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Uma sociedade que defende e constrói um país rico em oportunidades,

onde pessoas e comunidades se desenvolverão em sua plenitude.
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miSSão 

Construir uma dinâmica social mais justa e igualitária, impactando 

efetiva e positivamente a vida das pessoas e de suas comunidades 

por meio da formulação, implantação e disseminação de metodologias 

onde crianças e jovens possam fortalecer seus Projetos de Vida.

ViSão 

Uma sociedade que defende e constrói um país rico em oportunidades, 

onde pessoas e comunidades se desenvolverão em sua plenitude.

ValoreS 

• Transparência e Ética 

• Conhecimento 

• Seriedade 

• Responsabilidade e Autonomia

áreaS

Centro de Desenvolvimento Comunitário 

Missão: desenvolver vocações das comunidades, lideranças e 

famílias para impactar positivamente o ambiente em que vivem.

Centro de Desenvolvimento integral 

Missão: Promover práticas de aprendizagens e cidadania, estimulando 

vocações de crianças e adolescentes para o exercício consciente das escolhas.

Centro de orientação Para o Trabalho 

Missão: Fortalecer vocações profissionais e conectá-las 

a oportunidades dignas e compatíveis de trabalho.

1.  marCa Primária  |  APRESEnTAÇÃO dA VOCAÇÃO
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Todas as pessoas têm direito de 

serem estimuladas desde a infância em 

todo o seu potencial único e particular, 

levando-se em conta que cada uma 

delas é uma usina de habilidades e 

competências próprias, que merece uma 

chance de se desenvolver plenamente, 

seja qual for sua origem ou história.

Todas as pessoas têm direito de 

descobrir suas aptidões e receber 

estímulos, de modo a serem criadas 

condições para que se comprometam 

com seus projetos de vida, com suas 

comunidades e com a construção de um 

novo cenário social.

Todas as pessoas têm direito de serem 

educadas a partir de novos elementos 

metodológicos que inspirem as políticas 

públicas, com o objetivo de mudar suas 

vidas para melhor, pois quanto melhor 

estiverem elas, melhor estará o país.

Todas as pessoas têm direito de lutar 

pelo incremento da qualidade de vida e 

de se reinventar rapidamente em todas 

as áreas, exigindo níveis mais altos e 

uma maior qualidade de atendimento 

às suas necessidades, requerendo mais 

atenção para seu desenvolvimento 

educacional e profissional e desejando 

cada vez mais ter um projeto de 

vida ao seu alcance.

Todas as pessoas têm direito de 

receber especial atenção ao seu 

desenvolvimento integral, usufruir 

do impacto positivo de ações 

focadas no mercado de trabalho e 

serem orientadas, assim como as 

empresas para o desenvolvimento 

social e a colaborar ainda mais com 

o fortalecimento comunitário.

Todas as pessoas têm direito de 

participar de uma história importante 

de construção de práticas que 

efetivamente contribuíram para 

melhorar vidas, e que se recicla para 

os próximos anos com um olhar 

diferente e atualizado para o Brasil 

do século XXI.

Todas as pessoas têm direito ao 

apoio de empresários de grande 

visão e à colaboração de profissionais 

da mais alta competência e dedicação 

na área social. Todas as pessoas têm 

direito à sua vocação.

Vocação, novo nome da Ação 

Comunitária do Brasil que há 48 anos 

respeita e estimula esses direitos.

Todas as pessoas têm direito ao 

conhecimento, pois a felicidade do 

conhecimento é o conhecimento 

da felicidade.
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ConCeiTo

A disposição das letras, orbitando de forma 

orgânica em torno da letra “O” representa 

as relações humanas, o processo de trabalho 

em torno de um objetivo. A imagem é 

visualmente dinâmica e sugere articulação 

coordenada em torno de um foco.

Flex Color logo

A marca Vocação é moderna, sendo flexível a 

utilização das cores oficiais de diversas formas. 

