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Mensagem



Mensagem

O programa de fidelidade para a sua empresa.

O único programa do Brasil com três companhias
aéreas voando em parceria: GOL, Air France e KLM.

Exclusivo para pequenas e médias empresas,
permitido a gestão das viagens corporativas
com mais economia e eficiência
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é:



Mensagem

Mais economia, eficiência e benefícios para seus negócios.

Conexão do seu negócio com o mundo de forma
simples e fácil garantindo agilidade e benefícios.

Pontos em viagens corporativas voando GOL, Air France e KLM.

5
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O logo é um dos principais recursos
visuais para a identificação de VoeBiz.
Assim, utilizá-lo de modo consistente
e coerente é fundamental para fortalecer
a imagem da marca.
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Logo

Versões
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Logo

Use sempre os arquivos originais
eletrônicos encontrados no portal
da GOL. Com eles, é possível escolher,
em Pantone, CMYK ou RGB, a versão
mais adequada para cada peça.
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Versões
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Versão positiva

Laranja
Pantone 1505C
C 00   M 55   Y 100   K 00
R 255   G 112   B 32
#FF7020

Cinza
Pantone Warm Grey 7C
C 43   M 43   Y 45   K 0
R 154   G 145   B 135
#9A9187

Logo Versões



Logo Versões

Versão negativa
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Laranja
Pantone 1505C
C 00   M 55   Y 100   K 00
R 255   G 112   B 32
#FF7020

Branco
C 0   M 0   Y 05   K 0
R 255   G 255   B 255
#FFFFFF



Restrito
monocromático

As versões monocromáticas devem ser usadas
apenas quando existir uma limitação de cores,
que prejudique a aplicação da versão preferencial.

10Logo Versões
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Para assegurar a legibilidade e a
integridade do logo, nunca podemos
alterar sua forma, e cuidados devem ser
tomados em relação à sua dimensão
mínima, área de não interferência e
aplicações em fundos de cor e imagem.
As regras a seguir devem ser
respeitadas em todas as situações.

Cuidados
Logo



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci                                                                                                                                  tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse                                                                                                                                molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril                                                                                                                                      delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis                                                                                                                                      mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit                                                                                                                                           lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum                                                                                                                                dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te                                                                                                                                    feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna                                                                                                                                     aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
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Área de proteção
e dimensão mínima

A proximidade a outros elementos
pode reduzir o impacto visual do logo.
Ao aplicar qualquer uma das versões, deve-
se resguardar uma área de não interferência
em torno do logo, equivalente a, no mínimo,
à largura do pingo do i.

Para o logo nas versões preferenciais
e monocromáticas, adota-se como
dimensão mínima a largura de 9mm
para impressos e 25px para telas digitais.

9mm
25px

igual à largura do pingo do i

Logo Cuidados
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Assinatura Conjunta

Logo Cuidados

O logo da AirFrance o da KLM devem aparecer
centralizados verticalmente com 70% de altura,
ignorando a dimensão de seus respectivos símbolos.
O SkyTeam deve aparecer com 85% de altura após
cada logo das companhias parceiras, centralizado
verticalmente ao logotipo da AirFrance.

Partindo da largura do SkyTeam (1x), obtém-se
o espaçamento vertical entre os logos. SkyTeam
é inserido à direita de cada logo das companhias
aéreas com espaçamento de 1/3x. Entre o logo
das parceiras, o espaçamento adotado é de 1x.
Por fim, o logo da GOL pode estar à esquerda,
na posição preferencial, ou à direita dos logos das
companhias parceiras, com o espaçamento de 1.5x.
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Aplicação sobre cores

Logo Cuidados

Nosso logo tem comportamento diferente em fundos claros e 
fundos escuros. Por isso, atente-se ao uso da versão correta para 
cada fundo. Abaixo, exemplificamos o uso correto para diferentes 
cores e tonalidades de fundo. Para aplicação em fundos da paleta 
secundária, aplica-se a versão monocromática.
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Aplicação sobre cores

Logo Cuidados

O conjunto de logos das parceiras também tem comportamento 
variado em diferentes fundos, proporcionando contraste para que 
haja legibilidade. Atente-se ao uso da versão correta para cada 
fundo. Abaixo, exemplificamos o uso correto para diferentes cores 
e tonalidades de fundo.



