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Padrão de Identidade da Marca  

Aparência e Discurso



INTRODUÇÃO

A identidade da ADVBOX promove uma comunicação 
consis- tente, com uma única voz. Quando nos 
expressamos de forma  consistente, conseguimos ocupar 
na mente do público um  lugar de confiança e
credibilidade

(Afinal, uma pessoa que se contradiz ou age de forma 
diferente  em cada situação gera desconfiança, não é 
mesmo? Por que  seria diferente com uma marca?)

A identidade da marca é uma forma poderosa de 
posiciona- mento, além de ser a base fundamental para 
a equipe produzir  ações, peças e se comunicar com 
audiência e clientes - uma

COMO USAR ESSES DIRECIONAIS

1)Leia todo o material até o final para entender os ele-

mentos centrais de marca.

2)Aprenda a aplicar os elementos - leia as padroniza-

ções para o seu tipo específico de peça de comunica-

ção (e-mail, landing page, página no site, cards, vídeo,

etc)

3) Crie sua peça e obtenha a avaliação de voz da

Você não precisará obter a avaliação da peça se for um membro

habilitado. Clique aqui para ver a lista de membros habilitados e

como se tornar um.
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Quais

capacidades

humanas

a ADVBOX

expande?
Software | A facilidade tecnológica

As tecnologias são ferramentas que expandem as capacidades 
humanas.  Elas expandem nossa capacidade de levantar peso 
(alavancas), de nos co- municar individualmente (WhatsApp), de 
nos comunicar coletivamente (te- levisão e mídias de massa); de 
nos locomover, etc.



A gente consegue ter  
uma tranquilidade  
maior porque não  
fica tudo armazenado  
na cabeça, fica no  
computador”
Josimo Farias Filho
cliente sobre a ADVBOX

É importante ter em mente também que a 
palavra é capacidade.

Enquanto atendimento ao público é uma 
habilidade,  a capacidade se refere a atender 
uma certa quanti- dade de pessoas (falar com 
uma pessoa de cada  vez, por exemplo).

Assim fica fácil entender que a  automação de 
atendimento ao cliente é uma ferra- menta 
tecnológica que expande a capacidade que o  
advogado tem de atender clientes. Na 
automação,  ele pode editar as mensagens 
colocando nelas suas  habilidades de 
atendimento (forma de falar, por  exemplo).

“



Trazer aos criativos o 
trabalho em equipe e 
de alta qualidade.

“



“A diferença essencial entre um banco de dados de computa- dor e 

as formas similares mais remotas para a organização de  dados, tais 

como o álbum de pinturas, catálogos, arquivos, bibliote- cas e 

enciclopédias, é que as formas remotas ainda preservam a  escala 

humana. Elas contêm um número limitado de registros que  um usuário 

pode acessar diretamente.

Podemos virar a página de  um álbum, andar dentro de um arquivo, 

navegar pelo interior de  uma biblioteca. Em outras palavras, o corpo 

humano é ainda a con- trapartida única da interface. Uma vez diante de 

milhares de regis- tros, nós não podemos vê-los de uma vez com nossos 

olhos nem  podemos encontrar facilmente um registro particular tão 

somente  usando as mãos. Temos de usar técnicas de computação de 

busca,  de combinação e de seleção (...) Um banco de dados é tão amplo  

que ele não pode ser disponibilizado de uma vez, ele existe além  da 

escala da percepção e cognição humanas. Para mim, essa nova  escala 

“não-humana” representa uma qualidade “essencial” de um  banco de

dados”

