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Este é o manual prático de aplicação do logo FZBPO.

Ao seguir as regras e dicas deste guia, você ajudará a 

construir e fortalecer a marca.
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Logotipo

O logo é formada pelo nome FZBPO.

Em hipótese alguma o logotipo deve ser alterada, acrescida ou recriada.

Utilize somente os arquivos originais do logo.

Logotipo



A consolidação de uma marca requer sempre o uso correto de todos os seus elementos. Para aplicar a marca FZBPO em qualquer meio, solicite sempre um arquivo eletrônico. Não tente
redesenhá-la, pois estará arriscando a qualidade da imagem.

Somente em caso de total impossibilidade de uso dos meios de reprodução eletrônica, deverá ser utilizado o diagrama ao lado, no  qual a retícula de módulos quadrados orienta na
construção do símbolo e espaçamento do logotipo.

Reprodução da marca 

14 módulos
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Logo preferencial

Esta é a versão preferencial.

Utilize em todos os tipos

de comunicação.

Considere a área de proteção

em todas aplicações, este é o

espaço entre o logo e qualquer

elemento gráfico utilizado para

garantir sua leitura. Siga os

diagramas ao lado, para construir

corretamente este espaço.

Para utilizar o logo em

dimensão reduzida sem

perder a leitura, respeite as

regras de redução máxima.

Grafite

Pantone 431C

C4 M2 Y0 K70

R101 G106 B112

#656A70

Laranja

Pantone Orange 21 C

C0 M70 Y100 K0

R245 G106 B37

#F56A25

Utilize sempre os arquivos originais do logo.

Área de proteção Redução Máximo

Impresso

Digital

8mm

40px
x

2X

2X

2X



Aplicação Positivo | Negativo

Estas são as cores em que

o logo pode ser aplicado.

A versão em preto deve ser

utilizada apenas em casos que

não permitam uso de cor.

Preto 

100% Pantone Blck C

C0 M0 Y0 K100

R0 G0 B0

#000000

Utilize sempre os arquivos originais do logo.



Usos incorretos
O logo não pode ser alterado em

nenhum dos seus elementos.

Para garantir o seu reconhecimento

deve-se respeitar o arquivo original

da marca.

Não altere tamanho da escrita.

Não mude o formato do logo.

Não distorça o logo.

Não altere as cores do logo.

Não incline o logo.

Não mude a posição da escrita.

Não inverta a escrita.

Não utilize o logo em linhas.

Não mude a fonte  do logo.
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Marca | Aplicação

Marcos José Zuanon

mzuanon@fzbpo.com.br
41 3014-8988 | 41 99964-0888

R. Conselheiro Dantas, 599
Sobreloja Rebouças | 80220-190

Curitiba - PR | fzbpo.com.br

/fzbpo
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fzbpo@fzbpo.com.br | fzbpo.com.br

R. Conselheiro Dantas, 599 - Sobreloja Rebouças | 80220-190 | Curitiba - PR | Tel. 41 3014-8988 
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/fzbpo

R. Conselheiro Dantas, 599
Sobreloja Rebouças | 80220-190

Curitiba - PR | fzbpo.com.br
fzbpo@fzbpo.com.br

Tel. 41 3014-8988
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R. Conselheiro Dantas, 599
Sobreloja Rebouças | 80220-190
Curitiba - PR | fzbpo.com.br
fzbpo@fzbpo.com.br

Tel. 41 3014-8988

/fzbpo
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OPPMAIS PROPAGANDA
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