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DESIGN GRÁFICO
Robson Lima
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Este manual estabelece as regras gráficas para a utilização da marca e 
aplicação da identidade visual do Cycl’in Azores. Estas recomendações 
devem ser objetivamente respeitadas e aplicadas, de forma a favorecer 
a coerência gráfica, assim como a clareza e o reconhecimento da marca. 

Devido à relevância que tem a imagem gráfica na identidade de uma 
marca, o presente documento foi elaborado no sentido de definir e 
normalizar a imagem corporativa do Cycl’in Azores.

Na eventualidade de existirem dúvidas, ou necessidade de 
esclarecimentos adicionais, deverá ser contatada a Associação de 
Ciclismo dos Açores (ACA) e, consequentemente, o Designer Gráfico 
responsável pela elaboração do projeto (Robson Lima).

Em circunstância alguma, nenhum dos elementos explicados e 
ilustrados neste manual deverá ser alterado. As normas descritas neste 
manual deverão ser sempre respeitadas aquando da utilização da 
marca, uma vez que modificações não autorizadas poderão fragilizar a 
sua identidade.

APRESENTAÇÃO
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O objetivo principal no qual assentou o projeto de branding visou a 
criação de uma marca versátil, que integrasse grande facilidade de 
aplicação e implementação em diferentes contextos, com elevada 
legibilidade e, em associação a isto, fosse capaz de fomentar a sua 
própria notoriedade. 

A marca, e a sua utilização, têm ainda por objetivo afirmar 
a RAA como destino de excelência para a prática do turismo 
ativo, nomeadamente para a prática do ciclismo em todas as 
suas vertentes, promovendo, desta forma, os Açores através da 
organização de eventos de natureza diversa (BTT, Estrada) junto de 
diferentes públicos e em diferentes ilhas, potenciando o que cada 
ilha tem de melhor para oferecer a quem as visita.

Ciclismo, turismo, trilhos (atividades ao ar livre), região, foram os 
conceitos centrais que concorreram para o resultado do produto 
final agora apresentado. 

Por se tratar de um rebranding, a versão anterior da marca 
também emprestou referências ao projeto, contudo, por não se 
adequar aos objetivos definidos pela ACA para aquilo que deveria 
ser a nova marca Cycl’in Azores, o conceito final obtido não traduz 
uma evolução da marca original (na perspetiva da sua identidade 
visual), mas sim uma identidade nova, com fortes características 
identitárias, respondendo assim ao pretendido, integrando, ainda 
assim, a propriedade de não romper com referências visuais 
anteriores, assegurando uma transição harmoniosa.

CA

L

VERSÃO ANTERIOR 

PIN GPS BICICLETA

TRILHOS TURÍSTICOS LEGIBILIDADE

ELEMENTOS DA MARCA
Briefing
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O símbolo da marca foi desenvolvido a partir do conceito de um 
monograma, recorrendo à combinação de letras que integram o 
logótipo da marca.

Neste caso em concreto, o monograma reflete as três primeiras letras 
de  Cycl’in, dando forma a elementos iconográficos da bicicleta. Desta 
forma, é o próprio símbolo que remete para a prática desportiva em 
apreço, o que gera, por um lado, um forte sentimento de pertença 
por parte dos praticantes, e, por outro, impede, ou limita, qualquer 
possibilidade de viés de percepção relacionado com o âmbito do 
Cycl’in Azores.

Este símbolo complementa o logótipo da marca: Cycl’in Azores.

Cycl’in

C CY

ELEMENTOS DA MARCA
Monograma
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O rebranding da marca Cycl’in Azores surge a partir da necessidade 
de conferir ao símbolo maior versatilidade nas diferentes 
possibilidades de aplicação e, consequentemente, na melhoria da sua 
legibilidade, o que favorece a sua aplicação em diferentes superfícies 
e materiais, digitais e impressos. 

A atualização da marca também possibilitou a definição de uma 
identidade visual sólida e atual. Assim, pode considerar-se que a nova 
identidade do Cycl’in Azores apresenta-se de forma forte, coesa e 
apelativa.

ELEMENTOS DA MARCA
Símbolo e logótipo

CICLISTA/PIN GPS

BICICLETA

MONOGRAMA

SINALÉTICA DE TRILHOS
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Como se referiu em nota introdutória, este manual é um instrumento 
de trabalho fundamental para o sucesso da marca, ilustrando e 
definindo as diferentes utilizações da identidade gráfica da mesma e, 
neste caso concreto, do sistema de assinaturas da marca.

