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book de linguagem e 
identidade tem como 
objetivo apresentar 
de forma clara e didá-
tica a marca texbrasil 
e os seus elementos 
de linguagem. este
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marca?
o que é

o que é

linguagem?

Marca é a expressão da cultura, do jeito de ser de uMa 

organização. Marcas são experiências construídas junto às 

pessoas que refleteM uMa forMa única de ser, de se relacionar 

e de se expressar. teM a capacidade de traduzir a essência de 

uMa organização eM seus produtos, serviços e na forMa de 

se relacionar e coMunicar.

é uM conjunto de diretrizes e eleMentos gráficos que reflete o 

pocisionaMento e os atributos da Marca, proporcionando sua identificação 

e diferenciação visual eM todos os pontos de contato coM seus públicos. 

teM o papel de inspirar e orientar todos aqueles que criaM eM noMe da 

Marca. é uMa ferraMenta estratégica na construção e gestão da Marca, 

pois perMite Maior iMpacto, unidade e consistência nas suas expressões. 
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próprio,
por isso não copia, 

a moda brasileira tem uma essÊncia autÊntica, 
uma identidade vibrante e um estilo diverso. a moda brasileira é diFerente 

pois tem um estilo 
tem personalidade,

inVenta. 
inventa a partir dos seus inesgotáveis recursos e 
das mais diversas influÊncias: 
de seus povos, suas paisagens, suas Histórias.
inspiração inesgotável. 

para  inVentar sempre. para inspirar sempre. 

always.
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always
intriguing new

interesting
fresh connected

diVerse
innovative

unique
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é a essência da Marca texbrasil.

é o seu propósito, sua razão de ser.
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sustainable

inventive

provocative

estamos em constante eVolução e aprimoramento. nossa tecnologia
e talento humano estão sintonizados com o Futuro.

temos uma cadeia produtiVa comprometida com boas práticas de negócio, 
seja nas relações humanas ou nas questões ambientais.

temos uma atitude que proVoca, tira da passiVidade,  
que Faz pensar e agir.

somos criatiVos, inoVadores, talentosos e surpreendentes.

dynamic
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conjunto de características 

pelas quais nossa Marca deseja 

ser associada.
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texbrasil é sintetizada e leVada

para o mercado de Forma alinhada

como a proposta de Valor da marca

À sua estratégia de negócios.
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plataforma
resumo da

to inspire
sustainableque deVem orientar 

inVentiVetudo que é criado 

proVocatiVe

essência

posicionamento

estas são as palaVras

de estratégia

em nome de nossa marca.

dynamic
atributos
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nossa linguagem 
reflete nosso 
dinamismo e nosso
jeito de ser criativo e
inovador, além de 
sugerir um universo 
inesgotável de 
possibilidades.
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não 
importa o segmento,
we are.
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o Logo

o logo texbrasil imita um selo, um aval de qualidade. 
nossa marca endossa a moda, as inspirações e a quali-
dade de nossa indústria.
sua cor proprietária se destaca em meio a diversas 
cores e estampas, buscando trazer com força esse aval.
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cores, estampas
e texturas

são elas que constroem a linguagem da marca texbrasil. elas 
representam nossos setores, nossa inspiração e o que está na 
moda.
a diversidade percebida na linguagem imita a diversidade de 
nossa indústria e de seus produtos.

a linguagem também representa o processo criativo do uni-
verso da moda, a busca por referências, a criação de lookbooks, 
o desenvolvimento de um conceito. somos tudo isso, e temos 
uma linguagem que valoriza essa diversidade.
a linguagem é sempre atualizada conforme a moda, as tendên-
cias e coleções. nosso logo e cor proprietária trazem a força de 
uma marca que representa essa diversidade e a une sobre uma 
perspectiva.



