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Olá, Índice
Este é o manual prático de aplicação 
do logo amh | PPA.

Ao seguir as regras e dicas deste 
guia, você ajudará a construir e
fortalecer a marca.
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A tipogra�a conta com uma fonte principal. Deve-se respeitar o formato e espaçamento 
das letras do logotipo e estes não devem ser alterados sob nenhuma circunstância.

Rubik

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z
a b c d e f g h i k l m n o p q r s t v x y z

TIPOGRAFIA



LOGOTIPO
O nome “amh | PPA” é representado com letras, a�m de compor a logo 
gra�camente. Em hipótese alguma a logo deve ser alterada, acrescida ou recriada, 
utilize somente os arquivos originais da logo.

Logotipo



Símbolo

Símbolo
A composição grá�ca com elementos conceitualmente elaborados complementa a 
logo visualmente. Em hipótese alguma a logo deve ser alterada, acrescida ou 
recriada, utilize somente os arquivos originais da logo.



REPRODUÇÃO 
A consolidação de uma marca requer sempre o uso correto de todos os seus elementos. Para aplicar a logo da amh | PPA 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 e espaçamento da logo.

16 módulos

11 módulos



Considere a área de proteção em todas as aplicações sendo necessário respeitar o espaço entre o logo e qualquer elemento 
grá�co utilizado em seu emtorno a�m de garantir a leitura da logo. Siga os diagramas a seguir para estabelecer corretamente 
o espaçamento, também conhecido como “Respiro”.

ÁREA DE PROTEÇÃO



Para utilizar a logo em dimensão reduzida sem perder  leitura, 
respeite as regras de redução máxima.

Base: 10 milímetros
Altura: 10 milímetros

REDUÇÃO

Impresso

15 mm

8 mm

Base: 30 pixels
Altura: 38 pixels

Digital

47 pixels

30 pixels



Estas são as cores de�nidas para a 
marca amh | PPA nas versões: RGB, 
CMYK e HEX.

Ao reproduzir a logo utilize sempre 
seus respectivos tons de acordo com 
a con�guração adequada para cada 
meio.

Pre�ra sempre os arquivos
originais da logo.

CORES PRETO
C100 M0 Y0 K100
R0 G0 B0
#000000

AZUL
C86 M47 Y0 K0
R6 G116 B186
#0674ba

ROSA
C0 M93 Y14 K0
R231 G38 B122
#e7267a

AMARELO
C0 M51 Y91 K0
R243 G145 B33
#f39121

VERDE
C49 M0 Y83 K0
R150 G195 B78
#96C34E

VERMELHO
C0 M95 Y91 K0
R229 G37 B33
#e52521



APLICAÇÃO PB

EM NEGATIVO



APLICAÇÃO COLORIDA

EM NEGATIVO



A logo não pode ser alterada em nenhuma circunstância, a�m 
de garantir o seu reconhecimento deve-se respeitar o arquivo 
original da marca.

USO INCORRETO



APLICAÇÕES












