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Linguagem da Marca

Versões de assinatura
Nosso logotipo possui 2 versões: horizontal e vertical.
A versão horizontal do logotipo é a versão preferencial e deve ser
usada sempre que possível. Entretanto, a decisão do uso entre as
duas versões depende de cada situação e das diferentes
necessidades que possam surgir no momento de aplicar o
logotipo em suportes diferentes.

Versão horizontal - preferencial

Versão vertical
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Cuidados na veiculação
Para garantir o máximo de impacto na visualização, foi estabelecido
uma área mínima de proteção e um limite de redução para uma
aplicação correta do logotipo.

Área de proteção
O logotipo deve sempre conter uma área mínima de proteção ao seu
redor. Essa área deve ser calculada pela altura do símbolo presente
no logotipo.
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Redução
O tamanho mínimo para a redução do logotipo em impressos deve
ser de 28 mm na versão horizontal e 18 mm na versão vertical.
Para aplicação em tela devem ser de 140 px e 100 px
respectivamente.

28 mm / 140 px

18 mm / 100 px

Versão restrita para tamanhos reduzidos
Para casos especiais em que seja necessário uma redução ainda
maior, deve-se aplicar a versão de uso restrito - sem o descritor
“saúde animal”. Nestes casos os tamanhos em impressos devem ser de
18 mm na versão horizontal e 13 mm na versão vertical. Para aplicação
em tela devem ser de 100 px e 72 px respectivamente.

18 mm / 100 px

13 mm / 72 px
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Versões de cores
O logotipo possui 3 versões de uso que devem ser utilizadas de
acordo com a necessidade da aplicação.
Versão principal - Símbolo com gradiente
Essa é a versão preferencial do logotipo e deve ser aplicada sobre
fundo branco ou claro na versão positiva. A versão negativa pode
ser utilizada preferencialmente sobre a cor institucional azul escuro,
conforme mostram os exemplos deste documento.

Versão secundária - Símbolo chapado
Nos casos em que não for possível a utilização da versão principal,
será permitido o uso da versão chapada. Exemplos: serigrafia, vinil
de recorte, entre outros.

Versão monocromática
Essa versão será permitida somente nos casos em que não seja
possível a utilização das versões coloridas. A versão negativa deve
ser utilizada preferencialmente sobre as cores institucionais.
Exemplos: serigrafia, relevo seco, hot stamping, entre outros.
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Usos incorretos
O logotipo deve ser sempre aplicado nos padrões determinados
neste documento.
Abaixo, são apresentados alguns exemplos de usos incorretos.

Não alterar a composição
dos elementos

Não utilizar cores diferentes

Não inclinar

Não distorcer

Não utilizar em linhas

Não utilizar nenhum tipo
de efeito

Não utilizar em baixa
resolução

Não aplicar sobre fundos de cor
que não sejam as institucionais

Não aplicar sobre imagens que
prejudiquem a leitura
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Paleta de cores
As nossas cores são elementos muito importantes para manter
a consistência da linguagem da Marca Ourofino - Saúde Animal.
Para usos institucionais, recomendamos o uso exclusivo das cores
principais.
As cores devem ser utilizadas e reproduzidas seguindo as
especificações técnicas definidas abaixo.
Cores principais

Pantone 281 C
CMYK 100 85 5 35
RGB 0 32 91
HTML 00205B

Pantone 361 C
CMYK 77 0 100 0
RGB 67 176 42
HTML 43B02A

Pantone 7727 C
RGB 0 111 68
CMYK 100 0 95 45 HTML 006F44

Pantone 368 C
CMYK 65 0 100 0

RGB 120 190 32
HTML 78BE20

Pantone é Marca registrada de Pantone®, Inc.
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