As cores apresentadas na sessão “Aplicação 

Sobre Fundos” poderão ser utilizadas, porém 

de maneira criteriosa. Cabe ao usuário avaliar 

qual cor oferece melhor leitura ou equilibrio 

cromático mediante o fundo escolhido 

para a aplicação. 

Ainda assim, a versão preferencial cromática 

é a que apresentamos ao lado.
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VoCÊ em aÇão

A assinatura da marca traduz a visão e missão

da empresa, e convida à participação todos

os personagens da comunidade em torno da

Vocação: patrocinadores, colaboradores,

público atendido, etc. A prioridade é utilizar

sempre a assinatura junto com a marca.
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malha De ConSTruÇão

O desenho da marca se constitui a partir das 

relações entre seus elementos: as distâncias e 

os alinhamentos estabelecidos proporcionam 

uma sensação visual de equilíbrio, harmonia, 

unidade e estabilidade.

O diagrama ao lado possibilita a visualização 

da geometria da marca e a malha quadriculada 

estabelece as proporções entre os elementos.

Não é permitido redesenhar a marca. 

Os arquivos digitais, com todas as versões 

permitidas, podem ser encontrados no 

departamento de Mobilização de Recursos 

da Vocação.
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Versão Primária Preferencial com Assinatura:

1
Versão sem Assinatura:

2

VerSão PreFerenCial

Acima apresentamos a versão preferencial da marca. 

Sempre que possível a marca deve ser apresentada completa com 

assinatura e nas cores cinza para a Vocação e azul para assinatura.

aPenaS VoCaÇão

É permitido o uso da marca sem a assinatura “Você em Ação”. 

Mas sempre que possível é preferível a utilização da marca 

completa com a assinatura.
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arejamenTo Da marCa

A área de proteção objetiva preservar a visibilidade 

e leitura da marca, evitando a aproximação excessiva 

de outros elementos. nenhuma informação ou elemento 

gráfico (textos, outras assinaturas, etc.) poderá ultrapassar 

o espaço delimitado pela linha magenta.

O módulo X equivale à largura da letra “O”, como área 

de proteção.

X

X

X

X

X
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DimenSionamenTo mínimo

Para garantir a reprodução legível da marca, 

foi estabelecida a redução máxima.

deve-se respeitar esta proporção estabelecida, 

não podendo haver nenhum tipo de alteração 

para não comprometer a legibilidade.

Há dois comportamentos estabelecidos para a marca 

Vocação quando reduzida:

1 - Em sua forma completa, com a assinatura “Você 

 em Ação”, que suporta a redução mínima de 2 cm 

 (largura) conforme demonstrado nesta página.

2 - Sem a assinatura “Você em Ação”, que apenas deve  

 ser utilizada nesta forma quando reduzida entre as   

 medidas que compreendem 1,99 cm a 1,2 cm = 

 redução mínima permitida.  

2 cm 1,2 cm 120 px 80 px

unidade de mídias impressas: unidade de mídias Digitais:
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Pantone® 
438C

CMYK 
C:16  M:42  Y:26  K:80

RGB 
R:74  G:51  B:54

Websafe 
#4a3336

Pantone® 
312C

CMYK 
C:90  M:00  Y:20  K:00

RGB 
R:00  G:177  B:205

Websafe 
#00b1cd

Pantone® 
3955C

CMYK 
C:04  M:00  Y:100  K:00

RGB 
R:252  G:237  B:00

Websafe 
#fced00

100% 90% 40% 20%50%60% 30% 10%80% 70%

100% 90% 40% 20%50%60% 30% 10%80% 70%

100% 90% 40% 20%50%60% 30% 10%80% 70%

CoreS inSTiTuCionaiS

As cores foram escolhidas para se diferenciar da 

concorrência, onde a mistura do vermelho 

e do amarelo, ou os multicoloridos são muito 

utilizados. É permitido o uso de porcentagens 

destas cores para melhor adequação aos materiais

Estes tons são modernos, dinâmicos e proprietários.
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aPliCaÇão Sobre FunDoS De 

eSCala CromáTiCa oFiCial

Para permitir maior flexibilidade na 

aplicação da marca, é possível aplicá-la 

com as cores oficiais em fundos.

nesta página apresentamos todas 

combinações que são permitidas.

não é permitida a aplicação da marca 

Vocação na cor azul sobre fundo 

amarelo e amarelo sobre o fundo azul. 

