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Acesse vipal.com/drive e encontre outras peças 
para a comunicação da sua Reformadora.



LOGOTIPO
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LOGOTIPO VIPAL
construção da marca

Foram definidos módulos (x) e 
(y) que servem de referência na 
dimensão e posicionamento dos 
elementos que compõem a marca: 

(y) = largura da letra “A” 
(x) = largura da base da letra “V” 

O diâmetro do círculo do globo 
VIPAL é igual a (y); 
O círculo do globo deve estar 
centralizado em relação ao lettering 
da marca, e distante x/3 em relação 
à ponta esquerda da letra “V”;
A dimensão de ® deve encaixar 
dentro do triângulo interno da letra 
“A” sem ultrapassar seus limites, 
distante 2x/5 da coluna da letra “L” 
e alinhado ao topo do lettering. 

Sempre solicite os arquivos padrão e encaminhe os materiais 
para aprovação através do e-mail marketing@vipal.com.br
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Deve ser utilizado o padrão cromático de 
cada sistema ao lado de acordo com o 
material. 

O sistema CMYK é utilizado geralmente 
em materiais impressos, como folhetos e 
catálogos; RGB em materiais que serão 
exibidos em telas, como vídeos e emails; 
Pantone em materiais que exijam 
representação exata da cor, como em 
embalagem de produtos e fachadas; Web 
Color para uso em html, como em sites e 
softwares; ou pintura, em último caso, se 
não for possível a representação da marca 
nos modelos citados acima. 

padrão cromático
LOGOTIPO VIPAL

RGB 224R 8G 45B
CMYK 0C 100M 80Y 2K
Pantone 711 C

RGB 33R 61G 114B 
CMYK 100C 72M 0Y 38K
Pantone 281 C 

RGB 72R 166G 221B
CMYK 68C 20M 0Y 0K
Pantone 2925 C (80%)

Web color #213D72
RAL 5013
Oracal 050

Web Color #E0082D
RAL 3000
Oracal 031

Web Color #48A6DD
RAL N/A
Oracal N/A
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padrão tipográfico
LOGOTIPO VIPAL

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
0123456789

A fonte principal da marca é a família 
tipográfica Frutiger LT, que deve ser 
utilizada para materiais de comunicação
e de uso comum pelos colaboradores.
Para textos, utiliza-se Frutiger LT 55 Roman.
Para títulos, utiliza-se Frutiger LT Padrão 
75 Black.

Como secundária, temos a família 
tipográfica Calibri, para ser utilizada 
como fonte de sistema, como criação de 
materiais internos e peças de internet.
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variações de cor
LOGOTIPO VIPAL

A marca principal é a positiva com globo 
em degradê e deve ser aplicada em 
fundos claros. Em fundo escuro deve ser 
utilizada a versão negativa para preservar 
bom contraste e visibilidade, evitando 
interferência de uma cor sobre a outra.

Para impressão em silk screen ou 
processos de reprodução gráfica 
simples, utilizar a marca na versão 
com globo azul sem degradê.

O logotipo Vipal na versão 
monocromática pode ser aplicada em 
azul, preto ou branco. Recomendado 
para materiais com muitos elementos, 
afim de não interferir no layout.
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O globo e o lettering Vipal não representam sozinhos 
a marca e não podem ser utilizados separadamente.

aplicação
LOGOTIPO VIPAL

Para preservar a integridade da marca, deve haver 
uma área livre ao seu redor, conforme exemplo 
abaixo. A área de não interferência ideal recomendada 
é definida pelo módulo (x), que equivale à largura da 
letra “L” do lettering da marca VIPAL. 

x

xx

x

Para preservar sua legibilidade, a marca VIPAL não 
deve ser reduzida a medidas inferiores a 2 cm. Se 
a legibilidade do byline ficar prejudicada pelo tipo 
de aplicação, deve-se entrar em contato com o 
Marketing para verificar a possibilidade de suprimir. 

2 cm
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O logotipo Vipal deve ser aplicado em fundos que 
possibilitem bom contraste e visibilidade, com cores 
que não sejam próximas às utilizadas no logotipo. 

aplicação
LOGOTIPO VIPAL

exemplos corretos de aplicação
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Não é permitido fazer qualquer alteração no logotipo, 
como distorcer, esticar ou achatar as proporções da marca; 
alterar o tamanho do globo ou do lettering; alterar a fonte 
da marca; alterar as cores dos elementos da marca; utilizar 
brilhos, sombras, contornos na marca, etc.

aplicação
LOGOTIPO VIPAL
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Em casos de reprodução manual da marca, utilizar 
malha de construção de 60 x 19 módulos. 

malha de construção
LOGOTIPO VIPAL

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19
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Para utilização do logotipo em assinaturas 
conjuntas, deve-se respeitar as proporções conforme 
exemplo apresentado. Quando o logotipo VIPAL for 
aplicada junto a outros, deverá ser obedecido um 
distanciamento mínimo referente às letras P A L.

proporção entre marcas
LOGOTIPO VIPAL

LOGO DO CLIENTELOGO DO PARCEIRO
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Sempre solicite os arquivos padrão e encaminhe os materiais 
para aprovação através do e-mail marketing@vipal.com.br

bordado
LOGOTIPO VIPAL

Para logotipos bordados deve ser utilizada a matriz 
oficial desenvolvida pela Vipal. Para utilizar a versão 
sem byline o tamanho mínimo deve ser de 5 cm 
de largura e, para utilizar a versão com byline, seu 
tamanho mínimo deve ser de 7 cm de largura. 

Importante: Em nenhum dos casos é permitida 
qualquer alteração na marca da Vipal. Não é 
permitido distorcer, esticar ou achatar as proporções 
da marca; alterar o tamanho do globo ou do 
lettering; alterar a fonte da marca. Em caso de 
dúvidas, utilize a matriz oficial. 

Exemplo de aplicação correta:
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PAPELARIA
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cartão de visitas
PAPELARIA

Apenas frente
Formato: 9 x 5 cm 
Impressão 4x0
Papel: Couche fosco 300g 
Laminação fosca f/v e refile

Frente e verso
Formato: 9 x 5 cm 
Impressão 4x4
Papel: Couche fosco 300g 
Laminação fosca f/v e refile

O cartão de visita poderá ser feito somente na 
versão frente ou somente na versão frente e verso 
(conforme modelos abaixo e ao lado), sempre 
indicando o segmento de atuação ao lado do 
logotipo da Vipal Rede Autorizada.

