
MANUAL DE MARCA





APRESENTAÇÃO

O manual da marca malta valle advogados 

é um documento normativo, que resume 

diretrizes de comunicação visual e sistematiza 

os elementos da imagem corporativa.

A gestão da marca a partir dessas diretrizes 

garante a percepção de uma empresa sólida e 

consciente de si, transmitindo profissionalismo 

e confiança ao público. É importante trabalhar 

a gestão da marca de modo estratégico e 

sistematizado para aumentar seu valor.
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ELEMENTOS DA
IDENTIDADE VISUAL
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união e sintonia, remetendo a uma coroa, 
simbolizando excelência e elegância

A marca malta valle advogados está alicerçada nos ideais de 

modernidade, elegância e profissionalismo, seus clientes sabem que podem 

contar com um trabalho intenso, seguro e de inegável excelência.

VALORES E INSPIRAÇÃO

as serifas adicionam 

seriedade e segurança

as cores bordeaux transmitem 
energia, força e elegância
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ASSINATURA VISUAL

PREFERENCIAL

Está é a versão de uso preferencial do logotipo 

malta valle advogados. Deve-se utilizá-la sempre que 

possível, pois os tons de bordeaux são essenciais para 

transmitir elegância e energia.
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ASSINATURA VISUAL

PRETO

Em situações nas quais não for possível reproduzir 

cores, ou garantir a reprodução dos tons de bordeaux 

corretos, deve-se adotar esta versão monocromática 

em preto.
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ASSINATURA VISUAL

NEGATIVO

Em outras situações de restrição de uso de cores pode 

ser necessário adotar esta versão monocromática em 

branco, isto é, o negativo da versão preferencial.
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ASSINATURA VISUAL

GRID

Para garantir consistência e sistematização na identida-

de visual, foi adotada uma malha de proporções (grid) 

baseada na largura da letra “M” (procedimento tipográ-

fico padrão) e subdivisões de 10 unidades do espaço.
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ASSINATURA VISUAL

ÁREA DE PROTEÇÃO

Para que elementos visuais não se confundam com o 

logotipo, é preciso respeitar um espaço generoso de não 

interferência visual equivalente à 1 1/2 espaço “M”.
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ASSINATURA VISUAL

LIMITES DE REDUÇÃO

Não se deve reproduzir a assinatura visual em dimensões 

menores do que as acima recomendadas, do contrário, a 

legibilidade ficará comprometida.

impressão digital

5 mm de altura 16 px de altura
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CHANCELA

A chancela é uma versão sintética do logotipo 

utilizada como carimbo, marca d’água ou avatar 

digital. Ela não substitui o logotipo, é apenas 

um elemento visual auxiliar na autenticação de 

documentos.
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CHANCELA

GRID

O mesmo tratamento proporcional baseado em módulos é 

aplicado à chancela e às demais peças da identidade visual.
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CHANCELA

LIMITES DE REDUÇÃO

Assim como a assinatura visual, não se deve reproduzir 

a chancela em dimensões menores do que as acima 

recomendadas.

impressão

digital

20 mm de altura 75 px de altura
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TIPOGRAFIA

COPPERPLATE BOLD

ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVXWYZ 

0123456789 
.,;:-–!?*@&

 
 

·TÍTULOS·

NO LOGOTIPO É UTILIZADA A FONTE COPPERPLATE BOLD. ESTA MESMA 

FONTE É UTILIZADA EM TÍTULOS E PEQUENOS PARÁGRAFOS DE TEXTO QUE 

MERECEM ÊNFASE.
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TIPOGRAFIA

CONSTANTIA REGULAR

ABCDEFGHIJKLMN 

OPQRSTUVXWYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvxwyz 

0123456789 

.,;:-–!?*@&
·texto corrido·

Para composição de textos longos deve-se utilizar a família de fontes Constantia, em 
aplicações impressas ou digitais.
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PALETA DE CORES

