis ea core euismodolore 

vel ut nos accummy nonullummod min verostrud tet aute duis amet, si.Pat. Ulpute molortin velit luptat prat. ore te facidunt praesectem quatie do ea consed doloboreet nim do do odipisit, 

vent la commodo loreet utat adit nos no. Ci ex ea ad te coet as nsequi er in cidunt dignis e augiamcon enis on as macipisci tem sin  vulput dit if ad tatum nulla ate commodi psum in molutat. 

it ipis deliquam a ilismo digna a ugue con sequipis ex essequatem ipisi ea faccummy nullan heniam, sim doloboreros non ullam, quat, vel exer sis at dolendreet il ulputat lobore dunt autpatet 
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A dimensão mínima tem como 
objetivo preservar a legibilidade 
da logomarca AACD. Para tanto, 
deve-se respeitar a medida 
estipulada ao lado. Para materiais 
impressos em offset, adota-se 
como dimensão mínima 1,5 cm.

A área de não-interferência 
deve ser equivalente a, 
no mínimo, a altura de X, 
conforme mostrado ao lado.

cuidados na 
veiculação
Para garantir o impacto visual e a legibilidade da 
logomarca, deve-se respeitar as especificações 
sobre dimensão mínima e área de não-interferência
apresentadas neste guia.

1,5 cm

Molortie consequi elisim zzriliq uiscipit ex exerci bla autet ut lum am il utem quat iriureetummy nisis adipsumsan vulput alit, vel ut ipit utat. Se dunt dunt etuer si tem ilit la faccum 

il exer sequat prat luptatio core facin utem iuscilit wissi blamcore etuerit acilluptatet irit lamconu llutpat nis essi tem augiat. Ure volenit am digna core doluptat ing eugueratue etum 

venismodipis niscilit vercili smodigna adionsed enim zzril dionum vel er se modio digna faccum quisit aci elessed ex erate tat. olu ptatem at con et ueri ure con magnit lobor irit nulla 

facipit lut dip exer sum vent lore at,  dolor sent in henim quamet, venis ea feui blaore dipit laor sustrud eg etuero coreet ex at euguero con ute dunt eui des blandignim dionseqcon  

uisisi. Ci ex ea ad te coet as nsequi er in cidunt dignis e augiamcon enis on as macipisci tem sin  vulput dit if ad tatum nulla ate commodi psum in molutat. it ipis deliquam a ilismo 

digna a ugue con sequipis ex essequatem ipisi ea faccummy nullan heniam, sim doloboreros non ullam, quat, vel exer sis at dolendreet il ulputat lobore dunt autpatet lobore magna 

facilla conum in ercil ip eu facipit in et lam nulla feugiat, velisi. Modolortio exer sed te faci et irit praestie faciduisi. Estrud del dolum diatem quat velit, consed min ullam ad estis ea 

core euismodolore vel ut nos accummy nonullummod min verostrud tet aute duis amet, si.Pat. Ulpute molortin velit luptat prat. ore te facidunt praesectem quatie do ea consed 

doloboreet nim do do odipisit, vent la commodo loreet utat adit nos nostin henit wiscidui bla feui blaore tem eugue er aut augiam zzrit wis nonulluptat, con henim zzrillam inci eugue 

dui blam vel utat. Xerit ing ercillandre dolummy nullametuer alis nulla consecte consequipsum iuscillut alismod dolenis modolesto enisisl ullandre faccum dipit nisim dipis nonsed tat. 

Gait praesequis duisi. nullandre delit, sumsan ut ut am nim zzrillan utat nit diam dolum vent luptat. Ut at vel utpatie minim niam zzrit praessi bla commolum zzriuscing etumsandre 

modo od dit aute facipit, quat. San henis acipisl diam zzriuscing exer ilis euipit lutatet, sequam zzril in utpat. re dunt vel ullandit volenim zzrilis acincipis nosto consequis do dunt 

voloborem quis delis dipsummy nostin ulla con henisi tin henit ametue minibh et alit praestrud eratis nibh ercip ex essecte min euguero delit lam iniamet nit prat wis etue mod eugiat.

