Estância turística

Manual
da
marca

SEJA
BEM-VINDO
Este é o manual da
marca da Estância
Turística de
Ilha Solteira.

As regras contidas aqui trazem a base
para a nossa comunicação. Elas explicam
e definem os elementos básicos da
nossa identidade visual e sua correta
utilização, para garantir a consistência
da nossa imagem em uma linguagem
coesa, alinhada junto à estratégia da

Aqui é apresentado
os elementos gráficos
básicos e o conjunto
de normas aplicáveis
à sua comunicação
visual.

nossa marca.
Os casos exemplificados como Identidade
Aplicada no final deste manual, servem
como orientação e inspiração para o
desenvolvimento de futuros materiais
gráficos e digitais.
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nossa
Identidade
Em 2016, por meio de um formulário disponibilizado no site oficial da
Prefeitura de Ilha Solteira, moradores foram convidados a contribuírem
com o processo criativo de concepção da marca do destino turístico
Ilha Solteira. Por meio de pesquisas de demanda, realizadas junto
aos turistas que visitavam a cidade, foram coletadas as percepções
deles sobre Ilha Solteira. A união de todas as informações se tornou a
principal inspiração para o desenvolvimento do trabalho.
Os ilhenses apontaram ser o amarelo, o azul e o verde as cores que
representam a cidade. De forma quase que unânime, disseram ser
Ilha Solteira uma cidade tranquila, acolhedora, quente, universitária e
cercada por natureza. Para os moradores, os turistas devem conhecer
o município devido à beleza dos rios, das praias, do pôr do sol e pela
tranquilidade. Já os turistas contribuíram descrevendo suas percepções
em relação a Ilha Solteira que, coincidentemente, estão também
relacionadas à tranquilidade, à beleza dos rios com suas praias e à
natureza presente.
Partindo dessas referências, iniciou-se a intepretação e a codificação
do sistema visual da Estância Turística de Ilha Solteira. A marca traz o
amarelo e o azul mencionados pelos moradores e o pôr do sol, tantas

vezes referenciado, que tem um toque de vermelho que remete ao clima
quente do município. As praias e os rios estão expressos na tipografia,
remetendo ao movimento das águas presente nos caracteres do nome
Ilha Solteira.
A identidade visual teve como referência o planejamento e a geometria
expressos na organização territorial da cidade. Ilha Solteira é uma das
poucas cidades brasileiras construídas de forma planejada e nada
mais interessante do que valorizar esse atributo em uma marca que
representa um destino turístico.
À geometria do desenho da cidade, foram atribuídas as cores que fazem
parte da identidade, resultando em um bonito mosaico.
Paralelamente, desenhou-se os atrativos, atividades e recursos turísticos
mais importantes e agraciados pelos ilhenses e turistas. Os desenhos
foram atrelados ao mosaico em um esforço que resultou na identidade
visual do destino turístico.
A consistência do trabalho, bem como o rigor em sua aplicação, é o que
garantirá que, ao longo do tempo, a marca ocupe o lugar desejado no
imaginário do seu público de relacionamento.
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versões de Marca
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versões P&B
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As versões monocromáticas, em
preto e branco, só devem ser
usadas em meios onde houver
certas limitações técnicas.
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estudo de grid / Redução
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01. estudo de grid

02. Redução

1,5 cm
60 px

Para que a leitura e integridade
da nossa marca não se perca em
publicações, em suportes digitais
ou impressos, foi estabelecida
uma dimensão mínima padrão
que a marca pode ser aplicada.
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Em qualquer publicação ou
peça gráfica, é importante
obedecer a área de proteção,
que define as distâncias
mínimas que devem separar
a nossa marca de outros
elementos visuais presentes,
para assegurar sua correta
percepção e legibilidade.
Para este posicionamento na
marca de Ilha Solteira, uma
área quadrada é necessária
para manter a identidade.
Estabelecemos pontos de
referência (observe o X e Y
no diagrama) que devem
ser usados para calcular os
outros espaços. Ao posicionar
a margem inferior e laterais
criadas por X, a área superior
restante deve ser considerada
e é representada por Y,
mantendo a estrutura regular.
Observe a representação na
página ao lado e as versões de
marca na página 9.

