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Manual não é lista de restrições. Nem coletânea  
de proibições. Lembre-se que marcas fortes têm vida 
longa. Por isso criamos este manual, organizando  
as diretrizes, as definições de uso e as aplicações 
básicas. São pontos imprescindíveis para definirmos  
a imagem desejada hoje e para mantê-la reconhecida 
e única por muitos anos.

Para que um manual  
de identidade visual?



CADA UM ESTÁ
PARA O TODO 
Um sistema diferente, 
mas muito simples.  
Onde todos fazem  
por todos e assim, 
cada um tem a 
mesma importância.  

Mais fortes em conjunto,  
beneficiando o individual 
através do coletivo.  
Um está pelo outro, pois  
o outro é também você.

Origem: palavra Ayllu/ Aillo, do séc. XVI, região dos 
Andes. Os Ayllus eram a base social Inca,  
são considerados os primeiros registros de 
organização cooperativa. O trabalho na terra era 
feito de forma comunitária com ajuda recíproca. Não 
havia diferença entre as pessoas e as decisões eram 
tomadas consultando os demais membros do Ayllu.

Importante: Quando necessário utilizar o nome da 
marca em meio a textos, nunca usar o nome inteiro 
em letras maiúsculas. Por se tratar de um nome 
próprio usar apenas a primeira letra maiúscula, e 
as demais minúsculas.

Ailos

> Naming
definição de nome que comunique da melhor
forma o direcionamento estratégico.
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Definição do nome
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A marca preferencial do Sistema 
Ailos é horizontal e a secundária 
é vertical. São compostas pelo 
símbolo, pelo logotipo e pelo 
decodificador. 

É chamado de preferencial porque 
deve ser sempre a primeira opção 
de aplicação.  

O uso das demais versões são 
estabelecidos por limitações 
técnicas de aplicação, como 
reduções de tamanho para 
impressão e tela. Estes usos  
serão abordados neste manual.

Para a criação de novos materiais 
utilize os arquivos finais de marca.  

Em casos específicos é 
possível utilizar a marca sem o 
decodificador, mas é necessário 
que se aprove este uso com 
a Comunicação e Marketing da 
Central Ailos.

Marcas 
e versões

marca preferencial

marca secundária

símbolo 

símbolo 

logotipo

logotipo

decodificador

decodificador



Identidade

POSIÇÃO 80%

MARCAS COM CORES EM DEGRADÊ

C84 M17 Y0 K57 R22 G92 B125

C100 M0 Y30 K26 R0 G125 B138

C89 M0 Y91 K43 R0 G112 B65

C0 M41 Y100 K0 R255 G163 B0 

C81 M0 Y92 K0 R0 G177 B64

C88 M0 Y11 K0 R0 G169 B206

C0 M41 Y100 K30 R189 G128 B0 

C81 M0 Y92 K30 R3 G130 B55

C88 M0 Y11 K30 R0 G131 B166

C14 M36 Y95 K46 R136 G107 B37 POSIÇÃO 80%

MARCAS COM CORES EM DEGRADÊ

C84 M17 Y0 K57 R22 G92 B125

C100 M0 Y30 K26 R0 G125 B138

C89 M0 Y91 K43 R0 G112 B65

C0 M41 Y100 K0 R255 G163 B0 

C81 M0 Y92 K0 R0 G177 B64

C88 M0 Y11 K0 R0 G169 B206

C0 M41 Y100 K30 R189 G128 B0 

C81 M0 Y92 K30 R3 G130 B55

C88 M0 Y11 K30 R0 G131 B166

C14 M36 Y95 K46 R136 G107 B37

PANTONE 7700C C84 M17 Y0 K57 R22 G92 B125 HTML165C7D

PANTONE 1265C C14 M36 Y95 K46 R136 G107 B37 HTML886B25

PANTONE 7713C C100 M0 Y30 K26 R0 G125 B138 HTML007D8A

PANTONE 7733C C89 M0 Y91 K43 R0 G112 B65 HTML007041

PANTONE 137C C0 M41 Y100 K0 R255 G163 B0 HTMLFFA300

PANTONE 354C C81 M0 Y92 K0 R0 G177 B64 HTML00B140

PANTONE 312C C88 M0 Y11 K0 R0 G169 B206 HTML00A9CE

MARCA COM CORES SÓLIDAS

PANTONE 7700C C84 M17 Y0 K57 R22 G92 B125 HTML165C7D

PANTONE 1265C C14 M36 Y95 K46 R136 G107 B37 HTML886B25

PANTONE 7713C C100 M0 Y30 K26 R0 G125 B138 HTML007D8A

PANTONE 7733C C89 M0 Y91 K43 R0 G112 B65 HTML007041

PANTONE 137C C0 M41 Y100 K0 R255 G163 B0 HTMLFFA300

PANTONE 354C C81 M0 Y92 K0 R0 G177 B64 HTML00B140

PANTONE 312C C88 M0 Y11 K0 R0 G169 B206 HTML00A9CE

MARCA COM CORES SÓLIDAS

As marcas, preferenciais 
e secundárias, possuem  
2 versões: 

1) Negativa - em que o fundo
é o azul escuro e os pinheiros
e as tipografias são brancas.

2) Positiva - em que o fundo
é branco e os pinheiros e as
tipografias são azuis.

Além disso possuem 2 variações 
com cores sólidas, ou seja,  
sem a presença de degradês.

Estas versões devem ser 
utilizadas quando existirem 
limitações técnicas que 
impossibilitem o uso das 
versões preferenciais, ou seja, 
das versões com degradês.

Marcas 
e versões

POSIÇÃO 80%

MARCAS COM CORES EM DEGRADÊ

C84 M17 Y0 K57 R22 G92 B125

C100 M0 Y30 K26 R0 G125 B138

C89 M0 Y91 K43 R0 G112 B65

C0 M41 Y100 K0 R255 G163 B0 

C81 M0 Y92 K0 R0 G177 B64

C88 M0 Y11 K0 R0 G169 B206

C0 M41 Y100 K30 R189 G128 B0 

C81 M0 Y92 K30 R3 G130 B55

C88 M0 Y11 K30 R0 G131 B166

C14 M36 Y95 K46 R136 G107 B37

PANTONE 7700C C84 M17 Y0 K57 R22 G92 B125 HTML165C7D

PANTONE 1265C C14 M36 Y95 K46 R136 G107 B37 HTML886B25

PANTONE 7713C C100 M0 Y30 K26 R0 G125 B138 HTML007D8A

PANTONE 7733C C89 M0 Y91 K43 R0 G112 B65 HTML007041

PANTONE 137C C0 M41 Y100 K0 R255 G163 B0 HTMLFFA300

PANTONE 354C C81 M0 Y92 K0 R0 G177 B64 HTML00B140

PANTONE 312C C88 M0 Y11 K0 R0 G169 B206 HTML00A9CE

MARCA COM CORES SÓLIDAS

Manual de Identidade Visual Ailos
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Marca Ailos com cores em degradê Marca Ailos com cores sólidas

versões preferenciais versões secundárias



Identidade

marca colorida sólida versão negativa marca monocromática versão negativa marca PB versão negativa

marca colorida sólida versão positiva

marca colorida degradê versão negativa

marca colorida degradê versão positiva marca monocromática versão positiva marca PB versão positiva

marca colorida sólida versão 4 cores*

marca colorida sólida 4 cores versão positiva*

Manual de Identidade Visual Ailos

© Ailos. Direitos Reservados. 2018.

O Sistema Ailos possui ainda 
versões positivas e negativas, 
monocromáticas e em preto 
e branco. 

O critério para uso deve ser 
sempre a partir das versões 
preferenciais (com degradês).

As demais versões são para 
situações de limitações 
técnicas (uso restrito de cores,  
reduções, equipamentos sem 
muita qualidade, etc).

* O uso da versão da marca
colorida sólida 4 cores, se
restringe apenas para uso
em que a impressão se limita
ao número de cores. Como
exemplo em impressões
em estamparia. Fora estas
situações deve-se usar as
outras versões da marca.

Marcas 
e versões

versões horizontais 
(preferenciais)

versões horizontais secundárias



Identidade

marca colorida sólida versão negativa marca monocromática versão negativa marca PB versão negativa

marca colorida sólida versão positiva

marca colorida degradê versão negativa

marca colorida degradê versão positiva marca monocromática versão positiva marca PB versão positiva

marca colorida sólida 4 cores versão negativa*

marca colorida sólida 4 cores versão positiva*

Manual de Identidade Visual Ailos
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O mesmo critério vale para as 
versões verticais da marca.

O critério para uso deve ser 
sempre a partir das versões 
preferenciais (com degradês).

As demais versões são para 
situações de limitações 
técnicas (uso restrito de cores,  
reduções, equipamentos sem 
muita qualidade, etc).

Marcas 
e versões

versões verticais versões verticais secundárias



Identidade

Redução máxima
de 3cm (L) x 1,1cm (A)

Redução máxima
de 1cm

Redução máxima
de 1,8cm (L) x 2,0cm (A)

Redução máxima
de 3cm (L) x 1,1cm (A)

Redução máxima
de 1cm

Redução máxima
de 1,8cm (L) x 2,0cm (A)

Redução máxima
de 3cm (L) x 1,1cm (A)

Redução máxima
de 1cm

Redução máxima
de 1,8cm (L) x 2,0cm (A)

Redução máxima
de 3cm (L) x 1,1cm (A)

Redução máxima
de 1cm

Redução máxima
de 1,8cm (L) x 2,0cm (A)

Redução máxima
de 3cm (L) x 1,1cm (A)

Redução máxima
de 1cm

Redução máxima
de 1,8cm (L) x 2,0cm (A)

Redução máxima
de 3cm (L) x 1,1cm (A)

Redução máxima
de 1cm

Redução máxima
de 1,8cm (L) x 2,0cm (A)

Manual de Identidade Visual Ailos
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Para materiais impressos,
a redução máxima da marca
preferencial é de 3,0 cm
de largura, para a marca
horizontal é de 1,8 cm e
1,0 cm para o símbolo.

Não aplique a marca do 
Sistema Ailos com tamanhos 
menores aos indicados ao lado.

Existem variados processos 
de impressão e produção. 
Recomendamos a realização de 
provas de legibilidade quando 
a marca for aplicada em 
tamanhos reduzidos.

Utilize arquivos em CMYK.

Para materiais digitais,
a redução máxima da
marca é de 85 pixels,
a horizontal 51 pixels
de largura e o símbolo
30 pixels. 

Não aplique a marca 
do Sistema Ailos com 
tamanhos menores aos 
indicados ao lado. 

Utilize arquivos em RGB.

3,0 cm de largura 85 px de largura

1,8 cm de largura 51 px de largura

1,0 cm de largura 30 px de largura

Redução
máxima

Redução  
para impressão

Redução 
para tela
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Área de  
não-interferência

Para proteger a legibilidade  
e integridade da marca, existe 
uma área de segurança mínima 
que chamamos de área de 
não-interferência. Esta área 
deve ser utilizada em todas 
as aplicações da marca 
e do símbolo criando um 
arejamento visual.

É determinada pela metade 
da altura da letra “A” do 
logotipo da marca do  
Sistema Ailos. 

Para o símbolo isolado, 
utilizamos o mesmo critério, 
metade da altura, só que  
neste caso, dos pinheiros. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent sips 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit 
amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat.

metade da altura 
da letra A

metade da altura 
dos pinheiros
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AILOS
SISTEMA DE COOPERATIVAS
DE CRÉDITO

Não é permitido:

1 - Distorcer a marca. 
2 - Alterar a relação símbolo x logotipo. 
3 - Criar novas versões de assinatura. 
4 - Utilizar outras tipografias nas marcas. 
5 - Alterar as cores das marcas.  
6 - Usar efeitos aleatórios nas marcas. 
7 - Usar o símbolo vertical, 
8 - Usar o logo vertical com o símbolo em 
horizontal.

1

3

5

7

2

4

6

8

Usos
incorretos
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As tipografias institucionais 
são: Exo 2 para títulos  
e destaques e Open Sans 
para textos em geral.  

As características  
desta composição são: 
- Exo 2: Personalidade forte
e moderna, ideal para a
identidade visual de Ailos.
- Open Sans: ótima
legibilidade para textos.