Xerci tat, con exeril digna feu facillut do digna feum velit inciniscionsed tat. Gait praesequis duisi. nullandrebla feui blaore tem eugue er aut augiam zzrit wis nonulluptat, con henim 

zzrillam inci eugue dui blam vel utat. Xerit ing ercillandre dolummy nullametuer alis nulla consecte consequipsum iuscillut alismod dolenis modolesto enisisl ullandre faccum dipit nisim 

dipis nonsed tat. Gait praesequis duisi. o con ute dunt eui des blandignim dionseqcon  uisisi. Ci ex ea ad te coet as nsequi er in cidunt dignis e augiamcon enis on as macipisci tem 

sin  vulput dit if ad tatum nulla ate commodi psum in molutat. it ipis deliquam a ilismo digna a ugue con sequipis ex essequatem ipisi ea faccummy nullan heniam, sim doloboreros 

non ullam, quat, vel exer sis at dolendreet il ulputat lobore dunt autpatet lobore magna facilla conum in ercil ip eu facipit in et lam nulla feugiat, velisi. Modolortio exer sed te faci et 

irit praestie faciduisi. Estrud del dolum diatem quat velit, consed min ullam ad estis ea core euismodolore vel ut nos accummy nonullummod min verostrud tet aute duis amet, si.Pat. 

Ulpute molortin velit luptat prat. ore te facidunt praesectem quatie do ea consed doloboreet nim do do odipisit, vent la commodo loreet utat adit nos nos. o con ute dunt eui des 

blandignim dionseqcon  uisisi. Ci ex ea ad te coet as nsequi er in cidunt dignis e augiamcon enis on as macipisci tem sin  vulput dit if ad tatum nulla ate commodi psum in molutat. 

it ipis deliquam a ilismo digna a ugue con sequipis ex essequatem ipisi ea faccummy nullan heniam, sim doloboreros non ullam, quat, vel exer sis at dolendreet il ulputat lobore dunt 

autpatet lobore magna facilla conum in ercil ip eu facipit in et lam nulla feugiat, velisi. Modolortio exer sed te faci et irit praestie faciduisi. Estrud del dolum diatem quat velit, consed 

min ullam ad estis ea core euismodolore vel ut nos accummy nonullummod min verostrud tet aute duis amet, si.Pat. Ulpute molortin velit luptat prat. ore te facidunt praesectem 

quatie do ea consed doloboreet nim do do odipisit, vent la commodo loreet utat adit nos no. Ci ex ea ad te coet as nsequi er in cidunt dignis e augiamcon enis on as macipisci tem 
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usos indevidos
O uso indevido da logomarca representa um risco 
ao fortalecimento da imagem da marca AACD. 
Estas iniciativas devem ser sempre evitadas.

Não aplicar sobre imagens que 
não apresentem contraste.

Não rotacionar  
a logomarca.

Não colocar o descritivo 
dentro da forma.

Não rotacionar  
a forma da logomarca.

Não alterar as cores ou 
degradês da logomarca.

Não inverter a forma 
da logomarca.

Não alterar a proporção  
nas versões com descritivo.

Não alterar a posição  
nas versões com descritivo. 

Não aumentar/diminuir a 
forma ou tipografia original.

Não distorcer 
a logomarca.

Não alterar a 
tipografia original.

Não cortar a logomarca.
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grafismo
Construído a partir das formas que compõem a logomarca,  
o grafismo é um dos elementos da identidade visual  
de AACD, e pode ser utilizado na criação de materiais  
de comunicação diversos.  
Seu desenho inicia a partir da logomarca e deve ser 
aplicado sempre até uma das extremidades dos materiais,
“sangrando” as páginas e respeitando 
as cores do universo AACD.
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Para adquirir a família tipográfica Precisous Sans, 
acesse o endereço eletrônico: www.type.co.uk

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 @?!(){}[];:.

