
MANUAL DE USO 
DA MARCA 

www.smacna.org.br 2020

Este documento traz todas as informações básicas 
de padronização e orientações que devem ser usados 
relacionados a SMACNA Brasil. Ele abrange desde 
informações relacionadas a tipografia, cores e aplicações.
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Missão da Smacna 

Proporcionar produtos, serviços e 
representatividade aos seus Associados para 
aumentar seus negócios, mercado e lucratividade 
– pela via técnica – mediante processo de 
participação integrada.

História

Instalada em S.Paulo desde outubro/1989, 
A Smacna Brasil é uma associação técnico-
científica sem fins lucrativos, desdobramento 
da Smacna Inc.,/ Virginia-USA., onde opera há 
quase 80 anos.
Desenvolve e difunde tecnologias avançadas 
em tratamento de ar. Contribui para a 
capacitação profissional em vários níveis, 
dentre estes o modelar “Programa Smacna de 
Educação Continuada em Tratamento de Ar” 
em sua 24ª versão anual contribuindo para 
o aperfeiçoamento de mais de 800 alunos, 
predominantemente engenheiros.

A Smacna criou a partir de 1993 o Prêmio 
“Destaques do Ano Smacna Brasil” colocando 
anualmente em realce no âmbito nacional, 
o reconhecimento dos méritos técnicos dos 
trabalhos de engenharia termo-ambiental do 
ano anterior, além de atender

os requisitos de preservação do meio ambiente 
e de eficiência energética. O prêmio distingue 
o usuário final (cliente), a firma de engenharia 
térmica (instalador), o fabricante principal 
e os agentes de mercado responsáveis, 
complementarmente, pela implementação dos 
sistemas de climatização/tratamento de ar em 
projetos candidatos. Foi celebrado em agosto de 
2017 a sua 26ª edição.

Saiba mais em: 
www.smacna.org.br
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Introdução

SMACNA Brasil
SHEET METAL AND AIR CONDITIONING 
CONTRACTORS’ NATIONAL ASSOCIATION
SMACNA INC.

Uma marca representa princípios e valores, 
que devem ser passados ao público de 
maneira coerente e consistente. Se utilizada 
adequadamente, uma marca se consolida e 
adquire as características desejadas por seus 
responsáveis. 

A identidade visual se bem constituída e aplicada 
de maneira uniforme, tem a capacidade de 
enobrecer suas características e fortalecer sua 
presença diferenciando-se das outras. É de 
grande importância que esta marca siga padrões 
e normas para uma melhor utilização, evitando 
quaisquer erros de interpretação. 

A marca, ao ser aplicada incorretamente, pode 
transmitir os conceitos inversos aos propostos. 

Este então é o intuito deste manual: expor um 
conjunto de normas a fim de guiar a produção 
de peças gráficas para a SMACNA Brasil, além 
de demonstrar os possíveis usos da marca, 
com suas cores, proporções, tipografia, usos 
incorretos, etc. Respeitar essas normas tornam a 
identidade integrada e uniforme. 

Este manual tem como objetivo indicar as 
aplicações corretas da marca da SMACNA Brasil. 
Aqui serão expostos guias, regras e exemplos 
que deverão ser utilizados como referência 
para qualquer reprodução gráfica da marca. 
A absorção do conteúdo deste manual é de 
extrema importância, já que o uso correto deste 
preserva a imagem, mantém uma consistência 
visual e fortifica a identidade da SMACNA Brasil.
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Acrônimos Marca

CMYK - É a abreviatura do sistema de cores Ciano (Cyan), Magenta (Magenta), 
Amarelo (Yellow), Preto (Black). Este sistema é empregado por imprensas, 
impressoras e fotocopiadoras para reproduzir a maioria das cores do espectro 
visível. 

Código hexadecimal - Representação das tonalidades de cada cor em escala 
hexadecimal, os números vem sempre precedidos pelo caracter cerquilha ou “jogo 
da velha”. 

RGB - Abreviatura para Vermelho (Red), Verde (Green), Azul (Blue). O propósito 
principal do sistema RGB é a reprodução de cores em dispositivos eletrônicos como 
monitores de TV e computador, “datashows”, scanners e câmeras digitais, assim 
como na fotografia tradicional. 

Tipografia - Do grego “typos”= forma e “graphein”= escrita, é a arte e o processo 
de criação na composição de um texto, física ou digitalmente. Policromia - É o 
estado de um corpo ou sistema cujas partes têm várias cores.

A assinatura principal é aquela que tem preferência de aplicação sobre todas as 
outras assinaturas nos mais diversos contextos. 

A assinatura principal da SMACNA Brasil é formada pela tipografia seguida do 
símbolo logo abaixo, formando um bloco oval com informações e tipografia do 
nome Brasil, criando um bloco oval compacto mais texto
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Proporção e alinhamento Área de respiro

Esta é a construção final da marca SMACNA Brasil. Está apresentado aqui a 
proporção e o alinhamento entre a palavra BRASIL e o logotipo. O símbolo oval, é 
apresentado acima do nome “Brasil”. Ele sobrepõe-se ao alinhamento da tipografia 
para um compensamento ótico, equilibrando a composição.

