


Inspirado na força de vontade da história espartana, o MSS 
Contractors busca trazer para a realidade da empresa o mesmo 
espírito de equipe e motivação que a cultura dos militares tiveram 
para conquistar impérios. 

A MSS Contractors acredita que uma equipe formada por 
profissionais fortes, motivados e com o conhecimento necessário, 
tem a força de vontade para construir projetos com uma qualidade 
excepcional, tornando sonhos realidade. 





Buscando representar os valores da 
empresa, a logo do MSS Contractors é 
feita de blocos com medidas perfeitas e 
equilibradas. Que representam o 
trabalho de qualidade de uma equipe 
altamente treinada e com muita força de 
vontade
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Deve-se manter uma zona de exclusão 
sistemática em torno da Logotipo do MSS 
Contractors.

Esse espaço representa a distância 
mínima entre a logotipo e qualquer outro 
elemento de design ou texto, e ela deve 
ser respeitada conforme diagrama ao 
lado. 

Entretanto, para obter melhores 
resultados, recomenda-se utilizar, 
sempre que possível, uma reserva maior 
que o requisito mínimo.

x = a largura da logo divido por 10

Redução Mínima:
5,5cm





As cores oficiais do MSS Contractors são a junção do dourado com o preto.
Onde o dourado simboliza o vigor, a inteligência e a qualidade dos serviços da empresa. Enquanto o preto
representa o poder da força de vontade da equipe MSS Contractors.

Pantone: Neutral Black C
CMYK: C74% M65% Y60% K79%
RGB: R33, G33, B33
Hex: #212121

Pantone: 7511C
CMYK: C22% M53% Y100% K13%
RGB: R176, G122, B43
Hex: #b07a2b



A fonte da MSS Contractors foi desenhada a mão com base em uma  fonte feita de blocos. A ideia da criação
é baseada no processo da construção civil, onde cada etapa é respeitada e feita com qualidade, e cada peça
colocada no seu devido lugar dá vida a uma estrutura elegante e sólida.

Fonte base:

Na ausência da fonte oficial, recomendamos o uso:

HELVÉTICA
abcdefghijklmnopqrstuvxwys
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYS
1234567890-=][‘;/.,`!@#$%ˆ&*()_+}|{“:?><





Recursos de criação da MSS Contractors que podem ajudar na Criação de Materiais Publicitários

Formas Retangulares e 
Linhas como contorno

Imagens de Construção em Preto e Branco



CEO, Investidor Principal
    contato@msscontractors.com.au
    (xx) xxxxxxxxx

SEU NOME

msscontractors.com.au

Cartão de Visitas

msscontractors.com.au

Seu nome
CEO, Investidor Principal

    (xx) xxxxxxxx

Assinatura de E-mail

Papel Timbrado



Carro A: Frente, verso e Lateral



Carro B: Frente, verso e Lateral



Projeto desenvolvido por:
ARTWORKCREATIVITY.COM

Este manual foi produzido para ser utilizado como referência para todos os materias gráficos do MSS Contractors.
As informações contidas neste manual devem ser seguidas para evitar problemas na aplicação da marca.