As fontes são gratuitas e 
disponíveis pelo Google Fonts.  

A Exo 2 é uma família 
completa mas priorize  
os pesos Bold e Black para 
títulos e destaques.  

A Open Sans é uma família 
completa com 10 pesos 
(light, light italic, regular, 
regular light, semi-bold, semi-
bold italic, bold, bold italic, 
extra-bold, extra-bold italic e 
condensed).   

Dos pesos disponíveis da 
Open Sans, evite apenas 
utilizar os pesos extra-bold 
e o extra-bold italic porque  
a Exo 2 faz esta função. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Open Sans Bold

Exo 2 

Open Sans Regular

Open Sans Light

Tipografias
institucionais

Fonte para títulos e destaques

Fonte para textos em geral

Para uso em tabelas e 
impressos pequenos com 
espaço reduzido indicamos o 
uso da Open Sans Condensed.

Os demais pesos podem ser 
utilizados e os mais indicados 
são bold, regular e light e suas 
versões itálicas.

Obs: Não utilize as versões 
itálicas da tipografia EXO 
2 como recurso visual 
em títulos e destaques 
em layouts.  Para usos 
específicos, tais como 
palavras em outras línguas 
(ex: golden, business),  
consulte a Comunicação e 
Marketing da Central Ailos. 
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Trebuchet Bold

Trebuchet Bold Italic

Trebuchet Regular

Trebuchet Regular Italic

Fonte para títulos e textos em geral

© Ailos. Direitos Reservados. 2017.
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A Trebuchet é a tipografia 
secundária ou alternativa 
para uso em materiais 
digitais. É fonte de sistema, 
ou seja, está no pacote básico 
de fontes do Windows e Mac.  

Indicada para situações em 
que seja impossível usar 
as fontes institucionais 
(ex: e-mail, apresentações, 
sites) e também para outros 
documentos que serão 
editados por outros usuários 
que não possuam as fontes 
institucionais instaladas.

Nossa força
está nas
diferenças.

Tipografia
secundária

A Trebuchet possui apenas 
4 pesos: bold, bold italic, 
regular e regular italic.

Utilize os pesos em bold e 
bold italic para títulos e os 
pesos regular e regular italic 
para textos em geral.
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Padrão 
cromático

PANTONE 7700C C84 M17 Y0 K57 R22 G92 B125 HTML165C7D

PANTONE 1265C C14 M36 Y95 K46 R136 G107 B37 HTML886B25

PANTONE 7713C C100 M0 Y30 K26 R0 G125 B138 HTML007D8A

PANTONE 7733C C89 M0 Y91 K43 R0 G112 B65 HTML007041

PANTONE 137C C0 M41 Y100 K0 R255 G163 B0 HTMLFFA300

PANTONE 354C C81 M0 Y92 K0 R0 G177 B64 HTML00B140

PANTONE 312C C88 M0 Y11 K0 R0 G169 B206 HTML00A9CE

MARCA COM CORES SÓLIDAS

A marca do Sistema Ailos possui 
7 cores sólidas. 6 cores fazem 
parte do símbolo e 1 cor do 
logotipo (versão positiva) ou 
fundo (versão negativa). 

A cor de maior personalidade 
da identidade visual é a azul 
que deve ser utilizada de forma 
predominante nos layouts 
(fundos sólidos  
ou logotipo).

A cor branca também deve ser 
bem utilizada na criação de 
materiais criando alternância 
com o azul. Dessa forma, 
os materiais não ficarão 
monótonos.

Materiais produzidos em 
Pantone permitem um melhor 
controle de cor, quando 
PANTONE usar o perfil de cor 
Coated FOGRA39 (ISO 12647-
2:2004). 

O padrão cromático é 
apresentado em PANTONE e 
CMYK para impressões gráficas, 
em RGB e HTML para web, 
vídeos e criação de materiais 
digitais em geral.

Marca 
cores sólidas
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Fundos 
coloridos

A marca do Sistema 
Ailos deve ser aplicada 
preferencialmente sobre 
o fundo azul escuro ou
sobre o fundo branco.

Para as demais cores da 
paleta, aplique a marca 
monocromática branca.

