
Roblox Brand Guidelines

Diretrizes de Uso de Emblema e 
Avatares Versão 2.0

1



|   Badge Usage & Avatar Guidelines

2

Boas-vindas às 
Diretrizes de Uso de 
Emblema e Avatares

A intenção deste documento é 
fornecer requisitos de uso para o 
nosso emblema Roblox. O emblema 
Roblox é projetado para você usar 
para promover sua experiência e 
dizer ao mundo que ela vive "na 
Roblox". 

A menos que seja aprovado de outra 
maneira, todas as empresas, marcas 
e experiências devem aderir às 
seguintes diretrizes de uso de nosso 
emblema em aplicações (digitais e 
impressas). 

Também incluímos diretrizes 
recomendadas para avatares.
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O emblema "NA ROBLOX" é para uso em 
qualquer negócio, marca ou experiência de 
terceiros que aderirem aos nossos termos de 
uso. Certifique-se de que todos os materiais de 
marketing e recursos incluem este emblema "NA 
ROBLOX". O uso do logotipo oficial da Roblox 
(fora deste emblema) é estritamente proibido.

emblema não pode ser separado, editado ou 
modificado em qualquer circunstância e deve ser 
sempre utilizado como exibido nestas 
orientações para garantir uma utilização clara e 
adequada.

Introdução ao uso do 
emblema Roblox

Nota: o uso do logotipo oficial da 
Roblox é estritamente proibido

https://en.help.roblox.com/hc/pt-br/articles/115004647846
https://en.help.roblox.com/hc/pt-br/articles/115004647846
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Emblemas Localizados

Nota: o uso do logotipo oficial da 
Roblox é estritamente proibido

O emblema "NA ROBLOX" foi localizado em 14 
idiomas. 

https://www.dropbox.com/sh/hkjkux7n156geff/AABjntWoETThuZQTdsH7r5uba?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/rdxaw6kbhf6hmt8/AABOSNftw0TzEiQjUcTqFfFWa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ffgj5dnmbisdrdp/AACaMkOstx8LYW8DSS0ZeVRCa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/m99yzwkrupbmiwr/AACVpyrjzcnrwafH_v2n61_Ra?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/nac271dmaxbypda/AADPe89aZIQqXJppe4dL_Fh9a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/558zo1jg5ht1d6j/AADVWP6xyu5-x7jsOfrtOn_Pa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/icmzisdiaa50qb3/AABusVn1ZKaqU706CXlR_Ltca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hn65ktvwt4gez4m/AAAM6l6r6B6tLUeDDFxL-rEJa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/j8ar9hd1xnm5m8m/AAAcQ2DvPOwof_R6tkjez-Gfa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pwralgaln7nc711/AACLfHp9skl4VcB1PO4XhSIKa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/v8nsw0ca474isev/AAAjPhK9MHcgqQPXzHfHcH37a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/dwsqzis4e626p8p/AADAHUS2TCILSztikO5ZS_4za?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pxzlm9pwak0ttuc/AADWYPDtQtCig0KqguKr_Ye7a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7gc9t3plj1xlv7n/AACvuX-PboypARBH4-lalcjza?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/eqglfnhfdfsremk/AACKsvdNl6zPTqjCaC9qcRuQa?dl=0
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O emblema é fornecido em duas cores. Por 
favor, utilize o emblema que oferecerá a melhor 
legibilidade para o plano de fundo. Não altere a 
cor de qualquer um dos modelos.

Branco

Preto

Emblema Roblox: 
Cores
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Emblema Roblox: 
Posicionamento e espaço livre

● O emblema deve sempre ser colocado no 
quarto inferior do conteúdo (de qualquer 
tamanho de ativo)

● O emblema pode ser colocado no lado 
esquerdo ou direito inferior, com 
espaçamento apropriado com a marca ou 
logotipo da experiência.

● Certifique-se de que o emblema é legível e 
que não está em um plano de fundo poluído.

Quarto inferior
Posicionamento 
do emblema #1

Posicionamento 
do emblema #3

Marca ou logotipo da experiência

Mantenha espaçamento 
adequado

Entre a marca da 
experiência e da Roblox
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Exemplo de aplicação

Emblema Roblox: 
Posicionamento e espaço livre

● O emblema deve sempre ser colocado no 
quarto inferior do conteúdo (de qualquer 
tamanho de ativo)

● O emblema pode ser colocado no lado 
esquerdo ou direito inferior, com 
espaçamento apropriado com a marca ou 
logotipo da experiência.

● Certifique-se de que o emblema é legível e 
que não está em um plano de fundo poluído.

Quarto inferior

Mantenha espaçamento 
adequado

Entre a marca da 
experiência e da Roblox
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O emblema Roblox deve ter 6% da altura do 
quadrado e layouts de 16:9

Emblema Roblox: 
Quadrado e 16:9

Quadrado 16:9X

Tamanho do emblema

Exemplos de layout

X

6% de x
(x= altura)
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O emblema Roblox deve ter 6% da largura do 
quadrado e layouts de 16:9

Emblema Roblox: 
9:16 / Vertical 

Tamanho do emblema

Exemplos de layout

9:16

X

6% de x
(x= largura)
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Note o seguinte uso indevido. O emblema 
Roblox não foi feito para ser alterado ou editado 
de nenhuma forma. 

Nunca adicione sombreamento ao 
nosso emblema. 

Emblema Roblox: 
Uso inadequado

Nunca mude a cor do nosso 
emblema além do preto e branco

Não crie novos modelos ou 
variações do layout do emblema. 

