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Neste manual estão as definições conceituais, estratégicas e as 

normas que estabelecem os critérios para a aplicação correta da 

identidade visual das marcas Nutriplan®. Se for necessário, um 

profissional de comunicação poderá auxiliá-lo a fazer a correta 

leitura e tradução da linguagem gráfica na aplicação destas normas 

durante a implantação e manutenção dos projetos, assim como na 

continuidade do trabalho e possíveis adequações às situações não 

previstas neste manual.

O uso das regras aqui determinadas irá colaborar diretamente para o 

fortalecimento da comunicação visual da marca, estabelecendo um 

nível eficaz de entendimento por parte de todos.

Reproduza os arquivos originais deste documento através de 

processo digital para preservar com segurança o design original 

dos logotipos e sua identidade. Quaisquer modificações e formas 

de utilização diferenciadas devem ser consultadas e aprovadas pelo 

marketing Nutriplan®. Obrigado.
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A marca Nutriplan foi desenvolvida com 
o propósito de transmitir uma maior 
conexão com a natureza e uma paixão 
pela preservação da Terra.

Para o símbolo da marca, foi criada uma 
associação indireta do planeta terra, o “N” 
de Nutriplan, e a folha que representa a 
natureza e o meio ambiente.

SOBRE O 

CONCEITO DA 
MARCA
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Tipografia:
Em seu ponto central o pingo da letra “i” 
menção a uma semente que foi plantada e que 
cultivou no que é a empresa, as letras do nome 
se unem umas às outras como se fossem raízes, 
referência à origem da empresa familiar, raiz 
forte que faz com que a empresa cresça sólida 
através dos anos.

Forma Circular:
Infinito, vida, valor, segurança, modernidade, 
eternidade, proteção, harmonia, integridade, 
totalidade, movimento, perfeição, evolução, terra.

Forma da Folha:
Verdade, honestidade, mudança, 
ciclo de vida, plenitude, natureza, 
meio ambiente, saúde, pureza, 
felicidade e prosperidade.

Corte na Folha:
Sugere a faixa que corta a bandeira 
Brasileira onde se posiciona o lema 
“Ordem e Progresso”, referência por 
ser uma empresa 100% Brasileira.

Plantar, trabalhar a terra, formar, 
desenvolver, aperfeiçoar, instruir, 
dedicar, interessar e conservar.

Boa, social, orgânica, pública, 
moderna, amigos, família, 
amorosa, animada, religiosa, 
nutritiva, movimentada, 
evolutiva, harmônica e feliz.

Cores completamente 
opostas que no contexto 
de sua junção criam 
um equilíbrio na 
perceptividade visual.

O VERMELHO simboliza: 
terra, energia, emoção, amor, 
amizade, agressividade, força, 
vitória, otimismo, liderança e 
prazer.

O VERDE simboliza: 
sustentabilidade, ecologia, 
sorte, natureza, conforto, 
equilíbrio, esperança, 
crescimento, fertilidade, saúde, 
vida, juventude e renovação.
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O uso consistente da Marca 
Nutriplan® é fundamental para 
que possamos construir uma 
imagem sólida, ganhar visibilidade 
e reconhecimento, e destacar a 
Nutriplan® de seus concorrentes.

A integridade da marca deve ser 
respeitada sempre: ela não pode ser 
condensada, alongada ou alterada de 
maneira alguma.
Quando modificada torna o 
significado da marca confuso, logo, 
diminui o seu impacto.

Marca em cores
É a versão preferencial 1 da Marca 
Nutriplan®, com o Verde PANTONE® 
370C e o Vermelho PANTONE® 
7619C. E deve ser usada sempre 
que possível, a versão preferencial 
2, também é permitido usar, 
quando a aplicabilidade preferencial 
1 comprometer a qualidade e 
vizualização da marca.

Marca em preto com retícula
Deve ser usada em materiais 
impressos a uma cor (preto) como 
jornais, por exemplo.

Marca monocromática
Deve ser aplicada quando houver a 
necessidade de uma cor sólida (marca 
e traço) para atender às necessidades 
de produção.

Marca em cores (Preferencial 1) Marca em negativo (Preferencial 2)

Marca em preto com retícula.

Marca monocromática em positivo (em preto) Marca monocromática em negativo (em preto)

VERSÕES DA MARCA
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O diagrama mostrado aqui é uma 
referência para a escolha da versão 
certa da Marca Nutriplan®, quando 
aplicada sobre fundos de diversas 
tonalidades.

O uso preferencial da Marca 
Nutriplan® em cores é sobre fundo 
branco. Mas ela pode ser aplicada 
sobre fundos de cor quando o 
valor de cor do fundo estiver entre 
0% e 30%; e a marca em negativo 
(caixa em vermelho) deve ser usada 
quando o fundo estiver acima de 
30%, depois da conversão para a 
escala de cinza.

