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A Associação Nacional� dos Funcionários do Banco do Brasil� 
(ANABB) é a maior Associação da América Latina, de uma única 
cl�asse de trabal�hadores. Com mais de 100 mil� associados, a ANABB é 
a entidade com maior trânsito no BB.  

E para retribuir toda a confiança depositada no trabalho oferecido aos 
associados, a ANABB investe cada vez mais na prestação de serviços, 
estendendo os benefícios oferecidos aos parentes de associados até o 
4º grau.

A Entidade tem como principal papel defender os anseios legítimos 
dos funcionários do BB, tanto os da ativa quanto os aposentados e 
pensionistas, adequando o foco às questões atuais de interesse deste 
público, assim como garantir serviços de qualidade, contribuindo 
crítica e ativamente para a construção de um Banco do Brasil útil à 
sociedade.

Apresentação da ANABB
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Apresentação da Marca

Uma marca pode representar tão bem a identidade gráfica de uma 
empresa ou de um produto que, por vezes, nem é preciso escrever o 
nome para muitos já saberem o que ela representa. 

Quando a ANABB foi criada em 1986, a marca era composta pela 
sigla e pelo nome da entidade e não tinha um símbolo. Em 1989, a 
instituição fez uma votação para a escolha de um logotipo. No ano 
2000, a assinatura institucional da ANABB foi modificada. O logotipo, 
que identifica a entidade até os dias atuais, ganhou novos conceitos. A 
criação foi baseada nos eixos de atuação da Associação que, juntos, 
representam parceria e pl�ural�idade.

O resultado dessa composição faz parte da identidade visual da 
instituição há mais uma década e é conhecido pela família ANABB, 
pelos funcionários do Banco do Brasil e por entidades representativas 
dos bancários. 



5

Assinatura Visual

Versão Completa

Versão Simplifi cada

A principal� apl�icação 
do l�ogotipo da 
ANABB é sobre 
fundo branco, 
respeitando suas 
proporções e cores. 
Apresenta-se em duas 
versões:

1) versão compl�eta 
com o nome da 
Associação por 
extenso.

2) versão simplifi cada 
somente com a sigl�a.
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Signifi cado da Marca

O desenho do l�ogo 
se constitui a partir 

da rel�ação entre 
seus el�ementos. A 

criação foi baseada 
nos eixos de atuação 

da ANABB. 
A associação e seu 
universo

Defesa do Banco do 
Brasil

Defesa dos interesses 
dos funcionários do BB

Defesa dos interesses 
sociais

Parceria e pluralidade



7

Cores da Marca

As cores possuem 
grande importância 
na identifi cação visual 
de uma marca, pois 
el�as agregam sentido 
às formas utilizadas. 

As cores do símbol�o 
da ANABB são o 
ciano e o verde-cl�aro, 
que representam 
movimento, 
dinamismo, sintonia e 
harmonia. 

As cores
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PANTONE® 2995 C
CMYK  79 / 16 / 0 / 0 
RGB  3 / 167 / 224 

PANTONE® 359 C
CMYK  42 / 0 / 66 / 0
RGB  157 / 219 / 133  

CIANO

VERDE-CLARO

PRETO

PANTONE® Hexachrome Bl�ack C
CMYK  100 / 100 / 100 / 100
RGB  30 / 32 / 34  

Os percentuais 
de cada cor estão 

descritos ao l�ado. As 
cores são defi nidas 

em Pantone, CMYK 
e RGB.

A tipol�ogia adotada 
na cor preta simbol�iza 

simplifi cação das 
l�inhas, manutenção 

do movimento e 
formas mais fortes.

A tipologia

Cores da Marca
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Família Tipográfica

Para a inscrição 
ANABB é util�izada 
a fonte Helvética 
Bl�ack em caixa al�ta.
Para a inserção do 
nome por extenso da 
Associação Nacional 
dos Funcionários 
do Banco do Brasil 
utiliza-se a fonte 
Hel�vética Condensed 
l�ight em caixa baixa 
e em três l�inhas. As 
fontes Arial, Verdana 
e Times New Roman 
são util�izadas nos 
documentos oficiais 
da ANABB.