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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Todos os materiais, brancos ou pardos, devem ter os logotipos impressos 
sempre na versão monocromática azul ou preta, sempre indicando o 
segmento de atuação ao lado do logotipo da Vipal Rede Autorizada.

envelopes
PAPELARIA

Formatos: 22,9 x 32,4 cm ou 26 x 36 cm
Impressão 4x0
Papel: Offset 120g 
Faca especial e colagem

Formatos: 22,9 x 11,4 cm
Impressão 4x0
Papel: Offset 120g 
Faca especial e colagem

Vipal Borrachas | (51) 3205 3000 | Av. Severo Dullius, 1395 
Porto Alegre/RS | Brasil | vipal@vipal.com.br | www.vipal.com.br

Vipal Borrachas | (51) 3205 3000 | Av. Severo Dullius, 1395 
Porto Alegre/RS | Brasil | vipal@vipal.com.br | www.vipal.com.br

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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pasta e folha timbrada
PAPELARIA

Formato: 25 x 30,7cm
Impressão 4x0
Papel: Duo Design 300g
Faca especial, laminação fosca f/v e colagem de 
bolso

Formato: 21 x 29,7cm 
Impressão 4x0
Papel: Offset 75g
Refile

Vipal Borrachas | (51) 3205 3000 | Av. Severo Dullius, 1395 
Porto Alegre/RS | Brasil | vipal@vipal.com.br | www.vipal.com.br

Todos os materiais, brancos ou pardos, devem ter os logotipos impressos 
sempre na versão monocromática azul ou preta, sempre indicando o 
segmento de atuação ao lado do logotipo da Vipal Rede Autorizada.

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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VEÍCULOS
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VEÍCULOS
passeio

Estabelecemos a largura (L) a partir da distância entre os eixos, e 
a altura (A) a partir do espaço entre o assoalho e o teto do veículo.

- A largura entre eixos (L) foi segmentada em 6 partes iguais. 
Cada uma das partes foi subdividida em 8 pedaços iguais. O total 
das 6 partes multiplicado por suas 8 subdivisões é igual a 48 
subdivisões. Essas são as medidas utilizadas para orientar a posição 
dos elementos (os dois logotipos) na largura do automóvel.

- A altura do veículo (A) foi segmentada em 4 partes iguais. Cada 
uma das partes foi subdividida em 8 pedaços iguais. O total das 4 
partes multiplicado por suas 8 subdivisões é igual a 32 subdivisões. 
Essas são as medidas utilizadas para orientar a posição dos ele-
mentos (os dois logotipos) na altura do automóvel.

- A largura da traseira (LT) foi determinada pela distância total da 
traseira do veículo e segmentada em 4 partes iguais (também 
subdividida em 8 pedaços iguais).

2 2

2

4

(L)

(A)

3

(LT)

4 43 35 6

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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VEÍCULOS
passeio

ADESIVOS LATERAIS

- A extremidade INICIAL do logotipo VIPAL deve começar na posição 
4/48 da largura L. A extremidade SUPERIOR do logotipo VIPAL 
deve iniciar na posição 17/32 da altura A.

- A extremidade INICIAL do logotipo REFORMADOR deve começar 
na posição 28/48 da largura L, e o seu FINAL deve terminar na 
posição 36/48 da larguraL. A extremidade SUPERIOR do logotipo 
REFORMADOR deve iniciar na posição 16/32 da altura A. 

- O logotipo Vipal deve estar sempre dentro dos limites da porta 
traseira do veículo. Dependendo do tamanho das portas de cada 

modelo, é permitido ajustes e novo posicionamento respeitando as 
medidas principais. O logotipo REFORMADOR deve estar dentro 
do quadrado determinado pela arte acima, na porta dianteira 
do veículo. Ele não pode ultrapassar as medidas da extremidade 
superior e inferior. 
Logotipos HORIZONTAIS podem usar toda a LARGURA do 
quadrado, com início em 28/48 da largura L, término em 36/48 da 
largura L e altura proporcional. Já os logotipos VERTICAIS podem 
usar toda a ALTURA do quadrado, começando na posição 16/32 
da altura A e terminando, no máximo, em 26/32 da altura A, com 
largura proporcional. 

2

2

4

4

(L)

(A)

3

3 5 6

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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ADESIVOS TRASEIROS

- A extremidade INICIAL do logotipo VIPAL deve começar na 
posição 8/32 da largura LT e o seu FINAL deve terminar na posição 
14/32 da largura LT. A extremidade SUPERIOR do logotipo VIPAL 
deve iniciar na posição 16/32 da altura A.

-  A extremidade INICIAL do logotipo REFORMADOR deve começar 
na posição 19/32 da largura LT, e o seu FINAL deve terminar na 
posição 23/32 da largura LT. A extremidade SUPERIOR do logotipo 

REFORMADOR deve iniciar na posição 16/32 da altura A, alinhando 
com o logotipo Vipal.

- O logotipo REFORMADOR deve estar dentro das medidas 
determinadas pelo grid acima, seja ele horizontal ou vertical. 
Dependendo dos detalhes de cada modelo de automóvel, é 
permitido ajustes e novo posicionamento respeitando as medidas 
principais.

VEÍCULOS
passeio

4

(LT)

2

4

(A)

3

2 3

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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VEÍCULOS
opções conforme segmentos de atuação do reformador

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

 

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

 

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

 

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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VEÍCULOS
fiorino

Estabelecemos a largura (L) a partir da distância entre os eixos, e 
a altura (A) a partir do espaço entre o assoalho e o teto do veículo.

- A largura entre eixos (L) foi segmentada em 6 partes iguais. 
Cada uma das partes foi subdividida em 8 pedaços iguais. O total 
das 6 partes multiplicado por suas 8 subdivisões é igual a 48 
subdivisões. Essas são as medidas utilizadas para orientar a posição 
dos elementos (os dois logotipos) na largura do automóvel.

