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QUALITRAT

MANUAL DE USO
DA MARCA



Quando um produto é criado, com ele, nasce uma 
marca, uma mensagem e um propósito.

Quando uma marca cresce, ela precisa ter uma 
base para que sua identidade visual e comunicação 
nunca se perca.

Nas páginas a seguir, você encontrará toda a docu-
mentação do trabalho de estruturação realizado 
pela ABPM (Associação Brasileira dos Preservado-
res de Madeira).
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APRESENTAÇÃO
Este manual explica como utilizar corretamente a 
marca Qualitrat da ABPM. O objetivo é uniformizar 
a comunicação visual através da padronização 
dos elementos gráficos.



ELEMENTOS DA MARCA
A consolidação de uma marca requer sempre o 
uso correto de todos os seus elementos. Portanto, 
é importante seguir as indicações de uso aqui 
listadas para garantir a qualidade na implantação 
da identidade.



ASSINATURA

Essa é a maneira preferencial para uso da marca Qualitrat, sempre que 
possível em fundo branco. Nunca redesenhe a marca ou altere suas cores. 
Sempre use os arquivos digitais fornecidos.
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ÁREA DE PROTEÇÃO

A área de proteção da marca corresponde à altura da tipologia da marca, mais especificamente, da leta L 
minúscula, conforme indicado no gráfico acima. Nenhum texto deve ser aplicado dentro dessa área, salvo 
exceções aprovadas pelo departamento de comunicação. A área de proteção também serve para a aplica-
ção de outras marcas, imagens e fundos próximas ao logotipo Qualitrat.
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REDUÇÃO MÁXIMA

O logotipo nunca deve ser reduzido a um tamanho menor que 2,5cm de 
largura. Em proporções mais reduzidas, não se consegue identificar clara-
mente a marca Qualitrat.
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CORES

A marca não deve sofrer alterações de cor em nenhuma situação.
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C: 50 - M: 40 - Y: 40 - K: 25
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C: 25 - M: 40 - Y: 90 - K: 15 C: 35 - M: 60 - Y: 75 - K: 45
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APLICAÇÃO EM NEGATIVO

Deve-se sempre dar preferência ao uso 
da marca em suas cores originais. No 
entanto, ela também poderá ser aplicada 
em negativo.



O QUE NÃO FAZER
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EXEMPLOS DE 
APLICAÇÃO DA MARCA










