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Guia de 
identidade
visual

Neste manual estão demonstradas as de�nições conceituais, 

estratégicas e as normas que estabelecem os critérios para a 

aplicação correta da identidade visual da marca  Riooito. Se for 

necessário, um pro�ssional de comunicação poderá auxiliá-lo a 

fazer a correta leitura e tradução da linguagem grá�ca na 

aplicação destas normas durante a implantação e manutenção 

dos projetos, assim como na continuidade do trabalho e 

possíveis adequações às situações não previstas neste manual.

O uso das regras aqui determinadas irá colaborar diretamente 

para o fortalecimento da comunicação visual da marca, 

estabelecendo um nível e�caz de entendimento por parte de 

todos.

Reproduza os arquivos originais deste documento através de 

processo digital para preservar com segurança o design original 

do logotipos e sua identidade.
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Versão
preferencial

Esta é a logotipia preferencial, ou seja, é a principal 

forma de apresentação da marca Riooito e será 

recomendada sempre em primeira instância.

Recomenda-se utilizar sempre que possível.
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Conceito 
da marca

A logo foi idealizada destacando dois símbolos importantes, 

que são o número oito, presente desde o começo da empresa, 

e a noção do in�nito, que é o oito deitado.  A palavra que 

compõe "Rio" - é uma forma de referência simpli�cada ao 

estado do Rio de janeiro, uma maneira de prestigiar o local 

onde a empresa foi criada e se consolidou como construtora.

A logo responsiva é uma extensão da logo padrão. Com as 

novas tecnologias surgem buscas por um design único, que 

adapte as diversas necessidades  e as variações de  dispositivos 

e de resoluções de tela - um design responsivo.
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cromático

RGB

0

130

203

CMYK

100 %

35 %

7 %

0 %

Hexadecimal

#0082ca

Pantone: Process Blue C

RGB

119

190

78

CMYK

74 %

0 %

92%

0 %

Hexadecimal

#77be4e

Pantone: 360 C

4

O padrão cromático tem o objetivo de padronizar a 

comunicação e é fundamental para a correta 

manutenção da marca. Com isso, ela ganha força na 

memória daqueles que relacionam-se com ela.

Sempre disponibilize as referências das cores ao lado 

para os fornecedores. Isso evitará distorções no padrão 

cromático nos materiais da empresa.

As cor de apoio é utilizada na construção de elementos 

grá�cos de apoio à marca em materiais especí�cos e, se 

utilizadas, que devem ser estrategicamento avaliadas 

quando utilizadas.
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Versão
monocromático
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A versão monocromática da marca difere um pouco 

da sua assinatura principal. Neste caso, o símbolo 

contém um espaço entre seus elementos, permitindo 

uma boa leitura e o seu adequado reconhecimento.

A marca deve ser aplicada, quando for o caso de 

utilizar monocromia, exclusivamente nas cores preta 

(versão positiva) ou branca (versão negativa), pois 

qualquer outra cromia pode comprometer a 

caracterização da identidade visual.



Versão
escala de cinza
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10% 20% 30% 40% 50%

60% 70% 80% 100% 90%

10% 20% 30% 40% 50%

60% 70% 80% 100% 90%

Em caso de fundos em tonalidades de cinza, é preciso 

optar por uma versão monocromática, de acordo com a 

tabela de legibilidade que apresentamos.



Redução
máxima
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30mm

impresso

70px

digital

A logotipia em sua redução máxima deve respeitar as 

medidas acima. É proibido o uso da logotipia menor que 

as dimensões estabelecidas.

Esta aplicação deve ser adotada apenas nos impressos 

em papel. Em qualquer outro material deve ser 

previamente testado.
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Áreas de não
interferencia

Está área é determinada para evitar interferências de 

outros elementos na identidade visual da marca. Seu 

objetivo é assegurar a integridade da marca no caso de 

aproximações de elementos grá�cos ou outras 

assinaturas que possam dani�car sua imagem original.

Obs.: o espaçamento correto é 2x, sendo o dobro do 

espacamento da referencia 1x, espaçamento este 

de�nido com base na tipogra�a do Riooito.
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A malha construtiva serve como guia para os 

casos de reprodução à mão. É proibido o 

redesenho ou reprodução da logotipia a partir de 

outras fontes que não as digitais. Caso seja 

necessário, solicite os arquivos ao Marketing.
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construtiva
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Descrição do negócio

A versão acompanhada do slogan deve ser utilizada em 

materiais promocionais como embalagens, displays, 

feiras, catálogos, folders, entre outros – ou seja, que serão 

distribuídos ou instalados fora da empresa e podem ser 

utilizados como meio de comunicação.



Tons a serem utilizados em materiais 

institucionais.
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Cores
complementares

#6ABF4B#0082CA #E8770C

#404041#58595B#6D6E70 #231F20 #000000
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Aplicação em
cores alternativas
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Variações não
permitidas 

Não usar cores erradas

Não desconstruirNão esticar Não achatar Não girar Não delinear Não colorir



Variações não
permitidas responsiva
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Não usar cores erradas

Não desconstruirNão esticar Não achatar Não girar Não delinear Não colorir



A família de fontes e suas variantes indicadas compõem o 

padrão tipográ�co utilizado junto à marca. Evite utilizar 

outras fontes de letra e, se alguma inclusão for 

necessária, deve ser previamente informada e aprovada 

pelo Marketing.

Família
tipográ�ca

Montserrat

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  ! ” # $ % & / ( ) = ? *

semibold

semibold italic

bold

bold italic

extra bold

extra bold italic

black

black italic

thin

thin italic

light

light italic

regular

regular italic

medium

medium italic
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Aplicação 
tipográ�ca

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

Lorem ipsum dolor sit
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Material
institucional



INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS

RJ
SP

Nome e sobrenome

21 xxxxx xxxx
nomeesobrenome@riooito.com.br
www.riooito.com.br9

Setor

RJ
SP Rua Sabará, 566 cj. 101 | 01239-010

11 5096-2615

Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126
sala 1507 – torre 3000, sl. 1507 | 20765-000
21 3553-5705

Cartão de
visitas

O cartão de visitas tem o tamanho padrão de 9x5cm. Com uma área de proteção para textos de 9mm e sangria de 5mm para �nalização grá�ca.  Por 

tanto o arquivo �nal terá 9,5x5,5cm.

O tamanho de fontes não deve ser alterado.

VERSO

TAMANHO 10

TAMANHO 8

TAMANHO 7
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Envelope
saco
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INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS

riooito.com.br

21 3553-5705 / 11 5096-2615
Av. Pastor Martin Luther king Jr., N° 126, Nova America O�ces, torre 
3000, sala: 1507
Del Castilho Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20765-000



Envelope
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riooitoi.com.br

INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS

21 3553-5705 / 11 5096-2615
Av. Pastor Martin Luther king Jr., N° 126, Nova America 
O�ces, torre 3000, sala: 1507
Del Castilho Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20765-000



Folha timbrada
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Centro Empresarial Shopping Nova América | Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126 sala 1507 - torre 3000 | 20765-000 | Rio de Janeiro - RJ

INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS




