
Manual de identidade visual



O QMágico é uma empresa de alto impacto social que 
trabalha para melhorar a maneira como cada pessoa 
aprende. Não importa onde estejam, todos devem ter 
acesso a uma educação personalizada de excelência.

Promovemos que a educação acontece dentro e fora da 
sala de aula. Nós ajudamos as escolas para que o 
aprendizado aconteça em qualquer lugar e a qualquer 
momento.

O QMágico otimiza o trabalho do professor através de uma 
interface projetada para criação e compartilhamento de 
conteúdos via web.

APRESENTAÇÃO



3 - Área de aplicação - HORIZONTAL

Para que a marca não 
seja desrespeitada nas 
aplicações, uma área de 
“segurança” deve ser 
mantida para preservar a 
integridade da marca.

Abaixo é possível visualizar a forma correta e a incorreta 
para se aplicar o logo do QMágico:

Como indicado na 
aplicação do logo ao 
lado, a margem foi 
definida a partir da letra 
“A” com as mesmas 
proporções da que está 
presente no logotipo
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Essa margem deverá ser 
respeitada, de maneira 
que nenhum texto a 
invada para manter o 
foco da marca e o 
destaque não seja 
desviado.
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LOGOTIPO 

Aplicação  - INCORRETOx

Aplicação - CORRETO



4 - Área de aplicação - VERTICAL

Uma outra forma de utilização 
do logo é na vertical, onde o 
nome “QMágico” vem abaixo 
da ilustração azul e vermelho 
reduzindo o seu tamanho 
proporcionalmente para não 
ultrapassar as extremidades 
do logo.

Abaixo é possível visualizar a forma correta e a incorreta 
para se aplicar o logo do QMágico na vertical:
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Como indicado na versão do 
logo na horizontal a margem é 
definida a partir da letra “A”, 
mas usando na proporção da 
versão do logo na horizontal.

Como na versão horizontal, 
essa margem também deverá 
ser respeitada.

LOGOTIPO 

Aplicação - CORRETO

Aplicação - INCORRETOx



Muitas vezes os alunos 
se perdem na hora de 
acessar a plataforma pois 
esquecem o caminho de 
acesso e acabam indo 
procurar um link para a 
plataforma no site da 
escola.

Seguindo os padrões de 
medida do logo, exceto 
pelo espaçamento entre 
o logo e o texto “ACESSE 
A PLATAFORMA”  que é 
medido pelo tamanho da 
letra “P”desenvolvemos 
um selo para que seja 
inserido na página da 
escola de maneira que 
esse selo seja um link 
para a plataforma da 
escola.

Assim como na aplicação 
do logo, a aplicação do 
selo deve manter as 
proporções e medidas 
aqui definidas para 
manter a integridade 
visual da marca.

5 - Selo da plataforma no site

LOGOTIPO 

Independente do tamanho que o selo for ser usado, suas 
proporções devem ser preservadas



Aplicação do selo no site - CORRETO

6 - aplicação correta do selo da plataforma no site

LOGOTIPO 



Aplicação do selo no site - INCORRETOx
7 - aplicação incorreta do selo da plataforma no site

LOGOTIPO 

O fundo do selo deve ser transparente, evitando uma 
segunda camada de desnecessária de cor caso já existe 
uma cor no fundo onde o selo será  posicionado. 

Como mencionado anteriormente, as margens de 
segurança devem ser preservadas. 



CORES

8 - CORES & Cromia institucional

Outra forma de manter a integridade da marca QMágico, é 
a sua identidade cromática. Identidade essa que deverá 
ser preservada por qualquer que seja o veículo de 
comunicação que tenha a intenção de realizar alguma 
produção gráfica, digital ou estampada para a empresa.

O padrão cromático é de extrema importância que seja 
respeitado como qualquer outra normativa da empresa.
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Uma outra forma de utilização do logo é através de versões 
monocromáticas. Caso seja necessária, essas são as únicas 
formas permitidas para utilização da identidade visual do 
QMágico para não ter suas características comprimetidas:

Mas em boa parte dos cassos onde o logo será aplicado em 
dundos escuros, apenas mudando a cor do texto para 
branco, já se faz necessário.

Versão monocromática negativa

Versão com a penas o texto em
branco

Versão monocromática positiva

9  - CORES & Versão monocromática

CORES



Além da área de proteção do logo, citada em logotipo, a 
aplicação também abrange a utilização correta do logo em 
suas variadas versões. De modo que com a aplicação 
correta as expectativas serão sempre atingidas. Porém, 
aplicada de maneira incorreta poderá negativar a imagem 
da empresa.

10 - Versão colorida

APLICAÇÃO

Fundos escuros - CORRETO

Fundos escuros  - INCORRETOx



É indicado que logotipos em cor escura 
sejam utilizados apenas em impressões 
monocromáticas sobre fundos claros. 
Lembrando que é recomendado a 
utilização da versão colorida sempre que 
possível.

11 - Versão monocromática

APLICAÇÃO

Fundos escuros - CORRETO Fundos escuros  - INCORRETOx



Como a aplicação no logo temos também regras para a 
aplicação tipográfica. A fonte que acompanha as 
aplicações do logo do QMágico é sempre a “Proxima 
Nova”, assim como sua devida família. Apenas essa fonte 
acompanha as aplicações junto ao logo.

Proxima Nova Regular

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz            0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Proxima Nova Italic

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz            0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Proxima Nova Semibold

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Proxima Nova Ligt

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz              0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

12 - Família e fonte

TIPOGRAFIATIPOGRAFIA