Aplicação sobre imagens

Logo Cuidados

Para garantir a legibilidade do logo sobre fundos de 
imagens, é necessário que se atente ao contraste. 
Abaixo alguns exemplos de uso correto e incorreto.
Se houver necessidade, ajuste a imagem do fundo 
para gerar o devido contraste.

x

x

x

x

x

x
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Nossos elementos visuais são recursos que
compõem a identidade visual, transmitindo
o nosso modo de ser simples, humano e
inteligente. A consistência de uso desses
elementos é fundamental para a construção
do reconhecimento da marca.

Elementos
visuais



Elementos Visuais 18

Nossa paleta de cores acomoda o nosso
laranja proprietário. Os tons de cinza são mais
quentes, harmonizando melhor com o laranja.
As cores secundárias ajudam na composição
de peças, como nos elementos de destaque.

Cores



Elementos Visuais Cores

Essas são as nossas cores primárias.
São as cores principais usadas pela
VoeBiz e têm como função principal
serem cores de reconhecimento da
marca. A escala Pantone na versão
Coated (C) é referência para a escolha
de cores por aproximação visual. As
cores indicadas em CMYK são válidas
para impressão em quadricromia.
Para mídias eletrônicas, considerar as
referências em RGB ou Hexadecimal (#).

Paleta
Grafite
Pantone 2335C
C 53   M 53   Y 55   K 50
R 55   G 50   B 45
#37322D

Preto

Cinza Claro
Pantone Warm Gray 2C
C 18   M 18   Y 20   K 0
R 218   G 208   B 197
#DADOC5

Off-white
Pantone 7527C
C 04   M 05   Y 08   K 0
R 252   G 246   B 240
#FCF6F0

Branco

Azul Escuro
Pantone 280C
C 100   M 75   Y 00   K 60
R 11   G 20   B 57
#0B1439

Laranja
Pantone 1505C
C 00   M 55   Y 100   K 00
R 255   G 112   B 32
#FF7020

Azul
Pantone 299C
C 100   M 10   Y 00   K 00
R 15   G 160   B 219
#0FA0DB



20Elementos Visuais Cores

1 2 3 4

Combinação de cores

As cores da nossa paleta sempre 
serão predominantes em nossas 
peças e devem ser bem distribuídas 
em todas as frentes de comunicação.

As combinações devem ser bem 
equilibradas, seguindo a porcentagem 
aproximada ao lado. Fique livre para 
explorar mais combinações das cores 
da paleta, desde que não fujam muito 
das apresentadas ao lado.

Em materiais com mais de uma 
página, se tivermos uma página com 
destaque para a cor laranja, também 
temos que ter uma página com 
destaque para o azul claro e uma
para o azul escuro. Caso não seja 
possível fazer essa divisão de 
presença de cores, devemos priorizar 
os layouts neutros, sem destaque 
para nenhuma delas.



Elementos Visuais Grafismo

Nosso grafismo traz a sensação de
conexão e proximidade, remetendo
a parceria entre as marcas.

O grafismo é uma opção de elemento
visual e não uma obrigatoriedade
em todos os layouts.

21



O nosso grafismo pode ter qualquer dimensão
na peça, desde que os círculos se mantenham
reconhecíveis como círculos e possuam o
mesmo tamanho. A relação de posição entre
os dois círculos é livre, podendo rotacionar,
aproximar ou espaçar os círculos para melhor
composição na peça, desde que seja mantida
a interligação das formas.

Os círculos devem se interligar. No
exemplo ao lado, com os destaques em azul
claro, o círculo azul passa por cima do círculo
laranja na sobreposição superior e o contrário
ocorre na sobreposição inferior, construindo
assim a sensação de interligação de formas.

Elementos Visuais Grafismo

Uso
Nosso grafismo deve ser utilizado para
complementar uma peça simples, ajudando
a torná-la mais reconhecível da nossa marca.
Deve ser encarado não como um elemento
obrigatório, mas como algo que irá agregar
visualmente. É recomendável o uso em imagens.
Em peças que já tenham excesso de informação,
como muito texto, ou ícones, ele não precisa
ser utilizado.
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Elementos Visuais Grafismo

Cores
O uso de cores da nossa paleta para
o grafismo é livre, podendo combinar
duas cores da paleta. Em casos de
limitação de cor, podemos utilizar
a mesma para os dois círculos.