Não mude a tipografia de "Na 
Roblox"

Não adicione um dispositivo de 
moldura de nenhuma forma ao nosso 

emblema

Não gire o emblema

Não separe o símbolo e o texto Não use o logotipo Roblox Não use a inclinação por si só

On
Roblox
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Emblema Roblox: 
Boas Práticas

Quadrado 16:9 9:16
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Propriedade intelectual Roblox: 
Uso Inadequado de Produto 
Físico

Os criadores têm o direito de fazer produtos físicos 
que comemorem suas experiências, desde que evitem 
uma associação direta com propriedades intelectuais 
da Roblox. O uso do nome Roblox, emblema, logotipo 
e outras marcas comerciais não é permitido em 
produtos físicos e pode não ser vinculado ao 
desenvolvimento, distribuição ou venda de quaisquer 
produtos ou serviços (incluindo produtos, embalagens 
e mostruários de varejo) ou outros usos comerciais, 
incluindo NFTs, filmes, tv, livros e shows. Isso inclui 
"Avatares clássicos Roblox" (Avatares r6 e r15, 
conforme definido em nossos termos de uso)

uso desses tipos de corpos ou derivados desses tipos 
de corpos para usos comerciais requer a aprovação da 
Roblox. Envie ativos ou usos comerciais propostos 
para aprovação através do formulário na página 
Diretrizes de Uso do Nome e Logotipo Roblox para a 
Comunidade. Sem aprovação por escrito, isso não é 
permitido.
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Propriedade intelectual Roblox: 
Uso Inadequado de Produto Físico

Não crie artigos físicos com o emblema "Na 
Roblox"

Não crie artigos físicos com os 
avatares R6/R15

Não crie artigos físicos com o logotipo 
Roblox

Referencie as regras completas e exceções encontradas na página 
Diretrizes de Uso do Nome e Logotipo Roblox para a Comunidade.
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Recomendamos (mas não exigimos) que você siga 
nossas orientações sobre avatares para ativos digitais 
e impressos.

● Sempre mostre pelo menos dois avatares 
humanos para refletir experiências 
compartilhadas.

● Mostre personagens humanos em posições 
proeminentes com uma mistura saudável de 
humano e clássico. Avatares de fantasia ou 
ficção científica podem ser incluídos para 
ajudar a refletir a plataforma completa.

● Mostre diversidade de gênero, tipos de 
corpo e tons de pele.

● Use tamanhos proporcionais.

Uso de avatares para 
propósitos de marketing 
online e offline
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Encorajamos que você use avatares que você criou 
como parte de sua experiência. Caso preciso de 
outros, você pode escolher desta lista de avatares 
criados pela Roblox.

Avatares recomendados 
(feitos pela Roblox)

Clássico / Ficção científica

● Quebra-circuitos
● Robô sinistro
● Korblox Deathspeaker
● Golem que tudo vê
● Capitão Lula
● Mr. Trololololo
● Criatura do Lagoa Blox
● RBX-90: O robô de festa

Ficção científica (Não clássico):

● Ebatorus Maximus
● Sol Wukong - O Rei Macaco
● O Usagi
● DJ E-Mosion
● Besta da lava
● Golem elemental de cristal
● Agrynoth
● Crystello

Grupo humano 1

● Stellar, a cientista solar
● Artista digital
● Luna, a popstar galáctica
● Xerife Buffington
● Wade, o roqueiro espiritual
● William “Grande Bill” Conner

Grupo humano 2

● Linlin
● Mulher urbana
● Rach
● Samantha
● Denny
● Garoto skatista
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https://www.roblox.com/bundles/162/Circuit-Breaker
https://www.roblox.com/bundles/14/SinisterBot-5001
https://www.roblox.com/bundles/192/Korblox-Deathspeaker
https://www.roblox.com/bundles/95/All-Seeing-Golem
https://www.roblox.com/bundles/42/Captain-Squid
https://www.roblox.com/bundles/251/Mr-Trololololo
https://www.roblox.com/bundles/120/Creature-From-the-Blox-Lagoon
https://www.roblox.com/bundles/139/RBX-90-The-Party-Bot
https://www.roblox.com/bundles/493/Ebatorus-Maximotus
https://www.roblox.com/bundles/489/Sun-Wukong-The-Monkey-King
https://www.roblox.com/bundles/594/The-Usagi
https://www.roblox.com/bundles/487/DJ-E-Mosion
https://www.roblox.com/bundles/429/Magma-Fiend
https://www.roblox.com/bundles/598/Elemental-Crystal-Golem
https://www.roblox.com/bundles/500/Agrynoth
https://www.roblox.com/bundles/468/Crystello-the-Crystal-God
https://www.roblox.com/bundles/712/Stellar-the-Solar-Scientist
https://www.roblox.com/bundles/466/Digital-Artist
https://www.roblox.com/bundles/644/Luna-the-Galactic-Popstar
https://www.roblox.com/bundles/423/Sheriff-Buffington
https://www.roblox.com/bundles/676/Wade-the-Spiritual-Rockstar
https://www.roblox.com/bundles/363/William-Big-Bill-Conner
https://www.roblox.com/bundles/741/Linlin
https://www.roblox.com/bundles/337/City-Life-Woman
https://www.roblox.com/bundles/433/Rach
https://www.roblox.com/bundles/386/Samantha
https://www.roblox.com/bundles/722/Denny
https://www.roblox.com/bundles/357/Skater-Boi
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Obrigado