- A altura do veículo (A) foi segmentada em 4 partes iguais. Cada 
uma das partes foi subdividida em 8 pedaços iguais. O total das 4 
partes multiplicado por suas 8 subdivisões é igual a 32 subdivisões. 
Essas são as medidas utilizadas para orientar a posição dos 
elementos (os dois logotipos) na altura do automóvel.

- A largura da traseira (LT) foi determinada pela distância total 
da traseira do veículo e segmentada em 4 partes iguais (também 
subdividida em 8 pedaços iguais).

2

4

(L)

(A)

3

(LT)

45 642 3 2 3

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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VEÍCULOS
fiorino

ADESIVOS LATERAIS

- A extremidade INICIAL do logotipo VIPAL deve começar em 
1/48 da largura L. A extremidade SUPERIOR das palavras 
CARGO, AGRO E OTR do logotipo VIPAL deve iniciar na posição 
18/32 da altura A.

- A extremidade INICIAL do logotipo REFORMADOR deve começar 
na posição 28/48 da largura L, e o seu FINAL deve terminar na 
posição 36/48 da largura L. A extremidade SUPERIOR do logotipo 
REFORMADOR deve iniciar na posição 18/32 da altura A e 
terminar em até 27/32 da altura A. 

- Dependendo do tamanho das portas de cada modelo, é permitido 

ajustes e novo posicionamento respeitando as medidas principais. 

O logotipo REFORMADOR deve estar dentro do quadrado 
determinado pela arte acima, na porta dianteira do veículo. 
Ele não pode ultrapassar as medidas da extremidade superior e 
inferior. Logotipos HORIZONTAIS podem usar toda a LARGURA 
do quadrado, com início em 28/48 da largura L, término em 36/48 
da largura L e altura proporcional. Já os logotipos VERTICAIS 
podem usar toda a ALTURA do quadrado, começando na posição 
18/32 da altura A e terminando, no máximo, em 27/32 da altura A, 
com largura proporcional.

2

2

4

4

(L)

(A)

3

3 5 6

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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ADESIVOS TRASEIROS

- A extremidade INICIAL do logotipo VIPAL deve começar na 
posição 22/32 da largura LT e o seu FINAL deve terminar na 
posição 27/32 da largura LT. A extremidade SUPERIOR da BOLA 
do logotipo VIPAL deve iniciar na posição 20/32 da altura A.

-  A extremidade INICIAL do logotipo REFORMADOR deve começar 
na posição 23/32 da largura LT, e o seu FINAL deve terminar na 
posição 27/32 da largura LT. A extremidade SUPERIOR do logotipo 

REFORMADOR deve iniciar na posição 23/32 da altura A, 
e seu término, no máximo, até a posição 27/32 da altura A.

- O logotipo REFORMADOR deve estar dentro das medidas 
determinadas pelo grid acima, seja ele horizontal ou vertical. 
Dependendo dos detalhes de cada modelo de automóvel, é 
permitido ajustes e novo posicionamento respeitando as 
medidas principais.

VEÍCULOS
fiorino

2

2

4

(A)

3

(LT)

43

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

 

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

 

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

VEÍCULOS
opções conforme segmentos de atuação do reformador

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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2

2

3 4

4

5 6

(L)

(A)

3

2 3 4

(LT)

VEÍCULOS
caminhonete

Estabelecemos a largura (L) a partir da distância entre os eixos, e 
a altura (A) a partir do espaço entre o assoalho e o teto do veículo.

- A largura entre eixos (L) foi segmentada em 6 partes iguais. 
Cada uma das partes foi subdividida em 8 pedaços iguais. O total 
das 6 partes multiplicado por suas 8 subdivisões é igual a 48 
subdivisões. Essas são as medidas utilizadas para orientar a posição 
dos elementos (os dois logotipos) na largura do automóvel.

- A altura do veículo (A) foi segmentada em 4 partes iguais. Cada 
uma das partes foi subdividida em 8 pedaços iguais. O total das 
4 partes multiplicado por suas 8 subdivisões é igual a 32 
subdivisões. Essas são as medidas utilizadas para orientar a 
posição dos elementos (os dois logotipos) na altura do automóvel.

- A largura da traseira (LT) foi determinada pela distância total 
da traseira do veículo e segmentada em 4 partes iguais (também 
subdividida em 8 pedaços iguais).

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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VEÍCULOS
caminhonete

ADESIVOS LATERAIS

- A extremidade INICIAL do logotipo VIPAL deve começar na 
posição 7/48 da largura L.  A extremidade SUPERIOR do 
logotipo VIPAL deve iniciar na posição 19/32 da altura A.

- A extremidade INICIAL do logotipo REFORMADOR deve começar 
na posição 30/48 da largura L, e o seu FINAL deve terminar na 
posição 36/48 da largura L. A extremidade SUPERIOR do logotipo 
REFORMADOR deve iniciar na posição 16/32 da altura A. 

- Dependendo do tamanho das portas de cada modelo, é 
permitido ajustes e novo posicionamento respeitando as medidas 

principais. O logotipo REFORMADOR deve estar dentro 
do quadrado determinado pela arte acima, na porta dianteira 
do veículo. 

Ele não pode ultrapassar as medidas da extremidade superior e 
inferior. Logotipos HORIZONTAIS podem usar toda a LARGURA 
do quadrado, com início em 30/48 da largura L, término em 36/48 
da largura L e altura proporcional. Já os logotipos VERTICAIS 
podem usar toda a ALTURA do quadrado, começando na posição 
16/32 da altura A e terminando, no máximo, em 24/32 da altura 
A, com largura proporcional. 

2

2

3 4

4

5 6

(L)

(A)

3 �

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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- A extremidade INICIAL do logotipo VIPAL deve começar na posição 
6/32 da largura LT e o seu FINAL deve terminar até a posição 
13/32 da largura LT. A extremidade SUPERIOR do logotipo VIPAL 
deve iniciar na posição 17/32 da altura A.

- A extremidade INICIAL do logotipo REFORMADOR deve começar 
na posição 20/32 da largura LT, e o seu FINAL deve terminar na 
posição 24/32 da largura LT. A extremidade SUPERIOR do logotipo 

ADESIVOS TRASEIROS

REFORMADOR deve iniciar na posição 16/32 da altura A, 
e seu término, no máximo até a posição 22/32 da altura A.