Conforme o exemplo nesta página, apenas 

a assinatura azul se comportará sobre fundo 

amarelo e a assinatura amarela se comportará 

sobre o fundo azul em alguns casos.
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uTilizaÇão De aPenaS uma Cor

Em caso de limitações quanto ao número de cores disponíveis em um determinado processo de impressão 

ou gravação, poderá ser empregadas as versões monocromáticas da marca apresentadas abaixo.

A utilização da cor monocromática amarela só é permitida para fundos com cores escuras como preto, azul marinho e outras.
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reTíCula em FunDo branCo

Quando houver restrições de uso para impressão 

em retícula de preto, a marca deve ser aplicada 

sobre fundo branco com a seguinte 

configuração ao lado.

FunDoS Com TonaliDaDeS Cinza

Para fundos em tonalidades de cinza, 

deve-se optar por uma versão 

monocromática, de acordo com a 

tabela de legibilidade apresentada:

K: 65%
K: 100%
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ERRAdO

ERRAdO

não inclinar a marca.

ERRAdO

não alterar a proporção dos 
elementos estabelecidos 

na marca.

ERRAdO

não utilize a marca como outline.

ERRAdO

não utlizar cores inexistentes.

ERRAdOERRAdO

não aplicar a marca sobre 
imagens heterogêneas.

ERRAdO

não aplicar a marca sobre 
cores heterogêneas.

ERRAdO

não alterar a espessura do elemento 
“O” estabelecido na marca.

não distorcer a marca.

ERRAdO

não utilizar contornos na marca.

ERRAdO

não alterar a proporção dos 
elementos estabelecidos 

na marca.

Você 
em 
Açao

ERRAdO

não alterar as fontes oficiais.

V c

A A oc
ERRAdO

não alterar as fontes oficiais.

uSo ProibiDo

A marca Vocação não deve ser alterada, seja 

nas suas cores, diagramação ou proporções.

Ao lado apresentamos alguns exemplos de 

erros que não podem ocorrer.

Certifique-se de que a marca seja 

reproduzida com total fidelidade.

não alterar a proporção dos 
elementos estabelecidos 

na marca.

ERRAdO
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malha De ConSTruÇão

O desenho da marca se constitui a partir das relações entre seus elementos: as distâncias e os alinhamentos estabelecidos proporcionam uma sensação 

visual  de equilíbrio, harmonia, unidade e estabilidade.

O diagrama acima possibilita a visualização da geometria da marca e a malha quadriculada estabelece as proporções entre os elementos.

Não é permitido redesenhar a marca. 

Os arquivos digitais, com todas as versões permitidas, podem ser encontrados no departamento de Mobilização de Recursos da Vocação.

VOCÊ EM AÇÃO.
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Versão Secundária Preferencial com Assinatura:

1

VerSão SeCunDária PreFerenCial

Acima apresentamos a versão preferencial da marca secundária. 

Sempre que possível a marca deve ser apresentada completa com 

assinatura e nas cores cinza para a Vocação e azul para assinatura.

Versão sem Assinatura:

2

aPenaS VoCaÇão

É permitido o uso da marca sem a assinatura “Você em Ação”. 

Mas sempre que possível é preferível a utilização da marca 

completa com a assinatura.

linha abaixo Da marCa

A linha faz parte da marca nesta versão, portanto jamais utilize sem a linha. 