ABCDEFGHiJKlMnoPQrSTUvWXYz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 @?!(){}[];:.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 @?!(){}[];:.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 @?!(){}[];:.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 @?!(){}[];:.

Precious Sans Thin 

Precious Sans light

Precious Sans Book

Precious Sans Bold

Precious Sans Black

tipografia
A família tipográfica adotada para aplicação em todo  
o material de comunicação institucional é a Precious Sans. 
Podem ser utilizados outros pesos da mesma família.

Caso não seja possível a utilização da família tipográfica 
Precisous Sans, admite-se o uso da família Arial em 
materiais como apresentações  
em PowerPoint, documentos em Word e e-mails.
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exemplos 
de aplicação
As imagens a seguir são meramente 
ilustrativas e apresentam sugestões 
de aplicação da logomarca.

PAPElAriA
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rElATório DE ATiviDADES SiTE
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SiTE AnúnCio EM rEviSTA
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ASSinATUrA DE Tv TElão EM EvEnTo
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FACHADA
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AACD — VERSõES PREFERENCIAIS
AACD_PrEF_PoS_CMYK versão preferencial, positiva, CMYK
AACD_PrEF_PoS_rGB versão preferencial, positiva, rGB
AACD_PrEF_PoS_Mono versão preferencial, positiva, de uso restrito, monocromática
AACD_PrEF_PoS_TrA versão preferencial, positiva, de uso restrito, traço
AACD_PrEF_nEG_Mono versão preferencial, negativa, de uso restrito, monocromática
AACD_PrEF_nEG_TrA versão preferencial, negativa, de uso restrito, traço

AACD — VERSõES COM TAGLINE
AACD_TAGlinE_Hor_PoS_CMYK versão com tagline, horizontal, positiva, CMYK
AACD_TAGlinE_Hor_PoS_rGB versão com tagline, horizontal, positiva, rGB
AACD_TAGlinE_Hor_PoS_Mono versão com tagline, horizontal, positiva, de uso restrito, monocromática
AACD_TAGlinE_Hor_PoS_TrA versão com tagline, horizontal, positiva, de uso restrito, traço
AACD_TAGlinE_Hor_nEG_CMYK versão com tagline, horizontal, negativa, CMYK
AACD_TAGlinE_Hor_nEG_rGB versão com tagline, horizontal, negativa, rGB
AACD_TAGlinE_Hor_nEG_Mono versão com tagline, horizontal, negativa, de uso restrito, monocromática
AACD_TAGlinE_Hor_nEG_TrA versão com tagline, horizontal, negativa, de uso restrito, traço
AACD_TAGlinE_vEr_PoS_CMYK versão com tagline, vertical, positiva, CMYK
AACD_TAGlinE_vEr_PoS_rGB versão com tagline, vertical, positiva, rGB
AACD_TAGlinE_vEr_PoS_Mono versão com tagline, vertical, positiva, de uso restrito, monocromática
AACD_TAGlinE_vEr_PoS_TrA versão com tagline, vertical, positiva, de uso restrito, traço
AACD_TAGlinE_vEr_nEG_CMYK versão com tagline, vertical, negativa, CMYK
AACD_TAGlinE_vEr_nEG_rGB versão com tagline, vertical, negativa, rGB
AACD_TAGlinE_vEr_nEG_Mono versão com tagline, vertical, negativa, de uso restrito, monocromática
AACD_TAGlinE_vEr_nEG_TrA versão com tagline, vertical, negativa, de uso restrito, traço