Lev Movich

Banco de dados como gênero das novas mídias

Capacidades humanas que  a 
ADVBOX expande:

memória
comunicação





Histórico de tarefas no processo  

Intimações processuais capturadas au-

tomaticamente

Histórico de andamentos no processo

Histórico financeiro no processo  

Cadastro centralizado de clientes  

Agenda de compromissos  Modelos 

de documentos

Lista de tarefas a realizar

Dados de produtividade individuais  Dados 

de produtividade de equipe  Especificação 

de tarefas realizadas - quem fez o que, 

que dia, que horas  Registros financeiros 

do escritório - re- ceitas, despesas e 

projeções

Origem dos clientes

Memória

Comunicação

Metas

Recados ou atribuição de tarefas

para terceiros

Visualização de agenda de terceiros

Compartilhamento de 

processos com parceiros

Envio de SMS ou E-mail 

automatizado para o cliente



Gestão
Recursos

Gestão - a melhor tomada de decisão

Gerenciar é tomar as melhores decisões, administrando os  

recursos disponíveis, sejam materiais, intelectuais ou humanos. 

Para isso, é fundamental registrar e mensurar. Aqui  seria 

interessante colocar uma definição de gestão que corrobore a

Taskscore

Como a ADVBOX

impacta a

tomada
de decisão

sobre recursos
dos escritórios
de advocacia?





Advocacia
Empreender

Como a ADVBOX

se conecta à

vocação
da advocacia?

A advocacia é a prática que conecta as pessoas aos seus direitos.

Nossa persona e audiências estão conectadas com essa vocação e 

nós precisamos sempre nos manter alinhados a ela.

O Advogado é firme na 
posição e tende a questionar 
tudo, pois este é o seu modo 
de “ganhar a vida”.



Triangulação de

Branding
Posicionamento Ideal

O melhor sistema para a Advocacia
Digital.  Desdobramentos:

- Conquiste liberdade profissional
-Faça gestão completa do escritório 
(de  qualquer lugar)
-Garanta alta produtividade sua e 
da  equipe (mesmo à distância ou 
de casa)
-Conte conosco para aprender tudo
sobre  gerenciamento de escritórios
digitais

Empresa

O que fazemos

Cliente

Quem servimos

Mercado

Como nos diferenciamos

Gerenciador com-

pleto de escritó-

rios de advocacia  

com foco digital

Advogados que  

atendem pessoas,  

buscando qualida-

de de vida, reco-

nhecimento e li-

berdade

Sistema de gestão de  

produtividade com pontu-

ação por tarefas + cursos  

e treinamentos de advo-

cacia digital

Sweet
Spot

















Plataforma digital profissional para escritórios e profissionais do ramo jurídico



Promessa da Marca

Todas as pessoas da equipe ADVBOX são 
orientadas  pela mesma promessa a todos os 
clientes e consumi- dores, independentemente 
de onde estão e o que  querem alcançar:

O que nossa promessa significa:

Nós somos parceiros dos clientes nos  seus 
desafios do dia-a-dia e sempre  nos 
empenhamos para oferecer solu- ções que 
adaptem suas rotinas a uma

Podemos ajudar você a
ter liberdade profissional.

Nós facilitamos modos de  
trabalho distintos, pois reco-
nhecemos a complexidade e  
responsabilidade de ter liber-
dade profissional por meio da  
flexibilidade de horário e da  
autogestão.

Nós acreditamos nas com-
petências profissionais dos  
nossos clientes e temos  
confiança que podemos  
auxiliá-los a praticar a sua  
advocacia com mais quali-
dade de vida.



A maneira como nos expressamos é um reflexo da nossa marca: A QUALIDADE.

Precisamos falar em todas as peças (vídeo, som, cards, e-mails, blogposts, etc)  de 
forma clara e didática, que não deixe espaço para ambiguidade e facilite a 
compreensão da  mensagem. É fundamental que tudo seja compreensível tanto pelos 
clientes, quanto por nós  mesmos.

Assim construímos autoridade como marca mentora, nos destacamos dos 
concorrentes e con- quistamos a lealdade daqueles que compartilham do nosso 
ponto de vista.