Para assegurar uma maior flexilidade visual à marca, foi desenvolvida 
uma assinatura complementar (horizontal), para situações nas 
quais se entenda que a legibilidade e o equilíbrio estético/visual 
da aplicação serão beneficiados (e.g. situações em que o espaço 
disponível não permita a utilização da versão principal). Em todo 
o caso, faz-se notar que a utilização da assinatura horizontal é a 
exceção, não a regra. 

ELEMENTOS DA MARCA
Assinatura principal e complementar

ASSINATURA PRINCIPAL/LEITURA VERTICAL ASSINATURA COMPLEMENTAR/LEITURA HORIZONTAL
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GRELHA DE CONSTRUÇÃO
Assinatura principal

Aqui poderá observar as diretrizes que mostram a grelha usada para 
estabelecer a relação entre os elementos que compõem a marca. Esta 
relação, cuidadosamente estudada, representa a base do sistema de 
identidade, nunca devendo ser alterada na sua proporção.

X

X/3

X/3
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X

X/3 X/3

GRELHA DE CONSTRUÇÃO
Assinatura complementar

Também no que à assinatura complementar diz respeito, é possível 
observar as diretrizes que mostram a grelha usada para estabelecer a 
relação entre os elementos que compõem esta variação. 

Uma vez mais, a relação, cuidadosamente definida, representa a 
base do sistema de identidade, e não poderá ser alterada na sua 
proporção.
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Paris aut ex enient lam, excerepro eniminis sequam quiatet offici vendis exercil icabo. Ut lab idus ea nulpa 
quam sit ad quam atquis re inum rendis nonempo rescienet ent, ut adis aut ullaboris enist, quodi cor adi natia 
volendunto consedi ant, simus idel et labore ratisimet quam hariberspel mostrum res volest ut omni qui rem 
volut quas dolest, te por sequae ventibeaquos enimodis modios nus molorum est estibus exerepeliqui as et 
molupta volenet molectaquis estempor sa cuscil in nihici ni se volut ommossimin nistrum quation est, corum 
ut porrum cusantis et estiberio modipienis aborita tempore lab int pelesse quaspienim quibus eat es eum ditas 
alit haribus escipsapient pro ipiet, sam harciet, qui ad magnatis rem aut ab ipistium am, sitatus eatures equiam 
laccum quides est alias enet incit excerep udandus doluptatem sectem re cusdaessume modis mi, nonecere 
etum facepel lantur soloresti dolupiciae nobitatures consect otatemo luptatur? Quiatem porionsed mi, volupta 
sed molupta tendebi tiorem qui omnimax imustio doluptatur, torpores autestinis essunt esediam, coribeaqui 
dolorer cipicium qui suntorestrum doluptatat aperionsed ut harum faceper uptatio bearum que nus num cor 
autae volorrum ilis autem sa nam, officia spiente mo culparis doloria veliqui odis ut escit et fuga. Nemque si 
sit il iunt am ullorer ferupta quias molorem perrorem fugiatum vellisci dolenda ped quation sequodite omnis 
is voloratasit, nimus nos molorem nume labore modit alignimaxim comniet faccatiis a quo ommostios volorec 
uptatureprem aut faccullacia de eos quundit aspelescil mo cus del excerum arcia et labori quissust, ut liquiam 
ut faccab inulparupta veliquibus, sima qui occumque sapictur re, consequisti ut istibus, quae officae et lab 
ipsum exerum venis erest, sus, te nonsequatque nos modio blaborpore ma volupta voloribus atur sequos aut 
untionsende maximintia ne nis vel min restrum re est, nullabor aped quis ex erae nihilia sus esti volut opti cus.
Ignis aut inum ad maiost plicide ssumquisint exernat ectibus esequatempos is que con comnis nonseque velis 
nonsenis ea num simet volor aut lab ipsam, ut fuga. Molendi cideliq uatiameniet rere, ut aut et de et odi dolume 
deratia cum qui conseri aerruntiam volecepudi ipsusci none del iminihi ctotatio. Ut fuga. Itatem rerum es 
molorecto tet debist, tem doluptatur, quis renim auda comnis sus moditat ecestem enim dolesti scimporio. 
Et est quam, venimusant idipsum fugit, vel modigendae ex estium int fuga. Nequamenimil in repercim 
velique quia ducilitatur, saperehendel mi, si dignis none vollit liae labo. Ipsum, sant venieni squibus quid et 
officiet est adic tem autatiume ipisque volorpo reperum dolent faceptis niet mos explab idis estia inimos niet 
dolorum, tecepra expliquae porem reperspit, nobitiam simet eos raecati undiam elenimil id explit doloritium, 
aut officita none nat et earum incte estotatur aces molor as mint et voluptatem. Umenet volore nonem. 
Otaquis est, cus id quidende nis volupta tibus, officia tiorepedi ventist res conseditaest odi omnimin vellupt 
Paris aut ex enient lam, excerepro eniminis sequam quiatet offici vendis exercil icabo. Ut lab idus ea nulpa 
quam sit ad quam atquis re inum rendis nonempo rescienet ent, ut adis aut ullaboris enist, quodi cor adi natia 
volendunto consedi ant, simus idel et labore ratisimet quam hariberspel mostrum res volest ut omni qui rem 
volut quas dolest, te por sequae ventibeaquos enimodis modios nus molorum est estibus exerepeliqui as et 
molupta volenet molectaquis estempor sa cuscil in nihici ni se volut ommossimin nistrum quation est, corum 
ut porrum cusantis et estiberio modipienis aborita tempore lab int pelesse quaspienim quibus eat es eum ditas 
alit haribus escipsapient pro ipiet, sam harciet, qui ad magnatis rem aut ab ipistium am, sitatus eatures equiam 
laccum quides est alias enet incit excerep udandus doluptatem sectem re cusdaessume modis mi, nonecere 
etum facepel lantur soloresti dolupiciae nobitatures consect otatemo luptatur? Quiatem porionsed mi, volupta 
sed molupta tendebi tiorem qui omnimax imustio doluptatur, torpores autestinis essunt esediam, coribeaqui 
dolorer cipicium qui suntorestrum doluptatat aperionsed ut harum faceper uptatio bearum que nus num cor 