O uso desta versão com a linha é obrigatório. A utlização desta versão sem a linha só é permitida mediante as regras demonstradas na próxima página.



MAnUAL dE IdEnTIdAdE VISUAL  |   VoCAção  |  18 2. marCa SeCunDária  |  UTILIzAÇÃO SEM LInHA

uSo reSTriTo Da marCa SeCunDária 
Sem a linha inFerior

A linha inferior faz parte da marca na versão horizontal e apenas 

poderá ser removida quando a marca for aplicada “escorada” 

em elementos da arte ou no limite de alguma peça 

conforme os exemplos demonstrados aqui:

1. Website: Exemplo do logo escorado em um elemento da 

 arte do site, neste caso no menu no site. Observe que o 

 limite do menu faz o papel da linha que foi removida.

2. Porta Cartão: Exemplo do logo escorado no limite da peça. 

 O limite da peça faz o papel da linha que foi removida.

3. Régua: Exemplo do logo escorado no limite da peça. 

 O limite da peça faz o papel da linha que foi removida.

4. Marca Páginas: Exemplo do logo escorado no limite da peça. 

 O limite da peça faz o papel da linha que foi removida.

1

2

3

4
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arejamenTo Da marCa

A área de proteção objetiva preservar a visibilidade 

e leitura da marca, evitando a aproximação excessiva 

de outros elementos. Portanto, nenhuma informação 

ou elemento gráfico (textos, 

outras assinaturas, etc.) poderá ultrapassar o espaço 

delimitado pela linha azul.

O módulo X equivale à altura da letra “A”, como 

área de proteção.

X

X

X

X

X
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DimenSionamenTo mínimo

Para garantir a reprodução legível da marca, 

foi estabelecida a redução máxima.

deve-se respeitar esta proporção estabelecida, 

não podendo haver nenhum tipo de alteração 

para não comprometer a legibilidade.

Há dois comportamentos estabelecidos para a marca 

Vocação quando reduzida:

1 - Em sua forma completa, com a assinatura “Você 

 em Ação”, que suporta a redução mínima de 3,2 cm 

 (largura) conforme demonstrado nesta página.

2 - Sem a assinatura “Você em Ação”, que apenas deve  

 ser utilizada nesta forma quando reduzida entre as   

 medidas que compreendem 3,19 cm a 2,2 cm = 

 redução mínima permitida.  

unidade de mídias impressas:

3,2 cm 2,2 cm

unidade de mídias Digitais:

91 px 62 px
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aPliCaÇão Sobre FunDoS De eSCala CromáTiCa oFiCial

Para permitir maior flexibilidade na aplicação da marca, é possível aplicá-la com as cores oficiais em fundos.

nesta página apresentamos todas combinações que são permitidas.

não é permitida a aplicação da marca Vocação na cor azul sobre fundo amarelo e amarelo sobre o fundo azul. 

Conforme o exemplo nesta página, apenas a assinatura azul se comportará sobre fundo amarelo e a assinatura amarela se comportará sobre o fundo azul em alguns casos.
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uTilizaÇão De aPenaS uma Cor

Em caso de limitações quanto ao número de cores disponíveis em um determinado processo de impressão ou gravação, 

poderá ser empregadas as versões monocromáticas da marca apresentadas abaixo.

A utilização da cor monocromática amarela só é permitida para fundos com cores escuras como preto, azul marinho e outras.
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reTíCula em FunDo branCo

Quando houver restrições de uso para impressão 

em retícula de preto, a marca deve ser aplicada 

sobre fundo branco com a seguinte 

configuração ao lado.

FunDoS Com TonaliDaDeS Cinza

Para fundos em tonalidades de cinza, 

deve-se optar por uma versão 

monocromática, de acordo com a 

tabela de legibilidade apresentada:

60% 70% 80% 90% 100%

10%

K: 70% K: 100%

20% 30% 40% 50%
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uSo ProibiDo

A marca Vocação não deve ser 

alterada, seja nas suas cores, 

diagramação ou proporções.

nesta página apresentamos 

alguns exemplos de erros 

que não podem ocorrer.