Nossa fala



Ao criar um copy (as palavras que  
usamos), precisamos ter em 
mente os  elementos que 
constituem a identida- de da 
marca. No início, poderá soar  
repetitivo escrever sempre a partir 
da  identidade da marca, mas com 
a prá- tica e tempo, redatores 
podem de- senvolver formas 
criativas de comuni- car nossa
identidade.

A variação do copy partirá sempre
das necessidades do cliente para
cada situação.

Criação de 
Copy  Textual 
ou falado.

Posicionamento

Promessa da  

marca

Mensagem

Voz e Tom

Necessidades  

do Cliente

Copy
as palavras  

que usamos







Nosso discurso é a soma da promessa de marca, do posicionamento e da
mensagem.

Discurso

Promessa de marca  

Qual o desejo que queremos  

ajudar o cliente a alcançar,

traduzido no resultado que a  

ADVBOX possibilita.

“Alta qualidade no 
trabalho da equipe e 

organização do 
escritório, em busca do 

perfeccionismo”

Posicionamento

O que queremos ser  

reconhecidos por sermos

focados no resultado

obtido com a  ADVBOX 

pelos clientes, não nos 

produtos  que vendemos.

“O sistema mais 
completo

para advocacia digital”

Mensagem

Como nós falamos 

sobre a  ADVBOX como 

uma empresa,

influenciando positivamente

a percepção  dos clientes 

sobre a  marca?

Completa. Produtiva.

Libertadora.
Qualidade.



Discurso
Mensagem

Mensagem
Como nós falamos sobre a ADVBOX como 

uma  empresa, influenciando positivamente 

a percep- ção dos clientes sobre a marca?

Produtiva

Completa

Qualidade

Como pioneira em gerenciamento de 
produtividade, a  ADVBOX desenvolve tecnologias 
e metodologias para  desenvolver experiências de 
rotina de escritório de advocacia mais produtivas, 
completas e libertadoras.

Nosso foco é melhorar continuamente a maneira 
como  nossos clientes lidam com as rotinas de 
escritório, aumentando o equilíbrio entre trabalho e 
vida pessoal,  qualidade de vida e reconhecimento 
profissional, orientados ao advogado autor.



Voz e Tom

Nossa voz reflete nossa personalidade. É forma  como 

falamos com nossos clientes e entre nós  mesmos. O 

tom nos ajuda a encontrar o “espírito”  apropriado 

para transmitir nossa mensagem.

Enquanto a mensagem nos ajuda a determinar o que

falar, a voz e o tom ajudam a criar o copy de fato.

Refletindo a personificação da marca, nossa voz

é curiosa, corajosa e generosa.

Curiosa
Estamos sempre interessados na pessoa do outro lado,  como 

ela chegou até aqui, o que ela busca e precisa,  onde quer 

chegar e onde se encontra agora.

Corajosa
Buscamos incentivar uns aos outros e ao clientes para  

alcançar os objetivos que parecem impossíveis. Orien- tamos 

a nossa conversa para assuntos importantes,  mesmo que 

controversos, quando eles forem sensíveis  à questão da 

liberdade profissional do advogado.***

Generosa
Damos espaço para o outro falar, sem interromper ou  

atropelar. Mesmo que pareça desinteressante ou repe- titivo, 

somos generosos com o tempo dedicado ao  cliente. Não 

economizamos ao compartilhar o que já  sabemos e que 

pode ajudar o cliente.

***Não são quaisquer questões polêmicas, apenas aquelas ligadas à liberdade profissional do advogado no sentido buscado pelo nosso público ideal.



O nome da marca

Nome Fantasia (brand)

Nosso nome de marca é sempre ADVBOX, inde-

pendentemente da fonte utilizada.

Quando falar de nossos produtos ou serviços,  

sempre use ADVBOX como um adjetivo. Por  

exemplo: ADVBOX software, consultoria  

ADVBOX, ADVBOX taskscore.

Palavras em português levam “ADVBOX” após a  

palavra (consultoria, exemplo). Palavras em  

inglês levam “ADVBOX” antes da palavra (tasks-

core, exemplo).