MARGENS DE SEGURANÇA
Assinatura principal

Deve, em qualquer circunstância, ser respeitado o espaço mínimo 
entre a marca Cycl’in Azores e quaisquer elementos a ela associados.

Nos casos em que a margem de segurança não for respeitada, 
fica patente a desarmonia no trabalho final, no qual a margem 
é comprimida por força dos demais elementos adicionados à 
composição.

X/3

X/3 X/3

X/3X/3
MARGEM DE SEGURANÇA

MARGEM DE SEGURANÇA
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Paris aut ex enient lam, excerepro eniminis sequam quiatet offici vendis exercil icabo. Ut lab idus ea nulpa 
quam sit ad quam atquis re inum rendis nonempo rescienet ent, ut adis aut ullaboris enist, quodi cor adi natia 
volendunto consedi ant, simus idel et labore ratisimet quam hariberspel mostrum res volest ut omni qui rem 
volut quas dolest, te por sequae ventibeaquos enimodis modios nus molorum est estibus exerepeliqui as et 
molupta volenet molectaquis estempor sa cuscil in nihici ni se volut ommossimin nistrum quation est, corum 
ut porrum cusantis et estiberio modipienis aborita tempore lab int pelesse quaspienim quibus eat es eum ditas 
alit haribus escipsapient pro ipiet, sam harciet, qui ad magnatis rem aut ab ipistium am, sitatus eatures equiam 
laccum quides est alias enet incit excerep udandus doluptatem sectem re cusdaessume modis mi, nonecere 
etum facepel lantur soloresti dolupiciae nobitatures consect otatemo luptatur? Quiatem porionsed mi, volupta 
sed molupta tendebi tiorem qui omnimax imustio doluptatur, torpores autestinis essunt esediam, coribeaqui 
dolorer cipicium qui suntorestrum doluptatat aperionsed ut harum faceper uptatio bearum que nus num cor 
autae volorrum ilis autem sa nam, officia spiente mo culparis doloria veliqui odis ut escit et fuga. Nemque si 
sit il iunt am ullorer ferupta quias molorem perrorem fugiatum vellisci dolenda ped quation sequodite omnis 
is voloratasit, nimus nos molorem nume labore modit alignimaxim comniet faccatiis a quo ommostios volorec 
uptatureprem aut faccullacia de eos quundit aspelescil mo cus del excerum arcia et labori quissust, ut liquiam 
ut faccab inulparupta veliquibus, sima qui occumque sapictur re, consequisti ut istibus, quae officae et lab 
ipsum exerum venis erest, sus, te nonsequatque nos modio blaborpore ma volupta voloribus atur sequos aut 
untionsende maximintia ne nis vel min restrum re est, nullabor aped quis ex erae nihilia sus esti volut opti cus.
Ignis aut inum ad maiost plicide ssumquisint exernat ectibus esequatempos is que con comnis nonseque velis 
nonsenis ea num simet volor aut lab ipsam, ut fuga. Molendi cideliq uatiameniet rere, ut aut et de et odi dolume 
deratia cum qui conseri aerruntiam volecepudi ipsusci none del iminihi ctotatio. Ut fuga. Itatem rerum es 
molorecto tet debist, tem doluptatur, quis renim auda comnis sus moditat ecestem enim dolesti scimporio. 