- O logotipo REFORMADOR deve estar dentro das medidas 
determinadas pelo grid acima, seja ele horizontal ou vertical. 
Dependendo dos detalhes de cada modelo de automóvel, é 
permitido ajustes e novo posicionamento respeitando as medidas 
principais.

2 4

(LT)

3

2

4

(A)

3

VEÍCULOS
caminhonete

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

 
 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

 
 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

VEÍCULOS
opções conforme segmentos de atuação do reformador

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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VEÍCULOS
caminhão branco

Estabelecemos a largura (L) e altura (A) a partir do tamanho total 
do baú do caminhão.

- A largura total do baú (L) foi segmentada em 4 partes iguais. 
Cada uma das partes foi subdividida em 8 pedaços iguais. O total 
das 4 partes multiplicado por suas 8 subdivisões é igual a 32 
subdivisões. Essas são as medidas utilizadas para orientar a 

posição dos elementos (os dois logotipos) na largura total do baú.

- A altura total do baú (A) foi segmentada em 2 partes iguais. 
Cada uma das partes foi subdividida em 8 pedaços iguais. 
O total das 2 partes multiplicado por suas 8 subdivisões é igual 
a 16 subdivisões. Essas são as medidas utilizadas para orientar a 
posição dos elementos (os dois logotipos) na altura total do baú.

1

2

2

3 4

(L)

(A)

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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VEÍCULOS
caminhão branco

ADESIVOS LATERAIS

- A extremidade INICIAL do logotipo VIPAL deve começar na posição 
3/32 da largura do baú (largura L). A extremidade SUPERIOR do 
logotipo VIPAL deve iniciar na posição 3/16 da altura do baú (altura A).

- A extremidade INICIAL do logotipo REFORMADOR deve começar 
na posição 22/32 da largura do baú (largura L) e terminar até a 
posição 29/32 (largura L). A extremidade SUPERIOR do logotipo 
REFORMADOR deve iniciar na mesma posição do logotipo VIPAL,
na posição 3/16 da altura do baú (altura A). Ele deve terminar até a
posição 12/16 da altura A.

- O logotipo REFORMADOR deve estar dentro do quadrado 
determinado pela arte acima. Ele não pode ultrapassar as medidas 
da extremidade superior e inferior, nem a distância lateral em 
relação ao logotipo VIPAL. Logotipos HORIZONTAIS podem usar 
toda a LARGURA do quadrado, com início em 22/32 da largura do 
baú (largura L), término em 29/32 da largura do baú (largura L) 
e altura proporcional. Já os logotipos VERTICAIS podem usar toda 
a ALTURA do quadrado, começando na posição 3/16 da altura do 
baú (altura A) e terminando, no máximo, em 12/16 da altura do 
baú (altura A), com largura proporcional.

(L)

(A)

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br



  MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL - VIPAL REDE AUTORIZADA33

VEÍCULOS
caminhão branco

ADESIVOS TRASEIROS

- A extremidade SUPERIOR do logotipo VIPAL deve iniciar na 
posição 3/16 da altura do baú (altura A) e deve ficar centralizado 
na largura da porta. Os segmentos do REFORMADOR (carga, 
agro e OTR) devem ficar ao lado DIREITO do logotipo VIPAL e o 
fio vermelho deve estar alinhado pela base da letra L do logotipo 
VIPAL (conforme a ilustração acima). 

- O logotipo REFORMADOR deve iniciar na posição 6/16 da altu-
ra do baú (altura A) e terminar até a posição 10/16 (altura A). 

- O logotipo REFORMADOR deve ficar na porta DIREITA do baú, 
abaixo dos segmentos, a partir de uma visão de fora (conforme a 
ilustração). Ambos devem ser centralizados na porta direita.

1

2

(A)

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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VEÍCULOS
opções conforme segmentos de atuação do reformador

 

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR  

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

 

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR   

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

 

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR   

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br



  MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL - VIPAL REDE AUTORIZADA35

VEÍCULOS
caminhão azul

O caminhão baú em fundo azul VIPAL segue as mesmas 
especificações do caminhão baú com fundo branco.

Neste caso, o logotipo VIPAL estará na versão monocromática 

branca sobre o fundo azul, assim como os segmentos 
(carga, agro e OTR). O fio permanecerá vermelho. 

O logotipo do REFORMADOR será em versão monocromática branca.

LOGO
REFORMADOR

1

2

2

3 4

(L)

(A) LOGO
REFORMADOR

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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VEÍCULOS
opções conforme segmentos de atuação do reformador

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

 

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR  

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

 

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR  

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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LOGO
REFORMADOR

1

1

2

2

3 4

LOGO
REFORMADOR

(A)

(L)

VEÍCULOS
caminhão branco, opção com imagem

O caminhão baú com a opção de imagem, também segue as 
mesmas especificações do caminhão baú com fundo branco.

Neste caso, o adesivo dos PNEUS deve ser posicionado sempre 
de forma centralizada com o logotipo VIPAL, independente da 
quantidade de imagens de PNEUS.

A base do adesivo dos PNEUS deve estar na base do baú, 
conforme a ilustração.

O limite SUPERIOR do adesivo dos PNEUS deve estar sempre 
posicionado em 1/2 da altura do baú  (altura A).

LOGO
REFORMADOR

1

1

2

2

3 4

LOGO
REFORMADOR

(A)

(L)

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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VEÍCULOS
outros modelos de caminhão branco, opção com imagem

 

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

  

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

 

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

 

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

 

 (xx) xxxx.xxxx (xx) xxxx.xxxx (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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1

1

2

2

3 4

(L)

(A)

VEÍCULOS
caminhão azul, opção com imagem

O caminhão baú em fundo azul VIPAL com a opção de imagem, 
também segue as mesmas especificações do caminhão baú com 
fundo branco.

Neste caso, o logotipo VIPAL estará na versão monocromática 
branca sobre o fundo azul, assim como os segmentos (carga, 
agro e OTR). O fio permanecerá vermelho. O logotipo do 
REFORMADOR será em versão monocromática branca.

O adesivo dos PNEUS deve ser posicionado sempre de forma 
centralizada com o logotipo VIPAL, independente da quantidade 
de imagens de PNEUS. A base do adesivo dos PNEUS deve estar 
na base do baú, conforme a ilustração.

