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IDENTIDADE VISUAL



OBJETIVO DESTE MANUAL
Mais que uma marca de bolos, Candy chegou para criar uma nova experiência 
caseira e aconchegante no ponto de venda. Com inspiração nas tradicionais 
casas de bolo, agregamos elementos emocionais ao ambiente democrático do 
supermercado, levando um toque de carinho, leveza e doçura ao dia a dia dos 
nossos clientes.

Este manual foi feito para orientar você sobre a importância do padrão de uso 
da marca Candy e de seus materiais de divulgação, tanto nas redes sociais 

quanto em outras mídias, como cartazes e folhetos.



IDENTIDADE VISUAL



Identidade visual
Logomarca 

Ícone 

Área de proteção

Tamanho mínimo

Como não fazer

Candy + Parceiros

Cores
Exemplos de aplicação

Tipografia

Tom de voz
Exemplo de aplicação

Tipo de linguagem

Patterns

Mood fotográfico
Apelo visual

Como não fazer

Aplicação correta 
digital

Aplicação correta 
impressa

Utilização errada da 
marca Candy

Logomarca
A marca é formada por um logotipo com o nome “Candy”. Dar preferência ao uso do logo em sua 
versão positiva sobre fundos que ofereçam um bom contraste. Sobre fundos escuros, pode-se usar 
a versão negativa.

As versões secundárias devem ser usadas somente em casos que exijam maior protagonismo da 
logomarca.

Elaboramos uma versão especial para 
parceiros aplicarem a logomarca Candy 
em seus materiais.

Seguir as mesmas regras de aplicação 
positiva e negativa.

Versão Primária Positiva
Versão Especial Primária

Versão Secundária Positiva Versão Especial Secundária

Versão Primária Negativa

Versão Secundária Negativa

Logomarca

MARCA ARYZTA

MARCA ARYZTA

IDENTIDADE VISUAL
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Logomarca - acromática
Essas versões são de uso restrito e devem ser utilizadas em casos de limitações técnicas. Por 
exemplo: quando não for possível a impressão colorida. 

Versão Primária Acromática Positiva

Versão Secundária Acromática Positiva

Versão Primária Acromática 
Negativa

Versão Secundária Acromática 
Negativa

Elaboramos uma versão especial para 
parceiros aplicarem a logomarca Candy 
em seus materiais.

Seguir as mesmas regras de aplicação 
acromática.

Versão Especial Primária

Versão Especial Secundária

Logomarca

MARCA ARYZTA

MARCA ARYZTA

IDENTIDADE VISUAL
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Ícone preferencial
O ícone deve ser aplicado apenas quando houver restrições de espaço, como em avatares para mídias sociais 
ou sinalização no PDV.

As versões secundárias devem ser usadas somente em casos que exijam maior destaque visual.

Ícone Primário Positivo

Ícone Secundário Positivo

Ícone Primário Negativo

Ícone Secundário Negativo

Ícone IDENTIDADE VISUAL
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Ícone acromático
Essas versões são de uso restrito e devem ser utilizadas em casos de limitações técnicas. Por exemplo: quando 
não for possível a impressão colorida. 

Ícone Primário Acromática 
Positivo

Ícone Secundário Acromática 
Positivo

Ícone Primário Acromática 
Negativo

Ícone Secundário Acromática 
Negativo

Ícone IDENTIDADE VISUAL
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Área de proteção
A área de proteção existe para proteger a marca da interferência de outros elementos. A altura da letra “d” 
equivale à medida “X”, que serve de referência para construir essa área de proteção.

Área de proteção

X

Versão Primária Versão Secundária

MARCA ARYZTA

MARCA ARYZTA

IDENTIDADE VISUAL
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IDENTIDADE VISUAL
Tamanho mínimo
Para preservar a legibilidade, a aplicação da logomarca deve respeitar o tamanho mínimo de 1 cm/ 35 pixels 
de largura. Para aplicação do icone, o tamanho mínimo permitido é de 0,6 cm/ 14 pixels. Por fim a versão 
especial tem que respeitar os 2,5 cm/ 73 pixels mínimos com a altura variando proporcionalmente em ambos 
os casos.

Caso aplique a versão secundária, o tamanho mínimo da logomarca é de 1,5 cm/ 40 pixels de largura. Para 
aplicação do icone, o tamanho mínimo permitido é de 0,8 cm/ 26 pixels e aplicação da versão especial tem 
que ter 3 cm/ 84 pixels de tamanho mínimo.

1 cm/ 35 px 3 cm/ 84 px 1,5 cm/ 40 px0,6 cm/ 14 px 0,8 cm/ 26 px 3 cm/ 84 px

Versão Primária Versão Secundária

Tamanho mínimo

MARCA ARYZTA
MARCA ARYZTA
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IDENTIDADE VISUAL
Como não fazer
Veja alguns exemplos do que não fazer com o nosso logo.

