
MANUAL DE IDENTIDADE
DISDAL DISTRIBUIDORA



Este é o manual prático de aplicação do logo Disdal Distribuidora.

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

fortalecer a marca.
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Logotipo Horizontal

O logo é formado pelo símbolo, o nome Disdal e assinatura Distribuindo Grandes Marcas.

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

Utilize somente os arquivos originais do logo.

Logotipo Horizontal



Marca Registrada

O tamanho deve ser proporcional com o restante do logo para que o símbolo não chame mais a atenção do que a própria marca ou gerar um 

desequilíbrio estético.

Utilize sempre o símbolo ® no canto direito do logo e alinhado ao topo, em suas aplicações. 

Logotipo com símbolo ®  Marca Registrada ®  



Símbolo

O símbolo é formado por quatro cores principais.

Esta versão deve ser utilizada em casos em que as dimensões, reproduções

permitem, podendo ser facilmente aplicada nas mais diversas mídias digitais.

Símbolo



A consolidação de uma marca requer sempre o uso correto de todos os seus elementos. Para aplicar a marca Disdal Distribuidora 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 acima, no qual a retícula de módulos 

quadrados orienta na construção do símbolo e espaçamento do logotipo.

Reprodução da marca
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A consolidação de uma marca requer sempre o uso correto de todos os seus elementos. Para aplicar a marca Disdal Distribuidora 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 acima, no qual a retícula de módulos 

quadrados orienta na construção do símbolo e espaçamento do logotipo.

Reprodução do símbolo



Logo preferencial

Esta é a versão preferencial da 

marca na vertical que deverá ser 

utilizada na maior parte dos casos 

de sua 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 abaixo,

para construir corretamente este 

espaço.

Para utilizar o logo em dimensão 

reduzida sem perder a leitura,

respeite as regras de redução

máxima.

Área de proteção Redução Máxima

Impresso

Digital
x

15mm

70px

2X

2X

2X

2X



Aplicação Colorido

Estas são as cores originais da 

marca Disdal Distribuidora em 

versões RGB, CMYK, Pantone e 

HEX. Ao reproduzir a marca, 

utilize sempre seus 

respectivos tons de acordo 

com a configuração adequada 

para cada meio.

Utilize sempre os arquivos 

originais do logo.

Azure

Pantone 286U

C88 M68 Y6 K0

R50 G85 B156

#32559C

Atlantis

Pantone 381U

C42 M0 Y84 K0

R168 G207 B69

#A8CF45

Broom

Pantone 102U

C7 M0 Y84 K0

R250 G237 B39

#FAED27

Niagara

Pantone 7711U

C78 M16 Y37 K2

R8 G156 B163

#089CA3



Aplicação em Fundos Coloridos

Para aplicações em fundos escuros, deve-se 

optar por uma versão monocromática da área 

sem contraste, respeitando critérios de 

legibilidade.



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 Black C

C0 M0 Y0 K100

R0 G0 B0

#000000



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 o tamanho da escrita.

Não mude o formato do logo.

Não distorça o logo.

Não altere as cores do logo.

Não incline o logo.

Não usar monografia que não

seja preta ou branca.

Não inverta a escrita.

Não utilize o logo em linhas.

Não mude a fonte do logo.

DiSDAL



Marca | Aplicação

61 3039-9900

Clair Dal Berto
Diretor



Marca | Aplicação

disdal.com.br

12

disdal.com.br



Marca | Aplicação



Marca | Aplicação

disdal.com.br disdal.com.br disdal.com.br



Marca | Aplicação



OPPMAIS PROPAGANDA
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