O limite SUPERIOR do adesivo dos PNEUS deve estar sempre 
posicionado em 1/2 da altura do baú  (altura A).

1

1

2

2

3 4

(L)

(A)

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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VEÍCULOS
outros modelos de caminhão azul, opção com imagem

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR  

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR   

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR  

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR  

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR  

 (xx) xxxx.xxxx (xx) xxxx.xxxx (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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VEÍCULOS
caminhão aberto

Para o caminhão aberto estabelecemos a largura (L) a partir da
distância entre o chassi dianteiro e a frente do caminhão. Dividimos 
a largura e a altura em 2 partes iguais. Cada uma das partes foi 
subdividida em 16 pedaços iguais.  

A extremidade INICIAL do logotipo VIPAL deve começar na posição 
1/16 da largura do baú (largura L). E sua ALTURA deve ser posicionada
em 6/16 da altura (A), sempre observando que o logotipo deve ficar, 
obrigatoriamente, na área livre entre a maçaneta e o vidro da porta.

O logotipo do REFORMADOR deve estar dentro do quadrado 
determinado pela arte acima. Ele não pode ultrapassar as medidas 
da extremidade superior e inferior da arte acima. Logotipos 
HORIZONTAIS podem usar toda a LARGURA do quadrado, com 
início em 8/16 da largura do baú (largura L), término em 12/16 
da largura do baú (largura L) e altura proporcional. Já os logotipos 
VERTICAIS podem usar toda a ALTURA do quadrado, posicionados
no quadrante 9/18 da altura (altura A) e término no quadrante 
11/16 da altura (altura A), e largura proporcional. Dependendo do 
tamanho das portas de cada modelo, é permitido ajustes e novo 
posicionamento respeitando as medidas principais.   

2

2

(L)

(A)

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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VEÍCULOS
opções conforme segmentos de atuação do reformador

 

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

 

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

 (xx) xxxx.xxxx

LOGO
REFORMADOR

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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UNIFORMES
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identificação com logotipos
UNIFORMES

Uniformes devem ser produzidos em tecido 
branco ou azul escuro, sempre com logotipo 
Vipal monocromático.

Na parte da frente, as marcas Vipal e do 
reformador devem ser aplicadas na altura 
padrão para uniformes, uma ao lado da 
outra, com a marca Vipal à esquerda. Nas 
costas, a marca Vipal deve ficar logo abaixo 
da gola e acima da marca do reformador. 

O tamanho e proporção das marcas deve 
seguir a referência das imagens ao lado. 

Quando feitas camisas, o logotipo deve ser 
bordado somente na parte da frente. 

Sempre solicite os arquivos padrão e encaminhe os materiais 
para aprovação através do e-mail marketing@vipal.com.br

MARCA DO
REFORMADOR

MARCA DO
REFORMADOR

MARCA DO
REFORMADOR

MARCA DO
REFORMADOR
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identificação com logotipos
UNIFORMES

Os bonés devem ser produzidos em 
tecido azul marinho ou cinza com 
logotipo Vipal monocromático. 

A marca Vipal deve estar na parte da 
frente e a marca do cliente pode ser 
aplicada nas duas laterais do boné. O 
tamanho e proporção das marcas deve 
seguir a referência das imagens a seguir. 

LOGO DO
CLIENTE

LOGO DO
CLIENTE

Sempre solicite os arquivos padrão e encaminhe os materiais 
para aprovação através do e-mail marketing@vipal.com.br



  MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL - VIPAL REDE AUTORIZADA46

modelos de bonés
UNIFORMES

LOGO DO
CLIENTE

LOGO DO
CLIENTE

MODELO COMUM
- Modelo americano 6 gomos
- Tecido brim normal azul marinho
- Frente entretelada
- Acabamento em algodão colorido
- Carneira em algodão 4 costuras 
- Aba sanduíche
- Fecho em tecido e presilha de metal 
niquelada com botão e pino de metal, 
encapado com tecido da mesma cor 
- Logotipo em impressão digital

MODELO TRUCKER
- Modelo americano 6 gomes com 4 telas 
- Tecido helanca azul marinho, entrelelado 
com espuma e jersey
- Acabamento em algodão colorido 
- Carneira sarja 4 costuras 
- Aba com 4 costuras 
- Fecho em velcro 
- Botão e pino de metal, encapado com 
tecido da mesma cor 
- Logotipo bordado com 3.000 pontos no 
gomo frontal 

Sempre solicite os arquivos padrão e encaminhe os materiais 
para aprovação através do e-mail marketing@vipal.com.br
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PLACAS
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com logotipo do reformador
PLACAS DE ESTRADA

A Vipal disponibiliza modelos de placas de estrada para 
serem personalizados com as informações de cada 
reformador, sempre indicando o segmento de atuação ao 
lado do logotipo da Vipal Rede Autorizada. Nela é possível 
colocar a distância em que se encontra a reformadora, 
telefone, endereço e serviços prestados. 

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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com nome do reformador por extenso
PLACAS DE ESTRADA

A Vipal disponibiliza modelos de placas de estrada para 
serem personalizados com as informações de cada 
reformador, sempre indicando o segmento de atuação ao 
lado do logotipo da Vipal Rede Autorizada. Nela é possível 
colocar a distância em que se encontra a reformadora, 
telefone, endereço e serviços prestados. 

Reformador

Reformador

Reformador

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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com pneu agro, logotipo ou nome do reformador
PLACAS DE ESTRADA

A Vipal disponibiliza modelos de placas de estrada para 
serem personalizados com as informações de cada 
reformador, sempre indicando o segmento de atuação ao 
lado do logotipo da Vipal Rede Autorizada. Nela é possível 
colocar a distância em que se encontra a reformadora, 
telefone, endereço e serviços prestados. 

