
Manual Marca e
Identidade Visual



1. Introdução

Branding é o processo 
envolvendo a criação de um 
nome e imagens únicos para 
um produto na mente dos 
consumidores, principalmente 
através de identidade visual 
e campanhas publicitárias 
consistentes a longo prazo.

O branding 
tem o objetivo 
de estabelecer 
uma presença 
significativa e 
diferenciada no 
mercado, para 
atrair e reter a 
lealdade dos 
consumidores.



2. Mineirão

A nova marca e o 
uso cada vez mais 
raro do nome e 
marca Minas Arena 
foi planejado e 
executado no ritmo 
certo, preparando 
o terreno para 
a campanha 
institucional e para 
a identidade visual 
e comunicacional 
da marca Mineirão. 
Assim como sua 
‘persona’, sua 
linguagem e novos 
objetivos.



2. Mineirão 
         

Para garantir a reprodução legível da 
marca, foi estabelecida a redução máxima 
para cada uma de suas assinaturas. 
Lembrando que a dimensão mínima foi 
pensada respeitando a visibilidade dos 
arcos que envolvem a marca. 
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2. Mineirão 
         

Área de Proteção 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.) pode 
ultrapassar o espaço delimitado pela linha 
vermelha.
O módulo X equivale à altura da letra ‘N’, e a 
área de proteção é definida obtida por X.
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2. Mineirão 
         

Versão 
Monocromática

A marca já é monocromática em preto na 
tonalidade de 80%, com isso as aplicações 
positiva e negativa são preto 80% ou branca. 
Não existe nenhuma aplicação da marca em 
cores da marca, acarretando no uso de box 
quando as duas opções não ficam legíveis.



2. Mineirão 
         

Fundos coloridos Para aplicações em fundo escuro, deve-se optar 
por uma versão monocromática, respeitando 
critérios de contraste e legibilidade.



2. Mineirão 
         

Fundos 
Fotográficos

As aplicações em fundos fotográfi cos são 
permitidas, desde que sua visualização 
não seja prejudicada.



2. Mineirão 
         

Proibições A marca Mineirão não deve ser alterada, seja 
nas suas cores, diagramação ou proporções. 
Abaixo alguns exemplos de erros que não 
podem ocorrer. Certifique-se de que a marca 
seja reproduzida com fidelidade.



3.

Identidade
visual



Ferramenta conceitual
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3. Identidade Visual
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3. Identidade Visual
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3. Identidade Visual



Tipografia

5. Fonte4.



4. Tipografia

Gobold Regular

Gobold Bold

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
0123456789!@#$%?

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
0123456789!@#$%?



4. Tipografia

Gobold Light

Gobold Italic

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
0123456789!@#$%?

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
0123456789!@#$%?



4. Tipografia Aplicada

Título

Subtítulo

Corpo de Texto
Gobol Regular

Gobol Bold

Gobol Bold



Comportamento 
de imagem

5.



Imagens que
expõem a emoção 
de estar no estádio

5. Imagens Comunicação 
Externa



Imagens que
expõem o conforto 
da estrutura

5. Imagens Comunicação 
Externa - Hospitalidade



Imagens de
detalhes estruturais

5. Imagens Comunicação 
Interna



Imagens P&B dos
colaboradores
executando suas 
funções 

5. Imagens Comunicação 
Interna



Cores

6.



VERMELHO
originário das cores 
de setorização
do estádio

LARANJA
originário das cores de 
setorização do estádio

AMARELO
originário das cores de 
setorização do estádio

BRANCO
Como base de 
assinaturas e textos

6. Cores Institucional 

Padrão

Hospitalidade

DOURADO como 
suporte e detalhes

ROXO originário das 
cores de setorização
do estádio, setor 
premium

versatilização do 
amarelo para uma 
tonalização que remeta 
ao brilho do ouro

BRANCO
Como base nas 
assinaturas e textos



Identidade
aplicada

7.



7. Identidade Visual aplicada



7. Identidade Visual aplicada



7. Identidade Visual aplicada



7. Identidade Visual aplicada



7. Identidade Visual aplicada



7. Identidade Visual aplicada
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