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Pensada para ser reconhecida com algo feito de modo manual, artesanal. O círculo representa as noções 

de totalidade, de plenitude, de perfeição original. A tipografia contempla todo o sentido da cozinha, 

da diversão. Possuí tons cômicos, porém sutis. Respeitando a linha tênue entre brincadeira e seriedade. 

Feita a mão, com pincel e tinta, busca também evocar o teste, peça principal do projeto Taste Test. 

O vermelho faz parte do trio de cores primárias, sendo uma cor que ativa, emociona e apaixona. 

Incentiva ações e a confiança. Aumenta a paixão e a intensidade. As pinceladas com tinta vermelha dão á 

logomarca um aspecto de veracidade, do mesmo modo como o público será inserido aos vídeos das receitas. 
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Variantes de cor

Versão Preferencial Versão alternativa

Sempre que possível, a logomarca deve 
ser utilizada na versão preferencial 
de cor e sobre fundo branco/textura. 

Quando veiculada sobre fundos coloridos 
devem-se preservar seu contraste e 
legibilidade, utilizando variações de 
saturação para adiquirir a cor desejada.

*A Versão alternativa fica a disposição apenas para casos restritos onde 

a versão preferencial não possa ser utilizada. Casos como: Espaço restrito 

para posicionamento da logo, peças em que o "círculo" da versão preferencial 

esteja conflitando com o restante das informações etc. 
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Dimensões Mínimas
Para assegurar sua legibilidade da logomarca,
devem ser respeitadas as dimensões mínimas
de veiculação (6 cm) em materiais gráficos.
Esta regra pode ser flexibilizada no caso de
utilização em outras mídias.Em qualquer caso, 
no entanto, é fundamental atentar para a perfeita 
visualização de todos os elementos da logomarca.

4cm
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Área de não-interferência
Para garantir o impacto visual e a legibilidade
da logomarca, é preciso resguardar uma
área em torno dela equivalente, no mínimo,
ao quadrado representado na imagem a seguir.

x

x
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Usos incorretos
É importante respeitar todos os elementos
que constituem a logomarca. Estes são alguns
exemplos de usos que devem ser evitados.

Não rotacionar Não distorcer

Não aplicar sobre 
fundos sem contraste
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Cores Institucionais
As cores institucionais são aquelas definidas para 
a veiculação da identidade visual  – o Vermelho
Testemade e o Branco Testemade. Devem predominar 
tanto em materiais institucionais como promocionais.

Vermelho Testemade

C 15 M 100 Y 90 K 0
R 178 G 0 B 35
Pantone: P 53-8 C

Branco Testemade

C 0 M 0 Y 0 K 0
R 255 G 255 B 255
Pantone: P 1-1 C

As porcentagens indicadas
em CMYK são válidas para
impressões offset.

Para uso em mídia eletrônica usar 
referências RGB. 8



Tipografia
A tipografia principal identifica e uniformiza 
os letterings da logomarca em peças de comunicação 
institucionais e promocionais. Trata-se da fonte Gagalin, 
com todas as suas variações de peso.

Importante: A Tipografia Gagalin fica restrita a usos 
conjuntos com a logomarca, feita manualmente e que 
possui sua versão em .psd e .ai.

Aa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890,#:!?;()/
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Tipografia
A tipografia secundária identifica e uniformiza 
os textos de peças de comunicação institucionais
e promocionais. Trata-se da família Futura STD, 
com todas as suas variações de peso.

Aa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghi jk lmnopqrs tuvwxyz

1234567890,#:!?;()/
9



Grafismos
O grafismo é um dos elementos da identidade visual da Taste Test, e pode 
ser utilizado na criação de determinados materiais de comunicação.

O grafismo se faz eficiente quando usado como assinatura para materiais 
que possuem conteúdos diversos, não só da Taste Test. Seu uso também é 
recomendado quando necessária a aplicação de Marca d'água.
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Aplicações
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Aplicações
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Aplicações
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