
Manual de Marca



Branding é como as pessoas vêem e percebem uma marca. É sobre 
como um público se conecta com sua marca em vários níveis e através 
de diferentes pontos de contato. Uma marca pode ser descrita como 
uma empresa, serviço, produto ou pessoa, que tem voz e 
personalidade próprias.

Mas uma cidade ou um território também podem ser vistos como uma 
marca, com identidade, imagem e posicionamento próprios. Este é o 
objetivo do Place Banding, um conceito moderno e vanguardista que 
tem sido usado por líderes de territórios que desejam alcançar 
vantagens competitivas e construir comunidades mais fortes, 
reforçado a identidade local e fortalecendo sentimentos importantes 
dos moradores, como orgulho e pertencimento.

Trata-se de um processo de identificar vocações, potencializar 
singularidades e fortalecer lugares. É uma provocação permanente 
para o setor produtivo, agentes políticos e sociedade em geral sobre 
onde vivem e “como querem que sua cidade seja 
lembrada/percebida”.

Bombinhas, e exemplo de muitos bairros e cidades mundo afora, 
passou pelo processo de Place Branding durante 4 meses, de abril a 
agosto de 2021, agregando pessoas das mais diversas gerações, 
segmentos, interesses e perspectivas. Um dos resultados deste projeto 
foi a definição de um conceito visual e verbal para o território, que 
dentre outros elementos, conta com um logotipo e um sistema visual 
próprios que contribuirão para uma nova identidade e um novo 
posicionamento.

Por este motivo, este manual de marca foi criado, com o objetivo de 
orientar os usuários na correta aplicação da marca, bem como todos 
os desdobramentos e possibilidades gráficas do sistema visual.

Introdução



Bombinhas > Plataforma de marca > DNA da Marca

Manifesto de Bombinhas

DNA da Marca

Bombinhas é o barulho das ondas na praia, o estalido das areias brancas 
sob o sol. É pedaço de terra que avança para o mar. A pesca artesanal da 
tainha na canoa de um pau só resguarda nossas tradições sob as águas 
cristalinas de Bombinhas, que fazem um cerco sobre uma península de 
natureza exuberante. Beleza ímpar que conquista moradores por toda a 
vida e encanta turistas à primeira visita.

Bombinhas também é tradição, é legado, é autenticidade. É cultura 
centenária, herança indígena e europeia, com forte influência açoriana. 
Cheia de surpresas e significado, é cultura que resiste. É um ponto de 
equilíbrio entre suas paisagens, suas tradições, seu povo e seu 
desenvolvimento – que encontra na sustentabilidade um caminho sem volta.

Bombinhas exibe sua beleza, sua história, seus causos como
uma rede de pesca bem tramada que amarra:

A costa e o mar
A farinha e a tainha
O mergulho e a pesca
As águas calmas e o surf
O romantismo e a aventura
A natureza e o desenvolvimento
O turismo e a cultura
A tradição e o novo
O pôr do sol e o nascer da lua

Bombinhas é privilégio de quem vive e de quem conhece.



Bombinhas > Plataforma de marca > Propósito, Valores e Atributos

Propósito, Valores e Atributos

Propósito

Valores Atributos

Conexão com o mar
Tradição
Orgulho
Respeito à Natureza
Acolhimento

Encantadora
Turística
Familiar
Praiana
Surpreendente
Bela
Identidade Cultural
Preservada
Cercada de mar
Pesqueira
Diversificada
Autêntica
Bem estrutura turisticamente

As pessoas buscam uma conexão com os territórios, querem criar 
memórias, construir vínculos, vivenciar bons momentos e fortalecer seu 
senso de pertencimento. Bombinhas oferece uma experiência de imersão 
na natureza, na praia, nas tradições populares e na cultura, proporcionando 
para moradores e visitantes um estilo de vida privilegiado por sua beleza, 
simplicidade e autenticidade.



Bombinhas > Plataforma de marca > Pilares da Marca

Pilares da Marca
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A marca deve ser construída sobre pilares sólidos e bem definidos,
aqui caracterizados como atributos e valores. Trabalhados de forma 
clara, esses pilares servem para nortear a comunicação direcionando a 
imagem, percepção e geração de valor para Bombinhas.



Eixos de atuação:

Bombinhas > Plataforma de marca > Sistema de Campanha

BOM É AQUI!

  

Eixo referente à qualidade 
de vida, bem-estar, 

infraestrutura e políticas 
públicas com foco em 
melhorar a vivência do 

morador e sua interação 
com a cidade. 

Eixo referente à 
vocação turística da 

região e sua 
característica de 
receber bem o 

visitante.

Eixo referente à cultura, 
entretenimento e lazer, 

características marcantes 
desse território e 

fundamentais para 
transmitir a imagem da 

cidade. 

Para fortalecer a imagem, os atrativos e as potencialidades de 
Bombinhas sugerimos a campanha ‘Bom É Aqui’. Um conceito para 
reforçar o privilégio de se estar presente na cidade, de vivenciar o agora 
e de fazer parte desse local especial.