Always Inspiring expressa o perfil criativo e inovador
da indústria brasileira. alavanca o momento brasil.
coloca a moda brasileira em patamar de contempora-
neidade perene, pois ancora seu frescor nas infinitas e 
diversas influências tão únicas do Brasil.

posicionaMento
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expressões

40 41

nossa comunicação está sempre atualizada com a 
moda e com a indústria através de estampas, texturas e 
tipografia. Para cada particularidade de nossa indústria, 
uma expressão que a representa.

a frase always inspiring e o logo texbrasil fazem o link 
entre todos os segmentos e  suas expressões permitin-
do uma comunicação variada, mas consistente.

unidade



para o segmento cama, mesa e banho utilizamos 
estampas que remetam a esse mercado, tipografias 
que remetam a conforto e cores que estão em foco no 
momento.
reinventamos nosso descritivo e o customizamos para 
este segmento específicos “Always Home”.
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para a coleção de verão, customizamos os mesmo itens, 
(descritivo, estampa, tipografia) e passamos o conceito 
que representa as tendências atuais.
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Quando comunicamos a marca, sem especificar um 
segmento de atuação, utilizamos as estampas livre-
mente, a tipografia principal e cores que compõem a 
identidade da marca.
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nossa linguagem pode estrapolar os suportes conven-
cionais de comunicação e levar nossa diversidade para 
produtos  que mostram nosso engajamento e atitude.

nosso estilo
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nascemos e trabalhamos para a moda, com produtos 
que traduzem esta indústria, nosso espírito criativo e 
jeito de ser devem estar sempre presentes no dia a dia 
de nossa marca. fazemos parcerias com as empresas 
participantes do programa para que ponhamos sempre 
em evidencia seus produtos através de nossa marca.

encorajamos ações e comportamentos que reforcem 
nossa criatividade, nosso bom humor e nossa atitude 
provocativa.

fora da caixa

texbrasil products
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identidade

para o material corporativo, utilizamos as estampas 
livremente. convidamos nossos colaboradores a parti-
ciparem do processo criativo da marca e escolherem a 
estampa que expressa quem são.

o verde texbrasil está sempre presente nos materiais 
corporativos dando consistência e unidade aos mate-
riais.
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versátil

nossa linguagem tem adaptabilidade para suportar 
informações de diversos temas.
para produtos gerados pela marca , aplicamos com 
liberdade cores e estampas que melhor entregam o 
tema do produto. o logo texbrasil aparece com força, 
endossando tudo que criamos.
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brandedget creative

nosso logo pode servir como um selo também para os 
produtos das empresas que fazem parte da texbrasil. 
para isso, temos um logo fácil de ser aplicado em qual-
quer tipo de material. 

o logo texbrasil pode e deve explorar múltiplas expres-
sões através de materiais, cores, texturas e efeitos.
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selocobranded

o logo pode ser usado como garantia de origem e 
qualidade. 

parcerias com empresas exportadoras alimentam ainda 
mais a percepção criativa e inovadora da texbrasil.
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temos um tom de voz que inspira criatividade e paixão 
pelo que fazemos. falamos de tudo um pouco, indús-
tria, moda, criatividade, negócio, sempre sobre um 
mesmo olhar. empolgado, rápido, criativo.

vamos direto ao assunto. falamos de criatividade e ne-
gócio de maneira fácil. não somos formais. utilizamos 
palavras de fácil compreensão e fazemos questão de 
descomplicar os temas.

nosso discurso traz novidades, questiona, faz o inter-
locutor pensar, rever suas ideias, conceitos. “Por que 
não?” Vamos além de mostrar o que temos, provoca-
mos as pessoas a perguntarem, a querem saber mais. 
os deixamos curiosos. provocamos o imaginário.
curiosidade, questionador, instigante, criativo, 

uma vez que temos uma veia criativa muito forte, 
promovemos o diálogo e a interação com as pessoas. 
Quando perguntamos “e se?”, ou “o que vc acha?”, 
criamos para a marca a percepção de que o que faze-
mos está sempre se renovando e não temos medo de 
mudar, de evoluir, de fazer diferente. o diálogo promove 
ao mesmo tempo o jeito aberto e amigável do brasileiro 
e a percepção de uma marca criativa.

provocative opendYnamic
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cor principal

cores de apoio

nossas cores são diversas e vibrantes como o brasil.
Refletem nosso estilo de vida, nossa criatividade e

autenticidade.
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nossa cor principal é uma releitura do verde de nossa 
bandeira. nosso verde é icônico e deve ser utilizado 

com atitude e qualidade. 
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cores

PANTONE 7455
c 85 m 60 Y 0 k 0
r 50 g 105 b 180

pantone 7578 
c 0 m 75 Y 100 k 0
r 240 g 100 b 35

pantone 7732
c 90 m 30 Y 100 k 0
r 15 g 150 b 90

pantone 1788 
c 0 m 90 Y 85 k 0
r 240 g 65 b 55

pantone 2613 
c 75 m 100 Y 0 k 0
r 100 g 45 b 145

pantone 339 
c 85 m 0 Y 55 k 0
r 0 g 175 b 150

pantone 142 
c 0 m 35 Y 92 k 0
r 250 g 175 b 45

pantone 1915 
c 0 m 100 Y 40 k 0
r 240 g 35 b 115

pantone 429 
c 0 m 0 Y 0 k 40
r 165 g 170 b 170



A tipografia de TexBrasil é a DOSIS e sua família.
ela deve ser utilizada em todos os materiais de 
comunicação da marca.