Quando for necessário aplicar 
sobre fundos de outras cores 
(parceria em que não seja 
possível ajustar as cores do 
fundo), veja qual versão cria 
contraste suficiente para o 
fundo e marca.  

Aplique a marca 
monocromática branco sobre 
fundos escuros e a marca 
monocromática preta sobre 
fundos claros.

Esta aplicação deve 
ser aprovada com  
a Comunicação e Marketing 
da Central Ailos.
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A identidade visual do 
Sistema Ailos possui 
elementos gráficos sempre 
associados à aplicação da 
marca em todos os tipos  
de materiais institucionais,  
de merchandising,  
sinalização etc.

Estes elementos são 
compostos por pictogramas, 
texturas, elementos do 
símbolo, formas simples  
e geométricas.

Elementos 
gráficos
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Os círculos do símbolo podem 
ser utilizados como grafismos 
para a criação de materiais 
diversos (institucionais, de 
comunicação, etc).

Aplique-o de forma única 
ou repetida e rotacionado 
como mostrado ao lado. 
Não distorça (esticando ou 
alongando a forma).

Utilize-o apenas sobre o 
fundo branco e sobre o 
fundo azul para que todas as 
cores sejam percebidas.

A flexibilidade de uso permite 
criar muitas possibilidades 
para o elemento gráfico.

Não utilize sempre o mesmo 
corte ou arranjo para não 
deixar as peças monótonas.

Elementos 
gráficos
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AILOS RESIDENCIAL

PROTEÇÃO VEÍCULOS UNIÃO CRESCIMENTO

SOMA MULTIPLICAÇÃO

AILOS RESIDENCIAL

PROTEÇÃO VEÍCULOS UNIÃO CRESCIMENTO

SOMA MULTIPLICAÇÃO

O Sistema Ailos possui uma coleção 
de pictogramas que devem ser 
utilizados nos materiais.

Estes ao lado são alguns exemplos. 
Outros podem ser criados de 
acordo com os produtos e serviços 
pretendidos.

Crie seguindo um padrão visual de 
espessuras e formas geométricas 
que são definidas pelos pinheiros.

Não misture traços e padrões que 
não sigam estas características:

Criar novas formas com traços da 

mesma espessura que os pinheiros.

Utilizar sobreposição das  

principais cores da marca.

Mesclar formas arredondadas  

com formas de cantos retos.

Utilizar variação na  

espessura dos traços.

Criação de ícones da qual  

o significado não esteja alinhado 

aos produtos e serviços 

do Sistema Ailos.

Pictogramas/
comunicação

AILOS RESIDENCIAL

PROTEÇÃO VEÍCULOS UNIÃO CRESCIMENTO

SOMA MULTIPLICAÇÃO

AILOS RESIDENCIAL

PROTEÇÃO VEÍCULOS UNIÃO CRESCIMENTO

SOMA MULTIPLICAÇÃO

O que é permitido: O que não é permitido:
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Esses pictogramas criam 
padrões para serem utilizados 
em composições de layouts.

Cuide sempre dos contrastes 
de cores para as formas não 
ficarem comprometidas.

Padrões 
de pictogramas

A Transpocred acredita 
que o cooperativismo 
transforma o mundo.ailos.coop.br

transpocred.coop.br

Nossa força 
está na diferença. 
Nosso orgulho 
está na união.

COOPERATIVA FILIADA
AO SISTEMA AILOS
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Além dos pictogramas de 
linguagem, Ailos também 
pode utilizar uma família de 
pictogramas para auxiliar 
na navegação em materiais 
digitais (internet banking por 
exemplo) ou em sinalização 
de agências de atendimento.

Estes são pictogramas 
que possuem algumas 
características semelhantes 
às de linguagem, mas tem 
uma funcionalidade diferente: 
São informativos.

Pictogramas/
informativos

Pictogramas em 1 cor 

Privilegie o significado do 

pictograma e redução para 

utilização em meios digitais.

Utilizar variação na  

espessura dos traços.

Criação de ícones da qual  

o significado não esteja alinhado 

aos produtos e serviços 

do Sistema Ailos.

O que é permitido: O que não é permitido:
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A identidade visual do 
Sistema Ailos permite ainda 
o uso de boxes com formas
geométricas simples para
textos, títulos e imagens.

