
MENINA MORENA G
MANUAL DE IDENTIDADE CORPORATIVA 



Olá,

Este é o manual prático de aplicação do logo Menina Morena G - Moda Plus 
Size. Ao seguir as regras e dicas deste guia, você ajudará a construir e fortalecer 
a marca.
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A logo que verá a seguir possui fontes e elementos mais arredondados, remetendo ao segmento Moda Plus Size.
Foi escolhida uma paleta de cores alegre, enfatizando que com a nossa marca, Menina Morena G, você sempre 
estará alegre e satisfeita.
Como	elemento,	foi	utilizado	a	letra	G	estilizada	com	uma	flecha	que	aponta	para	cima,	dando	o	significado	de	
autoestima	e	também	do	bem	estar.	A	flecha	também	aponta	para	alguns	corações,	trazendo	o	amor	próprio	em	
primeiro lugar. Aquilo que está sempre acima de tudo.

Defesa de marca



Fonte utilizada: Exo Extra Bold (Menina Morena G)
Exo Bold (Moda Plus Size) 

Logotipo Vertical

O logo é formado pelo símbolo, nome Menina Morena G e assinatura Moda Plus Size.
Em	hipótese	alguma	o	logotipo	deve	ser	alterada,	acrescida	ou	recriada.
Utilize somente os arquivos originais do logo.

Logotipo



Fonte utilizada: Exo Extra Bold (Menina Morena G)
Exo Bold (Moda Plus Size) 

Logotipo Horizontal

O logo é formado pelo símbolo, nome Menina Morena G e assinatura Moda Plus Size.
Em	hipótese	alguma	o	logotipo	deve	ser	alterada,	acrescida	ou	recriada.
Utilize somente os arquivos originais do logo.



Fonte utilizada: Exo Extra Bold (Menina Morena G)
Exo Bold (Moda Plus Size) 

Símbolo

O	símbolo	é	formado	pela	letra	G	ao	redor	da	personagem/mascote,	que	também	representa	uma	flecha	apontando	para	três	corações.
Esta versão deve ser utilizada em casos em que as dimensões, reproduções permitem, podendo ser facilmente aplicada nas mais diversas mídias digitais.

Símbolo



O grid utilizado foi o da proporção áurea. A linha inicia no coração, com o primeiro passo para se sentir mais bela: a aceitação e o amor de si mesma. Chegando então no ponto 
principal da logo, o primeiro lugar que as pessoas vão notar quando ver sua marca: os olhos . É no olhar de uma pessoa que podemos notar a sua beleza natural de forma pura, 
como a felicidade e carisma.
O kerning da fonte nada mais é que o espaçamento entre as letras. Com ele, traz à logo a sensação de leveza e organização, assim, uma logo mais harmônica para quem vê.

Grid



Exo ExtraBold (Menina Morena G)

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo 
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Exo Bold (Moda Plus Size)

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo 
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Fonte utilizada: Exo Extra Bold (Menina Morena G)
Exo Bold (Moda Plus Size) 

A	tipografia,	tal	como	formato	das	letras,	não	deve	ser	alterada	sobre	
nenhuma circunstância. Em casos em que necessitar a reprodução da fonte, 
utilize o kerning recomendado na seção grid deste manual.

Tipografia



A consolidação de uma marca requer sempre o uso correto de todos os seus elementos. Para aplicar a marca Menina Morena G - Moda Plus Size 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

9	módulos

6	m
ódulos

Fonte utilizada: Exo Extra Bold (Menina Morena G)
Exo Bold (Moda Plus Size) 

54px

54px



A consolidação de uma marca requer sempre o uso correto de todos os seus elementos. Para aplicar a marca Menina Morena G - Moda Plus Size 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.

14	módulos

6	m
ódulos

Fonte utilizada: Exo Extra Bold (Menina Morena G)
Exo Bold (Moda Plus Size) 

54px

54px



A consolidação de uma marca requer sempre o uso correto de todos os seus elementos. Para aplicar a marca Menina Morena G - Moda Plus Size 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

9	módulos

6	m
ódulos

Fonte utilizada: Exo Extra Bold (Menina Morena G)
Exo Bold (Moda Plus Size) 

54px

54px



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 as 
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.

Logo preferencial

Fonte utilizada: Exo Extra Bold (Menina Morena G)
Exo Bold (Moda Plus Size) 

Área de proteção

x

3X

3X

3X

3X

2X

Redução Máxima

Fonte utilizada: Exo Extra Bold (Menina Morena G)
Exo Bold (Moda Plus Size) 

Digital
 
100px

Fonte utilizada: Exo Extra Bold (Menina Morena G)
Exo Bold (Moda Plus Size) 

Impresso
 
3,5cm



Esta é a versão alternativa da marca na 
horizontal que deverá ser utilizada em 
alguns casos de sua comunicação.

Considere a área de proteção em todas as 
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.

Logo alternativa

Área de proteção

x

3X

3X

3X

3X

Fonte utilizada: Exo Extra Bold (Menina Morena G)
Exo Bold (Moda Plus Size) 

Redução Máxima

Impresso
 
2,5cm

Fonte utilizada: Exo Extra Bold (Menina Morena G)
Exo Bold (Moda Plus Size) 

Digital
 
100px

Fonte utilizada: Exo Extra Bold (Menina Morena G)
Exo Bold (Moda Plus Size) 



Estas são as cores em 
que o logo pode ser 
aplicado.

Cores

Pantone 157 C
C0 M40 Y71 K0
R236	G161	B84
#ECA154

Pantone 7597 C
C0	M85	Y95	K2
R209 G65 B36
#D24024

Pantone 479 C
C17 M44 Y50 K15
R170	G128	B102
#A98066

Pantone 7609 C
C9	M81	Y68	K44
R130 G59 B52
#823B34

Fonte utilizada: Exo Extra Bold (Menina Morena G)
Exo Bold (Moda Plus Size) 



A versão em branco deve 
ser utilizada apenas em 
casos que não permitam 
uso de cor.

Aplicação Cor



O logo não pode ser alterado em 
nenhum dos seus elementos.

Para garantir o seu reconhecimento 
deve-se respeitar o arquivo original
da marca.

Usos incorretos

Não altere as cores do logo. Não altere tamanho da escrita. Não inverta a escrita.

Não incline o logo. Não distorça o logo. Não mude a fonte do logo.

MENINA MORENA G

Não utilize contornos. Não mude o formato do logo. Não utilize o logo em cores 
monocromáticas.



Aplicações
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