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MARCA
ESTE É UM MANUAL BÁSICO QUE APRESENTA, 
DOCUMENTA E NORMATIZA A UTILIZAÇÃO 
DA IDENTIDADE VISUAL DO FLAT TRACK EM 
TODAS AS FORMAS DE COMUNICAÇÃO. 

Logotipos, paletas de cores e outros elementos 
gráficos precisam estar padronizados, 
respeitando a identidade da marca. Violar esses 
detalhes pode prejudicar a o seu reconhecimento. 
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Cada prova possui uma identidade 
definida por uma paleta de cores 
composta por uma cor principal e 
uma cor de apoio. 

A cor verde militar representa 
a versão institucional da 
organização do Flat Track.



 

 

 

A primeira etapa do circuito Flat 
Track, a #01Track, tem como cor 
principal o amarelo mostarda, 
composto pelo bege e preto 100%. 
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A segunda etapa do circuito Flat 
Track, a #02Track, tem como 
cor principal o vermelho terra, 
composto pelo mostarda 
e preto 100%. 
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 A terceira e última etapa do 

circuito Flat Track, o On Track, tem 
como cor principal o vermelho, 
composto pelo bege e preto 100%. 
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Variação* positiva
e negativa do logo.

*As variações são válidas 
para todos os logos.

positivo negativo



APLICAÇÕES
Seguir as regras de aplicação 
é fundamental para manter a 
identidade da marca. 
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A margem de segurança deve 
ter a mesma medida da letra 
“T” contida no logo. 

Redução mínima:

2cm



CORES
Trabalhamos com 4 variações 
de cores, além da cor “preto 
100%”, sendo sempre uma 
prioritária* e as outras como 
composição.
*A cor prioritária é escolhida de acordo
com a peça a ser criada

CMYK 26 93 74 20
9E2E3B

CMYK 46 81 62 56 
52262E

CMYK 64 51 63 32
54594F

CMYK 28 65 88 16
A36136

CMYK 20 40 60 1
CC9C73
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Exemplo das variações
de cores:

Cada prova possui sua própria 
paleta de cores. É obrigatório 
seguir a cor especificada 
para cada prova. 



TIPOGRAFIA
Trabalhamos com
duas variações de fontes. 
Uma principal e a outra 
como apoio.
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ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

A fonte principal
é a chamada
Bely Display.
 
A fonte usada 
como apoio é a 
RightGrotesk.
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Exemplo de uso:

Se liga, my friend!
Se prepara que está para acontecer o evento 
mais insano de flat track da américa latina.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and 
typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s 
standard dummy text ever since the 1500s, when an 
unknown printer took a galley of type and scrambled it to 
make a type specimen book.
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