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Este guia contém especificações para ajudar a Visa 
e as instituições financeiras, os comerciantes e parceiros 
licenciados ("usuários licenciados"), a reproduzirem com 
precisão o Gráfico Visa POS em todas as mídias. 
A reprodução correta e coerente é essencial para proteger 
a integridade deste ativo valioso.

Usuários licenciados devem seguir estas aplicações e 
diretrizes de reprodução precisamente onde quer que 
o Gráfico Visa POS seja usado. Estas orientações devem 
ser usadas em conjunto com as Regras Fundamentais Visa, 
com as Normas dos Produtos da Marca Visa, e quaisquer 
outros acordos celebrados com a Visa (as "Regras Visa"). 
Se as mesmas diretrizes conflitarem com quaisquer regras 
Visa, os termos presentes entre as Regras Visa devem 
prevalecer. 



Elementos
Gráfico Visa POS

Gráfico Visa POS 
colorido

Gráfico Visa POS 
colorido com payWave 

 

Gráfico Visa POS 
monocromático

O Gráfico Visa POS foi criado 
para uso onde os produtos 
Visa são aceitos.

Todos os comércios, físicos 
ou online, e ATMs que 
aceitam produtos Visa 
para pagamentos ou saques 
devem exibir o Gráfico 
Visa POS.

A opção colorida é 
preferencial, mas as 
monocromáticas (escrita 
e fundo na cor branca 
ou preta) também são 
fornecidas para o caso 
de não ser possível utilizar 
a reprodução colorida.

Em países onde o Visa 
payWave está disponível, além 
do Gráfico Visa POS, o Gráfico 
Visa payWave POS deve ser 
usado. 

Use apenas as artes fornecidas 
pela Visa. Reduza ou aumente 
a arte do Gráfico Visa POS 
fornecido o quanto for 
necessário, mas não altere as 
proporções ou os elementos 
de forma alguma.

A versão padronizada na cor 
branca não ficará visível em 
uma parede ou fundo branco.
 
O Gráfico Visa POS não deve 
ser usado no lugar da Marca 
Visa em qualquer que seja
a aplicação, inclusive para 
cartões, materiais de co-brand 
ou patrocínio. 
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A arte do Gráfico POS Visa está disponível 
para download em www.visa.com



Para aplicações online/em telas:

• As artes fornecidas pela Visa 
para uso online/em telas 
contêm as formulas 
de cores RGB corretas para 
o Azul e Dourado Visa:  
- Visa Blue: R26 G31 B113
- Visa Gold: R247 G182 B0

• Repare que convertendo 
RGB para Pantone spot colors 
ou CMYK não produzirá 
automaticamente as cores 
específicas da Visa 
encontradas no RGB.

• Salve a arte como um 
GIF com todas as cores 
necessárias. Isso manterá 
os valores exatos do RGB 
em áreas sem anti-aliasing. 
Quando for copiar a arte 
de uma aplicação para 
a outra, converta o 
documento para RGB 
antes de transformá-lo 
no arquivo. 
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Elementos
Gráfico Visa POS: Especificações de Cor

Coated
PMS 280 C

Uncoated 
PMS 280 U

CMYK
100 
85 
0 
25

RGB
26 
31 
113

HEX
1A1F71

Visa Blue

Coated
PMS 130 C

Uncoated
PMS 129 U

CMYK
0 
33 
100 
0

RGB
247 
182 
0

HEX
F7B600

Visa Gold

Para aplicações impressas:

• Corresponda 
visualmente o Azul 
e Dourado Visa com 
as cores Pantone 
apropriadas quando for 
imprimir em spot color. 
A não ser que a mídia 
exija o processo de quatro 
cores, sempre imprima 
em spot color.
- Visa Blue (coated):
Pantone® 280
- Visa Gold (coated):
Pantone® 130

• Corresponda 
visualmente o Azul e 
Dourado Visa com as 
cores CMYK apropriadas 
quando for imprimir em 
um processo de quatro 
cores:
- Visa Blue: CMYK C100
M85 Y0 K25
- Visa Gold: CMYK C0 M33
Y100 K0
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Configuração Vertical Configuração Horizontal 

Elementos
Gráfico Visa POS: Uso com outras marcas de rede

Quando for usar o Gráfico 
Visa POS com outras marcas 
de rede, nós recomendamos 
que coloque a Visa na 
primeira posição.

As marcas podem estar 
configuradas vertical 
ou horizontalmente, e 
colocadas sobre fundos 
claros ou escuros.

Light Background

Fundo EscuroLOGO

LOGO

LOGOLOGO LOGO

Dark Background

LOGO

LOGO

LOGO LOGO

Fundo Claro

LOGOLOGO LOGO



O Símbolo Contactless 
é composto por três 
elementos: 

• O Indicador Contactless 
no centro do símbolo.

• O desenho de uma mão 
segurando um objeto 
genérico com a tecnologia 
Contactless.

• Um contorno oval 
que envolve o Indicador 
Contactless e a mão.

O Símbolo Contactless é 
exigido em todos os terminais 
que atendam as especificações 
Contactless ISO 14443 e 
EMVCo. Também pode ser 
usado em materiais de 
marketing para ensinar aos 
consumidores como fazer 
pagamentos sem contato do 
cartão no ponto de vendas.
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Elementos
O Símbolo Contactless e o Indicador Contactless

O Indicador Contactless 
é composto por quatro 
semicírculos, organizados 
do menor para o maior 
em tamanho.

