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Por que este manual é importante?
Estas diretrizes esboçam as regras gerais de utilização
dos ativos da marca ARCTEL.cplp. O uso consistente
destes ajuda as pessoas a reconhecerem facilmente as
referências à Associação e a proteger as marcas
registradas por ela.

É importante que todo material de marketing e
comunicação corporativa utilize os padrões
determinados neste manual e seja aprovado
previamente pelo Secretariado. Este guia ajudará a
atender essas normas.
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A quem se destina este manual?

Este manual é para qualquer pessoa que
queira utilizar os activos da marca
ARCTEL.cplp no seu marketing ou
publicidade e cobre brevemente orientações
para os recursos aprovados para utilização e
disponíveis no Centro de Recursos da marca
em arctel-cplp.org/recursos.
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O logo
O novo logotipo da ARCTEL mostra a
renovação do setor de
telecomunicações refletida na
Associação, acompanhando também
as novas tendências do design de
marcas, com elementos mais
simplificados e objetivos.

arctel-cplp.org

Nove eneágonos representando os
Países-Membros da Associação e juntos
remetendo à ideia de ondas que se
interligam formando um único espectro

Utilização do mesmo padrão de
cores do logotipo original

Tipografia semelhante à utilizada pela
CPLP, com traços simplificados,
seguindo uma tendência mais tech
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Variantes de cor
Sempre que possível, a logo deve ser utilizada nas versões preferenciais de cor. Quando veiculada sobre fundos
coloridos ou imagens, devem-se preservar seu contraste e legibilidade. As versões monocromáticas são de uso restrito
para quando a legibilidade não é obtida com as versões oficiais.
USO PREFERENCIAL COR

USO PREFERENCIAL NEGATIVO
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USO RESTRITO NEGATIVO
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Variantes de estilo
O logo pode ser utilizado em qualquer uma das versões abaixo, dependendo do seu
melhor aproveitamento visual na diagramação do material.

HORIZONTAL LONGO

arctel-cplp.org

EMBLEMA

VERTICAL
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Cores institucionais
As cores institucionais são aquelas definidas para a veiculação da identidade visual da marca. Temos como cores
prioritárias os dois primeiros tons de azul da paleta abaixo. A terceira cor serve como cor prioritária de destaque para
materiais corporativos e a quarta como fundo, devem, preferencialmente, predominar tanto em materiais institucionais
como promocionais. 


Além disso, utilizamos outras duas cores para complementar os tons de azul na identidade visual de projetos e
iniciativas relacionadas, bem como quando o material promocional precisar de um efeito visual mais chamativo.

HEX

#1B1464

HEX

#0071BC

HEX

#06C0D4

HEX

#4E6489

HORIZON HEX

HEX

TAL #FEC618
#fA841A

EMBLEMA
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Tipografia
A tipografia institucional identifica e uniformiza os textos de peças de comunicação e promocionais da Associação.
Neste caso, a fonte escolhida foi a família Orkney, com todas as suas variações de peso e estilo. A fonte Frutiger
pode ser adicionada secundariamente para enfatizar palavras estratégicas, mas a predominante deve seguir
sendo a Orkney.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
EMBLEMA
Orkney Medium

Orkney Thin

Orkney Medium Italic

Orkney Thin Italic

Orkney Bold

Orkney Regular

Orkney Bold Italic
Orkney Regular Italic
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