
Manual de uso da marca “e-FRETE”

Identidade visual

Este Manual de Uso da marca e-FRETE dispõe sobre os critérios de aplicação do 
logotipo, tipografia e cor das letras e símbolos para identificação da aceitação do meio de 
pagamento gerenciado pela IPC Administração Ltda., denominado Sistema e-FRETE.

LOGOTIPO

Este é o logotipo oficial do Sistema e-FRETE, utilize-o sempre que possível, em sua 
versão colorida (vermelho e preto), preferencialmente em fundo branco.

Tamanho permitido para utilização: O tamanho mínimo permitido para uso em qualquer
aplicação é de 3,0cm (impressão) ou 80px (internet). 

Espaço livre ao redor do logotipo: é muito importante que se deixe um espaço em 
branco ao redor da marca, de modo a garantir a legibilidade. Deve-se ter também especial
cuidado ao utilizar o logotipo sobre fundos não lisos, assegurando a melhor visibilidade 
possível.

MATERIAL PARA INDICAÇÃO DE ACEITAÇÃO

Desenvolvemos um logotipo específico para adesivos de indicação de aceitação do meio 
de pagamento Sistema e-FRETE, composto pela marca e-FRETE, com as seguintes 
características: 
- substituição do gradiente por cores sólidas no círculo em vermelho que contém a 
primeira letra “e”, e na sombra da palavra “frete” ;
- grafia da palavra “frete” na cor branca;
- fundo azul, delimitado por retângulo com bordas brancas arredondadas, contendo um 
círculo em tom de azul mais claro com uma outra letra “e” no centro, posicionados na 
extremidade direita do retângulo
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TIPOGRAFIA

Todo material institucional impresso referente ao Sistema e-FRETE deverá utilizar a 
tipografia universal “Arial”:

Arial Normal
1234567890

Arial Negrito
1234567890

Arial Itálico
1234567890

Arial Negrito Itálico
1234567890

USO DAS CORES

A padronização das cores utilizadas nos materiais impressos ou de uso exclusivamente 
digital ajudam a identificar a marca e-FRETE. A seguir a especificação de cada cor 
utilizada no logotipo e adesivo de identificação, devidamente aprovadas pela área de 
comunicação da IPC:

- o BRANCO é a cor preferencial para uso da marca e-FRETE;
- o VERMELHO e o PRETO devem ser preferencialmente utilizados para o círculo que 
contém a letra “e” e a palavra “FRETE”, respectivamente;
- o AZUL deve ser utilizado como cor de fundo para o adesivo de aceitação.

BRANCO
RGB: R=255, G=255, B=255
Hex: FFFFFF

VERMELHO
Pantone Red 032C
RGB: R=255, G=0, B=0
Impressão à 4 cores: C=0, M=100, Y=100, K=0
Hex: FF0000

PRETO
RGB: R=0, G=0, B=0
Hex: 000000

AZUL
Pantone 301 C
RGB: R=6, G=88, B=156
Impressão à 4 cores: C=100, M=74, Y=16, K=3
Hex: 06589C

Versões aceitáveis do uso da marca

Esta é a versão preferencial do logotipo do Sistema e-FRETE, 
devendo ser utilizado sempre que possível, em todos os materiais, 
incluindo arquivos digitais.

Logotipo em duas cores sólidas(vermelho e preto), sem uso de 
gradiente.
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Logotipo monocromático, utilizando somente a cor preta.

Logotipo aplicado em fundo preto utilizando apenas cores sólidas: 
o elemento gráfico contendo a letra “e” deve ser mantido na cor 
original (vermelha), alterando-se a cor do texto “frete” para a cor 
branca.

Logotipo aplicado em fundo azul, utilizando gradiente no elementro
gráfico que contém a letra “e” e no sombreamento da palavra 
“frete”.

Logotipo monocromático, para utilização em fundos pretos ou em 
outras cores escuras.

USO INDEVIDO DO LOGOTIPO DA MARCA e-FRETE

- não altere as cores do logotipo;
- não modifique a tipografia;
- não modifique a proporção dos elementos gráficos;
- não utilize o logotipo sobre outros elementos gráficos, figuras ou fundos estampados;
- não aplique nenhum tipo de efeito ou insira imagens no logotipo;
- não insira contornos;
- não utilize nenhuma cor ou tom de cor diferente das especificações.

UTILIZAÇÃO CORRETA DA MARCA EM TEXTOS

a) Uso de letras maiúsculas: sempre que for se referir ao meio de pagamento Sistema e-
FRETE, a utilização correta de letras maiúsculas/minúsculas será: iniciar a palavra 
Sistema com a letra “S” maiúscula e as demais em letras minúsculas; letra “e” grafada em
letra minúscula, seguida de um hífen e a palavra “FRETE” em letras maiúsculas.

b) Texto destacado: caso haja necessidade de destacar o texto, utilizar negrito, em toda a 
expressão: Sistema e-FRETE – sem alterar a composição de letras 
maiúsculas/minúsculas.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Uma versão atualizada deste Manual de Uso da Marca e-FRETE está permanentemente
disponível em www.efrete.com;
- A marca “e-FRETE” pertence à IPC Administração Ltda. e está registrada no INPI – 
Instituto Nacional de Propriedade Intelectual sob o número de processo 900624000.
- A marca “e-FRETE”, bem como a expressão “Sistema e-FRETE” só podem ser utilizadas
para identificação de clientes e estabelecimentos comerciais que utilizem ou aceitam o 
Sistema e-FRETE como meio de pagamento e mediante expressa autorização da IPC 
Administração Ltda.
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