Et est quam, venimusant idipsum fugit, vel modigendae ex estium int fuga. Nequamenimil in repercim 
velique quia ducilitatur, saperehendel mi, si dignis none vollit liae labo. Ipsum, sant venieni squibus quid et 
officiet est adic tem autatiume ipisque volorpo reperum dolent faceptis niet mos explab idis estia inimos niet 
dolorum, tecepra expliquae porem reperspit, nobitiam simet eos raecati undiam elenimil id explit doloritium, 
aut officita none nat et earum incte estotatur aces molor as mint et voluptatem. Umenet volore nonem. 
Otaquis est, cus id quidende nis volupta tibus, officia tiorepedi ventist res conseditaest odi omnimin vellupt 
Paris aut ex enient lam, excerepro eniminis sequam quiatet offici vendis exercil icabo. Ut lab idus ea nulpa 
quam sit ad quam atquis re inum rendis nonempo rescienet ent, ut adis aut ullaboris enist, quodi cor adi natia 
volendunto consedi ant, simus idel et labore ratisimet quam hariberspel mostrum res volest ut omni qui rem 
volut quas dolest, te por sequae ventibeaquos enimodis modios nus molorum est estibus exerepeliqui as et 
molupta volenet molectaquis estempor sa cuscil in nihici ni se volut ommossimin nistrum quation est, corum 
ut porrum cusantis et estiberio modipienis aborita tempore lab int pelesse quaspienim quibus eat es eum ditas 
alit haribus escipsapient pro ipiet, sam harciet, qui ad magnatis rem aut ab ipistium am, sitatus eatures equiam 
laccum quides est alias enet incit excerep udandus doluptatem sectem re cusdaessume modis mi, nonecere 
etum facepel lantur soloresti dolupiciae nobitatures consect otatemo luptatur? Quiatem porionsed mi, volupta 
sed molupta tendebi tiorem qui omnimax imustio doluptatur, torpores autestinis essunt esediam, coribeaqui 
dolorer cipicium qui suntorestrum doluptatat aperionsed ut harum faceper uptatio bearum que nus num cor 

MARGENS DE SEGURANÇA
Assinatura complementar

Também na aplicação da assinatura complementar deve, em 
qualquer circunstância, ser respeitado o espaço mínimo entre a 
marca Cycl’in Azores e quaisquer elementos a ela associados.

Nos casos em que a margem de segurança não for respeitada, 
fica patente a desarmonia no trabalho final, no qual a margem 
é comprimida por força dos demais elementos adicionados à 
composição.

Esta regra representa as margens mínimas aconselháveis, e sempre 
que possível devem ser aumentadas.

X X

X/3 X/3

X/3 X/3

MARGEM DE SEGURANÇA

MARGEM DE SEGURANÇA
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80 mm

25 mm

100 mm

25 mm

ESCALA DE LEGIBILIDADE DA MARCA
Dimensão mínima recomendada

A dimensão mínima é definida com o intuito de preservar a legibilidade da marca, estando as medidas definidas plasmadas nesta secção do manual.

Para a impressão em material gráfico em geral, e no que concerne à assinatura principal, a dimensão mínima definida corresponde a 25 mm. Para a variação com assinatura 
horizontal, é mantida a dimensão mínima de 25 mm.