Certifique-se de que a marca seja 

reproduzida com total fidelidade.

nunca utilize a marca sem a linha inferior.

ERRAdO

não alterar as fontes oficiais.

ERRAdO

não alterar a espessura do elemento 
“O” estabelecido na marca.

ERRAdO

não utlizar cores inexistentes.

ERRAdO

não alterar as fontes oficiais.

Você em Ação.

ERRAdO

não utilizar a marca cheio.

ERRAdO

não distorcer a marca.

ERRAdO

não utilizar contornos na marca.

ERRAdO

não inclinar a marca.

ERRAdO

não utilize a marca como outline.

ERRAdO

não aplicar a marca sobre imagens heterogêneas.

ERRAdO

não alterar a disposição dos elementos 
 estabelecidos na marca.

ERRAdO

não aplicar a marca sobre cores heterogêneas.

ERRAdO





MAnUAL dE IdEnTIdAdE VISUAL  |   VoCAção  |  26 3. CenTroS  |  COnSTRUÇÃO dAS MARCAS

malha De ConSTruÇão

O desenho da marca se constitui a partir das relações entre seus elementos: as distâncias e os alinhamentos estabelecidos proporcionam uma sensação visual de equilíbrio, 

harmonia, unidade e estabilidade. O diagrama acima possibilita a visualização da geometria da marca e a malha quadriculada estabelece as proporções entre os elementos.

Não é permitido redesenhar as marcas. Os arquivos digitais, podem ser encontrados no departamento de Mobilização de Recursos da Vocação.
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

arejamenTo Da marCa

A área de proteção objetiva preservar a visibilidade e leitura da marca, evitando a aproximação 

excessiva de outros elementos. nenhuma informação ou elemento gráfico (textos, outras 

assinaturas, etc.) poderá ultrapassar o espaço delimitado pela linha magenta.

O módulo X equivale à largura da letra “O”, como área de proteção.

X
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DimenSionamenTo mínimo

Para garantir a reprodução legível das marcas, 

foi estabelecida a redução máxima.

deve-se respeitar esta proporção estabelecida, 

não podendo haver nenhum tipo de alteração 

para não comprometer a legibilidade.

unidade de mídias impressas: unidade de mídias Digitais:
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 c
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aPliCaÇão Sobre FunDoS De eSCala CromáTiCa oFiCial

Para permitir maior flexibilidade na aplicação das marcas, é possível aplicá-la com as cores oficiais em fundos. nesta página apresentamos todas combinações que são permitidas para todos os os centros.

não é permitida a aplicação das marcas na cor azul sobre fundo amarelo e amarelo sobre o fundo azul. Conforme o exemplo nesta página, apenas o nome dos centros em azul se comportará sobre 

fundo amarelo e os nomes dos centros em amarelo se comportará sobre o fundo azul em poucos casos.
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uTilizaÇão De aPenaS uma Cor

Em caso de limitações quanto ao número de cores disponíveis em um determinado processo de impressão ou gravação, poderá ser 

empregadas as versões monocromáticas da marca apresentadas abaixo para os centros.

A utilização da cor monocromática amarela só é permitida para fundos com cores escuras como preto, azul marinho e outras.
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10% 20% 30% 40% 50%

60% 80%70% 90% 100%

reTíCula em FunDo branCo

Quando houver restrições de uso para impressão 

em retícula de preto, a marca deve ser aplicada 

sobre fundo branco com a seguinte 

configuração ao lado.

FunDoS Com TonaliDaDeS Cinza

Para fundos em tonalidades de cinza, 

deve-se optar por uma versão 

monocromática, de acordo com a 

tabela de legibilidade apresentada:

K: 70%

K: 70% K: 100%
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uSo ProibiDo

As marcas dos centros não devem 

ser alteradas, seja nas suas cores, 

diagramação ou proporções.