Nunca colocar ‘ADVBOX’ em negrito ou itálico,  

exceto quando o texto da frase completa (pri-

meira letra até ponto final) também estejam em  

negrito ou itálico.

Maiúscula

O nome fantasia sempre deve ser escrito em letras mai-

úsculas. Só aparecerá sem maiúsculas na URL do site,  

advbox.com.br

Razão Social (empresa)

Nossa razão social é ADVBOX Consultoria e Tecnologia  

Ltda, e é utilizada como um substantivo.

Quando se referir informalmente, o ideal é utilizar  

apenas ADVBOX (brand).



Nomes de produtos, serviços e
soluções

O nome fantasia ADVBOX deve sempre fazer  

parte de todos produtos, serviços e 

funcionalidades, exceto em caso de peças 

digitais que  exigem limitação de texto. 

Nesses casos, deve  conter o logo da marca.

Os nomes de funcionalidades, produtos e 

serviços não podem ser siglas ou em

maiúscula.

Devem ser nomes por extenso em 

português ou  inglês.

Nunca colocar os nomes de produtos, 

serviços  ou funcionalidades em negrito, 

itálico, exceto  quando o texto da frase 

completa (primeira letra  até ponto final) 

também estejam em negrito ou  itálico.

Descrições de produtos

Sempre que possível, incluir breve descrição do

produ- to ou serviço, a fim de facilitar a 

compreensão pelo  cliente ou público.

Exemplo: ADVBOX Taskscore - pontuação por

tarefas  para gestão da produtividade.



Letras maiúsculas e pontuação

Seguimos práticas padrão da língua

portuguesa ou inglesa. Essas práticas

geram a sensação de uma comunicação

natural para todas nossas audiências.

Sentenças completas começam com letra

maiúscula e terminam com a pontuação 

apropriada.

Não repetir pontuação (??? ou !!!), exceto 

para reticências. Todos nomes próprios e 

acrônimos  devem ter letra maiúscula.

Títulos

A primeira palavra do título deve ser em 

letra  maiúscula e as demais em letra 

minúscula,  exceto quando há a 

necessidade de dar ênfase  extra em 

alguma palavra ou escrever nome próprio

ou acrônimo. Nesses casos, deve iniciar a  

palavra com letra maiúscula.

Nomes próprios: Eduardo Koetz e Murilo

Machado  lançam atualizações na plataforma

ADVBOX.

Acrônimos: O módulo financeiro da ADVBOX 

agora  simula o valor aproximado do FGTS dos

colaboradores  em seus próprios logins pessoais.

Ênfases: ADVBOX é a melhor solução para

advogados  abrirem Escritórios Digitais.

Não utilizar letras maiúsculas em uma palavra ou

frase  inteira, exceto para ADVBOX e acrônimos.



Letras maiúsculas e pontuação

Bullet text
A primeira letra depois de um bullet point 

ou  sub-bullet point deve ser maiúscula. 

Os itens  elencados devem ser finalizados 

com ponto-e--vírgula ( ; ), exceto o último, 

que deve conter ponto-final.

Nomes próprios, nomes de países e 

cidades e  cabeçalho de calendários

Sempre use letra maiúscula no início da 

primeira  palavra dos itens supracitados. 

Abreviação de lu- gares (como “B.R.”) 

sempre devem ter pontos  finais depois de 

cada letra para clareza e legibili- dade.

Títulos em planilhas, tabelas e 

gráficos  Sempre utilizar letra maiúscula 

no início da pri- meira palavra e pontuar 

conforme norma da  língua (P.T. ou E.N.)

Vírgulas
Usar a norma da língua (P.T. ou E.N.). Quando 

uma lista  de itens possuir um item com “e” ou 

“ou”, adicionar uma  vírgula antes para facilitar a 

compreensão e leitura.