Ex. 1

Ex. 2 Ex. 3

23



Espessura de linha
Utilizamos a espessura mínima a ser percebida
pelo nosso público, evitando que ocorram erros
de visualização. Por isso, adota-se o mínimo
de 0.75pt de espessura de linha para materiais
impressos e 2px para materiais digitais em
qualquer tamanho de círculo.

Para peças grandes, que são vistas de longe pelo
público, como, por exemplo, empenas, paredes
e outdoors, a espessura do grafismo deve se
aproximar da espessura das letras do título
da peça no peso Thin. Mesmo que a peça não
possua um título ou até mesmo que não esteja
sendo utilizado o peso Thin de fonte, deve ser
feito esse comparativo como se existisse esse
título, com completa leitura e ligibilidade.

Elementos Visuais Grafismo 24



Imagens
25



Imagens

Para estabelecer uma identidade
marcante e única, é necessário seguir
um direcionamento do uso de imagens.
Sendo assim, trouxemos alguns
direcionamentos que orientam, de
forma inspiradora, como deve ser
o estilo fotográfico de VoeBiz. 

Estilo Fotográfico
26



27Imagens Estilo Fotográfico

Atmosfera

Queremos cada vez mais nos 
apropriar de uma linguagem única
e contemporânea, que transmita 
informalidade, um clima de startup, 
jovialidade e inovação. As imagens 
devem reforçar a personificação de 
um programa de fidelidade ideal 
para empresas jovens e modernas.



28Imagens Estilo Fotográfico

Tratamento

Para reforçar ainda mais a identidade 
VoeBiz, é preciso realizar alguns 
tratamentos leves nas imagens. Isso inclui 
correção de pequenas imperfeições nas 
imagens, correção da intensidade de luz nas 
fotos e ajustes nas cores.

Para que seja bem evidenciadas as cores 
referentes a cada parceira, é necessário 
algumas alterações de cores em objetos e 
elementos, seguindo o equilíbrio de cores 
antes estipulado nesse manual.

É importante que essas alterações pareçam 
naturais, caso contrário, é preferível não 
forçar e manter a cor original.

Ao lado alguns exemplos de tratamento 
para as imagens que devem ser usados 
como inspiração.

Foto Original Passo 1
Ajustar iluminação. Intensificar a luz do
sol, clareando o fundo se for preciso.
Aumentar temperatuda da foto. 

Passo 2
Alterar e intensificar cores de alguns
objetos para as cores VoeBiz.



Exemplos
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Exemplos 30

Viagens
corporativas
com eficiência 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorp

Check-in
pela internet
é mais fácil
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorp

Conecte
sua empresa
com o mundo
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorp



Exemplos 31



23Exemplos 32



Exemplos 33

Como funciona

O programa

Cadastro

Faça o cadastro de sua
empresa gratuitamente
no programa VoeBiz
pelo portal voebiz.com.br.

Como
acumular
Os pontos são
acumulados por meio
das viagens corporativas.

Informe o número
VoeBiz no momento
da compra e os pontos
serão creditados após
o voo.

Como
resgatar
Acesse o portal
voebiz.com.br, escolha
seu voo e utilize seus
pontos para concluir o
resgate da sua passagem.

Categorias

Essencial
Categoria inicial, acúmulo e
troca de pontos por passagens
GOL, Air France e KLM logo
após aprovação do cadastro.

Prime
Ao acumular R$70 mil reais
gastos em passagens no
VoeBiz, receba o upgrade e
garanta descontos exclusivos
na compra de passagens da
GOL, Air France e KLM.

Exclusivo para pequenas e médias empresas,
o Programa VoeBiz permite a gestão das viagens
corporativas com mais economia e eficiência.

Somos o único programa do Brasil com três
companhias aéreas voando em parceria:
GOL, Air France e KLM.

Nos comprometemos em conectar seu negócio
com o mundo de forma simples e fácil garantindo
agilidade e benefícios.

Muito mais
vantagens

Gestão de
viagens
No portal voebiz.com.br,
sua empresa tem total
gestão da sua conta,
acessando informações
como: saldo e extrato de
pontos no programa,
categoria atual, histórico
de voos e muito mais!

Pontos
retroativos*
voou com a GOL,
Air France ou KLM
e esqueceu de informar
seu número VoeBiz?
Você pode solicitar seus
pontos retroativos
através do portal VoeBiz.

