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Introdução 

Queridos amigos, 
Obrigado por usar um pouco do seu tempo 
para rever o guia de identidade visual 
Friendship Force International. Várias versões 
do logotipo e do slogan da Friendship Force 
International estão disponíveis para você no 
site da FFI - www.friendshipforce.org. Este 
guia explica como baixar os logotipos e 
imagens fornecidos pela FFI, e também como 
usá-los de forma a cumprir os padrões da FFI. 
Ele também oferece idéias sobre como usar 
os logotipos e imagens para promover o seu 
clube. 

Nossa esperança é que, com o tempo, o 
logotipo da Friendship Force se torne 
reconhecido como uma imagem autônoma, da 
mesma maneira que a "maçã" da Apple ou os 
"Arcos Dourados" do McDonald's. Para 
alcançar essa visão, é essencial que sempre 
que a imagem da Friendship Force for 
utilizada, seja em conformidade com as 
diretrizes contidas neste guia, o que garante 
uma representação unificada e clara, além de 

proteger a imagem da marca da Friendship 
Force. 

Depois de ter se familiarizado com o logotipo 
e os procedimentos associados ao seu uso, 
você estará pronto para começar a usar a 
marca Friendship Force. Qualquer alteração 
feita em um logotipo mostrado neste manual 
deve ser aprovada pela Friendship Force 
International. Entre em contato conosco para 
aprovação de layouts criativos para 
publicidade impressa e web, incluindo 
anúncios, boletins informativos, materiais 
promocionais, páginas da web e produtos de 
marca. 

Para questões de aprovação ou uso, entre em 
contato com: support@friendshipforce.org 

http://www.friendshipforce.org/
mailto:support@friendshipforce.org
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O logo internacional . 
 

O logo internacional pode ser apresentado 
tanto na vertical quanto na horizontal, desde 
que respeite quatro regras: 

A. O ícone de seis cores (círculo da amizade). 

B. O texto “Friendship Force” em preto 
abaixo do ícone. 

C. “INTERNATIONAL” em caixa alta 
abaixo de “Friendship Force”. 

D. A notificação de marca registrada ® 
estar posicionada como nos exemplos 
a seguir. 

Todas as versões do logo apresentadas nesta 
página podem ser encontradas no website da 
FFI no formato .JPG para a utilização em 
vários tipos de documentos tanto para 
impressão quanto para mídia digital. 
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Logos dos clubes 
Os logotipos “individuais” de clubes têm sido 
criados e podem ser encontrados no site da 
FFI. Se você tiver dificuldades para acessar 
estes logos, ou se o logotipo “individual” do 
seu clube ainda não foi criado, entre em 
contato com support@friendshipforce.org 
para auxílio. 

A seguir, podem ser vistos dois exemples de 
clubes que criaram seus logotipos individuais. 
O que consiste no círculo da amizade acima 
das palavras “Friendship Force” e o nome do 
clube abaixo é chamado de logotipo “vertical”. 
O logo “horizontal” utiliza os mesmos 
elementos, porém, o texto é apresentado à 
direita do círculo da amizade. Em ambos, 
apenas o ícone do círculo da amizade foi 
utilizado. 

Muitos clubes desenvolveram um ícone local 
para representar seu clube em banners ou 
boletins informativos. Estes podem ser 
usados ao lado do logotipo da FFI. Quando 
um ícone do clube local é usado, ele sempre 
deve ser colocado à direita do logotipo 
individual do clube da Friendship Force, e 
SOMENTE, a versão horizontal do logotipo 
deve ser usada. A seguir são apresentadas 
duas maneiras de se utilizar o ícone local (a 
correta e a errada) em conjunto com o 
logotipo individual. 

mailto:support@friendshipforce.org
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Usando o logotipo . 
1. Espaço em branco 

Uma área sem imagem chamada de “espaço 

em branco” faz parte de todo logo da 

Friendship Force. O espaço em branco não 

pode ser coberto por texto ou imagem. 