A marca em preto com retícula 
deve ser usada também quando o 
valor da cor de fundo estiver entre 
0% e 30%, utilizados em materiais 
de impressão em uma cor (preto).

Em materiais impressos a marca 
monocromática em positivo 
deve ser usada quando o fundo 
estiver entre 0% e 50%; e a marca 
monocromática em negativo (em 
branco) deve ser usada quando o 
fundo estiver acima de 50%, depois 
da conversão para a escala de cinza.

Nota: Qualquer exceção de 
aplicação da Marca Nutriplan® 
deverá ser autorizada pela área de 
Marketing da empresa.

Marca em cores: ajuste o fundo, se for necessário, para garantir bom contraste e facilidade de leitura.

Marca em preto com retícula.

Marca monocromática em positivo (em preto) Marca monocromática em negativo (em preto)

APLICAÇÃO SOBRE FUNDOS
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A versão acompanhada do slogan 
deve ser utilizada em materiais 
promocionais como anúncios, feiras, 
catálogos, folders, entre outros 
– ou seja, que serão distribuídos 
ou instalados fora da empresa e 
podem ser utilizados como meio de 
comunicação. 
Sempre deve se respeitar 
sua tipografia, cor e posição 
preestabelecido com a marca.

LOGO E SLOGAN

8



Esta é a logotipia preferencial, ou seja, é a principal forma de apresentação 
da marca Nutriplan® e será recomendada sempre em primeira instância.
Recomenda-se utilizar sempre que possível, a versão vertical.

Nutriplan® Logo Horizontal
(Use apenas quando a restrição de espaço 
não permite a Orientação Vertical)

Nutriplan® Símbolo
(Pode ser usado sozinho, 
SOMENTE POR APROVAÇÃO.
Contato marketing@nutriplan.com.br)

PANTONE® 370C
CMYK> C66 / M25 / Y100 / K6
RGB> R113 / G140 / B52
WEB> 718B33 

PADRÃO TIPOGRAFICO

COLORIMETRIA

PANTONE® 7619C
CMYK> C16 / M82 / Y80 / K5
RGB> R173 / G76 / B59
WEB> AD4B3A

1. PLUTO (Modificado)
Medium

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !”#$%&/()=?*

1. LEWIS HAND
Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !”#$%&/()=?*
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O tamanho e a perfeita legibilidade da Marca Nutriplan® 
devem ser sempre observados no momento da 
reprodução. Para preservar a clareza e garantir a 
qualidade da reprodução impressa, a marca nunca deve 
ser aplicada com menos de 20 mm de largura.

Esta aplicação deve ser adotada apenas nos impressos 
em papel. Em qualquer outro material deve ser 
previamente testado.

Esta área é determinada para evitar 
interferências de outros elementos na 
identidade visual da marca Nutriplan®. 
Seu objetivo é assegurar a integridade 
da marca no caso de aproximações 
de elementos gráficos ou outras 
assinaturas que possam danificar sua 
imagem original.

Orientação:
O espaçamento correto (x) é igual a 
altura da letra “ l ” presente no lettering 
da marca Nutriplan®, independente de 
suas dimensões.

REDUÇÃO MÁXIMA PERMITIDA

ÁREAS DE PROTEÇÃO

20 mm
0,79’’
59 Pixels

20 mm
0,79’’
59 Pixels
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A malha construtiva serve como guia 
para os casos de reprodução à mão. É 
proibido o redesenho ou reprodução da 
logotipia a partir de outras fontes que 
não as digitais. Caso seja necessário, 
solicite os arquivos ao Marketing.

MALHA CONSTRUTIVA
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A aplicação correta da Marca 
Nutriplan® preserva sua integridade 
e garante a sua perfeita leitura. 
Qualquer modificação na marca 
altera seu significado, confunde o 
leitor e diminui o seu impacto.

1. NÃO alongue ou altere a marca de 
maneira alguma.

2. NÃO recrie ou altere o logotipo.

3. NÃO mude as cores da marca.

4. NÃO aplique a marca sobre imagens 
que não permitam a sua perfeita 
leitura.

5. NÃO desrespeite a posição do 
slogan da marca.

6. NÃO use a marca em 3D, com 
efeitos de degradê, contorno ou 
sombras.

7. NÃO aplique a marca sobre fundos 
que não permitam a sua perfeita 
leitura.

8. NÃO separe o símbolo do logotipo 
ou altere as suas relações e 
proporção.x

9.  NÃO omita elementos do logo.

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

APLICAÇÕES INCORRETAS
DA MARCA
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A família de fontes e suas variantes indicadas abaixo compõem o padrão tipográfico utilizado junto à marca Nutriplan®. Evite utilizar outras 
fontes de letra e, se alguma inclusão for necessária, deve ser previamente informada e aprovada pelo Marketing.