*Verificar regras e prazos

de solicitação de créditos

no Portal VoeBiz.

Conte também com serviços que 
facilitarão o dia a dia dos seus 
funcionários.

Voando GOL, Air France e KLM, você 
poderá desfrutar de produtos como 
premium Economy, World Business 
Class, La Premiere e muito mais!

Com VoeBiz, a sua empresa vai 
alavancar os negócios voando. 
Oferecemos diversos destinos 
nacionais e internacionais. Nosso 
objetivo é ajudar você a expandir 
seus negócios no Brasil e ao redor 
do mundo.
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A paleta primária sempre será a predominante 
em nossas peças, porém podemos utilizar 
a paleta secundária para destacar alguma 
informação. Além disso, as peças de VoeBiz 
nunca terão um fundo laranja.

Combinações de cor

 
 

 
 

 
 

Check-in  
pela internet 
 é mais fácil

Check-in  
pela internet 
 é mais fácil

Check-in  
pela internet 
 é mais fácil

Consectetuer  adipiscing elit 
Sed diam nonummy nibh  euismod 
tincidunt ut laoreet dolore  magna 
aliquam erat volutpat sed diam 
lorem ipsum dolor sit.

Consectetuer  adipiscing elit 
Sed diam nonummy nibh  euismod 
tincidunt ut laoreet dolore  magna 
aliquam erat volutpat sed diam 
lorem ipsum dolor sit.

Consectetuer  adipiscing elit 
Sed diam nonummy nibh  euismod 
tincidunt ut laoreet dolore  magna 
aliquam erat volutpat sed diam 
lorem ipsum dolor sit.

Check-in  
pela internet 
 é mais fácil
Consectetuer  adipiscing elit 
Sed diam nonummy nibh  euismod 
tincidunt ut laoreet dolore  magna 
aliquam erat volutpat sed diam 
lorem ipsum dolor sit.
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A paleta primária sempre será a predominante 
em nossas peças, porém podemos utilizar 
a paleta secundária para destacar alguma 
informação. Além disso, as peças de VoeBiz 
nunca terão um fundo laranja.

Combinações de cor

 
 

 
 

 
 

Check-in  
pela internet 
 é mais fácil

Check-in  
pela internet 
 é mais fácil

Check-in  
pela internet 
 é mais fácil

Consectetuer  adipiscing elit 
Sed diam nonummy nibh  euismod 
tincidunt ut laoreet dolore  magna 
aliquam erat volutpat sed diam 
lorem ipsum dolor sit.

Consectetuer  adipiscing elit 
Sed diam nonummy nibh  euismod 
tincidunt ut laoreet dolore  magna 
aliquam erat volutpat sed diam 
lorem ipsum dolor sit.

Consectetuer  adipiscing elit 
Sed diam nonummy nibh  euismod 
tincidunt ut laoreet dolore  magna 
aliquam erat volutpat sed diam 
lorem ipsum dolor sit.

Check-in  
pela internet 
 é mais fácil
Consectetuer  adipiscing elit 
Sed diam nonummy nibh  euismod 
tincidunt ut laoreet dolore  magna 
aliquam erat volutpat sed diam 
lorem ipsum dolor sit.

Exemplos

x
Evite o uso de imagens com 
predominância da cor laranja

Não usar fotos sem os devidos tratamentos de iluminação e cor. 
Atente-se sempre ao contraste das informações, textos e logos.

O programa de
fidelidade para
sua empresa.
Mais economia, eficiência e
benefícios para seus negócios.x

O que não fazer



35Exemplos

Nunca os logos das marcas parceiras 
podem ter mais destaque do que o 
logo VoeBiz.

Nunca usar o logo de apenas uma 
parceira nas comunicações. Por 
exemplo: somente logo GOL.

Evitar fotos muito coloridas. Se a foto for 
de uso necessário, utilize o tratamento 
apresentado anteriormente nesse guia.
Atente-se sempre a qualidade das fotos.

O programa de
fidelidade para
sua empresa.
Mais economia, eficiência e
benefícios para seus negócios.

Check-in
pela internet
é mais fácil
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorp

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 

x x x

O que não fazer



Sempre consulte este manual ao utilizar a
marca VoeBiz. Para casos não citados aqui,
fale com a área responsável pela gestão da
marca. É importante salientar que o conteúdo
deste manual é confidencial e de uso interno
ou de fornecedores autorizados.