 

2. Redimencionar o logotipo 

Quando o logo for redimencionado, proporções 

devem ser respeitadas. Isto quer dizer que não 

importa o quão grande ou pequeno é o local 

onde o logotipo será exibido. Em muitos 

programas de edição de imagem isto é feito 

segurando-se a tecla SHIFT enquanto se 

arrasta o canto da imagem. Os exemplos a 

seguir mostram o que acontece quando as 

proporções não são respeitadas. 

Sempre tome o cuidado de garantir que 

n e n h u m a p a r t e d o l o g o t i p o f i q u e 

“cortada” (como na imagem a seguir) na mídia 

utilizada. 
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Usando o logotipo 
3. Alterações não permitidas 

Não separe o círculo da amizade do texto que 
deve acompanhá-lo. 

Não é permitido utilizar o texto em torno do 
símbolo. 

Nenhuma parte do logotipo da Friendship 
Force deve ser utilizada como parte do logotipo 
individual do clube. 

4. Banner para web 

O logotipo horizontal serve para utilização na 
web, incluindo banners do Facebook e 
cabeçalhos de sites como mostrado abaixo. 

Se desejado, o logotipo do clube pode ser 
colocado à direita do logotipo da Friendship 
Force horizontal. 

NUNCA o logotipo da Friendship Force deve 
ser sobreposto por outra imagem. 

O logotipo do clube deve ser do mesmo 
tamanho do logotipo da Friendship Force. 
APENAS a versão horizontal do logo deve ser 
utilizada na web. 
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Cores . 
O logotipo da Força da Amizade se reproduz 
bem em impressoras a jato de tinta com cores 
modernas ou a laser. Essas impressoras 
usam o que é chamado de "escala de cores 
CMYK" composto por azul (C), magenta (M), 
amarelo (Y) e preto (K). Os valores das cores 
do processo das seis cores da Força da 
Amizade são mostrados aqui - pequenas 
variações nas cores são esperadas. Se você 
tiver dúvidas ou precisar de assistência, entre 
em contato com a Maggie Smith. 

As impressoras comerciais costumam usar 
cores Pantone (PMS), e os códigos de cores 
PMS são fornecidos aqui também. Se você 
estiver usando uma empresa de impressão 
(Gráfica) local para ter uma brochura, cartaz 
ou faixa impressa, forneça essas informações 
à gráfica para que elas possam combinar as 
cores oficiais o mais próximo possível. 

1. Escala de cores (CMYK) 

A escala de cores CMYK é a mais utilizada. 
Os logotipos individuais foram criados usando 
essa escala. 

2. Escala de cinza 

A escala de cinza é comum quando se está 
utilizando uma fotocopiadora para produzir o 
boletim do clube, por exemplo, o logotipo 
pode ser usado como mostrado nas imagens 
a seguir. Caso seu clube precise de um 
logotipo individual neste formato, entre em 
contato com a Maggie Smith. 
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Slogan 
O slogan “Compartilhe diferentes pontos de 

vista. Descubra coisas em comum.” pode ser 

usado em azul, preto ou branco (se usado em 

um fundo escuro). 

O slogan é formado por duas frases curtas, 

“Compartilhe diferentes pontos de vista.” e 

“Descubra coisas em comum.”. Ambas as 

frases se iniciam com a primeira letra 

maiúscula e com as demais letras minúsculas. 

Cada frase termina com um ponto final. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com 

Maggie Smith (maggie@friendshipforce.org). 

A fonte para a versão  azul  é chamada de 

“TeX Gyre Adventor” e é a mesma utilizada no 

logotipo da Friendship Force. 

 

 

A fonte para a versão preta é chamada “Bad 

Script” e combina com a utilizada no site da 

Friendship Force. 