A campanha ‘Bom É Aqui’, utiliza desse conceito matriz para uma série 
de desdobramentos em eixos temáticos que vão abraçar áreas 
estratégicas diferentes dentro do branding de território.

Sistema de Campanha

BOM É 
PRESERVAR!

BOM É VIVER 
BEM!

BOM É 
VISITAR!

BOM É 
CURTIR!

Eixo referente às 
belezas naturais de 

Bombinhas e o 
respeito da cidade 
com relação a esse 

patrimônio.



Bombinhas > Plataforma de marca > Tagline

Bom é AQUI!
A cidade precisa de um sistema de identidade visual que transmita os
principais valores e atributos de Bombinhas de uma maneira 
contemporânea e atrativa. O sistema visual da cidade deve ser objetivo, 
marcante e contemplar todos os elementos alavancadores da cidade, 
criando um código visual que pode ser replicado e aplicado de diferentes 
formas em diversos segmentos. Dessa maneira, a identidade visual da 
cidade torna-se abrangente, largamente utilizada e visivelmente 
percebida. A tagline da marca foi pensada para reforçar a identidade da 
região por meio das suas origens, conquistas e realizações do que está 
por vir. A frase de apoio pode ser usada pontualmente em peças 
publicitárias ou itens de marketing promocional.

Tagline



Bombinhas > Plataforma de marca > Hierarquia da Marca

Eixos de atuação:

Bom é PRESERVAR!

Hierarquia da Marca

Bom é VIVER BEM!

Bom é VISITAR!

Bom é CURTIR!



Bombinhas > Plataforma de marca > Eixos de Atuação

Eixos de Atuação

Bom é PRESERVAR!
Eixo referente às belezas naturais de Bombinhas e o 
respeito da cidade com relação a esse patrimônio. 
Representa o conjunto de projetos referentes à 
sustentabilidade, meio ambiente, preservação e políticas 
públicas para tornar a cidade mais sustentável.

Bom é VIVER BEM!
Eixo referente à qualidade de vida, bem-estar, 
infraestrutura e políticas públicas com foco em melhorar 
a vivência do morador e sua interação com a cidade. 
Representa o conjunto de projetos relacionados à 
melhoria de qualidade de vida do morador, como 
benfeitorias urbanas, espaços públicos, cuidado e 
melhorias do território.

Bom é VISITAR!
Eixo referente à vocação turística da região e sua 
característica de receber bem o visitante. Representa o 
conjunto de projetos referentes ao turismo, hospitalidade, 
receptivo e gastronomia.

Bom é CURTIR!
Eixo referente à cultura, entretenimento e lazer, 
características marcantes desse território e 
fundamentais para transmitir a imagem da cidade. 
Representa o conjunto de projetos referentes à história, 
tradições, artes, atividades culturais, museus, tradições, 
eventos, festas e festivais.



Bombinhas > Plataforma de marca > Símbolo

Símbolo

Elementos Inspiradores
O “B”de Bom ; “B” de Bombinhas
A canoa de um pau só
A identidade regional e cultural
Os mestres 
A silhueta da Península
A localização privilegiada
A relação com o mar
O meio ambiente e a natureza pujante
A fauna local
As práticas sustentáveis
O amor 
O acolhimento e a receptividade
O nascer e o pôr do sol



Bombinhas > Plataforma de marca > Paleta de Cores

Paleta de Cores

A paleta cromática, assim como o próprio território, é bastante diversa. 
Aqui misturam-se os tons quentes e frios, trazendo toda a dualidade de 
Bombinhas, suas histórias e de seus habitantes. O tom de azul marinho, 
tido como um tom universal, é utilizado como base. Ele representa 
valores como credibilidade e tradição. Em complemento a este, foram 
utilizados o ciano e o verde. Dois tons frios que remetem à natureza local, 
à costa e o mar. Para equilibrar a paleta, foram utilizados o amarelo e o 
vermelho, tons quentes e vibrantes que transmitem a atmosfera cultural e 
grastronômica da cidade.

Credibilidade
Tradição
Verdade

Natureza
Crescimento

Vitalidade

Otimismo
Dinamismo
Criatividade
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Bombinhas > Plataforma de marca > Tipografias

Tipografia

Para a composição da marca de Bombinhas, optou-se pela utilização de 
tipografias que trouxessem um caráter marcante à composição, 
reforçando características de fluidez e amabilidade.

A tipografia principal é ao mesmo tempo linear e orgânica. Suas 
terminações são arrendondadas, conferindo à ela um semblante afável.

A tipografia de apoio segue a mesma premissa de linearidade e leveza, 
porém com terminações um pouco mais incisivas, o que remete 
sutilmente à uma atmosfera náutica e/ou pesqueira.



