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Olá, 
Associados.

Essa é a síntese de todo o processo
criativo da marca ABIAMB. Aqui esclarecemos
o processo, desde os dados levantados
e fornecidos pela sua equipe, até as 
estratégias e linha de criação do meu estúdio. 

Sente-se e leiam atentamente cada etapa desse
projeto, afinal, ele foi desenvolvido por uma 
pessoa que ama o que faz.

Preparados? Então vamos lá!
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sobre a marca



O que é a ABIAMB?

Associação Brasileira de Importadores de Armas 
e Materiais Bélicos. 
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Quais seus objetivos?

Oferecer todo o suporte profissional e  técnico para os importadores 
do Brasil. Auxiliando nos processos e oferecendo apoio 
para executar funções delegadas a importação de armas, acessórios
e demais materiais bélicos. 

Sempre instruindo e lutando por legislações aprimoradas para 
que o fluxo de processos de importação de mercadorias sejam 
realizados com excelência por empresas qualificadas.
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Qual o seu propósito 
central?

Instruir, lutar e buscar melhorias nas legislações
que norteiam as empresas importadoras. 
 

Qual o público ideal?

Pessoas Jurídicas, Classe A, B e C.
Masculino e Feminino.
Faixa etária de 30 a 70 anos.
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A personalidade 
da marca.

É uma associação civil, de âmbito nacional, sem fins
lucrativos, que congrega pessoas jurídicas de direito 
privado habilitadas à importar armas e materiais 
bélicos e/ou que tenham capacidade e interesse 
de se tornar importadores, bem como pessoas 
jurídicas fornecedoras de serviços relacionados, 
regendo-se por este estatuto e pela legislação em vigor.
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Quais são os seus 
valores?

- Séria 
- Conservadora 
- Moderna 
- Elegante 
- Tradicional
- Líder
- Sábia
- Exclusiva
- Promissora

- Criativa
- Técnica
- Formal
- Determinada 
- Persistente
- Disciplinada
- Profissional
- Respeitadora
- Analítica

ABIAMB

Luiz Mauricio Camaroto | Designer de marcas



07 | Sobre a marca

Quais são os benefícios que a marca entrega?
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Congregar, coordenar, promover, expandir, representar e 
defender, o interesse dos importadores de armas e materiais 
bélicos de todo o nosso país.

Benefícios Funcionais:

Me sinto representado, já que existe uma associação
civil lutando pelos meus valores e direitos mediante ao 
segmento em qual atuo. Isso me traz segurança e confiança 
para seguir com o meu trabalho.

Benefícios Emocionais:



design
da marca



Objetivos

- Construir conhecimento e lembrança de marca.

- Transparecer segurança e profissionalismo em âmbito nacional 

- Criar uma identidade visual que expresse os seus valores. 
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respondesse

Cores

O maior desafio era enquadrar um acorde cromático que respondesse 
em um nível moderno, vibrante, digital, nobre e formal.

Para isso, criou-se uma paleta que remete as cores da bandeira do Brasil,
os tons de verde possuem pigmentações de azul, isso acaba 
trazendo modernidade e nobreza para a marca. A aplicação da marca
sobre o background branco somado a paleta definida, responde 
muito bem no campo digital.

Enquanto um tom de verde mais escuro carrega a formalidade
da marca, o amarelo bandeira traz o tom vibrante da identidade 
visual.
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Tipografia

A fonte utilizada como base na tipografia foi a Allround 
Family, uma Sans muito versátil, suas linhas de design despertam 
um tom moderno, exclusivo e simpático. 

Para trazer ainda mais identidade para o projeto, a fonte foi 
inteiramente estilizada, enaltecendo ainda mais os valores 
da marca ABIAMB com sua tipografia exclusiva.  

Fonte Original

Fonte Estilizada
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Tipografia de apoio

A tipografia escolhida para  compor os materiais da associação
é a família Montserrat. Ela é uma Sans Serifa 
criada e desenvolvida pela designer Julieta Ulanovsky.

A fonte é inspirada nos centros urbanos, ou seja,
é extremamente acessível, de fácil leitura, porém 
de grande personalidade. 

A família Sans Serifa vem com múltiplas versões e 
diversas possibilidades.

Acessibilidade e simplicidade são grandes atributos 
dessa tipografia.
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Design do símbolo

Para compor o universo da marca ABIAMB, era preciso
de um ícone que explorasse os seus valores.

Para isso, foi utilizado o elemento da águia, que representa
soberania, beleza e imponência, A imagem da águia também é 
utilizada como símbolo de poder e autoridade em muitas 
culturas, sendo representação de nobreza, majestade, 
liberdade e agilidade.

Para trazer ainda mais personalidade ao elemento, foi utilizado
os fundamentos da gestalt aplicado na asa da águia,
fazendo a representação da bandeira do Brasil, 
simbolo icônico, que ilustra um dos maiores valores 
do nosso país, a nossa nação.
.
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Grid

O símbolo foi construído a partir de um grid 
geométrico e proporcional, agregando  
harmonia e posicionamento dos elementos.

O logotipo é responsivo, ou seja, pode muito bem 
ser aplicado somente o símbolo, afinal o seu design 
é repleto de personalidade.
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