Dois pontos
No corpo do texto, use a primeira letra da palavra 

mai- úscula após dois pontos.

Em títulos ou subtítulos, use a primeira letra da 

palavra  minúscula após dois pontos.

Traço ou parênteses
Use um traço (—) para indicar uma quebra de 

pensa- mento no texto. Prefira parênteses para 

indicar explica- ções objetivas sobre palavras

específicas.



Vocabulário e estruturas de fala ou
texto
Sinal Tironiano (&)
Não use o sinal como substituto da

palavra “e”. Use apenas para nomes

próprios (Fernando & Sorocaba, Protect &

Gamble).

Numbers

Use sempre números figurativos (1, 2, etc),
nunca

escreva por extenso.

Prefixos
Para melhorar a legibilidade, use hífen em 

pala- vras com prefixos comuns como 

multi-, pre-, and  co- (exemplo: multi-

platforma, pre-configurado,  co-marketing).

Apóstrofes
Não use apóstrofe para plural de acrônimos 

ou  abreviações (use PCs e não PC’s). Não 

use após- trofe em décadas (2010s e não

2010’s).

Acrônimos
Escreva por extenso um termo ao utilizá-lo pela

primei- ra vez em um texto incluindo um 

parêntesis com o  acrônimo imediatamente após. 

No restante do texto  você poderá utilizar apenas 

o acrônimo.

Exemplo: Escreva “Fundo de Garantia por Tempo 

de  Serviço (FGTS)” e no restante do texto porá 

usar apenas  FGTS.

Quebra de parágrafos
Nunca quebrar uma palavra no parágrafo. Caso a

pala- vra “quebre” e coloque um hífen, jogar a

palavra inteira para a próxima linha.

Diferenciando títulos
Escreva os títulos com a primeira letra maiúscula e 

em  negrito. Para diferenciar títulos e subtítulos, 

reduza em 2  pontos o tamanho da fonte, levando 

em consideração o  tamanho do corpo do texto 

também. Somente o título  principal é usado em

negrito.



Vocabulário e estruturas de fala ou
texto

Palavras a serem evitadas em exagero

Sucesso

Bater metas  

Vencedor

O melhor  

Vitória  

Vitorioso  

Campeão  

Venda  

Produto

Empresa (ao se referir ao

escritório)

E outras palavras que remetam a competição  

entre escritórios ou escritórios como empresas  

lucrativas (mercantilização da advocacia).

Palavras encorajadas

Êxito

Alcançar objetivos
Obter resultados positivos  

Procedência nas demandas  

Casos ganhos

Fechamento  

Serviço jurídico  

Patrocinar a causa

Advogar para o autor  

Administrar o contencioso

Indispensável à administração da justiça  

Honorários ou Maiores honorários

Lucro e lucratividade

E outras palavras próprias do universo advocatício (cui- dado 

para não falar com termos jurídicos próprios de  juízes, 

promotores, direito público em geral ou advoca- cia

empresarial).



NOSSA 
APARÊNCIA
A tecnologia tende a ser luminosa. Ela está intimamente ligada à eletricidade. Nos 
organizamos  de maneira a sempre termos acesso a baterias  ou fontes de energia e 
carregamento.

A GAMEFICAÇÃO do trabalho é da essência da ADVBOX, e a pontuação por tarefas 
remete a jogos e formas desafiadoras e leves de execução do trabalho.
As estéticas desenvolvidas para a ADVBOX devem refletir essa ideia e sensação.



Luz e cores

As cores devem ser utilizadas de forma a 
gerar  estímulo visual, capturando a atenção 
do olho no  fluxo de imagens intenso que 
existe na internet.
Não utilizar cores esmaecidas.

As cores devem ser trabalhadas em 
contraste.  Quanto mais no topo do funil o 
conteúdo estiver,  maior o contraste com o 
fundo preto, afinal,  quanto mais distante da 
‘iluminação’ tecnológica  e de conhecimento, 
mais sombrio e turvo é o en- tendimento da 
pessoa sobre a ADVBOX e sobre  este novo 
contexto de mercado e social.