Fonte que compõe a logotipia da empresa. Pode ser utilizada em materiais 
de comunicação.

Fonte de uso exclusivo para textos. Também pode ser utilizada como
fonte auxiliar em textos descritivos ou técnicos em materiais de
comunicação.

Fonte de uso exclusivo para materiais de comunicação.

Fonte de uso exclusivo para uso em materiais de uso interno e
apresentações em PPT.

PADRÃO TIPOGRÁFICO
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Momentos precisam ser 
cultivados: relacionamentos, 

amizades duradouras, 
projetos pensando no 
futuro e em gerações 

futuras, momentos que lhe 
tragam nostalgia com boas 

lembranças, cultivar a mente 
mantendo-a ativa. 

Cultivar a alegria, leveza de 
espírito que renova a vida 

com entusiasmo e nos move a 
cada dia para a construção da 

felicidade. 
É o que a Nutriplan      

quer cultivar com você!
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ARQUITETURA
DA MARCA

PRODUTOR DE MUDAS

Bandejas 

Embalagens

Potes

para produção de mudas

JARDINAGEM & HORTICULTURA

Vasos injetados

Vasos rotomoldado

Mangueiras

Divisores

Mantas

Ferramentas

Regador

CUIDADO PARA PLANTAS

Fertilizantes

Terras/Adubos

Coberturas vasos

Repelentes

DECORAÇÃO & PAISAGISMO

Vasos rotomoldados

Vasos injetados decorativos

Artigos decorativos

Móveis
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PADRÃO PARA 
VINCULAÇÃO 
DE IMAGENS
COM A MARCA
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Imagens meramente ilustrativas para referência. Fonte: Internet 17



Marca em cores (Preferencial) Marca (Versão para Bordado)

Marca monocromática em positivo (em preto) Marca monocromática em negativo (em preto)

VERSÕES DA MARCA - NUTRIPLAN PRODUTOR

PANTONE®7748C
CMYK> C54 / M37 / Y90 / K14
RGB> R125 / G127 / B61
WEB> 7D7E3C 

COLORIMETRIA

PANTONE® 7505C
CMYK> C43 / M56 / Y74 / K26
RGB> R122 / G96 / B67
WEB> 796042

PADRÃO TIPOGRÁFICO

1. SANS CULOTTES
Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !”#$%&/()=?*

NUTRIPLAN
PRODUTOR
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Marca em cores (Preferencial 1) Marca em negativo (Preferencial 2)

Marca monocromática em positivo (em preto) Marca monocromática em negativo (em preto)

VERSÕES DA MARCA - NUTRIPLAN JARDINS

PANTONE® 370C
CMYK> C66 / M25 / Y100 / K6
RGB> R113 / G140 / B52
WEB> 718B33 

PADRÃO TIPOGRÁFICO

COLORIMETRIA

PANTONE® 7619C
CMYK> C16 / M82 / Y80 / K5
RGB> R173 / G76 / B59
WEB> AD4B3A

1. PLUTO (Modificado)
Medium

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !”#$%&/()=?*

2. Brannboll Smal
Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOP...
!”#$%&/()=?*

jardins
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Marca em cores (Preferencial)

Marca monocromática em positivo (em preto) Marca monocromática em negativo (em preto)

VERSÕES DA MARCA - VITAPLAN

PANTONE® 7698C
CMYK> C77 / M47 / Y30 / K5
RGB> R84 / G115 / B139
WEB> 54728A 

PADRÃO TIPOGRÁFICO

COLORIMETRIA

PANTONE® 7490C
CMYK> C62 / M22 / Y83 / K3
RGB> R126 / G151 / B80
WEB> 7E964F

PANTONE® 7549C
CMYK> C0 / M33 / Y100 / K0
RGB> R240 / G181 / B0
WEB> EFB500

1. PLUTO (Modificado)
Medium

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !”#$%&/()=?*

70% 40%

15%
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Marca em cores (Preferencial 1)

Versão horizontal

Marca em negativo (Preferencial 2)

Marca monocromática em positivo (em preto) Marca monocromática em negativo (em preto)

VERSÕES DA MARCA - TERRAZA NUTRIPLAN

PANTONE® 187C
CMYK> C6 / M100 / Y100 / K28
RGB> R146 / G20 / B30
WEB> 92131E 

COLORIMETRIA

PANTONE® 5615C
CMYK> C65 / M42 / Y59 / K17
RGB> R101 / G114 / B97
WEB> 647261

PADRÃO TIPOGRÁFICO

1. PLUTO
Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !”#$%&/()=?*

1. Pushikin (Modificado)
Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !”#$()=?

NUTRIPLAN
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