A área de respiro é o espaço físico mínimo que deve haver em torno da marca 
para que sua leitura e percepção não seja prejudicada pela presença de outros 
elementos gráficos, como texto, fotos ou outras marcas. Garantindo assim uma 
perfeita comunicação da marca. A área de respiro da marca SMACNA Brasil é dada 
com base na área da letra “A” de BRASIL.

2,6px

3,7px

A 1x

1x

1x
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Limite de redução Tipografia oficial

É fundamental que a marca da SMACNA Brasil tenha sua legibilidade garantida 
independente do método de reprodução escolhido. 

O limite de redução foi criado para resguardar a legibilidade da marca, garantindo 
uma perfeita comunicação. Assim, a marca SMACNA Brasil pode ser reduzida no 
tamanho máximo de 25mm de comprimento. 

A tipografia é um elemento importante para a manutenção de um sistema de 
identidade visual. 

Dessa forma, para preservar a identidade da SMACNA Brasil, qualquer texto 
institucional deve ser composto com as famílias tipográficas auxiliares aqui 
definidas. 

A fonte Montserrat Regular é indicada para textos longos pois possui maior 
leiturabilidade.
A fonte Montserrat Bold/Black é indicada para títulos. 

25mm

abcdefghijklmnopqrstuvxwyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ

1234567890 <>:;!@#$%¨&*()”

Estilos Extralight

Light

Regular

Semibold

Extralight

Light

Regular

Semibold

Medium

Bold
Extrabold
Black

Medium

Bold

Extrabold
Black

Montserrat Aa
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Cor corporativa

As cores desempenham um importante papel no bom funcionamento de um sistema de identidade 
visual. A unidade do código cromático original deve ser mantida, tendo em vista as alterações que 
podem ser provocadas pelos diferentes suportes e processos de impressão, por exemplo. 

Seguem os códigos cromáticos da cor original nos padrões CMYK, utilizado para materiais impressos; 
RGB, utilizado para visualização digital; e código hexadecimal, utilizado para veiculação na web. No 
caso de aplicação da marca em suportes não citados anteriormente (tecido ou veículos, por exemplo), 
deve-se utilizar o padrão CMYK como referência.

Azul Logo 

C 73 M 32 Y 0 K 0
R 55 G 45 B 207
Hexadecimal #3791cf

Preto Logo

C69 M62 Y62 K55
R55 G55 B54
Hexadeximal #373736

Cores auxiliares

A fim de não banalizar a cor instituciona da marca pelo excesso de uso e aumentar o número de 
possibilidades de aplicação sem comprometer a sua integridade, definiu-se uma paleta de cores 
auxiliares. Esta relação de cores apresenta afinidade com a marca, contribui para a consolidação 
dos seus valores e pode ser utilizada no desenvolvimento de quaisquer materiais institucionais. Tais 
cores foram selecionadas de forma que suas combinações fossem as mais harmônicas possíveis 
e permitessem diferentes combinações e efeitos, visando os conceitos de tecnologia, segurança e 
futuro. Seguem os códigos cromáticos das cores originais nos padrões CMYK, utilizado para materiais 
impressos; RGB, utilizado para visualização digital; e código hexadecimal, utilizado para veiculação 
na web.

Branco

Branco partindo do #fff pode chegar até 
a variação de 10% de preto.

Preto

Preto deve originar do preto 100% tendo 
variações na % de preto, sendo 10% a 
mínima permitida.

Azul

O Azul Hexadecimal #3791cf,
deve ter suas variações partindo da 
principal com alterações na opacidade.
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Fundo preto e branco Fundos em escala de cinza

A assinatura principal da marca SMACNA Brasil é a que melhor representa seus conceitos e portanto 
é a mais recomendada. No entanto, para as situações em que não for possível utilizá-la deve-se ficar 
atento às regras que regem a sua aplicação em monocromia ou fundos muito escuros. A marca, em 
todas as suas assinaturas e versões, deve ser aplicada no contexto de maior contraste possível. O uso 
da marca em negativo é muito importante devido a quantidade de meios de comunicação, e possíveis 
aplicações em patrocínios e eventos.

Nas ocasiões em que for necessário aplicar a marca em fundos de cor cinza, recomenda-se respeitar 
a seguinte prioridade: Versão principal até 40%. As imagens à direita demonstram quais percentuais 
de tinta preta no fundo são permitidos até ser necessário utilizar a marca em negativo branco ou 
preto.

10% 60%

30% 80%

40% 100%
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Apoio

Ao utilizar o logo SMACNA Brasil em sua peça ou apoio, o logo não pode ter a sua medida mínima 
ultrapassada.
 
Ao dispor o logo ao lado de outro logo principal da peça, sendo SMACNA Brasil o logo segundário, 
deve obedecer a proporção de redução de no máximo 50% desde que não atinja a medida mínima.

LOGO PRINCIPAL

x

x

x/2
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Em caso de alguma dúvida ou sugestão envie um 
e-mail para: contato@smacna.org.br

SMACNA BRASIL®


