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Bem-vindo ao Cenp.

Somos um lugar de encontros, um ambiente dinâmico para discussão de ideias. Somos 
o fórum de muitas vozes e participantes que contribuem para a constante melhoria das 
relações comerciais do mercado publicitário. Desta forma, é importante que o Cenp seja 
reconhecido como tal. É através de sua expressão gráfica, coerente e constante, que sua 
identidade pode ser percebida. 

Este manual foi criado com o objetivo de ajudar e guiar todos aqueles que precisam 
trabalhar com nossa marca gráfica e manter sua unidade independente das peças criadas 
e aplicações diversas.

Planeje, crie, execute. Faça nossa marca chegar a todos mantendo nossa identidade.

Boas criações!
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Alguns dos nossos valores foram planejados 
para estarem expressos graficamente. 
Na tipografia robusta a nossa força. Nossas 
cores exaltam nossa tradição e o círculo verde  o 
sinal livre e convidativo para novos integrantes, 
novas ideias. Temos a identidade da marca que 
respeita as outras identidades.

Assim, é fundamental que nossa marca gráfica 
seja reproduzida respeitando alguns critérios 
que veremos a seguir, tanto técnicos, quanto 
subjetivos.

A Expressão da Marca Gráfica
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Esta é a versão do logotipo institucional que deve ser utilizada 
em todas as suas comunicações institucionais

Quando não for possível aplicar a versão principal em função de limites 
técnicos ou fundo para aplicação, esta é a versão que deve ser utilizada.

Versão principal Versão negativa
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Cor é um signo importante na identificação da marca. 
Sendo assim, o logotipo deve ser aplicado com suas cores oficiais, conforme padrões abaixo. 
Para não impossibilitar a aplicação, a marca CENP possui alternativas de aplicação.

Cores

As Cores

Pantone 432 C
C81 M65 Y45 K43
R46 G62 B77
#2e3e4d

Pantone 340 C
C100 M0 Y70 K0
R0 G148 B108
#00946c

C0 M0 Y0 K50
R156 G158 B159
#9c9e9f
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A área de reserva garante e melhora a 
percepção e a facilidade de identificação 
do logotipo.

Para isso, deve-se manter as áreas livres, 
sem interferência de imagens, textos 
ou outros elementos gráficos como 
recomendado na grade modular.

IMPORTANTE: não se esqueça de respeitar 
o tamanho mínimo do logotipo.

REGRA: A área de reserva consiste na esfera verde interna da letra “c” de 
CENP. A regra vale tanto para a versão primária quanto para a secundária.

Área de reserva
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Respeite sempre as dimensões mínimas de aplicação 
do logotipo. Ela é determinada sempre pela largura, 
conforme vemos ao lado.

Dimensões mínimas

15 mm

50 px

40 mm

120 px

MATERIAIS IMPRESSOS: Para aplicações em substratos 
minúsculos, o tamanho mínimo aceitável sem prejudicar 
a legibilidade é de 40 mm de largura, mantendo o 
“Fórum da Autorregulação do Mercado Publicitário”. 
Caso seja necessário aplicá-lo menor, utilizar a marca 
CENP sem a frase. Lembrando que o tamanho mínimo 
para esta aplicação é de 15 mm.

MATERIAIS DIGITAIS: Para aplicações em materiais 
digitais, o tamanho mínimo aceitável sem prejudicar 
a legibilidade é de 120 pixels de largura, mantendo o 
“Fórum da Autorregulação do Mercado Publicitário”. 
Caso seja necessário aplicá-lo menor, utilizar a marca 
CENP sem a frase com tamanho mínimo de 50 pixels.
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Usos indevidos
Toda e qualquer aplicação do logotipo institucional não deve ferir as indicações 
apresentadas até agora. Abaixo, alguns usos indevidos para visualização.

Não separe elementos Respeite as áreas de reserva Não rotacionar

Não distorça o logotipo Respeite as cores Não sobrepor elementos
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Submarcas
Estas são as principais submarcas do Cenp, criadas para dar 
apoio a comunicações e articulações com o mercado.
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Unidades
Os selos abaixo são fornecidos para que os participantes do Cenp possam divulgar em seus canais 
de comunicação e podem ser aplicados conforme apresentados abaixo. Qualquer nova categoria pode 
seguir a estrutura abaixo para a criação do selo.
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Agentes
Nosso fórum é formado pelos principais agentes do mercado publicitário (Agências, Veículos e Anunciantes) 
incluindo os Institutos de Pesquisa. É dessa forma que eles são apresentados ao mercado. Como fórum dinâmico, 
novos entrantes devem seguir a mesma estrutura gráfica destes.
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Verticais
As verticais são as principais atividades que o Cenp oferece para as agências 
certificadas e demais associados e são apresentadas ao mercado conforme visual 
abaixo. Elas permitem variações de acordo com o fundo aplicado.