C 30

M 100

Y 100

K 45

C 28

M 100

Y 100

K 30

C 40

M 30

Y 5

K 100

R 119

G 22

B 13

R 143

G 25

B 19

R 1

G 0

B 19

A marca malta valle advogados utiliza uma paleta 

de cores sóbria e forte; branco, preto e dois tons de 

bordeaux. A depender de necessidades pontuais pode-se 

utilizar tons de cinza.
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CONTROLE DE FUNDO

Em aplicações digitais de fundo preto (ou escuros), deve-se modificar os tons de bordeaux de acordo com as especi-

ficações acima, a fim de manter uma equivalência de brilho e tonalidade.

impressão em qualquer fundo
e digital em fundos claros digital em fundos escuros

C 30
M 100
Y 100
K 45

C 40
M 90
Y 90
K 60

R 119
G 22
B 13

R 89
G 30
B 16

C 28
M 100
Y 100
K 30

C 30
M 100
Y 90
K 45

R 143
G 25
B 19

R 119
G 21
B 21
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RESTRIÇÕES

Para manter a força e integridade de uma marca é preciso cuidado com todos os recursos visuais utilizados, mas 

principalmente, deve-se evitar qualquer modificação na assinatura visual, tais como nos exemplos acima.

modificar cores

modificar proporções modificar tipografia

aplicar efeitos





APLICAÇÕES DA MARCA
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PAPELARIA
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PAPELARIA 

PAPEL TIMBRADO

shn qd. 1 bl. A sala 223/224

le quartier hotel & bureau | brasília-df

70701-000

www.maltavalle.com

contato@maltavalle.com

+55 61 3033-6600
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www.maltavalle.com

+55 61 3033-6600

shn qd. 1 bl. A sala 223/224

le quartier hotel & bureau | brasília-df

rodrigo valle

oab/df 46.031

valle@maltavalle.com

www.maltavalle.com

+55 61 3033-6600

shn qd. 1 bl. A sala 223/224

le quartier hotel & bureau | brasília-df

alberto malta

oab/df 46.056

malta@maltavalle.com

PAPELARIA 

CARTÃO DE VISITAS
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MALTA VALLE ADVOGADOS

shn qd. 1 bl. A sala 223/224

le quartier hotel & bureau | brasília-df

70701-000

contato@maltavalle.com

+55 61 3033-6600

PAPELARIA 

ENVELOPE SACO E OFÍCIO

shn qd. 1 bl. A sala 223/224

le quartier hotel & bureau | brasília-df

70701-000

www.maltavalle.com

contato@maltavalle.com

+55 61 3033-6600
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PAPELARIA 

PASTA



31

PAPELARIA 

BLOCOS DE NOTAS A4 E A6

shn qd. 1 bl. A sala 223/224

le quartier hotel & bureau | brasília-df

70701-000

www.maltavalle.com

contato@maltavalle.com

+55 61 3033-6600

shn qd. 1 bl. f sala 1504

le quartier hotel & bureau | brasília-df

70701-060

www.maltavalle.com

contato@maltavalle.com

+55 61 3033-6600
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PAPELARIA 

CARTÃO DE ANIVERSÁRIO

Lorem ipsum dolor sit, consectetur

adipiscing elit. Nulla a elit sed mauris.

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum, consectetur 

adipiscing elit. Nulla a elit sed mauris.

alberto malta rodrigo valle

Um Feliz Aniversário
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PAPELARIA 

CONVITE

Lorem ipsum dolor sit, consectetur

adipiscing elit. Nulla a elit sed mauris.

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum, consectetur 

adipiscing elit. Nulla a elit sed mauris.

alberto malta

convidam

rodrigo valle

Brunch de Inauguração
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FOTOGRAFIA

1/3

1/
3

As composições com fotografias devem utilizar a regra dos terços, a fim de melhor posicionar texto e a assinatura 

visual malta valle advogados. Além disto, deve-se utilizar fotos em preto e branco.
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FOTOGRAFIA

1/3

1/
3

A escolha das imagens deve se situar entre monumentos e paisagens icônicas de Brasília, símbolos da justiça, retra-

tos dos sócios e equipe da malta valle advogados e fotos do interior do escritório.
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PAPÉIS DE PAREDE
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FACEBOOK



38

 

LINKEDIN



39

 

GOOGLE PLUS