O Indicador Contactless 
é usado em dispositivos 
de pagamento para indicar 
a disponibilidade da 
tecnologia de pagamentos 
sem contato do cartão. 
Também pode ser usado 
em materiais de marketing 
e no ponto de venda para 
promover a disponibilidade 
de pagamentos sem 
contato do cartão.

O Indicador Contactless 
deve aparecer em uma cor 
sólida que forneça o melhor 
contraste de cor e 
legibilidade contra a cor 
de fundo. As cores indicadas 
incluem preto, branco, cinza 
ou outras cores neutras.

As artes do Símbolo Contactless 
e do Indicador Contactless estão 
disponíveis para download 
em emvco.com

 
 

Opções de cor 
para o Indicador 
Contactless

 

Em um fundo branco/claro, 
o Símbolo Contactless aparece 
na cor preta.

 
 

Em um fundo escuro, o Símbolo 
Contactless aparece na cor branca.

  
 

Opções de cor 
para o Símbolo 
Contactless

Nota: O Indicador Contactless e o Símbolo Contactless são de propriedade da EMVCo LLC, e o 
uso dessas marcas está sujeito a licença com a EMVCo LLC. O uso deve estar de acordo com os 
Requerimentos para Reprodução do Indicador Contactless e do Símbolo Contactless da EMVCo.



We accept
mobile payments

We accept
mobile payments

We accept
mobile payments
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Elementos
O Símbolo Contactless e o Indicador Contactless

Em comércios físicos, 
gráficos representando 
a aceitação da tecnologia 
Contactless (o Indicador 
Contactless da EMVCo) 
devem ser usados com 
os gráficos de aceitação 
da rede de pagamentos.

Isso é alcançado de 
maneira positiva através 
da utilização de uma 
mensagem (por exemplo, 
Aceitamos pagamentos 
móveis) entre os ícones 
que representam a 
aceitação da tecnologia 
e da rede de pagamentos.

Configuração Vertical Configuração Horizontal 



Configuração Vertical 
(todos em um único decalque)

Configuração Horizontal 
(todos em um único decalque)

 

Modular/com peça adicionada 
a um decalque existente

Modular/com peça adicionada 
a um decalque existente

 

LOGO

LOGO

LOGO

We accept
mobile payments

Exemplo com três marcas 
de redes e uma de tecnologia

Exemplo com duas marcas 
de redes e uma de tecnologia

LOGO

We accept
mobile payments

LOGO LOGO

LOGOLOGO LOGO

We accept
mobile payments

LOGO

We accept
mobile payments

LOGO
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Elementos
Gráfico Visa POS: Uso com marcas de redes e de tecnologias móveis

Para decalques físicos, as 
mensagens e ícones devem 
ser impressas todas de uma 
vez no momento da 
produção do decalque 
ou os ícones/mensagens 
podem ser produzidos dos 
de forma independente 
e acrescentados aos 
existentes posteriormente.

LOGO



Use o gráfico Visa POS para 
indicar a Visa como forma 
de pagamento tanto online 
quanto offline em uma 
ampla variedade de 
aplicações, incluindo.

• Sinalização exterior/interior:
Na entrada de comércios 
físicos (porta loja ou janela) 
ou no interior (na parte 
contador de dinheiro, etc.).

• Sinalização em terminal POS: 
Na tela do terminal de 
pagamento, bem como 
sobre o terminal físico.

• Aceitação online: 
Na página principal ou de 
checkout de um comerciante 
online ou móvel.
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Aplicações
Visão Geral

  Sinalização exterior/interior Sinalização em terminal POS Aceitação online

LOGO LOGO

LOGOLOGO LOGOLOGO LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGOLOGO LOGO

We accept
mobile payments
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Aceitação tradicional Aceitação com mensagem móvel 

Aplicações
Sinalização externa

Use o Gráfico Visa POS 
em uma porta de entrada 
principal ou janela virada 
para fora para sinalizar 
a aceitação.

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

We accept
mobile payments
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Aceitação tradicional Aceitação com mensagem móvel 

Aplicações
Sinalização interna

Use o Gráfico Visa POS 
no interior do comércio 
em locais como nos caixas, 
nas mesas dos caixas e etc., 
para sinalizar a aceitação.

We accept
mobile payments

LOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

WE ACCEPT
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Sem aceitação Contactless Aceitação com Símbolo Contactless, marcas de rede de pagamentos 
e mensagem de aceitação móvel

 

Aplicações
Sinalização em terminal POS: na tela

Use o Gráfico Visa POS 
nas telas dos terminais POS 
do comércio para sinalizar 
a aceitação.

LOGOLOGO LOGO LOGOLOGO LOGO

We accept
mobile payments
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Aplicações
Sinalização em terminal POS: fora da tela

Use o Gráfico Visa POS 
no corpo dos terminais POS 
do comércio para sinalizar 
a aceitação.

Símbolo Contactless com marcas de rede de pagamentos Aceitação com Símbolo Contactless, marcas de rede de pagamentos 
e mensagem de aceitação móvel 

 

We accept
mobile payments

LOGOLOGO

LOGO LOGO

We accept
mobile payments

LOGOLOGO

LOGO

We accept
mobile payments
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Tela inicial de website

Aplicações
Aceitação Online

Use o Gráfico Visa POS online 
e em aplicações digitais para 
sinalizar a aceitação.

LOGO LOGO

LOGOLOGO LOGO



15

Recursos
Contatos Regionais

Quem contatar
Para questões relacionadas 
a estas diretrizes, por favor, 
entre em contato com:

Ásia-Pacífico 
apbrand@visa.com

Europa Central, Oriente Médio e África 
cemeabrand@visa.com

América Latina e Caribe 
lacbrand@visa.com

América do Norte
nabrand@visa.com 