é uma fonte desenvolvida pela foundry impallari e até 
a data de impressão deste book era disponibilizada 
gratuitamente (inclusive para uso comercial) para no 
endereço http://www.impallari.com/dosis .

dosis
abcdefgHijklmnopqrstuvwxyz
0123456789@?!(){}[];:.

extrabold bold sEmibOld MediuM reguLar book ligHt

os títuLos são 
escritos em caixa 
aLta com a 
tipografia dosis 
em qualquer um de 
seus pesos 
sobre uma barra 
de cor ou não.
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tipografia
tema/segmento

para cada um dos segmentos de texbrasil pode ser 
utilizado uma tipografia que a representa.
Essa tipografia customizada dever ser utilizada apenas 
em pontos de destaque como títulos, slogans, temas e 
chamadas.

As fontes especificadas ao lado são sugestões e podem 
ser atualizadas com o tempo ou novas tendências.

pf beau sans

archer black

aMerican typewriterw

pf scandal pro-black

gothaM rounded

code pro black

didot italic bold
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tipografia
sistema

A tipografia de apoio deve ser utilizada sempre
quando não há condições técnicas para se
utilizar a tipografia principal.

Estimado(a) Cliente,

Aenean quis risus leo, ac tincidunt magna. Nunc vel ullamcorper ipsum. In aliquam 

tempor consectetur. Vestibulum sed nulla ac risus lacinia aliquet. Cras vitae nulla 

orci. Aliquam sed venenatis velit. Vestibulum ut venenatis magna. Donec egestas 

ultrices risus, in aliquet purus rhoncus a. Phasellus volutpat facilisis tortor vel 

ultricies. Donec purus nunc, hendrerit eleifend pellentesque vitae, commodo luctus lorem. 

Nulla eros est, tincidunt ac cursus quis, egestas  vel orci. Se d massa mauris, varius 

eget dapibus vitae, varius a nibh. Nunc felis lacus, fringilla a bibendum rhoncus, 

accumsan commodo dolor. Morbi vestibulum laoreet elit, quis at congue  diam 

tristique. Aenean quis risus leo, ac tincidunt magna. Nunc vel ullamcorper ipsum. In aliquam 

tempor consectetur. Vestibulum sed nulla ac risus lacinia aliquet. Cras vitae nulla 

orci. Aliquam sed venenatis velit. Vestibulum ut venenatis magna. Donec egestas 

ultrices risus, in aliquet purus rhoncus a. Phasellus volutpat facilisis tortor vel 

ultricies. Donec purus nunc, hendrerit eleifend pellentesque vitae, commodo luctus 

lorem. Nulla eros est, tincidunt ac cursus quis, egestas  vel orci. Se d massa 

mauris, varius eget dapibus vitae, varius a nibh. Nunc felis lacus, fringilla a 

bibendum rhoncus, accumsan commodo dolor. Morbi vestibulum laoreet elit, quis at 

congue  diam tristique

Marina Lobato

Associação Brasileira da Indústria Textil de Confecção

Rua Marquês de Itu, 968 - São Paulo - SP – 012223-00

arial

bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789@?!(){}[];:.

regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789@?!(){}[];:. 



as estampas representam toda nossa diversidades
tanto cultural quanto dos segmentos e indústrias que
representamos.
Elas têm a função de colorir e diversificar nossa lingua-
gem. elas podem ser escolhidas para representar um 
dos segmentos da nossa indústria, ou, aleatoriamente, 
conforme as novas tendências.
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aLWaYs
inspiring

A assinatura “Always Inspiring” serve de apoio a 
comunicação da marca. ela pode ser usada nos 
layouts em qualquer uma de suas versões, vertical ou 
horizontal.
a assinatura pode adotar qualquer cor e textura, 
sempre mantendo um contraste entre as duas palavras.
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esta são as versões de nosso logo.
a versão positiva pode ser aplicada em cima de 
qualquer background e cor.
a versão negativa é aplicadamente exclusivamente 
sobre nossa cor verde texbrasil.