AACD TELETON
AACD_TElETon_vErMElHo_PoS_CMYK versão Teleton, positiva, CMYK
AACD_TElETon_vErMElHo_PoS_rGB versão Teleton, positiva, rGB
AACD_TElETon_vErDE_PoS_CMYK versão Teleton, positiva, CMYK
AACD_TElETon_vErDE_PoS_rGB versão Teleton, positiva, rGB
AACD_TElETon_roXo_PoS_CMYK versão Teleton, positiva, CMYK
AACD_TElETon_roXo_PoS_rGB versão Teleton, positiva, rGB
AACD_TElETon_lArAnJA_PoS_CMYK versão Teleton, positiva, CMYK
AACD_TElETon_lArAnJA_PoS_rGB versão Teleton, positiva, rGB
AACD_TElETon_PoS_Mono versão Teleton, positiva, de uso restrito, monocromática
AACD_TElETon_PoS_TrA versão Teleton, positiva, de uso restrito, traço
AACD_TElETon_vErMElHo_nEG_CMYK versão Teleton, negativa, CMYK
AACD_TElETon_vErMElHo_nEG_rGB versão Teleton, negativa, rGB

originais eletrônicos 
da logomarca AACD

Este guia é de consulta obrigatória para uso  
da marca em aplicações de caráter gráfico.  
As imagens contidas neste manual são apenas 
ilustrativas e não podem ser reproduzidas.  
Para reprodução destas imagens de referência  
é necessário o pagamento de direitos autorais.
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AACD TELETON
AACD_TElETon_vErDE_nEG_CMYK versão Teleton, negativa, CMYK
AACD_TElETon_vErDE_nEG_rGB versão Teleton, negativa, rGB
AACD_TElETon_roXo_nEG_CMYK versão Teleton, negativa, CMYK
AACD_TElETon_roXo_nEG_rGB versão Teleton, negativa, rGB
AACD_TElETon_lArAnJA_nEG_CMYK versão Teleton, negativa, CMYK
AACD_TElETon_lArAnJA_nEG_rGB versão Teleton, negativa, rGB
AACD_TElETon_nEG_Mono versão Teleton, negativa, de uso restrito, monocromática
AACD_TElETon_nEG_TrA versão Teleton, negativa, de uso restrito, traço

AACD HOSPITAL
AACD_HoSPiTAl_PoS_CMYK versão Hospital, positiva, CMYK
AACD_HoSPiTAl_PoS_rGB versão Hospital, positiva, rGB
AACD_HoSPiTAl_PoS_Mono versão Hospital, positiva, de uso restrito, monocromática
AACD_HoSPiTAl_PoS_TrA versão Hospital, positiva, de uso restrito, traço
AACD_HoSPiTAl_nEG_CMYK versão Hospital, negativa, CMYK
AACD_HoSPiTAl_nEG_rGB versão Hospital, negativa, rGB
AACD_HoSPiTAl_nEG_Mono versão Hospital, negativa, de uso restrito, monocromática
AACD_HoSPiTAl_nEG_TrA versão Hospital, negativa, de uso restrito, traço

GRAFISMO
AACD_GrAFiSMo_CMYK versão AACD, CMYK
AACD_GrAFiSMo_rGB versão AACD, rGB
AACD_TElETon_lArAnJA_GrAFiSMo_CMYK versão Teleton, laranja, CMYK
AACD_TElETon_lArAnJA_GrAFiSMo_rGB versão Teleton, laranja, rGB
AACD_TElETon_roXo_GrAFiSMo_CMYK versão Teleton, roxo, CMYK
AACD_TElETon_roXo_GrAFiSMo_rGB versão Teleton, roxo, rGB
AACD_TElETon_vErDE_GrAFiSMo_CMYK versão Teleton, verde, CMYK
AACD_TElETon_vErDE_GrAFiSMo_rGB versão Teleton, verde, rGB

originais eletrônicos 
da logomarca AACD

Este guia é de consulta obrigatória para uso  
da marca em aplicações de caráter gráfico.  
As imagens contidas neste manual são apenas 
ilustrativas e não podem ser reproduzidas.  
Para reprodução destas imagens de referência  
é necessário o pagamento de direitos autorais.
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