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A Flor de Lótus germina 
no lodo (que representa 
a ignorância). Seu caule 
ascende através da água (que 
representa o conhecimento) 
em direção à luz. Floresce no 
ar (que representa o éter), 
representando o florescer 
de todas as qualidades 
humanas e a iluminação da 
consciência espiritual.

É um dos símbolos do 
Hinduísmo. Em muitas 
culturas simboliza nobreza  
e sabedoria.

O Sol representa a luz, o 
conhecimento, a inspiração 
diária e a presença do Guru.

A escrita Devanágari (a 
escrita da cidade dos deuses) 
é o alfabeto (abugida) pelo 
qual são registradas as escri-
turas sagradas sobre o Yoga 
e o Hinduísmo, em Sânscrito, 
idioma da Índia antiga.

Na marca Samavêda, o 
S prolongado horizontal-
mente remete ao traço que 
une todas as letras na escrita 
Devanágari.

Samavêda é terceiro dos 
quatro Vedas e contém 
os cânticos e hinos rituais 
hindus.

Saman significa “canto ritual” 
e Veda, por sua vez, Verdade, 
Conhecimento. Samavêda 
também significa “resignação 
ao conhecimento”, “o mesmo 
que conhecimento, que a 
verdade”.

O amarelo utilizado 
representa o Sol e é a cor do 
discernimento, inteligência e 
sabedoria

O azul transmite 
tranquilidade, paz e, no 
Ocidente, representa a 
comunicação.

O cinza representa uma linha 
seguidora de Shiva.

विदया



Descrição 
da marca 
A marca é composta por um Sol nascente amarelo 
que, ao mesmo tempo, é uma flor de lótus. Possui 
7 pétalas (ou raios) aparentes, simbolizando os 7 
chakras a serem despertados para a iluminação da 
Consciência. Há 3 pétalas visíveis em sua totalidade 
e outras 4 por detrás destas, tendo uma área visível 
menor.

Logo abaixo está em azul a nomenclatura da marca, 
“Samavêda”, na fonte Myriad Pro Semibold, com 
espacejamento condensado e ajustado letra a letra. 
A letra “S” apresenta a extremidade superior alongada 
para a direita, remetendo à escrita Devanágari. O 
acento na letra “ê” é sutilmente representado com um 
pequeno entalhe no prolongamento do “S”.

Arrematando a marca, abaixo, em cinza, vêm o 
letreiro que descreve o ramo do empreendimento: 
“Filosofia & Yoga”, com espacejamento expandido, na 
fonte Myriad Pro Regular.



Cores

CMYK: C0  M16  Y100  K0

Pantone: 116C (Solid Coated)

RGB: R255 G211 B0

Hexadecimal: #FFD300

CMYK: C0  M0  Y0  K60

Pantone: Cool Gray

RGB: R135  G135  B135

Hexadecimal: #878787

CMYK: C85  M19  Y0  K0

Pantone: 229C (Solid Coated)

RGB: R0  G152  B216

Hexadecimal: #0098D8



Variantes 
da marca



ASSINATUR A (COMPLETA)



MARC A (SEM TEXTO DESCRITIVO)



SÍMBOLO



Quando usar cada variante?

Assinatura 
(completa)

Usar esta variante sempre que for 
possível, em todos os meios, desde 
que se mantenha a qualidade e 
legibilidade.

Marca 
(sem texto descritivo)

Usar esta variante quando o texto 
descritivo não puder ser reprodu-
zido com qualidade satisfatória ou 
quando se apresentar ilegível, seja 
pelo tamanho, pela grande distân-
cia de observação ou por resolução 
grosseira.

Exemplos: bordados em bonés e 
outros tecidos, pins, canetas, brin-
des, estampa da marca em tamanho 
reduzido na frente de camisetas, 
rodapé de apresentações em Power-
point, ícones de redes sociais, etc.

Símbolo 
(sem nenhum texto)

Usar esta variante apenas quando 
nenhuma das outras versões (mar-
ca ou assinatura) forem possíveis, 
ou seja, quando a nomenclatura da 
marca não puder ser reproduzida 
com qualidade satisfatória ou se 
tornar ilegível pelo tamanho extre-
mamente reduzido.