Aqui apresentamos exemplos de 

erros que não podem ocorrer.

Certifique-se de que as marcas sejam 

reproduzidas com total fidelidade.

ERRAdO

não inclinar a marca.

ERRAdO

não alterar a proporção dos elementos 
estabelecidos na marca.

Centro de 
Desenvolvimento 
Comunitário

ERRAdO

não alterar as fontes oficiais.

ERRAdO

não alterar a espessura do 
elemento “O” estabelecido.

ERRAdO

não alterar as fontes oficiais.

ERRAdO

não utilize a marca como outline.

ERRAdO

não utilizar contornos na marca.

ERRAdO

não utlizar cores inexistentes.

ERRAdO

não distorcer a marca.

ERRAdO

não aplicar a marca sobre cores heterogêneas.

ERRAdO

não aplicar a marca sobre imagens heterogêneas.



MAnUAL dE IdEnTIdAdE VISUAL  |   VoCAção  |  33 4. marCa aÇão ComuniTária  |  COnSTRUÇÃO dA MARCA

malha De ConSTruÇão

O desenho da marca se constitui a partir das 

relações entre seus elementos: as distâncias e 

os alinhamentos estabelecidos proporcionam 

uma sensação visual  de equilíbrio, harmonia, 

unidade e estabilidade.

O diagrama ao lado possibilita a visualização da 

geometria da marca e a malha quadriculada 

estabelece as proporções entre os elementos.

Não é permitido redesenhar a marca. 

Os arquivos digitais, com todas as versões 

permitidas, podem ser encontrados no 

departamento de Mobilização de 

Recursos da Vocação.

a marCa aÇão ComuniTária

A Ação Comunitária do Brasil é a Organização 

que gere e chancela a Vocação.

Quando for o caso a marca da Ação Comunitária 

do Brasil deve ser usada, de preferência, na parte 

inferior direita do espaço, de maneira discreta e 

tamanho reduzido, apenas endossando o documento.

Suas cores pertencem a mesma paleta da marca Vocação.

X = 47 módulos

Y
 =

 2
1 

m
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ul
os

X [a] = 8

X [ç] = 9

X [ã] = 9
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Versão Única:
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X

X

X

X

X

arejamenTo Da marCa

A área de proteção objetiva preservar a visibilidade 

e leitura da marca, evitando a aproximação excessiva 

de outros elementos. nenhuma informação ou elemento 

gráfico (textos, outras assinaturas, etc.) poderá ultrapassar 

o espaço delimitado pela linha magenta.

O módulo X equivale à largura da letra “O”, como área 

de proteção.
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DimenSionamenTo mínimo

Para garantir a reprodução legível da marca, 

foi estabelecida a redução máxima.

deve-se respeitar esta proporção estabelecida, 

não podendo haver nenhum tipo de alteração 

para não comprometer a legibilidade.

unidade de mídias impressas:

2,2 cm

unidade de mídias Digitais:

87 px
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aPliCaÇão Sobre FunDoS De 

eSCala CromáTiCa oFiCial

Para permitir maior flexibilidade na 

aplicação da marca, é possível aplicá-la 

com as cores oficiais em fundos.

nesta página apresentamos todas 

combinações que são permitidas.

não é permitida a aplicação da marca 

Ação Comunitária na cor azul sobre fundo 

amarelo e amarelo sobre o fundo azul.
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uTilizaÇão De aPenaS uma Cor

Em caso de limitações quanto ao número de cores disponíveis em um determinado processo de impressão ou gravação, poderá ser 

empregadas as versões monocromáticas da marca apresentadas abaixo.

A utilização da cor monocromática amarela só é permitida para fundos com cores escuras como preto, azul marinho e outras.