Novas formas podem ser 
criadas desde que conversem 
com os demais elementos 
presentes na identidade 
visual.

Sempre aprove novas formas 
com a Comunicação e 
Marketing da Central Ailos.

Formas
geométricas

A Transpocred acredita 
que o cooperativismo 
transforma o mundo.ailos.coop.br

transpocred.coop.br

Nossa força 
está na diferença. 
Nosso orgulho 
está na união.

COOPERATIVA FILIADA
AO SISTEMA AILOS
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Busque imagens que 
simbolizam temas 
relacionados ao 
cooperativismo: 
- COOPERAR / AJUDAR
- TRABALHAR JUNTO
- EMPREENDER
- EQUIPE / GRUPO
- PARCERIAS
- DESENVOLVIMENTO
- SUSTENTABILIDADE

Dê preferência à imagens 
Royalty Free para que 
possam ser utilizadas em 
várias situações.

Para banco de imagens 
pagos lembre-se que a 
assinatura deve ser de pacote 
empresarial com liberação de 
liçenca de uso.

Sugestão de  
Bancos de Imagem: 
Fotolia - www.br.fotolia.com 

Istock - www.istockphoto.com 

Shutterstock - www.shutterstock.com

As imagens aplicadas são apenas 
ilustrativas e são referências para 
produção de novas fotos ou para 
compra em bancos de imagem. 
Não é permitido o uso comercial 
sem a compra dos direitos. 

Padrão 
fotográfico
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Ao pesquisar imagens em 
bancos de imagens, priorize 
as que, naturalmente, 
tenham cores próximas às 
da paleta da marca. Evite 
imagens que possuem cores 
predominantes em tons de 
vermelhos, roxos, etc.

Ao produzir imagens, defina 
roupas, ambientes ou objetos 
que possuam cores próximas 
às da paleta. 

O uso de filtros que valorizam 
as cores também é permitido 
desde que tenha sentido com 
o objetivo e mensagem do
material. Este uso deve ser
sempre aprovado com
a Comunicação e Marketing
da Central Ailos.

As imagens aplicadas são apenas 
ilustrativas e são referências para 
produção de novas fotos ou para 
compra em bancos de imagem. 
Não é permitido o uso comercial 
sem a compra dos direitos. 

Padrão 
fotográfico

Cores e filtros
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Esquema de construção

Para um equilíbrio visual 
entre a marca do Sistema 
AIlos e qualquer outra marca, 
utilize o diagrama  
de convivência.

Ele foi definido a partir da 
largura e da altura da marca 
Ailos e sua função é delimitar 
as dimensões de qualquer 
outra marca à esquerda, 
direita, acima ou abaixo.  

Aplique a marca externa 
(horizontal, quadrada ou 
vertical) dentro do diagrama 
e respeite os limites da forma. 
Dessa maneira, a marca 
ficará contida e teremos um 
equilibrio visual entre elas.

MARCA VERTICAL

MARCA HORIZONTAL

MARCA 
QUADRADA

Convivência 
de marcas

Marca externa
+ Ailos
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Sistema visual 
de marcas

Apresentamos a marca  
do Sistema, da Central  
e de todas as cooperativas 
que fazem parte do Sistema 
Ailos. 

Todas as marcas devem seguir 
as orientações deste manual 
para que a padronização 
visual seja consolidada.
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Sistema visual 
de marcas

Apresentamos a marca  
do Sistema, da Central  
e de todas as cooperativas 
que fazem parte do Sistema 
Ailos em suas versões 
verticais. 

Todas as marcas devem seguir 
as orientações deste manual 
para que a padronização 
visual seja consolidada.
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Importante

Consultoria de marca

2018

Em caso de dúvidas procure 

a Comunicação e Marketing 

da Central Ailos. As imagens 

contidas neste relatório  

não podem ser reproduzidas 

sem autorização.  

O uso implicará sanções 

previstas pela legislação que 

rege os direitos autorais.

LED PROJECT 

www.ledproject.com.br

Todas as imagens deste manual 
são meramente ilustrativas. 

Não podem ser utilizadas sem 
a licença de uso junto aos  

Bancos de Imagens.



www.ailos.com.br