Área de proteção

Manual de marca

área em formato quadrado

blandit velit. Quisque ultrices bibendum aliquam. Vivamus accumsan, massa nec aliquam porttitor, neque tortor pellentesque

ndum blandit, metus sem auctor massa, vitae aliquam elit nibh at dui. Duis id hendrerit est. Nunc fermentum ipsum vitae magn

is fringilla sed urna at finibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vestibu

sque tortor. Aliquam ultrices purus vehicula lorem varius ullamcorper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing e

aretra eget ipsum. Donec quis eros gravida, tincidunt nisl nec, tincidunt mauris. Curabitur pulvinar urna laoreet, mollis sapien

massa nec aliquam porttitor, neque tortor pellentesque leo, ut tincidunt lectus mauris nec ipsum. Quisque hendrerit, est ut bi

Duis id hendrerit est. Nunc fermentum ipsum vitae magna consectetur elementum. Integer fringilla vitae nibh in rhoncus. M

bus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vestibulum nec neque sit amet mi tempus panis et circenses et phareta eget c

ctetur adipiscing elit. Suspendisse mauris nisi, vulputate placerat convallis vitae, pharetra eget ipsum. Donec quis eros gra

t, mollis sapien a, blandit velit. Quisque ultrices bibendum aliquam. Vivamus accumsan, massa nec aliquam porttitor, neque

endrerit, est ut bibendum blandit, metus sem auctor massa, vitae aliquam elit nibh at dui. Duis id hendrerit est. Nunc ferment

bh in rhoncus. Mauris fringilla sed urna at finibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cu

consectetur scelerisque tortor. Aliquam ultrices purus vehicula lorem varius ullamcorper. Lorem ipsum dolor sit amet, cons

rat convallis vitae, pharetra eget ipsum. Donec quis eros gravida, tincidunt nisl nec, tincidunt mauris. Curabitur pulvinar urna

am. Vivamus accumsan, massa nec aliquam porttitor, neque tortor pellentesque leo, ut tincidunt lectus mauris nec ipsum. Q

ae aliquam elit nibh at dui. Duis id hendrerit est. Nunc fermentum ipsum vitae magna consectetur elementum. Integer fringill

ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vestibulum nec neque sit amet mi tempus panis

m ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse mauris nisi, vulputate placerat convallis vitae, pharetra eget

rabitur pulvinar urna laoreet, mollis sapien a, blandit velit. Quisque ultrices bibendum aliquam. Vivamus accumsan, massa

s mauris nec ipsum. Quisque hendrerit, est ut bibendum blandit, metus sem auctor massa, vitae aliquam elit nibh at dui. Duis

mentum. Integer fringilla vitae nibh in rhoncus. Mauris fringilla sed urna at finibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibu

t amet mi tempus venenatis. Morbi consectetur scelerisque tortor. Aliquam ultrices purus vehicula lorem varius ullamcorp

dds isse mauris nisi, vulputate placerat convallis vitae, pharetra eget ipsum. Donec quis eros gravida, tincidunt nisl nec, tinci

it. Quisque ultrices bibendum aliquam. Vivamus accumsan, massa nec aliquam porttitor, neque tortor pellentesque leo, ut tinc

it, metus sem auctor massa, vitae aliquam elit nibh at dui. Duis id hendrerit est. Nunc fermentum ipsum vitae magna consecte

ed urna at finibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vestibulum nec neq

atis. Morbi consectetur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse mauris nisi, vulputate placerat c

sl nec, tincidunt mauris. Curabitur pulvinar urna laoreet, mollis sapien a, blandit velit. Quisque ultrices bibendum aliquam. Viva
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Marca gráfica

usos i n corretos

Não rotacionar

Não utilizar outra cor, somente as indicadas para
a marca principal neste manual

Não aplicar sem apresentar contraste

Não distorcer

Não desalinhar nenhum elemento

Não usar outline

não usar molduras, APENAS PERMITIDO uso quadrado opaco com contraste. Confira a página 10.