Luz e cores

Meio de funil terá sombreamento no fundo,
com degradê até as bordas.

Fundo de funil consiste em conteúdos um
pouco  mais densos e avançados em 
relação às práticas  da advocacia digital, o 
que torna o público-alvo  desse conteúdo 
mais digitalmente maduro, ou  seja, mais 
pronto para contratar a ADVBOX.



Luz e cores

Fundo de funil, mais próximo da ADVBOX, o  
fundo será totalmente iluminado, como se 
a  pessoa estivesse “olhando para a tela da  
ADVBOX”. As bordas podem conter degradê,  
mas mais sutil e claras do que os 
conteúdos de  meio de funil. São imagens
brilhantes.

Os elementos (figuras) da imagem devem
emanar luz e cor.

É por isso, também, que o site e o blog, 
sendo as  “casas” e “territórios” da ADVBOX, 
bem como o  software propriamente dito, 
podem ser claros.
Pois eles próprios são os pontos de 
“emanação”  da luz.



Fotografia

Fotografia obedecerá uma lógica de coerência
com uso de luz x sombra, tecnológico x humano.

Imagens com foco em pessoas, advogados, pro-
cessos de trabalho, gestão de trabalho e de pes-
soas, prática da advocacia, prática jurídica, etc,  terão 
um ambiente luminoso branco e com flare  (tons 
quentes da paleta de cores alaranjada), po- dendo 
compor com um objeto ou elemento azu- lado.

Imagens com foco em tecnologia e inovação,  
dispositivos, ferramentas, software, funcionalida- des, 
internet, digital, etc, terão um ambiente  escuro com luz 
emandando do objeto contras- tando com coloração 
da paleta roseada e roxa,  podendo ou não compor 
com um objeto ou ele- mento azulado.





VISUAL FECHADO



VISUAL ABERTO



Detalhes mínimos, para uso bem específico em
Itens que precisam ser destacados, palavras, detalhes.
Representando no máximo 10% da superfície da arte:



Esquema de Cor Principal
Cores frias e originais da ADVBOX. Denotam estabilidade, paz, tranquilidade e 

segurança.

#7C7C7C #06080A #115FA8 #6196E0 #FBFBFB



Esquema de Cor Secundário
Detalhes mínimos, para uso bem específico em itens que precisam ser destacados, palavras, 
detalhes.  Representando no máximo 10% da superfície da arte.

#782058 #962F66 #EBAF54



Core business: METRIFICAÇÃO DA PRODUTIVIDADE 
EM TEMPO REAL

Visual formal e tecnológico Ternos e Tecnologia

Fragmentação
serviço jurídico

Valoração das 
tarefas por tempo 
e complexidade

Gestão remota 
ágil e segura e 
maior eficiência> >



Azul em 
várias 
tonalidades, 
Preto, Branco, 
Cinza.







Ambiente luminoso branco  

e com flare (tons quentes  

da paleta de cores alaranja-

da), podendo compor com  

um objeto ou elemento  

azulado.

Foco: pessoas, advogados,  

processos, advocacia, gestão.



Foco: tecnologia, inovação,  

dispositivos, ferramentas,  

internet, digital.

Ambiente escuro com luz  

emanando do objeto con-

trastando com coloração da  

paleta arroxeada e roxa, po-

dendo ou não compor com  

um objeto ou elemento azu-

lado.



Canal do Youtube



Escritórios voltados 
especialmente para o 

atendimento de pessoas 
físicas;

Fluxo de trabalho 
fragmentado;

Maturidade digital;

Perfil de gestão, controle e 
visão macro das atividades;

Profissionais 
empreendedores.



Vídeo

Deve seguir as diretrizes das demais 

imagens:  composição, cores, luz e sombra, 

temática foto- gráfica. Ainda, deve seguir as 

diretrizes de fala da  ADVBOX.