ASSINATURA PRINCIPAL/LEITURA VERTICAL ASSINATURA COMPLEMENTAR/LEITURA HORIZONTAL
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Paris aut ex enient lam, excerepro eniminis sequam quiatet offici vendis exercil 
icabo. Ut lab idus ea nulpa quam sit ad quam atquis re inum rendis nonempo 
rescienet ent, ut adis aut ullaboris enist, quodi cor adi natia volendunto consedi 
ant, simus idel et labore ratisimet quam hariberspel mostrum res volest ut omni 
qui rem volut quas dolest, te por sequae ventibeaquos enimodis modios nus 
molorum est estibus exerepeliqui as et molupta volenet molectaquis estempor sa 
cuscil in nihici ni se volut ommossimin nistrum quation est, corum ut porrum 
cusantis et estiberio modipienis aborita tempore lab int pelesse quaspienim quibus 
eat es eum ditas alit haribus escipsapient pro ipiet, sam harciet, qui ad magnatis 
rem aut ab ipistium am, sitatus eatures equiam laccum quides est alias enet 
incit excerep udandus doluptatem sectem re cusdaessume modis mi, nonecere 
etum facepel lantur soloresti dolupiciae nobitatures consect otatemo luptatur? 
Quiatem porionsed mi, volupta sed molupta tendebi tiorem qui omnimax imustio 
doluptatur, torpores autestinis essunt esediam, coribeaqui dolorer cipicium 

ASSINATURA ALTERNATIVA CENTRALIZADA/
LEITURA VERTICAL

GRELHA DE CONSTRUÇÃO
ASSINATURA ALTERNATIVA

MARGEM DE SEGURANÇA
ASSINATURA ALTERNATIVA

Com o propósito de otimizar a área de impressão em placas, como 
por exemplo as destinadas à sinalização, foi desenvolvida uma 
assinatura alternativa, com os elementos da marca verticalmente 
centralizados tendo como referência a um eixo vertical.

ELEMENTOS DA MARCA
Assinatura alternativa complementar

X

X/3

X/3

X/3 X/3

X/3 X/3
MARGEM DE SEGURANÇA

MARGEM DE SEGURANÇA

X X
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RGB: 231, 60, 62 
Pantone®: 2034 C
HEX/HTML: E73C3E
CMYK: 0, 89, 76, 0

RGB: 40, 51, 74 
Pantone®: 2380 C 
HEX/HTML: 28334A 
CMYK: 90, 67, 17, 62

O papel desempenhado pela cor numa assinatura é fundamental. 
Assim, as cores deverão ser reproduzidas com a máxima fidelidade, 
tentando encontrar em cada superfície de reprodução a sua mais fiel 
aproximação, tendo como base as cores indicadas para cada tipo de 
utilização. Nesta página estabelecem-se os padrões pelos quais as 
cores se definem. 

Sempre que possível, a reprodução da marca deve ser feita em 
Pantone®.

PALETA DE CORES PRINCIPAL
Reprodução das cores principais

TONS ESCUROS

TONS ESCUROS

TONS CLAROS

TONS CLAROS
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Aqui exemplifica-se a aplicação do gradiente, assim como o sentido 
do mesmo.

PALETA DE CORES PRINCIPAL
Gradientes

REPRODUÇÃO COM PANTONES®
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COMPORTAMENTO CROMÁTICO
Preto e branco e cor reversível (negativo)

Estes são os diferentes comportamentos que a marca pode ter. Apenas estes e nenhuns outros devem existir, as cores devem ser sempre mantidas para que a sua identidade 
seja reconhecida.

Sempre que possível utilizar a marca sobre fundo branco, este é o seu comportamento preferencial (ocasionalmente poder-se-á optar pela versão em negativo).

REPRODUÇÃO COM PANTONES®

https://robsonlimadesign.com/
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RGB:243, 230, 0 
Pantone®: 3945 C 
HEX/HTML: F3E600
CMYK: 2, 0, 98, 0

RGB:250, 70, 22 
Pantone®: 172 C 
HEX/HTML: FA4616 
CMYK: 0, 80, 98, 0

RGB:0, 70, 119 
Pantone®: 3945 C 
HEX/HTML: 004677 
CMYK: 100, 49, 0, 44

PALETA DE CORES ALTERNATIVA
Reprodução das cores alternativas

As cores sólidas da paleta de cor alternativa do Cycl’in Azores 
poderão ser utilizadas em complemento à paleta principal, naquilo 
que é a comunicação visual da marca.

A aplicação desta paleta de cor alternativa poderá destinar-se 
a derivados com exibição da marca, como por exemplo peças 
destinadas a redes sociais, editorial ou outros projetos de 
comunicação visual.

https://robsonlimadesign.com/
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COMPORTAMENTO CROMÁTICO
Cores alternativas da marca

Estes são os diferentes comportamentos que a marca pode ter, no plano da aplicação da paleta de corres alternativas. Também aqui, apenas estes e nenhuns outros devem 
existir, as cores devem ser sempre mantidas para que a sua identidade seja reconhecida.