Não usar como marca d’água

IDENTIDADE
VISUAL

02
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Identidade visual
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iconografia
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Manual de marca

CORES

Estância turística

A fidelidade na reprodução
das cores é fundamental para
garantir uma consistência da
imagem corporativa.
Dependendo da peça a ser
confeccionada e da sua natureza,
outras referências de cores serão
necessárias.
Em algum caso especial, essa
conversão deve ser feita por
aproximação, tomando-se a
escala Pantone como base.

CMYK
RGB
HEX
PANTONE

00 · 90 · 85 · 00
239 · 065 · 054
#EF4036
485C

CMYK
RGB
HEX
PANTONE

60 · 00 · 35 · 00
094 · 196 · 182
#SDC3B6
7472 C

CMYK
RGB
HEX
PANTONE

80 · 25 · 30 · 00
025 · 150 · 169
#1896A9
7711 C

CMYK
RGB
HEX
PANTONE

100 · 40 · 25 · 00
000 · 124 · 164
#007CA3
7468 C

CMYK
RGB
HEX
PANTONE

00 · 35 · 95 · 00
252 · 175 · 038
#FBAF25
7408 C

Manual de marca

T I P OL OGI A

Aa Gg
Aa Gg
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Uma composição tipográfica
deve ser especialmente legível
e visualmente envolvente, sem
desconsiderar o contexto em
que é lido e os objetivos da sua
aplicação.
A família tipográfica ASAP é
nossa fonte principal para usos
em impressos e peças digitais.
Porém, situações onde o uso
da fonte ASAP não for possível
ou inadequada como algum
ambiente web ou similar, a
utilização da fonte Calibri poderá
ser adotada.
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tipografia institucional

Institucional

Sistema

ASAP

Calibri

AaBbCc0123.!?#%
AaBbCc0123.!?#%
AaBbCc0123.!?#%

AaBbCc0123.!?#%
AaBbCc0123.!?#%
AaBbCc0123.!?#%

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!@#$%ˆ&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!@#$%ˆ&*()
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Papelaria
Obs. As artes finais para a impressão da
papelaria da Estância Turistica de Ilha
Solteira se encontram disponíveis no
departamento de Turismo.

03
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papelaria completa
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Manual de marca
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cartão de visitas

9 cm

5 cm
0,8 cm

Verniz UV Localizado
somente na marca

1,3 cm

0,5cm
1,1 cm

Calibri Negrito 9pt
Calibri Negrito 7pt
Calibri Regular 7pt
Calibri Regular 6pt
Espaçamento 8pt

0,5 cm

0,5cm

Nome Sobrenome

Cargo
18 99999·9999

emailturismo@ilhasolteira.sp.gov.br

1,6 cm

Calibri Negrito 6pt
Calibri Negrito 6pt
Calibri Regular 6pt
Espaçamento 8pt

18 3743·6089

Praça dos Paiaguás 86, Centro
Ilha Solteira · SP · Brasil · 15385-000
www.ilhasolteira.sp .gov.br

Margem de 0,5 cm

Calibri Regular 6pt
calibri Negrito 6pt
Espaçamento 8pt
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Envelope carta

Tel: 18. 3743·6089 | www.ilhasolteira.sp.gov.br
Museu e Sala de Convenções Nara Lucia Nonato · 135 · módulo 3
Pça. dos Paiaguás 86 · Centro · Ilha Solteira · SP · Brasil · CEP 15385-000

11,4cm

23 cm
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Envelope saco
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Pasta
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Identidade
Aplicada
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Prefeitura da Estância Turística de Ilha Solteira
Departamento de Turismo
Tel: 18. 3743·6089 | www.ilhasolteira.sp.gov.br
Museu e Sala de Convenções Nara Lucia Nonato · 135 · módulo 3
Pça. dos Paiaguás 86 · Centro · Ilha Solteira · SP · Brasil · CEP 15385-000