Não altere a cor. Não aplique em marca d’água. Não aplique o logo com outline. Não rotacione.

x

x

x

x
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Aliquam vel ornare tellus.

xxx

xx x

x x

Não distorça. Não aplique sombra. Não remova elementos. Não altere a estrutura.

Não altere a tipografia. Não aplique sobre cores que 
prejudiquem a legibilidade.

Não invada a área de proteção. Não aplique em baixa resolução.

Candy

Como não fazer
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IDENTIDADE VISUAL
Candy + Parceiros 
Quando for usado junto a logos parceiros, é obrigatório o uso do logo em sua versão especial “Candy uma 
marca da ARYZTA”. E a disposição dos logos deve se dar da seguinte forma: 

Logo parceiro Logo parceiro

Logo parceiro

Candy + Parceiros

MARCA ARYZTA

MARCA ARYZTA
MARCA ARYZTA
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CORES
A marca Candy é de fácil identificação graças à sua linguagem visual bem particular. Para que o padrão seja 
respeitado, preparamos um guia com a paleta de cores da marca.

As cores principais são duas cores (marrom e bege), 
que constituem a logomarca.

As cores de apoio é composta por seis cores, que devem ser 
utilizadas como apoio na confecção de materiais diversos. 

Cores principais Cores secundárias
Cores

Pantone 7518 C

C50 M65 Y64 K40

R97 G70 B64

#614640

Pantone 9182 C

C0 M5 Y10 K0

R255 G248 B234

#FFF8EA

Pantone 1235 C

C0 M25 Y95 K0

R255 G196 B33

#FFC421

Pantone 2298 C

C35 M0 Y95 K0

R195 G228 B82

#C3E452

Pantone 2072 C

C25 M50 Y0 K0

R188 G141 B199

#BC8DC7

Pantone 137 C

C0 M40 Y90 K0

R250 G166 B52

#FAA634

Pantone 724 C

C25 M70 Y85 K15

R168 G86 B52

#A85634

Pantone 709 C

C0 M65 Y40 K0

R243 G123 B125

#F37B7D

Pantone 278 C

C45 M15 Y0 K0

R141 G191 B227

#8DBFE3
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Cores
Exemplos de aplicação
Veja alguns exemplos de como as cores podem ser usadas.

Lorem ipsum 
dolor sit amet tus.

Cor para títulos 
(optar por alguma 
das cores de apoio).

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. 

Sed a lectus erat. Integer 

convallis nibh ac nibus, molli 

velit congue. 

Marrom ou bege das cores principais - Cor 
para texto corrido (dependendo da cor do 
fundo, priorizar sempre a leitura).Cores que podem ser 

utilizadas para fundos.

Explorar os patterns e cores secundárias 
em formas geométricas.

Exemplo de aplicação
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Tipografia
Nossa tipografia é simples, facilmente identificada. Por isso é muito importante respeitar algumas regras quanto 
à sua aplicação.

microbrew two microbrew two

Gotham Rounded Bold
Gotham Book
Gotham XNarrow

Utilizar a fonte Microbrew Two 
para títulos. 

Gotham
Utilizar a fonte Gotham 
Rounded Bold para subtítulos, 
a Gotham Book para textos 
corridos e Gotham XNarrow para 
rótulos e textos especiais. 

Tipografia
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TOM DE VOZ
O tom de voz é a maneira como nos comunicamos com nosso público.

Afeto
Somos próximos do consumidor, falamos com ele com carinho e atenção, como 
se fôssemos parte da família.

Referência
Temos a qualidade como nosso diferencial, falamos com a propriedade de 
quem entende do assunto e faz os melhores bolos do mercado.

Informalidade
Falamos em tom sempre informal, mas com sabedoria e credibilidade.

Tom de voz

16



Identidade visual
Logomarca 

Ícone 

Área de proteção

Tamanho mínimo

Como não fazer

Candy + Parceiros

Cores
Exemplos de aplicação

Tipografia

Tom de voz
Exemplo de aplicação

Tipo de linguagem

Patterns

Mood fotográfico
Apelo visual

Como não fazer

Aplicação correta 
digital

Aplicação correta 
impressa

Utilização errada da 
marca Candy

TOM DE VOZ

Tom correto Tom incorreto

Exemplo de aplicação

20,421 views 20,421 views

Candy Sabe aquele gostinho de bolo da casa da avó, que ninguém 
esquece? Os bolos Candy são assim! Parece que você acabou de 
tirar do forno. E o melhor é que tem no 
supermercado mais próximo da sua casa. Experimente 
o sabor de Candy.

Candy Já conhece os bolos Candy? São os bolos mais saborosos 
do mercado. Você não vai encontrar outro igual. Um bolo feito 
apenas com ingredientes que você conhece e tem em casa. 
Experimente todo o sabor e qualidade que podemos te oferecer.