Exemplos: bordados reduzidos, 
etiquetas, pins, canetas, brindes, 
rodapé de apresentações em Power-
point, ícones de redes sociais, etc.

*Estas três variantes descritas acima são as formas de se “assinar” ou identificar elementos com a sua marca 
formalmente. Em algumas ocasiões, porém, pode-se optar por uma identificação menos formal e mais subje-
tiva, sugestiva, utilizando-se apenas um elemento mnemônico (elemento que ativa a lembrança da marca).



Elementos 
mnemônicos

Elementos visuais que ativam 
a lembrança da marca



ELEMENTO MNEMÔNICO: SOL/LÓTUS CORTADO

Sol/lótus completo, 
cortado pela metade  
ou em cortado em quatro
Estes elementos devem ser utilizados mais raramente, 
com o critério de um designer experiente.  
Sujeito à aprovação.

Sol/lótus cortado na  
mesma altura que a marca
Dê preferência para utilizar estas versões do elemento Sol/
Lótus. Cabe lembrar que neste elemento as pétalas estão 
geometricamente fora da simetria radial, mas visualmente 
alinhadas, portanto não utilize o Sol completo cortado para 
gerar este tipo de imagem, mas sim o arquivo específico.

Geralmente o elemento mnemônico é utilizado quando o 
receptor já entrou em contato com a marca antes, ou esteja 
num ambiente de claro domínio da marca, físico ou virtual.

É sempre uma identificação mais informal e decorativa.

Exemplo: etiqueta de preço em cavalete de acrílico:

Coleção completa (9 livros):
Tratado de Medicina Integrativa

R$ 450

Coleção completa (9 livros):
Tratado de Medicina Integrativa

R$ 450



Opções de cor



PADRÃO (COR)

POSITIVO

NEGATIVO

PRETO & BRANCO

POSITIVO*

NEGATIVO



Como aplicar 
a marca



O que não fazer
Para preservar e valorizar a marca é necessário aplicá-la com certos critérios. A seguir apresentamos alguns erros comuns 
que devem ser evitados. Ao aprovar um material produzido por terceiros, verifique se estes critérios foram respeitados.

Não aplicar em 
tons de cinza

Use a versão  
em preto.

Se for imprimir em 
P&B, use a versão 

em preto

Não aplicar  
sobre fundos 
complexos

Use sobre um  
fundo de reserva

Não usar sombra 
forte e/ou deslocada

Veja critérios para 
utilização de sombra 

na página 20

Não usar o 
letreiro da 

marca isolado 
(sem o Sol)

Não usar  
contorno

Nem nas letras, 
nem no símbolo

Não sobrepor 
outros elementos

Não rotacionar Não inclinar Não alterar 
cores

Não alterar  
tipografia

Não alterar  
proporção

Use sempre a tecla 
Shift ao ampliar ou 

reduzir a marca, 
mantendo a propor-

ção entre altura e 
largura

Não alterar  
proporção dos 

elementos



O que não fazer
Não utilizar o Sol cortado pela parte superior.

Veja uso correto na página 11 deste manual.



Fundos preferenciais
Sua marca se sai melhor sobre alguns fundos específicos. O uso sobre outros fundos deve ser evitado a fim de preservar a 
identidade da marca. Nesta página, as marcas que estão acima devem ser usadas preferencialmente.

Perceba que as versões da marca mais claras que o fundo estão com uma sombra difusa e suave que as destaca.  
Não aplicar sombra quando qualquer parte da marca for mais escura que o fundo.

Azul da marca Branco Preto Preto 80% Amarelo da marca



Uso sobre outros fundos
Usar preferencialmente a versão de cima. 
Quando todas as partes da marca forem mais claras que o fundo é preferencial aplicar sombra difusa e suave.



Sombra sob a marca 
Quando todas as partes da marca forem mais escuras que o fundo, é recomendada a aplicação de uma sombra suave e 
difusa. A aplicação da sombra não é obrigatória, apenas recomendada. Porém, quando numa mesma página, outros ele-
mentos tiverem sombra, não deixe a marca sem sombra, pois isso a deixaria numa hierarquia inferior.