76 77IDENTIDADE76 77

Logo
versões
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as versões restritas em preto e branco positiva e 
negativa devem ser utilizadas sempre que o meio de 
impressão disponível não permitir a reprodução de 
mais de uma cor. essas versões não devem ser
utilizadas em nenhum outro caso.

Logo
versões (pb)
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para preservar a legibilidade do logo, obedeça as 
medidas especificadas de redução máxima.
as reduções aqui apresentadas foram desenvolvidas 
para a reprodução do logo em offset. quando outro 
método de impressão for utilizado, recomendamos a 
consulta junto ao fornecedor especializado.

Logo
redução máxima

8 mm

para preservar a integridade do logo, não se
deve interferir na área delimitada com quaisquer
desenhos, fotos ou textos. a área restritiva é
calculada a partir da letra “X” de “Tex“.

x

área de não 
interferÊncia



o logo texbrasil pode ser aplicado sobre fundos colo-
ridos, texturas e  fotografias. Nesses casos, o logo deve 
ser sempre aplicado em sua versão positiva.
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Logo
aplicação 
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Logo
apropriações

quando empresas associadas falam em nome da 
texbrasil, o logo texbrasil pode assumir a expressão 
necessária para compor ou combinar com a comunica-
ção dessa empresa ou produto. 
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fLexibiLidade e
paraLeLismo

esta aplicação permite criar uma harmonia entre todos 
os documentos que fazem parte de um mesmo con-
junto, como um conjunto de folhetos, cartazes, revistas, 
manuais, books.

aplicação flexível

aplicação eM paralelisMo

em documentos que não possuem o mesmo formato e 
não convivem em conjunto, o logo texbrasil
pode ser aplicado em qualquer localização e do tama-
nho desejado, obedecendo as regras gerais de lingua-
gem e identidade deste manual.

esta aplicação permite criar uma harmonia coerente 
entre todos os documentos que fazem parte de um 
sistema, como folhetos, cartazes, revistas.
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Logo
convivÊncia

este é um modelo de como funciona a convivência 
entre a nossa marca texbrasil e as da abit e apex. 
quando essas marcas forem aplicadas em conjunto, 
usamos o fundo branco. x1x

1x 1x 1x
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transparencia
usar texto absorvendo a imagem de background para 
trazer um design mais contemporâneo.

1

paraLeLismo do Logo
sempre que tivermos produtos em conjuntos, devemos 
usar a regra de paralelismo do logo para dar consistên-
cia na identidade.

2

aLWaYs inspiring
nossa expressão inspiradora sempre adota cores 
diferentes, representando nossa variedade criativa.

tipografias
Ao tratar de um segmento específico, além do uso 
da estampa é possível utilizar a tipografia tema desse 
segmento (ver pág 69) para reforçar a estética e variada 
da marca. 

43

5
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2

1

tipografia segmentação
Estas tipografias entram como destaques em títulos 
ou palavras. podem ser usadas sobre as texturas 
criando mais sinergia com o segmento, oferecendo uma 
leitura e imagem adequada.

cor
grandes volumes de cor chapada em contraste 
com texturas criam um layout contemporâneo e dá 
evidência à informação.

texturas monocromáticas
as texturas são um poderoso instrumento de 
identidade independentemente de suas características 
ilustrativas. texturas monocromáticas são tão 
inspiradoras quanto as coloridas.

3

2

1

3
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cor corporativa
deve ser usada com consistência e não deve combinar 
com as cores das estampas e ilustrações.

faixa de cor
Útil para destacar textos, titulos e nomes, ela faz o link 
com nossa assinatura “Always Inspiring”.

1 2

2

1

cores de apoio
as cores de apoio podem ser utilizadas aleatoriamente. 
podem ilustrar um tema, ou simplesmente gerarem 
um bom contraste como fazem as faixas da assinatura 
“Always Inspiring”.

estampas e temas
temos liberdade de escolher a estampa ou ilustração 
que melhor retrata o tema de um material. isso 
exemplifica nossa criatividade e diversidade.

3 4

3

4
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