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Introdução

  “Disponível para qualquer talento, em qualquer momento.” 

    MB Representações é um a empresa de agenciamento de atores, can-
tores, atletas, pintores, escritores e qualquer outro tipo de talento, que 
precise de uma boa companhia profissional. MB Representações é uma 
empresa de porte pequeno que pertence a Myron Bolitar(Fundador e Di-
retor), Esperanza Diaz(Advogada e Diretora) e Windsor Horne Lockwood 
III. ( Diretor).
    MB Representações sempre visa o melhor de seus clientes, cuidando 
para que sintam- bem, sejam bem pagos, bem cuidados e respeitados. 
Cada um dos diretores  cuidam pessoalmente de cada contrato e deci-
são, sempre em harmonia com o cliente.
    A logomarca da empresa possui no centro as iniciais do fundador, 
que obteve a ideia da agência. Myron Bolitar deu ponta- pé inicial. A 
circuferência e os “Louros de César”, representa a excelência e o regime 
exercido na empresa em relação aos clientes. Indicado por Lockwood III. 
Os dois tons de amarelo e o preto usado na logomarca lembra o luxo e a 
sofisticação do local, indicado pela Diretora Esperanza.
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A marca

Essa é a marca da MB Representações. Seu simbolo é a personificação da 
excelência em representar seus clientes. Ela ocorre na versão Vertical é hori-
zontal.
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A marca

Versão Horizontal

Versão Vertical
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Cores representativas

As cores usadas na MB Representações refletem: sofisticação e luxo. 
Cores usadas em impressões gráficas, uniformes e multimidias. 

C: 8 M:47 Y: 91 K: 1/ R: 229 G:148 B: 37/                           
Hexadecimal: #E59425

C: 0 M:31 Y: 81 K: 0/ R: 250 G:186 B:62/                           
Hexadecimal: #FABA3E

C: 91 M:79 Y: 91 K: 97/ R: 0 G:0 B:0/                            
Hexadecimal: #000000
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Família tipográfica

A familia escolhida para o manual de indentidade é Tahoma. O uso dessa 
família tipográfica está previsto também para aplicações nos demais textos 
(anúncios publicitários,cartas, endereços de papelaria institucional e título).

Tahoma Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Tahoma Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
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Malha de proporção

Em caso de impossibilidade dos meios de reprodução eletrônica, deverá ser 
utilizado o diagrama a baixo. No qual a reticula de módulos quadrados, orienta 
na construção do simbolo e espacejamento do logotipo, para que a marca pos-
sa ocorrer.
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                     Uso incorreto da marca

A marca não deve ser alterada, seja nas suas cores, diagramação ou proporções. A baixo 
figuram alguns erros que podem ocorrer. Comparando com a marca original, verifique os 
usos incorretos e se assegure de que a marca nunca seja alterada

Uso Correto
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Uso incorreto da marca
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                      Versões monocromáticas 

Em caso de limitações quanto o número de cores disponíveis em um determinado pro-
cesso de impressão ou gravação, podem ser empregadas as versões monocromáticas 
da marca.
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     Assinatura com negócio

Quando utilizada juntamente ao negócio, a assinatura visual pode 
ser posicionada ao lado ou acima deste,conforme exemplos abaixo.
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                      Assinatura com negócio
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Redução máxima da marca

A redução demasiada de qualquer marca dificulta a sua leitura e o seu reconhecimento. No 
entanto, a determinação de limites de redução estará sujeita ao processo empregado, à 
qualidade do original utilizado e à qualidade de reprodução obtida.
É recomendado como limite de redução da marca MB Representações, para impressões em  
as medidas especificadas ao lado. A sua redução além desse limite comprometerá a leitura 
da marca.

     
     Versão Vertical

65mm
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                        Redução máxima da marca

35mm
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Aplicação da marca em uniformes

Ao lado o  modelo de uniforme dos colaboradores da MB Representações.
Devem ser confeccionados com matérial confortável e adequado a função 
estabelecida.

              Secretaria
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                           Cartão de visita

Artigo de papelaria feito por matérial adequa-
do. Constando enderenço, telefone, email e representador.
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 Papel Timbrado

Artigo de papelaria feito por matérial adequado. Artigo de cortesia, oferecido aos clientes.
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Designer Eliane Lopes