Não aplique sombra quando qualquer parte da marca for mais escura que o fundo.

SOBRE FUNDO AZUL

Modo: Multiplicar

Opacidade: 40%

Cor: C100 M50 Y0 K50

Deslocamento: 0

Raio de difusão: 1/20 da 
largura da marca

*Exemplo: se a marca tiver 20mm de 
largura a sombra deve ter um raio de 

difusão de 1mm) 

SOBRE OUTRAS CORES

Modo: Multiplicar

Opacidade: 40%

Cor: 100% preto

Deslocamento: 0

Raio de difusão: 1/20 da 
largura da marca

*Exemplo: se a marca tiver 20mm de 
largura a sombra deve ter um raio de 

difusão de 1mm) 

Critérios



Margem de reserva (respiro)
A marca nunca deve ser aplicada muito próxima a outros elementos. 
Respeite sempre a distância mínima como margem de reserva. Utilize a altura das letras em caixa baixa para calculá-la.

Quando aplicar a marca sobre um box, o mesmo deve ter no mínimo as medidas desta margem.

margem



Centralização vertical
Pelo fato da marca ser mais larga em sua porção inferior, e apresentar um bico em sua porção 
superior, a marca deve ser centralizada de forma ótica (visual) e não geométrica.

O centro geométrico está marcado com uma linha tracejada branca.

Posicione qualquer uma das versões da marca (marca, símbolo ou assinatura) um pouco mais para 
cima do que o centro geométrico, para que, visualmente, pareça estar centralizada.

Centralização ótica (visual), 
com a marca um pouco 
mais para cima. 

Faça desta forma.

Centralização geométrica.

Perceba como a marca não 
parece estar centralizada, mas 
sim mais abaixo do centro. 

Não faça desta forma.



Redução mínima
(Impressão de alta qualidade)
A seguir estão representados os limites mínimos em que se pode reproduzir a marca impressa em positivo (quando usar em 
negativo, considere um aumento de 15%). Não quer dizer que sejam um tamanho bom ou ideal, mas sim o mínimo tamanho 
em que a marca continua legível. Nunca use menor que isso.

Ao utilizar tamanhos pequenos, deve-se imprimir em alta qualidade, para que os dizeres pequenos da marca fiquem legíveis. 
Se for imprimir em baixa ou média qualidade, amplie o tamanho.

Caso use a marca toda em preto, em tamanho pequeno, sobre algum fundo colorido, deve-se usar o recurso “overprint” 
(impressão superimposta) ou o modo de transparência “multiply” (multiplicar) ou “darken” (escurecer).

Todos os elementos, especialmente as letras, devem estar legíveis a olho nu.

23

14

11

5,
75

9

4

Medidas em milímetros

Assinatura 
(completa)

Marca  
(sem texto descritivo)

Símbolo



Redução mínima 
(tela, web, redes sociais)
Abaixo estão as medidas mínimas que devem ser respeitadas quando 
tivermos controle sobre o tamanho da imagem na web, em apresentações de 
datashow, em TV, etc.

Porém, muitas vezes precisaremos aceitar as limitações impostas por redes 
sociais, favicons, e outras aplicações na web e nos restará apenas escolher a 
melhor versão da marca a ser utilizada.

Na assinatura, deixe sempre 1 ou 2 pixels sobrando na parte de baixo, para 
manter a legibilidade do texto descritivo.

Tela Retina™ e Full HD
Antes, as telas tinham uma 
resolução padrão de 72 dpi. Hoje 
estão cada vez mais comuns telas 
com uma resolução altíssima, de 
até 300 dpi, principalmente nos 
smartphones. 

Imagens geradas em 72 dpi, se 
apresentam pixelizadas nestas 
novas telas.

Os valores abaixo apresentados 
estão relacionados a telas com 
72 dpi. O ideal é gerar imagens 
maiores (o dobro, geralmente) e 
reduzí-las no HTML (ou no WIX) e 
deixar que cada dispositivo mostre 
a imagem numa resolução ideal.

Medidas em pixels

130

80

80

42

50

22

Assinatura 
(completa)

Marca  
(sem texto descritivo)

Símbolo



Utilização em redes sociais
Os ícones de perfil em redes sociais e Whats App podem se apresentar em formato 
redondo, quadrado ou variar entre os dois (numa mesma rede).