Reformador Reformador

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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outros modelos com grafismo
PLACAS DE ESTRADA

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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outros modelos com grafismo e pack de bandas
PLACAS DE ESTRADA

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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PLACAS DE ESTRADA
outros modelos com grafismo e pack de bandas

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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outros modelos com imagem de fundo
PLACAS DE ESTRADA

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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PLACAS DE ESTRADA
outros modelos com imagem de fundo

Solicite a arte de acordo com seu segmento de atuação e 
encaminhe os materiais para aprovação através do e-mail 
marketing@vipal.com.br
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FACHADA
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FACHADA REFORMADORES VIPAL
padrão cromático

Cinza escuro 
(barramento inferior)
Tinta acrílica Suvinil E159 F CT TR
Tinta acrílica Coral Dulux 30BB 16/031

Cinza claro 
(paredes, barramento superior, portas, janelas, batentes)
Tinta acrílica Suvinil C159 F E CT TR
Tinta acrílica Coral Dulux 30BB 53/012

Azul (testeiras)
RAL 5013
Oracal 050
ACM PRO 127C
Tinta esmalte ou PU Coral Azul Del Rey

Vermelho (faixa na testeira)
RAL 3000
Oracal 031
ACM PRO 128C

Aqui apresentamos o padrão cromático para 
a identidade visual do ambiente externo das 
reformadoras da Vipal Rede Autorizada. 
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O processo de instalação e manutenção de fachadas é de responsabilidade da Vipal Borrachas, afim 
de garantir a padronização entre todos os integrantes da Rede Autorizada. Qualquer manutenção só 
pode ser feita sob consulta e autorizada pela empresa.

instalação e manutenção
FACHADA REFORMADORES VIPAL

Reformador
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Na base do prédio deve ser pintado o 
BARRAMENTO INFERIOR (B1) na cor cinza escuro, 
medindo 1,20 m de altura a partir do chão.

As paredes devem ser pintadas na cor cinza 
claro, bem como os batentes nas portas e janelas, 
quando houver.

pintura externa
FACHADA REFORMADORES VIPAL

BI

Paredes com pastilhas ou azulejos deverão ser pintadas 
com tinta PU ou Poliéster ou esmalte sintético. Para locais 
com revestimento cerâmico, utilizar tinta esmalte sintético. 

Nas portas de vidro ou vitrines, deve ser aplicado adesivo 
jateado de com a logotipo Vipal e logotipo do reformador. 
Este elemento deve estar a 1,20 m do piso.

Reformador
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A TESTEIRA (T) deve ser pintada no padrão azul e conter os seguintes elementos:

 LOGOTIPO VIPAL + SEGMENTOS DO REFORMADOR (carga, agro, OTR) + FAIXA VERMELHA
 NOME DO REFORMADOR

FACHADA REFORMADORES VIPAL
testeira

T

1 2

1

2

Reformador
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A FAIXA (F) deve ser pintada no padrão vermelho e sua base deve estar alinhada com a base da TESTEIRA (T).

O posicionamento do conjunto dos elementos (logotipo Vipal + segmento(s) do reformador + nome do 
reformador) deve ser sempre centralizado horizontalmente na testeira 

TESTEIRA
construção

F

OS ELEMENTOS DA TESTEIRA DEVEM ESTAR CENTRALIZADOS HORIZONTALMENTE

Reformador
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O tamanho da testeira e logotipo Vipal variam de acordo com o tamanho do prédio. Este padrão foi determinado 
a fim de obter unidade gráfica e estrutural, e também para que o material empregado na produção da testeira 
seja melhor aproveitado, já que alguns materiais são vendidos em formatos pré-definidos, como o ACM.

até 10 m

entre 10 e 15 m

entre 15 e 20 m

acima de 20 m

1,10 m

1,60 m

2,00 m

2,40 m

3,08 m x 0,82 m

4,11 m x 1,10 m

5,12 m x 1,37 m

6,22 m x 1,66 m

TESTEIRA
construção

0,
82

 m

3,08 m

1,
10

 m

4,11 m

Comprimento 
do prédio

Altura 
da testeira

Medidas
Logotipo Vipal

Detalhamento
Logotipo Vipal

1,
37

 m

5,12 m

1,
66

 m

6,22 m
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Em prédios com áreas mais altas que 2,40 m para a testeira, deve-se acrescentar o BARRAMENTO SUPERIOR (BS) 
cinza claro em cima ou embaixo, nunca podendo ter altura maior do que a TESTEIRA (T).  

Altura máxima da TESTEIRA (T): Letra I acima da letra I do logotipo Vipal (1).
Altura máxima do BARRAMENTO SUPERIOR (BS): Letra I do logotipo Vipal (1). 

T

BS 1
1

TESTEIRA
construção

Reformador
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As marcações em amarelo estabelecidas abaixo configuram as distâncias entre os elementos principais da TESTEIRA (T):

A distância entre o FIO VERMELHO (F) e a base das letras do LOGOTIPO VIPAL é determinada pela altura entre a parte 
superior do triângulo interno da letra A e o topo da mesma letra (1).

A espessura do FIO VERMELHO (F) é a medida entre a base da letra A (2) e o início do traço horizontal da mesma letra. 
O FIO VERMELHO (F) começa na base da letra V e termina no fim da última letra do segmento.

Reformador

Reformador

Reformador

TESTEIRA
construção
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O texto com o nome do segmento do reformador deve ser escrito com a letra FRUTIGER LT STD 75 black, em letras maiúsculas.

A altura do nome do segmento do reformador é a medida existente entre a base da letra A e a base do triângulo interno da 
mesma letra (3) e a sua distância horizontal do logotipo Vipal é medida pela haste da letra P (4) do logotipo.

Quando houver mais de um segmento na fachada, eles devem ser separados por um traço vertical. A distância entre as 
palavras e o traço vertical, é a base da letra “R” da palavra “CARGA” (5).

segmento(s) do reformador

Reformador

Reformador

Reformador

TESTEIRA
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O texto com o nome do Reformador deve ser escrito com a letra FRUTIGER LT STD 75 black, em letras minúsculas com a 
inicial maiúscula. Deve ser utilizado um nome curto, como o reformador é conhecido na região, sem utilizar a razão social. 

O posicionamento vertical do nome do Reformador (6) é determinado pelo alinhamento entre a base do orifício da letra P 
e a base das letras do logotipo Vipal.

TESTEIRA
nome do reformador

Reformador

Reformador

Reformador
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Posicionamento horizontal do nome do Reformador (7): a distância entre o logotipo e o nome deve 
ser igual à largura das letras IPI (7), colocadas a partir da última letra do segmento do reformador.