Exemplo de aplicação
Veja alguns exemplos de como as cores podem ser usadas.

Novo

Bolo caseiro com 
sabor de infância

Novo

os melhores bolos 
estão aqui
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TIPO DE LINGUAGEM

Somos empáticos
Entendemos as necessidades dos clientes e sabemos como resolvê-las.

Passamos confiança
Temos postura ao nos comunicar com clientes, sempre em tom confiante,
mas sem parecermos pretensiosos.

Somos amigáveis
Os clientes sabem que podem contar com a gente.

Experientes
Falamos de uma maneira que chama a atenção dos clientes, como se 
fizéssemos parte da família.

Tipo de linguagem
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PATTERNS
Os patterns, criados a partir do uso de utensílios de cozinha, são compostos por formas fixas, que podem 
variar harmonicamente, de acordo com as cores da paleta de Candy. Eles podem ser usados como elementos 
gráficos para materiais diversos.

Patterns
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Depois do paladar e do olfato, a visão é o sentido mais 
importante quando estamos falando dos bolos Candy. 
Por isso, o mood fotográfico é tão importante para a 
comunicação dos nossos produtos. Uma foto bem-feita, 
bem iluminada e bem produzida chama a atenção tanto na 
comunicação digital quanto no ponto de venda.

Apelo visual
Ao utilizar foto de produtos, dar atenção especial ao brilho 
e à otimização das texturas, pois as cores vibrantes e o 
aspecto natural do bolo dão o tom perfeito às fotografias. A 
composição da cena também é importante para contribuir 
na criação de uma atmosfera adequada.

MOOD FOTOGRÁFICO

Apelo visual
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Como não fazer
Não usar imagens com o produto muito afastado, fora de foco, mal iluminado, solto como se estivesse
“flutuando”, tirar o protagonismo do produto principal ou próximo demais, a ponto de não conseguir  
identificá-lo facilmente.

x

x

x

x

x

x

MOOD FOTOGRÁFICO

Como não fazer
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APLICAÇÃO CORRETA DIGITAL
A marca Candy na comunicação do parceiro
Os elementos textuais devem sempre estar aplicados em espaços livres na imagem, de forma a não cobrir  
o produto e respeitar as regras de veiculação nas redes sociais. Segue exemplos de posts digitais:

Aplicação correta 
digital

DEIXE O SABOR DOS BOLOS 
CANDY CONQUISTAR VOCÊ.

Logo parceiro

MARCA ARYZTA

O MELHOR SABOR DO
BOLO TRADICIONAL EM 
UM SUPERMERCADO 

PERTO DE VOCÊ.

Logo parceiro

MARCA ARYZTA

BOLOS CANDY
Deliciosos e feitos apenas 
com ingredientes que você 
tem em casa

Logo parceiro

MARCA ARYZTA
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APLICAÇÃO CORRETA IMPRESSA
A marca Candy na comunicação do parceiro
Quando for aplicado em materiais impressos, os elementos textuais devem sempre estar aplicados em espaços 
livres na imagem, de forma a não cobrir o produto.

Aplicação correta 
impressa

Anúncio

Novidade

LINHA DE 
BOLOS CANDY
Bolo com sabor 
de infância.

MARCA ARYZTA

Logo parceiro

Texto de exemplo

Tabloide

Logo parceiroLINHA DE BOLOS CANDY 
COM TODA QUALIDADE 
E PRATICIDADE.
Aproveite nossas ofertas.

Promoção válida enquanto durarem os estoques

bolos com ofertas especiais

R$ 15 R$ 15

R$ 15

R$ 15

R$ 15

MARCA ARYZTA

PARA VOLTAR NO TEMPO 
NÃO PRECISA DE MUITO

Catálogo

Candy acredita no bolo simples, bem-feito 
e com ingredientes das receitas da vovó.
Seguem abaixo nossas linhas de produtos.

Logo parceiro

MARCA ARYZTA

LINHA CANDY
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UTILIZAÇÃO ERRADA DA MARCA CANDY
Algumas situações incorretas de aplicação do logo:

Utilização errada da 
marca Candy

Em materiais de 
parceiros, não usar o 
logo sem a tagline “uma 
marca da ARYZTA”.

Não alterar as cores originais do logo 
por outras, mesmo que sejam as cores 

de apoio.

BOLOS COM CARINHO ESPECIAL DE VÓ

Não usar o ícone 
porque seu uso 
é restrito. 
Dar prioridade ao 
uso da logomarca.

Não usar imagens e fotos de produtos 
que não sejam visualmente semelhantes 
aos produtos da Candy.
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OBRIGADO

Esperamos que as informações contidas neste manual sejam 
úteis e ajudem nossos parceiros a otimizarem as vendas e 

obterem os melhores resultados. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a nossa equipe.

Para conhecer nossos produtos, acesse: 
www.aryzta.com.br

http://www.aryzta.com.br/