Portanto preparamos arquivos especiais para este fim, que você deverá usar para ilustrar 
seus perfis nas diferentes redes e Whats App. 

Perceba que a margem de segurança não é aplicada apenas nestes casos, para se 
obter o maior aproveitamento da área e melhor visualização em tamanhos reduzidos.

Não utilize estes ícones para outros fins.

Arquivos: 
- Samavêda-ICONE.gif 
- Samavêda-ICONE-2.gif



Tipografia: Myriad Pro
Toda a comunicação visual do Samavêda será apoiada na  
Família Myriad Pro.

Outras fontes display (decorativas) são permitidas para títulos em carta-
zes e eventos especiais. Quando fizer títulos assim, use a fonte Myriad em 
outras partes menos chamativas da mesma peça gráfica. Porém nunca 
utilize fontes parecidas, como Arial, Verdana, Tahoma, Trebuchet, Helvetica, 
Univers e outras da mesma categoria “sem serifa”. 

Para email use a fonte Arial, pois é visível em todos os dispositivos.

Na Família Myriad Pro, é preferível usar a largura redonda,  
destacada abaixo em fundo azul, em dentrimento das condensadas e 
expandidas.

R E D O N D A 

Light 
Light Italic

Regular 
Italic

Semibold 
Semibold Italic

Bold 
Bold Italic

Black 
Black Italic

CO N D E N S E D 

Light Condensed 
Light Condensed Italic

Condensed 
Condensed Italic

Semibold Condensed 
Semibold Condensed Italic

Bold Condensed 
Bold Condensed Italic

Black Condensed 
Black Condensed Italic

S E M I - C O N D E N S E D 

Light SemiCondensed 
Light SemiCondensed Italic

SemiCondensed 
SemiCondensed Italic

Semibold SemiCondensed 
Semibold SemiCondensed Italic

Bold SemiCondensed 
Bold SemiCondensed Italic

Black SemiCondensed 
Black SemiCondensed Italic

S E M I - E X T E N D E D 

Light SemiExtended 
Light SemiExtended Italic

SemiExtended 
SemiExtended Italic

Semibold SemiExtended 
Semibold SemiExtended Italic

Bold SemiExtended 
Bold SemiExtended Italic

Black SemiExtended 
Black SemiExtended Italic

Fonte padrão para 
corpo de texto: 
Myriad Pro Light

Negrito dentro  
do texto: 

Myriad Pro Semibold



Nomes dos arquivos
SAMAVEDA ASSINATURA cor.pdf SAMAVEDA MARCA cor.pdf SAMAVEDA SIMBOLO cor.pdf SAMAVEDA SOL COMPLETO.pdf

SAMAVEDA ASSINATURA preto.pdf SAMAVEDA MARCA preto.pdf SAMAVEDA SIMBOLO preto.pdf SAMAVEDA SOL COMPLETO preto.pdf

SAMAVEDA SOL COMPLETO.pdfSAMAVEDA ASSINATURA cor negativo.pdf SAMAVEDA MARCA cor negativo.pdf SAMAVEDA SIMBOLO cor negativo.pdf

SAMAVEDA SOL COMPLETO branco.pdfSAMAVEDA SIMBOLO branco.pdfSAMAVEDA ASSINATURA branca.pdf SAMAVEDA MARCA branca.pdf

Todos os arquivos estão no formato PDF, modo CMYK, 
com recursos de edição do Illustrator preservados, ou 
seja, podem ser abertos e editáveis no Illustrator e em 
CorelDraw. Todas as fontes estão convertidas para curvas. 
As versões em preto estão com a opção overprint ativada.



Arquivos
Endereço para download

Faça o download dos arquivos da marca, das fontes tipográficas  
e deste manual, clicando no link abaixo: 

http://design.sanjaysatya.com.br/samaveda-arquivos

Marca criada pelo designer Raj Kripal, em parceria com Sanjay Satyanarayana, em dezembro de 2017. 

design.sanjaysatya.com.br

© Todos os direitos reservados para 

SAMAVÊDA - Filosofia & Yoga

Samaveda.com.br


