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APRESENTAÇÃO

Este guia de aplicação de marcas é um 
documento para auxiliar a aplicação e 
uso das marcas da Associação da 
Olimpíada Brasileira de Matemática 
(AOBM) e da Stone, nas peças de 
divulgação dos projetos contemplados 
na Chamada para apoio à realização de 
Competições Regionais de Matemática 
vinculadas à OBM 2022. 

Neste documento você encontrará 
informações básicas para sua correta 
aplicação. 



A MARCA AOBM

A marca da AOBM é composta por: 
símbolo gráfico e nome completo da 
associação. Existe apenas uma versão da 
marca. Símbolo e nome são inseparáveis 
e têm proporções fixas. 

CORES DA MARCA

A marca da AOBM possui apenas 
aplicações monocromáticas. A marca deve 
ser aplicada em cor preta ou branca. A cor 
da marca não deve ser modificada. 

TIPOGRAFIA

A marca da AOBM emprega a fonte Kabel por 
ser a mesma utilizada na marca da Olimpíada 
Brasileira de Matemática (OBM). 



A MARCA STONE

A marca da Stone possui a versão 
na cor verde e aplicações 
monocromáticas. 

CORES DA MARCA

A marca deve ser aplicada sempre 
na cor verde, preta ou branca. A 
cor da marca não deve ser 
modificada em hipótese alguma.  



• A convivência entre as marcas da AOBM e da Stone 
deve respeitar o alinhamento e as proporções deste 
guia. 

• Nos materiais de divulgação, as marcas da AOBM e 
da Stone devem se apresentar, preferencialmente, à 
direita das demais marcas.

• Deve ser resguardada uma área de respiro no 
entorno das marcas. 

• Outras marcas e logotipos devem estar totalmente 
desvinculados das marcas da AOBM e da Stone, 
obedecendo a área de respiro.

• As marcas da AOBM e da Stone devem estar 
acompanhadas da palavra “Apoio”, posicionada 
vertical ou horizontalmente. O emprego de uma 
dessas versões deve estar fundamentado na melhor 
adaptação aos diferentes suportes e layouts.

APLICAÇÃO DA RÉGUA DE MARCAS



Para aplicações sobre 
fundos coloridos, pode-se 
optar por uma versão 
monocromática, 
respeitando critérios de 
contraste e legibilidade. 

Utilize as versões 
monocromáticas das 
marcas, optando pela que 
apresente maior contraste 
com o fundo.

Não é permitida a 
aplicação das marcas 
diretamente sobre 
imagens, fotografias ou 
ainda a aplicação de 
contorno. 

APLICAÇÃO DA RÉGUA DE MARCAS SOBRE FUNDOS



COMO NÃO USAR AS MARCAS

A seguir apresentamos alguns exemplos de usos incorretos das marcas.

• Não altere a proporção e a disposição entre os elementos das marcas.
• Não altere a tipografia das marcas.
• Não altere a cor das marcas.
• Não rotacione as marcas.
• Não utilize as marcas pixelizadas (serrilhadas).
• Não adicione sombras ou outros artifícios gráficos.
• Não aplique linha de contorno.
• Não utilize desenhos ou símbolos comemorativos nas marcas.
• Não use as marcas no meio de um texto.
• Não aplique as marcas diretamente em cima de fotografias, desenhos ou texturas

que comprometam a legibilidade das marcas.
• A estrutura das marcas deve ser mantida, não podendo ser estendida,

condensada, ou sofrer qualquer forma de distorção.



REDUÇÕES DAS MARCAS E ÁREA DE RESPIRO

Reduções: as reduções das marcas devem respeitar um tamanho mínimo, para que
não percam legibilidade.

Área de Respiro: deve ser resguardada uma área de proteção ou respiro no entorno
das marcas. A área de respiro deve estar livre de interferência de elementos gráficos e
ou textos, para que a percepção das marcas não seja comprometida pela proximidade
de outras estruturas.



MÍDIAS DIGITAIS

Para aplicativos de mercado com padrões de formatação predefinidos (por exemplo,
Facebook, Instagram, Youtube, etc) é aceitável utilizar as marcas dentro de uma caixa,
desde que tenham contraste com as marcas e respeitando a área de proteção das
marcas.

BRINDES

Os brindes devem seguir todas as recomendações de aplicação das marcas que
constam neste guia.
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