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1 | APRESENTAÇÃO

Esta é a marca do laboratório de moda LAB031. A tipografia faz referência 
a letras pinceladas com a intenção de deixar claro que o trabalho é manual 
e artesanal. LAB é a abreviação do substantivo laboratório, neste onde se-
rão realizados os projetos e trabalhos de criação, e 031 é o DDD da cidade 
de Belo Horizonte, que é a cidade natal da empresária e criadora da marca.
O complemento à parte tipográfica é o conjunto de 5 favos de uma col-
meia. A colmeia representa o trabalho colaborativo, onde cada integrante 
tem parte fundamental na produção. A marca preza pelo consumo cons-
ciente, pelas melhores condições de trabalho da equipe e a responsabili-
dade social e econômica.

REFERÊNCIAS



VERSÃO HORIZONTAL

VERSÃO VERTICAL

uso preferencial 



2 | cores

As cores que identificam a marca LAB031 devem ser aplicadas 
conforme as escalas apresentadas abaixo. Observe que, para uma 
verificação mais segura do gradiente, deve ser consultada sempre 
uma escala Pantone® em bom estado de conservação.

PANTONE 7409

PANTONE NEUTRAL BLACK C

R:244 G:178 B:35

R:34 G:34 B:34

C:0 M:27 Y:86 K:4

C:74 M:64 Y:59 K:78



3 | FAMÍLIA TIPOGRÁFICA

A família tipográfica escolhida para a identidade visual da LAB031 foi 
Third Rail, a tipografia faz referência a letras pinceladas com a inten-
ção de deixar claro que o trabalho é manual e artesanal. 
A família tipográfica Panton foi escolhida como alfabeto principal por 
ser  moderna e de boa legibilidade, para aplicações nos demais tex-
tos (anúncios publicitários, cartas, endereços de papelaria institucio-
nal, títulos, textos de formulários etc.).

PANTON (Alfabeto principal)

THIRD RAIL 

PANTON BOLD (Alfatbeto complementar)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789(!$%&/.|*’@´,?;:)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789(!$%&/.|*’@´,?;:)



A malha construtiva é utilizada para reprodução manual da marca, 
especialmetne em tamanhos grandes. 
Sempre que possível deve-se evitar esse tipo de reprodução, visto 
que pode apresentar deformações na marca.
O diagrama construtivo com base na medida “x”, correspondente a 
altura da letra L do logotipo.

X

X

4 | reprodução da marca



MARCA EM PRETO E BRANCO

MARCA EM NEGATIVO

A versão a traço em negativo ou tons de cinza deverá serutilizada 
quando o fundo da aplicação for em tons médios, escuros ou pretos 
(de 60% a 100%), de modo a melhorar a legibilidade da mesma.

VERSÕES



5 | usos incorretos 

O logotipo não pode ser modifi cada de forma indevida. Proporções, 
espaçamentos, formas e cores devem seguir as especifi cações 
deste manual.

Não inverter

Não rotacionar

Não distorcer

Não inserir símbolos 
não previstos

Não alterar a cor

xxx

xxxx

xxxxx

xx

xx



6 | redução da marca 

25mm

25,8mm

30mm

14mm



7 | Arejamento da marca 

A área de proteção defi ne as distâncias mínimas que devem sepa-
rar do logotipo de outros elementos visuais, assegurando sua cor-
reta percepção e legibilidade, O espaço minimo é de um X.

x

x

1x

8x

14x

x

x



8 | aplicação em boxes 

Aplicação da marca em materias gráficos com fundo colorido, so po-
dera ser feita em box branco, respeitando as regras de arejamento e 
redução mínima entre logo e caixa.



9 | papelaria 

CARTÃO DE VISITA

Especifi cações
Formato: 9cm x 5cm
Qualidade do papel: Couchê 300g
Processo de impressão: OFFSET



PAPEL TIMBRADO

Av. João Domingos nº: 202  CEP: 5515-355
Telefone: 3334-5147

Especifi cações
Formato:  297x207 mm
Qualidade do papel:  Apergaminhado 90g
Processo de impressão: OFFSET



PASTA

Av. João Domingos nº: 202  CEP: 5515-355
Telefone: 3334-5147

Especifi cações
Formato:  470x320 mm
Qualidade do papel:  Couchê 275g
Acabamento: Vinco
Processo de impressão: Digital



TAG

Especificações
Formato:  91x102 mm
Qualidade do papel:  Couchê 250g
Processo de impressão: OFFSET



SACOLA

Especificações
Formato:  25x18x9,5 mm
Qualidade do papel: Kraft
Processo de impressão: OFFSET

Especificações
Formato:  35x40x10,0.
Qualidade do papel:lona de algodão 393gr 100% natural.     
Processo de impressão: serigrafia ecológica a base d’água.



10 | brinde

Visando uma experiência mais pessoal, para o lançamento o brinde 
escolhido foi um kit com 4 sachês de chá com mel. Para a marca é 
importante que os clientes possam entrar em sintonia com o bem-
-estar, e nada melhor que uma boa xícara de chá e o doce do mel.

Especificações
Formato:  91x25.5 mm
Qualidade do papel: Reciclato 250g Sem Verniz
Processo de impressão: OFFSET