Helvética-Black
BlackItalic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Helvética-CondensedLight
Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Arial
Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Times New Roman
Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Verdana
Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789
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Diagrama de Construção

x

x

Versão Completa

Versão Simplifi cada

x

x

Os diagramas a 
seguir possibil�itam 

a visual�ização da 
geometria da marca.

 A util�ização del�e 
é essencial� para o 

al�inhamento da 
tipografi a e dos 

elementos gráfi cos 
que compõem 
a marca, para a 

manutenção das 
proporções, espaços 

e medidas de sua 
composição.
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Área de Reserva 

A área de reserva 
destina-se a preservar 
a l�ogo de outros 
elementos gráfi cos 
que podem interferir 
e diminuir seu 
impacto. Para obter 
uma boa l�eitura, 
deve-se respeitar 
uma área l�ivre entre 
o logotipo e qualquer 
outro el�emento 
do l�ayout (texto 
ou imagem). Essa 
área mínima para o 
entorno do l�ogotipo 
equivale a 1/5 do 
tamanho do l�ogotipo.     

x

1/5x

1/5x

1/5x 1/5x

Versão Completa

x

1/5x 1/5x

1/5x

1/5x

Versão Simplifi cada
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Convivência com Outras Marcas 

Quando o logotipo for usado em conjunto com outras assinaturas, 
como por exemplo, Cassi, Banco do Brasil ou qualquer outra 
entidade representante do funcionalismo, a distância entre elas, 
quando dispostas verticalmente e horizontalmente deve ser 
equivalente a 1/5 do tamanho do logotipo.

x

1/5x

1/5x

1/5x
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Redução Máxima 

5mm

7mm

Para garantir a 
reprodução l�egível� 
da marca, os 
l�imites de redução 
máxima devem 
ser rigorosamente 
obedecidos. Para isso, 
foi estabelecida uma 
medida para cada 
uma das assinaturas. 
Na assinatura 
compl�eta, a redução 
máxima admitida 
será de 7 mm e na 
assinatura simpl�es,    
5 mm.

Versão Completa

Versão Simplifi cada
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Versão Completa A versão em cores 
é a principal� opção 

de apl�icação. A 
marca em cores 

foi elaborada 
para aproveitar as 
possibil�idades da 
impressão e deve 

sempre ser util�izada 
em condições 

de reprodução 
e visual�ização 

favoráveis. 

Aplicação em Positivo

Colorida

Tons de cinza

P&B
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Versão Simplifi cadaEm caso de 
limitações quanto 
ao número de cores 
disponíveis em 
um determinado 
processo de 
impressão ou 
gravação, podem 
ser empregadas 
as versões 
monocromáticas da 
marca.

Na versão cinza, 
o azul� deverá ser 
substituído por preto 
a 60% e o verde por 
preto a 30%.

Na versão P&B, 
são el�iminados os 
el�ementos com cores.

Colorida

Tons de cinza

P&B
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O uso da versão 

em negativo é 

permitido em casos 

excepcionais, a ser 

util�izada com bom 

senso para evitar a 

perda da identidade 

da marca. É indicada 

apenas em fundos 

de cores semel�hantes 

às utilizadas no 

logo principal, que 

impossibil�item bom 

contraste para l�eitura. 

Versão Completa

Aplicação em Negativo

Colorida

Tons de cinza

P&B



17

Versão Simplifi cadaPode ser apl�icada 

também sobre o 

preto, quando o 

l�ogotipo não puder 

ser reproduzido em 

cor.

Indica-se a versão em 

negativo da marca, 

para os casos em 

que é conveniente 

ou obrigatório 

peças de cor total� 

ou parcial�mente 

chapada.