MAnUAL dE IdEnTIdAdE VISUAL  |   VoCAção  |  38 4. marCa aÇão ComuniTária  |  VERSÃO EM RETíCULA dE PRETO

10%

60%

10%

60%

10%

60%

10%

60%

10%

60%

reTíCula em FunDo branCo

Quando houver restrições de uso para impressão 

em retícula de preto, a marca deve ser aplicada 

sobre fundo branco com a seguinte 

configuração ao lado.

FunDoS Com TonaliDaDeS Cinza

Para fundos em tonalidades de cinza, 

deve-se optar por uma versão 

monocromática, de acordo com a 

tabela de legibilidade apresentada:

K: 70%

K: 90%

K: 90%
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uSo ProibiDo

A marca Vocação não deve ser alterada, seja 

nas suas cores, diagramação ou proporções.

Ao lado apresentamos alguns exemplos de 

erros que não podem ocorrer.

Certifique-se de que a marca seja 

reproduzida com total fidelidade.

ERRAdO

não inclinar a marca.

ERRAdO

não alterar a posição dos elementos 
estabelecidos na marca.

ERRAdO

não alterar a espessura do elemento 
“O” estabelecido na marca.

AÇÃ
ERRAdO

não alterar a proporção dos elementos 
estabelecidos na marca.

ERRAdO

não utilize a marca como outline.

ERRAdO

não utlizar cores inexistentes.não distorcer a marca.

ERRAdO

não aplicar a marca sobre 
imagens heterogêneas.

ERRAdO

não aplicar a marca sobre 
cores heterogêneas.

ERRAdO

não alterar a proporção dos elementos 
da arte estabelecidos na marca.

ERRAdO

não utilizar contornos na marca.

Comunitária 
do Brasil

ERRAdO

não alterar as fontes oficiais.

A Ac
ERRAdO

não alterar as fontes oficiais.
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PonTo FoCal 

A letra “O” da palavra vocação se torna o 

ponto representativo do potencial existente 

neste trabalho e nestas pessoas;

Ela também representa o foco, onde ações, 

relações, situações, contextos e pessoas 

orbitam ao redor de uma forma 

magnética e orgânica.

As aplicações em fundos fotográficos são 

permitidas, desde que sua visualização 

não seja prejudicada, obedecendo 

aos seguintes critérios de utilização:

•	 A	escolha	da	imagem	deve	ser	adequada 

 com os valores da Vocação.

•	 É	preciso	ter	o	cuidado	com	as	cores 

 presentes na imagem, escolha uma 

 das cores oficiais do logo que oferece 

 a melhor leitura e adaptação.

•	 Tenha	o	cuidado	para	não	encobrir	áreas 

 importantes da imagem, busque o melhor 

 equilíbrio entre marca e imagem para a 

 garantir a melhor leitura do conceito.
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aPliCaÇão em PeÇaS gráFiCaS

nesta página apresentamos exemplos de aplicação do conceito Vocação em materiais gráfi cos.
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9 cm

5,
5 

cm

Frente

9 cm

5,
5 

cm

Verso

Fonte: Gotham Medium, Tamanho: 8.5 pt, 
Espaço de Caracteres: 30 pt, Espaço de Linhas: 12 pt

Fonte: Gotham Medium, Tamanho: 7.5 pt, 
Espaço de Caracteres: 50 pt, Espaço de Linhas: 12 pt

Fonte: Gotham Book, Tamanho: 7.8 pt, 
Espaço de Caracteres: 30 pt, Espaço de Linhas: 13 pt

Fonte: Gotham Book, Tamanho: 7.8 pt, 
Espaço de Caracteres: 30 pt, Espaço de Linhas: 13 pt

Áreas de Segurança

3.5 mm

4 mm 4 mm

4,5 mm

4,5 mm

ConCeiTo CarTão De ViSiTaS

nesta página apresentamos o conceito visual do cartão de visitas Vocação.

