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A marca BGS
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A nossa marca foi construída para 

expressar os principais valores da 

Brasil Game Show. Este guia unifica 

o comportamento do logo em 

diversas plataformas, garantindo 

a consolidação de uma imagem 

forte em qualquer parte do mundo.

O botão “play” é universalmente 
associado ao ato de jogar. É um símbolo 
democrático que representa as diversas 
plataformas presentes no universo gamer.

O elemento gráfico cria um contraste com 
o logotipo e faz alusão a luz de LED presente 
nos computadores e consoles. Este também está 
presente no símbolo, dando personalidade e unidade 
para o logo como um todo.

O símbolo do botão “play” pode ser usado 

separadamente em situações que forem 

necessárias uma forma reduzida do logo, 

como em perfis de mídias sociais, por exemplo. 

Nestes casos é fundamental que tenha um texto 

se referindo a Brasil Game Show (ou BGS) próximo 

ao símbolo, para reforçar a identidade da marca.



As cores BGS
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Dependendo da necessidade, deve se adicionar uma porcentagem 

de ciano, magenta e amarelo ao preto para deixa-lo mais vivo, 

respeitando as limitações da impressão.

Pantone 1655 C 
C00 M80 Y100 K00
R255 G75 B00
#FF4B00

C00 M00 Y00 K100
R00 G00 B00
#000000

Preto 

Laranja BGS



As versões 
da marca
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As diferentes versões da marca 

ajudam a preservar a essência 

da sua forma principal em diversas 

aplicações, garantindo sua leitura 

em cada meio.

Em cores
Versão preferencial da marca, 
deve ser usada somente em 
fundo branco ou claro suficiente 
para não interferir na leitura.

Preto com retícula (CINZA – C00 M00 Y00 K60)
Versão para impressos em uma cor (preto).

Sobre Laranja BGS
Utilizada em fundo contendo o laranja da marca.

Em cores sobre fundo escuro
Utilizada em fundos e imagens de pouca luz,
em que o laranja do logo não perca visibilidade. 

Monocromática negativa
Utilizada em fundos coloridos e imagens 
que não prejudiquem a visibilidade.

Monocromática positiva
Deve ser usada quando houver necessidade da produção.



Monocromática negativa

As versões 
da marca
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Ao lado alguns exemplos 

de aplicações que respeitam 

este manual e a marca em sua 

forma principal. Deve-se sempre 

levar em consideração o contraste 

entre fundo e logotipo, e as 

especificações de produção.

Versão preferencial

Em cores sobre fundo escuro



Área de respiro 
e redução máxima
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A área de respiro é o espaço que protege 

a marca dos demais elementos. Este espaço 

mínimo deve ser respeitado para que a mesma 

não perca destaque ou seja mal interpretada 

devido à proximidade de outros grafismos, 

textos e marcas. Esta área é o limite mínimo, 

sendo assim, deve se manter uma área maior 

ao redor sempre que possível.

Para garantir a legibilidade do logotipo, 

é preciso se atentar ao tamanho mínimo 

de aplicação tanto em meios digitais quanto 

impressos, como mostrado ao lado. 

1/2x

15 mm 
(45 pixels)

1/2x

x

Área de respiro
O espaço determinado é a metade da altura do logo, 
como representado no esquema acima.

Redução máxima
O tamanho mínimo da aplicação do logotipo é de 15 mm 
de largura e 45 pixels para meios digitais.



Erros de 
aplicação
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É importante que o logo tenha 

legibilidade e seja reconhecido em 

todos os veículos como algo único. 

Qualquer alteração afeta 

diretamente na integridade 

e estabilidade da comunicação 

visual da Brasil Game Show. 

Ao lado temos alguns exemplos 

do que não fazer.

Não aplique o logo 
sem o símbolo 

Não altere as 
proporções do logo

Não aplique uma versão 
em fundo que não dê contraste

Não altere a distância entre 
o símbolo e a tipografia

Não aplique o logo 
em ângulos variados

Não aplique o logo em outline ou com 
efeitos (3D, sombra projetada etc...)

Não altere as 
cores do logo

Não aplique o logo sobre áreas 
com muito contraste entre si

Não altere as proporções 
entre o símbolo e a tipografia
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