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Aplicação da marca em peças gráficas

Divirta-se!

A ideia é brincar com a cor do logotipo na capa do livro, ou 

seja, alterá-lo de acordo com o fundo em que vai ser aplicado, 

mas não esqueça, certifique-se que a forma não foi alterada, 

que está com um bom contraste e, principalmente, uma boa 

leitura! 

Aplicação

da marca

em capas

de livros

Como o foco da MoMa Editora é a literatura 

infantojuvenil, a ideia é que você sinta-se à vontade 

para brincar com a cor do logotipo de acordo com o 

fundo em que vai ser aplicado, mas não esqueça, 

certifique-se que a forma não foi alterada, que está 

com um bom contraste e, principalmente, uma boa 

leitura! 

A logomarca da Oi é viva e 
mutante. É o principal
elemento da marca e expressa 
dinamismo e

manual para preservar sua 
integridade e legibilidade

É fundamental observar as 
regras previstas neste

movimento. Ela reage de 
maneira diferente à voz de

em qualquer situação.

da identidade da Oi.

cada um, fazendo com que as 
pessoas participem

A MoMa é um selo editorial que nasceu do sonho de 

estimular o conhecimento de forma lúdica, assim 

surgiu a ideia de brincar com a cor do logotipo, ou seja, 

alterá-lo de acordo com o fundo em que vai ser 

aplicado, mas não esqueça, certifique-se que a forma 

não foi alterada, que está com um bom contraste e, 

principalmente, uma boa leitura! 

Divirta-se!

Marcada pela pluralidade, 
originalidade e ousadia que o 
universo da literatura 
infantojuvenil propicia, a Pallas 
Míni é um selo editorial que 
estimula o conhecimento de 
forma lúdica e prazerosa em 
pequenos grandes leitores.

Resultado de um desejo de 
reposicionamento de mercado, 
após identificar o crescimento do 
segmento infantojuvenil em seu 
catálogo, a Pallas investe na 
criação de seu primeiro selo 
editorial, a Pallas Míni, dedicado 
a títulos infantis, com foco em 
histórias africanas e afro-
brasileiras, em que a cultura 
negra é protagonista.

Tendo à frente a editora Mariana 
Warth, que ao lado de Cristina 
Fernandes Warth também 
responde pela Pallas, a marca 
Pallas Míni pretende ocupar 
lugar de destaque no cenário da 
literatura infantil, por sua 
temática diferenciada, de nicho, 
e pela valorização das diferenças 
em seu catálogo, a ser 
trabalhado não só nos mercados 
editorial e livreiro, mas também 
no segmento educacional.
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COLOCAR NA CAPA DO MANUAL!!!!!!

- cdr

A MoMa Editora, capitaneada por Mônica Martins, 
nasceu do sonho de estimular o conhecimento de 
forma lúdica a fim de ampliar o gosto e o prazer pela 
leitura em pequenos grandes leitores.

O conceito de brincar com o logotipo, ou seja, escolher a 

cor de acordo com o fundo em que ele vai ser aplicado, 

nasceu junto com o sonho de estimular o conhecimento 

de forma lúdica e prazerosa, fazendo com que você, 

também, participe da construção da nossa identidade!

Divirta-se!

Mas não esqueça, certifique-se que a forma não foi 

alterada, que está com um bom contraste e, 

principalmente, que tem uma boa leitura! 

Divirta-se!

Mas não esqueça, certifique-se que a forma não foi 

alterada, que está com um bom contraste e, 

principalmente, que tem uma boa leitura! 

A ideia de brincar com o logotipo, ou seja, escolher a cor 

de acordo com o fundo em que ele vai ser aplicado, nasceu 

junto com o sonho de estimular o conhecimento de forma 

lúdica e prazerosa, fazendo com que você, também, 

participe da construção da nossa identidade!

Mas não esqueça, certifique-se que a forma do logotipo se 

manteve, que o contraste dele em relação ao fundo foi 

preservado e, principalmente, que está legível! 

O conceito de brincar com a cor do logotipo veio junto com 

o desejo de reinventar, testar, experimentar, ou seja, a 

forma que achamos de convidar você para participar da 

construção da nossa identidade!

Divirta-se!

ou seja, escolher a cor de acordo 

com o fundo em que ele vai ser 

aplicado, 

Divirta-se!

Mas não esqueça, certifique-se que a forma do logotipo se 

manteve, que o contraste dele em relação ao fundo foi preservado 

e, principalmente, que está legível! 

O conceito de brincar com a cor do logotipo veio junto com o sonho 

da coletividade, ou seja, a forma que achamos de convidar você 

para participar da construção da nossa identidade!



Marca monocromática em positivo | em preto |

Marca monocromática em negativo | em branco |

Se perceber que não está com uma boa leitura, 

não hesite, use as marcas monocromáticas.





O logotipo da MOMA Editora, está disponível no site para 

download nas extensões: cdr, ai, eps, jpg, png e pdf.

momaeditora.com.br
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