Todas as cores, fontes e medidas devem ser rigorosamente respeitadas.
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PaPel CarTa

O conceito visual do Papel Carta A4 

Vocação obedecem os padões e 

regras estabelecidos neste manual.
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Envelope Saco

Envelope Ofício

enVeloPeS

O conceito visual dos envelopes saco e ofício Vocação 

obedecem os padões e regras estabelecidos neste manual.
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aPliCaÇão Sobre CamiSeTaS

Seguindo os critérios de flexibilidade no conceito da marca, nesta página apresentamos todas combinações das cores oficiais que são permitidas para as camisetas.

Masculina Masculina

Feminina Feminina
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Masculina

Feminina

5. ConCeiTo  |  CAMISETAS

Masculina

Feminina
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Thin 
abcdefghijklmnopqrstuvxywz1234567890 

abcdefghijklmnopqrstuvxywz!?@#$%&*()+-

Thin iTaliC 
abcdefghijklmnopqrstuvxywz1234567890 

abcdefghijklmnopqrstuvxywz!?@#$%&*()+-

lighT iTaliC 
abcdefghijklmnopqrstuvxywz1234567890 

abcdefghijklmnopqrstuvxywz!?@#$%&*()+-

exTra lighT iTaliC 
abcdefghijklmnopqrstuvxywz1234567890 

abcdefghijklmnopqrstuvxywz!?@#$%&*()+-

lighT 
abcdefghijklmnopqrstuvxywz1234567890 

abcdefghijklmnopqrstuvxywz!?@#$%&*()+-

lighT iTaliC 
abcdefghijklmnopqrstuvxywz1234567890 

abcdefghijklmnopqrstuvxywz!?@#$%&*()+-

book 
abcdefghijklmnopqrstuvxywz1234567890 

ABCdEFGHIjKLMnOPQRSTUVXYwz!?@#$%&*()+-

book iTaliC 
abcdefghijklmnopqrstuvxywz1234567890 

abcdefghijklmnopqrstuvxywz!?@#$%&*()+-

meDium 
abcdefghijklmnopqrstuvxywz1234567890 
ABCdEFGhijKLMNoPqRSTuVxYWz!?@#$%&*()+-

meDium iTaliC 
abcdefghijklmnopqrstuvxywz1234567890 
abcdefghijklMnopqrstuvxywz!?@#$%&*()+-

bolD 
abcdefghijklmnopqrstuvxywz1234567890 
abCDeFghijklmnoPqrSTuVxywz!?@#$%&*()+-

bolD iTaliC 
abcdefghijklmnopqrstuvxywz1234567890 
abcdefghijklmnopqrstuvxywz!?@#$%&*()+-

blaCk 
abcdefghijklmnopqrstuvxywz1234567890 
Abcdefghijklmnopqrstuvxywz!?@#$%&*()+-

blaCk iTaliC 
abcdefghijklmnopqrstuvxywz1234567890 
abcdefghijklmnopqrstuvxywz!?@#$%&*()+-

ulTra 
abcdefghijklmnopqrstuvxywz1234567890 
abcdefghijklmnopqrstuvxywz!?@#$%&*()+-

ulTra iTaliC 
abcdefghijklmnopqrstuvxywz1234567890 
abcdefghijklmnopqrstuvxywz!?@#$%&*()+-

TiPologia

A Fonte (tipo de letras) da Vocação é a GOTHAM – (disponível para download junto com as arte-finais 

dos logos), é a letra usada na marca, tem ótima leitura e uma vasta gama de variações (20).

Abaixo apresentamos todas as variações da família GOTHAM.



Fale Com a VoCaÇão

Entre em contato com a Vocação para solicitar os arquivos digitais 

originais ou para tirar alguma dúvida sobre a utilização deste manual.

departamento de Mobilização de Recursos, Relacionamento e Marketing 

Rua Amacás, 243 - Campo Limpo,  

São Paulo - SP - 05792-030 

Telefone: +55 11  5843-2911

info@vocacao.org.br 

www.vocacao.org.br