As resoluções de tela mínimas são:

1920 x 1080, 4K ou 8K para vídeos

horizontais  convencionais;

600 x 600 para vídeos do feed do 

Instagram (IG)  e similares.

1080 x 1920 para vídeos dos Stories do IG 

e simi- lares.

O ritmo de montagem deve ser mediano,

bas- tante orientado pela música da

composição.

Áudio

O som de vozes deve ser claro, limpo, sem

chiados  ou barulhos de fundo, sendo sempre 

tratado pro- priamente.

A equalização e mixagem do som deve 

favorecer a  boa reprodução sonora em 

equipamentos de baixa  quaildade, como fones 

de ouvido convencionais  (bolinha), sem 

perder força e potência ao ser repro- duzido 

em sistemas mais robustos.

Preferencialmente, narradores standard com 

vozes  de tons graves ou médio para grave, 

tanto masculi- nos quanto femininos. Nunca 

narrações com tons  de voz agudos ou médios 

para agudos.



Música

A música da marca ADVBOX deve ser 

elegante e  alto-astral, sem ser erudita ou

festiva.

Para isso, são recomendados os estilos:
Samba

(suavizado);  

Jazz;

Bossa Nova.
Versões desses estilos hibridizados com 

outros  são bem-vindos, desde que 

obedeçam a atmos- fera musical da marca.

Permitido

Elegante

Alto-astral

Não Permitido

Erudita

Festiva



Ilustrações

O uso de ilustrações pode ser arriscado, já que  
podem ser associados a temáticas infantis. Por  isso, é 
preciso ter cuidado com o que as ilustra- ções 
transmitem. Elas precisam ser equilibradas  com 
características e atmosferas próprias da ad- vocacia.

As ilustrações na ADVBOX transmitem:  

Segurança;
Regras;  
Estabilidade;  
Seriedade;
A forma da lei;  
Os limites da lei.

Assim, são priorizados elementos retos e qua-
drados, bem como aqueles mais realistas. São
vetados elementos arredondados, cartooniza- dos.

Elementos arredondados só podem ser utiliza- dos 
quando forem realistas, como por exemplo,  formatos 
e partes do corpo humano ou cantos  arredondados 
de celulares, isto porque utilizar  formas quadradas 
nesses casos, geraria um aspecto de imagens
cartoonizadas.



Repertório visual ADVBOX
Para expandir, catalogar e inspirar elementos do 

repertório es- tético da ADVBOX, criamos uma conta no 

Pinterest para reu- nião de referências visuais das 

equipes criativas.

O login é o e-mail do marketing 

(marketing@advbox.com.br). A  senha deve ser 

solicitada para a equipe de marketing, que  poderá 

recuperá-la através do e-mail sempre que necessário.



Grafismos ou iconografia
Grafismos são o conjunto de signos 
gráficos (li- nhas, curvas, traços, 
pinceladas, etc).

Iconografia são os tipos de ícones que
compõem
a identidade visual da marca.

Ambos devem ser obtidos a partir da 
descons- trução do discurso e visual da 
marca, fragmen- tando partes visuais ou 
iconografando conceitos.

Outros podem ser criados.









Pauta 1 – Produtividade (Autogestão e Taskscore)



Pauta 2 – Advocacia Empreendedora



Pauta 3 – Gestão de Equipes e Advocacia Digital



Pauta 4 – Controladoria Jurídica



Pauta 5 – Advocacia em Rede: Parcerias, Filiais e Correspondentes



Pauta 6 – Business Intelligence e Financeiro

Pendente de desenvolvimento



Variações



Tipografia

Verdana

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMm
NnOoPpQqRrSsTtVvUuWwXxYyZz

0123456789

Poppins 
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMm  
NnOoPpQqRrSsTtVvUuWwXxYyZz

0123456789



Logotipo



2020



Modelo de Tabela



2020


