
MANUAL DA MARCA



Este é um Manual de utilização da marca SINDUFLA. Aqui se 
encontram todas as informações necessárias para reproduzir 
com precisão os elementos que fazem com que a identidade 
visual seja única. Por isso, é importante que não se altere as 
especificações ou reproduza de forma inadequada pois, abala 
a integridade da marca. Ao consultar o manual, lembre-se de 
seguir rigorosamente todos os padrões apresentados.

Estas são as versões da marca SINDUFLA a serem 
utilizadas em toda a comunicação: publicidade, 
material promocional, de produtos, mídias digitais, 
etc.
A fonte “Sentral” foi utilizada nos textos da marca.
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Sentral



Cores Institucionais

Versão P&B
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Preto 100% Papel

PANTONE CMYKRGB

99, 173, 233 78%, 10%, 0%, 0%299C

110, 194, 91 76%, 0%, 88%, 0%361C

*Os valores em pantone são aproximados e podem não 
representar o resultado final da impressão.



Malha Construtiva

Divisão da marca em módulos quadráticos, que 
serve como esquema de proporção e orientação 
para uma perfeita reprodução manual do 
desenho.

Margem de Segurança

A marca SINDUFLA não pode ser compremetida 
por outros elementos visuais e gráficos. Para isso, 
deve ser respeitado o devido espaço ao redor da 
marca, indicado por 1x, como mostra o esquema 
ao lado.

Tamanho Mínimo

Para assegurar visibilidade e impacto na 
reprodução da marca, nunca a representar em 
tamanho menor que 10 cm, medidos pelo seu 
comprimento, mesmo que dentro da margem de 
segurança.

1x

10cm
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Usos Incorretos

Apresentamos abaixo os usos incorretos como 
combinação de cores que não as 
pré-determinadas, baixo contraste de elementos 
componentes da marca, a aplicação de efeitos e 
bordas, distorções em altura, largura e inclinação. 
Outros casos, como redução acima do limite 
mínimo estabelecido e invasão da área de não 
interferência em aplicação da marca também são 
consideradas usos incorretos.
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