REPRODUÇÃO COM PANTONES®

https://robsonlimadesign.com/
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COMPORTAMENTO DA MARCA
Aplicação sobre fotografias

A marca poderá ainda ser aplicada em área com fundos fotográficos, 
desde que se obtenha um contraste suficientemente satisfatório que 
não comprometa a sua legibilidade e/ou identificação.

A aplicação da marca sobre fundos fotográficos resulta numa fonte 
de situações imprevistas, pelo que se recomenda estudo prévio e 
cautela.

As imagens ao lado representam alguns exemplos que respeitam 
a integridade e a legibilidade da marca em aplicações com fundos 
fotográficos.

No caso de fundos fotográficos com muito ruído visual, recomenda-se 
a versão reversível (negativo), ou seja, aberto a branco.

https://robsonlimadesign.com/
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COMPORTAMENTO DA MARCA
Aplicação sobre texturas

A marca também poderá ser aplicada em área com texturas diversas. 
Também aqui, para o sucesso da aplicação, é fundamental que 
se obtenha um contraste suficientemente satisfatório, que não 
comprometa a sua legibilidade e/ou identificação.

https://robsonlimadesign.com/
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Jaanpokki Jaanpokki Enchance

Jaanpokki Subtract

A tipografia escolhida para o logótipo da marca foi a Jaanpokki 
Subtratct, aplicada com algumas adaptações.

A Jaanpokki Subtract é composta por formas densas, sólidas e 
modernas, apresentando muitos símbolos no seu corpo. A escolha 
deu-se pela solidez, flexibilidade e legibilidade da tipografia, densa.

A família tipográfica Jaanpokki poderá ser descarregada em 
CufonFonts www.cufonfonts.com/font/jaapokki

TIPOGRAFIA
Jaanpokki Subtract

a B c D E f G H I J  Ķ l M Ņ O R Ș t u 
v Ŵ x Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p 
q r s t u v x y w z … ! # . · ? “ ‘  @ | ° ’
123456789

A B C D E F G H I J  Ķ L M Ņ O R Ș T U V Ŵ X Y Z a b 
c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y w z … ! # . · ? “ ‘  
@ | ° ’
123456789

A B C D E F G H I J  Ķ L M Ņ O R Ș T U V Ŵ X Y Z a b 
c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y w z … ! # . · ? “ ‘  
@ | ° ’
123456789
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UTILIZAÇÕES INCORRETAS
Proibições

A alteração da assinatura prejudica a coerência e percepção da identidade visual, comprometendo os seus objetivos. É fundamental respeitar a integridade da marca, ou seja, 
a sua estrutura, forma e cromática. 

Abaixo estão algumas representações das incorreções mais frequentes. 

CORES INCORRETAS DESLOCAÇÃO DOS ELEMENTOS DISTORÇÃO EM PERSPECTIVA

PROPORÇÕES INCORRETAS DISTORÇÃO VERTICAL DISTORÇÃO HORIZONTAL

https://robsonlimadesign.com/
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Nesta que é a última secção do manual 
de normas gráficas, apresentam-se 
alguns exemplos de aplicações da 
marca. As aplicações são meramente 
indicativas e permitem perceber a 
extensão de possibilidades que a 
presente marca oferece. 

Existem múltiplos suportes para 
aplicação da identidade. A partir de 
agora, serão apresentadas um conjunto 
de aplicações em diferentes contextos.

Ao lado, é possível observar o 
comportamento da marca em 
diferentes superfícies, e a reprodução 
com diferentes materiais: laser, spray, 
serigrafia, entre outros. 

APLICAÇÕES GRÁFICAS
Superfícies

https://robsonlimadesign.com/
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APLICAÇÕES GRÁFICAS
Publicidade exterior

Embora os “outdoors”, a comunicação 
no exterior e os anúncios publicitários 
(mupi, tarjas, etc.), funcionem como 
diferentes meios, a marca tem de 
manter consistência, de forma 
transversal, neste espetro de aplicações. 

https://robsonlimadesign.com/
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APLICAÇÕES GRÁFICAS
Vestuário e papelaria

A marca Cycl’in Azores, cf, se pode 
observar, ajusta-se bem a aplicações em 
vestuário, equipamentos e acessórios.

Ao lado pode observar itens como sacos 
de papel, Jersey Cycl’in Azores, fita 
sinalizadora, máscaras de proteção e a 
aplicação em pins e caneta. 

https://robsonlimadesign.com/
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DESIGN GRÁFICO
Robson Lima

WWW.ROBSONLIMADESIGN.COM

WWW.ACA.PT
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