 

Download “ ”

Download “Bad Script”

http://friendshipforce.org/wp-content/uploads/2017/06/bad_script.zip
http://friendshipforce.org/wp-content/uploads/2017/06/bad_script.zip
http://friendshipforce.org/wp-content/uploads/2017/06/TeX-Gyre-Adventor-2.zip
http://friendshipforce.org/wp-content/uploads/2017/06/TeX-Gyre-Adventor-2.zip
http://friendshipforce.org/wp-content/uploads/2017/06/TeX-Gyre-Adventor-2.zip
http://friendshipforce.org/wp-content/uploads/2017/06/TeX-Gyre-Adventor-2.zip
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Exemplos de uso 
 

Alguns exemplos de nossos clubes: 

 

Este banner incrível feito em tecido apresenta o logotipo da 
FF Marrocos de forma brilhante. 

 

A Friendship Force Bogotá comemora com este 
lindo bolo com o logo da FFI 

 

O site da FF Canadá apresenta este banner, colocando o logotipo oficial ao lado do local – Ótimo trabalho, amigos! 
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Perguntas frequentes 
Se você tiver algum problema, poderá 
encontrar respostas aqui. Por favor entre em 
contato com support@friendshipforce.org se 
a solução do seu problema não for 
encontrada neste guia. 

P. O logotipo está sendo impresso como 
uma caixa preta ou cinza. 

Cheque as configurações de sua impressora. 
Pode ser que a impressão de imagens esteja 
desabilitada. 

P. O logotipo não aparece direito (alto e 
fino ou curto e largo). 

Ao redimensionar o logotipo, certifique-se de 
respeitar as proporções. Isso significa manter 
as mesmas proporções de largura e 
comprimento, independentemente do quão 
grande ou quão pequeno seja o tamanho do 
logotipo exibido. Em muitos editores de 
imagem isso é feito segurando-se a tecla 
SHIFT enquanto se redimensiona. 

P. Falta parte do meu logotipo. 

Quando redimensionar o logotipo, tome o 
cuidado para que seu editor de imagens não 
apenas redimensione a caixa em torno da 
imagem sem alterar a imagem contida nela. 
Em muitos programas, para se redimensionar 
respeitando a proporção, deve-se segurar a 
tecla SHIFT ao arrastar as bordas para 
aumentar ou diminuir a imagem. Veja as 
instruções na página 6. 

P. As imagens não são exibidas no PDF ou no 
e-mail 
Deve haver  uma  caixa no topo que lhe 
permita baixar imagens. Clique nessa caixa e 
as imagens serão exibidas para esse 
documento individual. Você pode alterar as 
configurações do seu navegador ou continuar 
a escolher se deseja baixar imagens cada vez 
que você vê a mensagem. 

P. Quando eu abro o logotipo ele tem um 
fundo colorido 

Troque o programa de visualização de 
imagens. Caso você precise de ajuda com 
isso, peça ajuda a alguám com conhecimento 
em computação. 

P. Eu preciso de um logotipo num formato 
diferente de .JPG 

Entre em contato com 
support@friendshipforce.org por email 
solicitando um formato diferente. 

P. Eu preciso do logotipo do meu clube em 
escala de cinza. 

Entre em contato com 
support@friendshipforce.org por email para 
fazer esta solicitação.


	Introdução
	Queridos amigos,

	Usando o logotipo .
	Espaço em branco
	Redimencionar o logotipo
	Alterações não permitidas
	Banner para web

	Cores .
	Escala de cores (CMYK)
	Escala de cinza

	Slogan
	Exemplos de uso
	Perguntas frequentes
	P. O logotipo está sendo impresso como uma caixa preta ou cinza.
	P. O logotipo não aparece direito (alto e fino ou curto e largo).
	P. Falta parte do meu logotipo.
	P. As imagens não são exibidas no PDF ou no e-mail
	P. Quando eu abro o logotipo ele tem um fundo colorido
	P. Eu preciso de um logotipo num formato diferente de .JPG
	P. Eu preciso do logotipo do meu clube em escala de cinza.