TESTEIRA
nome do reformador em testeiras com até 10 metros lineares

Reformador

Reformador

Reformador
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Reformador

Reformador

Reformador

TESTEIRA
nome do reformador em testeiras acima de 10 metros lineares

Posicionamento horizontal do nome do Reformador (7): a distância entre o logotipo e o nome deve ser igual à 
largura das letras IPAL (7), colocadas a partir da última letra do segmento do reformador.
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TOTEM
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TOTEM
bandeira Vipal

box de pneus novos

box do reformador

construção

totem 15 m

O desenho do Totem é do tipo bandeira e faz alusão a uma 
seta, com a função de indicar ao observador a direção em 
que se encontra o reformador.

O totem padrão tem 15 metros, e suas versões menores 
de 12 e 5 m devem ser usadas nos casos de restrição de 
altura, como em cidades que possuem a Lei Cidade Limpa, 
ou em casos de aproveitamento de estrutura pronta.

O totem de 15 e 12 metros deve ser composto por 3 placas: 
bandeira Vipal, box do reformador e box de pneus novos. 

No totem de 5 metros, o box do reformador e o box de 
pneus novos deve ficar na mesma placa. 
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TOTEM
medidas

1 
m

2 
m

1 
m

2 
m

6 m

2,5 m
5,

3 
m

1 
m

2 
m

1 
m

2 
m

6 m

2,5 m

8,
2 

m

5 
m

1 
m

0,
66

2 m

3,
2 

m

70 cm

12
 m

15
 m

bandeira Vipal

box de pneus novos

box do reformador
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A bandeira superior deve ter o logotipo 
Vipal sempre na versão monocromática 
branca sobre fundo azul, e receber um 
corte com inclinação de 105º.

No totem de 15 e 12 metros, a placa deve 
medir 6 x 2 m, e no totem de 5 metros 
deve medir 2 x 0,66 m.

A marca Vipal deve ficar centralizada 
na área retangular do módulo, conforme 
indicado pelas linhas pontilhadas, 
respeitando a margem de 30 cm
na placa maior e 10 cm na placa menor. 

As lonas utilizadas devem ser Sansuy 
Sanlux VII 440g ou similar e os adesivos 
devem ser ORACAL 651 ou similar.

bandeira Vipal
TOTEM

105º
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No box do reformador deve constar, nessa ordem:
- logotipo do reformador, sempre em fundo branco
- segmento(s) de reforma
- serviços prestados

O(s) segmento(s) de reforma e os serviços prestados 
devem estar na fonte FRUTIGER LT STD 75 BLACK, em 
caixa alta e sempre na cor branca sobre fundo azul. 

Se houver mais de um segmento de reforma, deve ser 
separado pela barra “|”.

As lonas utilizadas devem ser Sansuy Sanlux VII 440g 
ou similar e os adesivos devem ser ORACAL 651 ou similar.

TOTEM
box do reformador
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Os serviços devem respeitar a ordem de prioridade abaixo:
- Reforma de Pneus
- Maxitruck 
- Truck Center
- Balanceamento (descartar quando utilizar Truck Center)
- Alinhamento (descartar quando utilizar Truck Center)
- Borracharia (descartar quando utilizar Truck Center)
- Troca de Óleo
- Duplagem de Pneus
- Pneus Novos (descartar quando utilizar logo Fate)
- Número de telefone do reformador (xx) xxxx xxxx.*
*É possível incluir o símbolo do WhatsApp antes do telefone 

do reformador no seguinte formato:       (xx) xxxxx-xxxx.

Nomes não permitidos: 
- Serviços
- Comércio
- Pneus Usados
- Montagem
- Desmontagem
- Reforma
- Acessórios
- Reforma a frio
- Vulcanização
- Recauchutagem
- Recapagem

TOTEM
box do reformador
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Os serviços são dispostos sobre grade construída 
seguindo a medida de “x”, que é igual à altura 
da área azul “a”dividido por 12 (doze).

x = a/12

A marca do reformador, segmento(s) e serviços 
devem estar centralizados e não devem 
ultrapassar a margem de“x/2”.

Todos os nomes devem ter o mesmo tamanho de 
letra.

As faixas divisórias entre os nomes devem 
respeitar a margem de “x”.
 

box do reformador
TOTEM

a

x

x

x/2
x

x/2

x

x
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box de pneus novos
TOTEM

x

x

No box de pneus novos, o reformador 
que comercializar produtos Fate deve 
acrescentar esse logotipo. 

No totem de 15 e 12 metros, o box deve medir 
2,5 x 1 m, e no totem de 5 metros deve 
medir 70 cm x 17 cm fazendo parte da placa 
do reformador. 

O logo Fate deve ser aplicado sempre em 
fundo branco e não deve ultrapassar a 
margem de “x”.

Caso o estabelecimento não comercialize 
produtos Fate, essa área será excluída.
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PONTO DE APOIO
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PONTO DE APOIO
construção

Pontos de apoio receberão um dos modelos de 
placa abaixo, dependendo do seu tamanho. 

Solicite ao Marketing os arquivos padrão. 

AQUI TEM
AQUI TEM

AQUI TEM
AQUI TEM

Sempre solicite os arquivos padrão e encaminhe os materiais 
para aprovação através do e-mail marketing@vipal.com.br
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PONTO DE APOIO
construção

Essas placas devem ser fixadas preferencialmente na 
cor azul claro, do lado esquerdo da fachada, em área 
neutra e que não interfira no layout do local. 

A identificação de reformador e da borracharia 
poderão seguir a ordem que o estabelecimento definir.

AQUI TEM

Sempre solicite os arquivos padrão e encaminhe os materiais 
para aprovação através do e-mail marketing@vipal.com.br
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IDENTIDADE INTERNA
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IDENTIDADE INTERNA
padrão cromático

Cinza escuro (barramento inferior)
Tinta acrílica Suvinil E159 F CT TR
Tinta acrílica Coral Dulux 30BB 16/031

Cinza claro (portas, janelas, batentes)
Tinta acrílica Suvinil C159 F E CT TR
Tinta acrílica Coral Dulux 30BB 53/012

Azul (parede em destaque)
Tinta acrílica Suvinil D079 FGCT EN
Tinta acrílica Coral Dulux 99BG 22/432

Creme (paredes recepção)
Tinta acrílica Suvinil Z004 FECT AL
Tinta acrílica Coral Dulux 44YY 87/118

Aqui apresentamos o padrão cromático para 
a identidade visual do ambiente interno das 
reformadoras da Vipal Rede Autorizada. 