Bombinhas > Plataforma de marca > Área de Segurança

Área de Segurança

A área de segurança da marca de Bombinhas é medida pela proporção 
da largura das letras B e O juntas na tipografia da logotipo. É importante 
que outros elementos não invadam a área de segurança da marca, a fim 
de padronizar sua aplicação e evitar poluição visual.
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x

x



Bombinhas > Plataforma de marca > Tamanhos Mínimos

Tamanhos Mínimos

Impresso: 33mm
Digital: 94px

Impresso: 60mm
Digital: 173px

É importante respeitar esse limite para garantir a legibilidade da marca.
No caso de aplicações virtuais procure respeitar o equivalente à largura
em pixels.

Para aplicações pequenas em impressos, segue abaixo o tamanho de 
largura mínimo (em tamanho real) para aplicação.

Impresso: 18mm
Digital: 50px



Bombinhas > Plataforma de marca > Versões da Marca

Versões principais

O logotipo de Bombinhas possui diversas versões, visando melhor 
desempenho e flexibilidade para aplicação em diferentes mídias. As 
regras gerais da marca, como aplicação sobre fundo de cor, usos  
incorretos etc, aplicam-se tanto a essa versão preferencial quanto às 
outras versões que serão apresentadas a seguir. Regras mais específicas, 
como espaço de respiro e redução, serão apresentadas junto a cada 
versão da marca.

Versões da Marca



Bombinhas > Plataforma de marca > Versões da Marca

Versão Monocromática

Positivo Negativo

Colorido

Colorido

Colorido



Bombinhas
Bom é AQUI!

Bombinhas > Plataforma de marca > Usos Incorretos

Usos Incorretos

É fundamental que a marca seja aplicada de forma consistente para 
assegurar sua visibilidade na comunicação, garantindo sua personalidade 
e força. Abaixo, alguns exemplos de usos incorretos da marca.

NÃO APLICAR CONTORNO
DEIXANDO A MARCA VAZADA.

NÃO UTILIZAR CORES FORA DA
PALETA MONOCROMÁTICA

AUTORIZADA.

NÃO DISTORCER A MARCA. NÃO ROTACIONAR A MARCA.

NÃO MODIFICAR A
TIPOGRAFIA.

NÃO APLICAR A MARCA EM FUNDOS 
ONDE NÃO GARANTIMOS UMA 

LEITURA ADEQUADA.



Bombinhas > Plataforma de marca > Usos Incorretos

Usos Incorretos

NÃO APLICAR CONTORNO
À MARCA.

NÃO MODIFICAR A
PROPORÇÃO ENTRE OS
ELEMENTOS DA MARCA.

NÃO APLICAR SOMBRA OU
EFEITOS À MARCA.

É fundamental que a marca seja aplicada de forma consistente para 
assegurar sua visibilidade na comunicação, garantindo sua personalidade 
e força. Abaixo, alguns exemplos de usos incorretos da marca.



Bombinhas > Plataforma de marca > Padrões Gráficos 

MIN MAX

Padrões Gráficos

O universo visual de Bombinhas conta com um conjunto de padrões 
gráficos (patterns) para compor fundos e grandes áreas na composição 
dos layouts. Os padrões de tamanho pequeno podem ser usados em 
peças menores ou em espaços onde se deseja uma textura mais sutil.



Bombinhas > Plataforma de marca > Padrões Gráficos 

MIN MAX

Padrões Gráficos



Bombinhas > Plataforma de marca > Ícones 

Ícones

Para o universo visual de Bombinhas também foram construídos ícones 
que seguem a mesma linguagem do símbolo principal que compõe a 
marca.



Bombinhas > Plataforma de marca > Layout 

Layout

Esses elementos são:

Logotipo;

Título ou informação principal;

Informação adicional;

Cores da marca que podem aparecer nas imagens ou nas padronagens;
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Para compor o layout de uma peça de Bombinhas, é necessário 
concatenar uma série de elementos. Alguns elementos são básicos e 
imprescindíveis, outros são complementares.

5



Bombinhas > Plataforma de marca > Fotografia

É importante as fotografias ligadas a marca de Bombinhas estarem
alinhadas com os componentes da identidade visual, e para isso deve-se
seguir os seguintes passos:

1. As pessoas retratadas nas imagens devem representar os cidadãos de 
Bombinhas, por isso ele deve abranger um grande grupo diverso e 
inclusivo. Deve se evitar imagens forçadas e com modelos 
demasiadamente eurocêntricos.

2. As imagens devem trazer de alguma forma as cores da paleta, seja em
uma peça de roupa, em uma parede ou em um objeto. Quando isso não
for possível, a imagem deve trazer cores mais neutras e as cores
da marca devem se sobressair nos grafismos.

3. Os modelos não precisam estar olhando diretamente para a câmera;
Os ambientes são bem iluminados, mas sem exagero, com luzes
estourando. A temperatura das fotos é mais quente.

4. Nos trabalhos com alteração cromática, a coloração dos personagens
precisa se manter natural.

Fotografias