Colorida

Tons de cinza

P&B
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Fundo Colorido

Aplicação Correta

Aplicação Incorreta

Para a apl�icação 
correta da marca 

ANABB em fundo 
col�orido deve ser 

util�izar uma reserva 
de fundo branco. 
A l�ogo, pode ser 

utilizada em fundos 
de tons cl�aros, desde 
que não prejudique a 

l�egibil�idade.

A marca não deve ser 
aplicada sobre fundos 

de cores escuras 
que venham a criar 

contrastes prejudiciais 
a sua uniformidade.
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Na inserção da 
marca em fundos 
escuros deve-se optar 
por uma apl�icação 
negativa da versão 
P&B. Em fundos 
cl�aros, util�izar a 
apl�icação positiva da 
versão P&B. Jamais 
util�ize uma apl�icação 
positiva col�orida 
ou versão cinza em 
um fundo escuro, 
tampouco a apl�icação 
negativa col�orida 
ou versão cinza em 
fundos claros. 

Aplicação Correta

Aplicação Incorreta
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Restrições

A marca ANABB 
não deve ser al�terada, 

seja nas cores, 
diagramação ou 

proporções seja sobre 
ou subposta por 

elementos gráficos, 
l�inhas, entre outros.

Não é permitido 
redesenhar a marca, 

al�terar as cores e 
a tipografia. Os 

arquivos digitais, 
com todas as versões 

permitidas, podem 
ser solicitados junto à 

Associação.

Seguem al�guns 
exempl�os de uso 

incorreto.   

Não achatar verticalmente

Não achatar horizontalmente

Não inclinar
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Não alterar as cores Não alterar o desenho

Não alterar a tipografia Não alterar o tamanho da fonte



22

Aplicação Correta A apl�icação da 
marca em materiais 
impressos deve ser 
feita em uma tarja 

com reserva de 
um fundo branco.
Os materiais para 

divul�gação de eventos 
e publ�icação ao 

públ�ico externo, 
como cartazes, 

banners, convites, 
folders, deverão 

ser submetidos à 
Vice-presidência de 
Comunicação para 

anál�ise e aprovação.

Material de Divulgação e Publicidade
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Aplicação ErradaNão é permitido 
o uso do l�ogotipo 
sobreposto de fotos 
ou imagens util�izadas, 
conforme o exemplo 
ao l�ado. 
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Material Administrativo

Cartão de visita Em caso da apl�icação 
da marca em cartão 
de visita, o exempl�o 

deve ser usado 
como base para a 
confecção. Além 
do l�ogotipo, são 

inseridos os dados 
pessoais (nome, 

cargo, área de 
atuação, telefone, 

e-mail� e o endereço 
da ANABB).

A assinatura de e-mail� 
padrão da ANABB é 
no formato HTML, 

para o programa 
Microsoft Outlook.

Assinatura de email
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Papel TimbradoO l�ogotipo em papel� 
timbrado é util�izado 
com a assinatura 
compl�eta da ANABB 
no canto superior 
esquerdo da folha. 
No rodapé da 
folha são inseridos 
endereço, telefone e 
site da Associação.

Em caso de apl�icação 
em rel�evo, o l�ogotipo 
deve ser util�izado 
substituindo as 
cores azul� e verde 
por pontil�hado ou 
ranhuras.

Logo em relevo
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Envelopes Em envel�opes deve-
se util�izar a assinatura 
compl�eta da ANABB 

e o endereço.

Obrigatoriamente no 
envel�ope de tamanho 

C4 a marca deve ser 
de 7 cm e no  

DL 4 cm.32,4cm

22,9cm 22cm

11cm
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Orientações Finais

Este manual� buscou contempl�ar 
todas as formas de utilização da 
marca da ANABB. As questões 
que não estiverem presentes 
neste documento deverão ser 
consultadas juntamente à  
Vice-Presidência de Comunicação 
da ANABB.

A percepção cl�ara da identidade 
visual pelo receptor é fundamental 
para a imagem institucional� da 
Entidade. Por isso, é essencial� o 
conhecimento sobre as  regras 
básicas de apl�icação ao criar uma 
peça que contenha o logotipo  
da ANABB. 