Branco (paredes e pilares das áreas de produção)
Tinta acrílica
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IDENTIDADE INTERNA
pintura interna - produção

Em ambientes internos de área de produção ou serviços de borracharia, as paredes e pilares 
devem ser pintados de branco para transmitir a impressão de limpeza e aumentar a claridade. 

Para minimizar a impressão de sujeira causada pelas marcas de pneus, o barramento cinza 
continua sendo utilizado com altura padrão de 1,2 m.
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IDENTIDADE INTERNA
pintura interna - recepção

Para agregar ainda mais valor às reformadoras, o ambiente de recepção deve receber uma pintura específica. As paredes 
devem ser pintadas na cor Creme, com excessão de uma delas que deve ser escolhida para ser destacada em Azul claro.

Para o piso, sugere-se uma cor neutra e clara, como tons entre marfim e carvalho. Recomendamos que este ambiente seja 
mantido limpo, tenha uma decoração sóbria e organizada visualmente para não comprometer a imagem da empresa e da Vipal. 
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IDENTIDADE INTERNA
placa - recepção

Na parede destacada em Azul claro deve ser aplicada uma placa com logotipos do reformador e da Vipal, conforme 
simulado abaixo. O tamanho da placa deve ser avaliado caso a caso, sendo proporcional ao tamanho da parede, e o 
logotipo do reformador pode medir até 2x o logotipo da Vipal. O logotipo do reformador deve ser aplicada sempre 
em fundo branco e o logotipo da Vipal na versão monocromática branca em fundo azul. 

Material recomendado: Placa de MDF com pintura automotiva, tinta PU ou Poliester, logotipos em adesivo de recorte.

Sempre solicite os arquivos padrão e encaminhe os materiais 
para aprovação através do e-mail marketing@vipal.com.br
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IDENTIDADE INTERNA
placas de identificação

Para complementar a identidade visual dos ambientes, deve-se utilizar as placas de identificação 
padrão, podendo ser utilizadas como móbiles ou fixadas nas paredes, conforme simulação abaixo. 

Sempre solicite os arquivos padrão e encaminhe os materiais 
para aprovação através do e-mail marketing@vipal.com.br
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EQUIPAMENTOS
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A fim de padronizar as empresas parceiras da 
Vipal, sugerimos as cores ao lado para pintura dos 
equipamentos, que seguem as normas vigentes de 
segurança. 

Quando o equipamento possuir isolamento 
externo, a cor do corpo permanece a original do 
material de revestimento.

As demais partes do equipamento devem seguir 
orientações das normas NR10, NR12, NR13 e 
NR17.

padrão cromático
EQUIPAMENTOS

Logo Vipal
RAL 5026

Painel elétrico
RAL 7032

Base, suporte da porta e fundo
RAL 7043

Corpo do equipamento
RAL 7047

Partes móveis
Munsell 2.5yr6/14
Referência de marca Renner Laranja auto brilho 
1165
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O logotipo a ser utilizada é a versão monocromática 
azul de Vipal Rede Autorizada sem slogan.

logotipo
EQUIPAMENTOS
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Nas autoclaves, o tamanho do logotipo deve ser de 
1 metro de largura e altura proporcional, mesmo as 
autoclaves tendo tamanhos diferentes.

autoclave
EQUIPAMENTOS
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Em Monovias, Postes para monovias e 
Corrimões, a cor definida é Amarelo.

monovias
EQUIPAMENTOS

Munsell 5y8/12
Referência de marca Kisalux Killing 
Sintético Industrial auto brilho 2622*

*Para outras marcas de tinta utilizar,
como referência, cor Amarelo Segurança.
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A tubulação que percorre as instalações da reformadora deve seguir as cores específicas de acordo com o seu tipo de uso. 

Em calhas e tubulações para fiação elétrica a cor definida é Cinza escuro. Munsell N 3.5. Referência de marca Renner Cinza médio 
1170 ou Glasurit Cinza médio 5343 9885. No caso de calhas feitas de material galvanizado, deve permanecer a cor original.

tubulações
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A tubulação que percorre as instalações da reformadora deve seguir as cores específicas de acordo com o seu tipo de uso. 

Em calhas e tubulações para fiação elétrica a cor definida é Cinza escuro. Munsell N 3.5. Referência de marca Renner Cinza médio 
1170 ou Glasurit Cinza médio 5343 9885. No caso de calhas feitas de material galvanizado, deve permanecer a cor original.

tubulações
EQUIPAMENTOS

Ar comprimido
Equipamentos 

de proteção
Água potável 
e industrial

Munsell 2.5 PB 4/10 

Referência de marca 
Renner esmalte Azul 
França ou Glasurit 

esmalte Azul França + 
write 48 + green 12.

Munsell 5 R 4/14

Referência de marca 
Renner esmalte 

sintético Vermelho 
1135 ou Glasurit 

5344 1051. 

Munsell 10 GY 6/6

Referência de marca 
Renner Verde auto 

brilho 1113. 

Vapor

Branco ou quando 
houver revestimento 
para isolamento de 
temperatura deve 
permanecer a cor 

alumínio.

Exaustor

Alumínio opalecente 

Referência de marca 
Killing 3507.

Vácuo

Cinza claro

Munsell N 6.5.
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A tubulação que percorre as instalações da reformadora deve seguir as cores específicas de acordo com o seu tipo de uso. 
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Branco ou quando 
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temperatura deve 
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alumínio.
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Cinza claro

Munsell N 6.5.
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A tubulação que percorre as instalações da reformadora deve seguir as cores específicas de acordo com o seu tipo de uso. 
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A tubulação que percorre as instalações da reformadora deve seguir as cores específicas de acordo com o seu tipo de uso. 
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A tubulação que percorre as instalações da reformadora deve seguir as cores específicas de acordo com o seu tipo de uso. 
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A tubulação que percorre as instalações da reformadora deve seguir as cores específicas de acordo com o seu tipo de uso. 
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DÚVIDAS E  INFORMAÇÕES

marketing@vipal.com.br
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