Positivo



16

Manual de Marca Gráfica

Verticais

Negativo

As verticais são as principais atividades que o Cenp oferece para as agências 
certificadas e demais associados e são apresentadas ao mercado conforme visual 
abaixo. Elas permitem variações de acordo com o fundo aplicado.
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Boas ideias, boas vozes e motivos. Todos são 
bem-vindos. Esse sinal verde é uma das nossas 
principais expressões. Para trazermos isso presente 
visualmente, foi criado este elemento conceitual: 
o círculo verde do Cenp. Um recurso gráfico simples 
que dá personalidade à nossa comunicação.

Ele pode ser sobreposto à imagens, pode ser um 
ponto de destaque, pode ser o movimento em 
volta da imagem e pode ser inclusive a moldura 
das imagens. Pode ser cortado, pode ser inteiro. 
Um universo de possibilidades como o Cenp.

Elementos de Expressão | O círculo CENP
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Pantone 432 C
C81 M65 Y45 K43
R46 G62 B77
#2e3e4d

Pantone 340 C
C100 M0 Y70 K0
R0 G148 B108
#00946c

C0 M0 Y0 K70
R112 G113 B115
#707173

Elementos de Expressão | Ambiente Cromático
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Elementos de Expressão | Tipografia
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O novo posicionamento do Cenp demanda uma atualização em seu estilo de direção fotográfica. Buscamos aqui alguns conceitos-chaves 
para a seleção de imagens, além de privilegiarmos alguns temas que podem ser recorrentes na nossa comunicação.

Os conceitos-chaves servem para entendermos melhor o ambiente das fotos. 
• Contemporâneo, sem ser juvenil.
• Várias faixas etárias, mas sempre com estilo.
• Todas os gêneros e etnias.
• Estilo sim, status não.
• Sempre cores, mas sem exagero.
• Fotos tiradas sem modelos olhando para fotos.
• Fotos ambientadas com arquitetura contemporânea.
• Sempre que possível, tecnologia.
• Tudo sem excesso e repetição.
• Evitar o excesso das risadas.
• Fotos sem nitidez dos modelos são bem-vindas.
• Evitar fotos datadas (datas e características de um tempo).
• Roupas sociais com estilo, mesmo que eventualmente, com terno e gravata.
• Sem marcas/logotipos.

Servem para guiarmos o universo imagético que 
queremos construir.

• Ambiente de trabalho (não só escritório) 
ex: home office, coworking).

• Veículos (buscar contemplar sempre todos em 
diversos momentos, com ou sem pessoas).

• Conversas (de preferência em grupo)

• Profissionais trabalhando (sozinhos, em grupo)

• Abstrato – sempre que possível, um abstrato 
criativo, gráfico, para momentos de composição, 
sem evidenciar temas.

Elementos de Expressão | Mood & Style

Conceitos-chaves Temas fotográficos
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Pessoas/ambientes/veículos
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Abstratos
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Nossos elementos podem se combinar às imagens proprietárias, 
desenvolvidas por nós, ou as imagens já existentes – banco de 
imagens. É a combinação dos elementos - tipografia, estilo de 
imagem, o círculo verde do Cenp - que criará uma linha gráfica 
coesa e a percepção de que todas as manifestações fazem parte 
da nossa comunicação. 

Explore as possibilidades e veja que as combinações podem gerar 
muitas alternativas, mas sempre dentro do mesmo ambiente 
gráfico.

Elementos de Expressão | Composição Fotográfica
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As fotos podem sofrer interferências conforme a direção de arte da peça utilizando os elementos 
gráficos do ambiente gráfico Cenp, como as formas, as cores. Lembrando, é importante que a nossa 
comunicação seja leve, dinâmica, atual e sem exageros. Menos é mais.

Elementos de Expressão | Look & Feel

A arte 
de fazer 
propaganda
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Elementos de Expressão | Pictogramas
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KEY VISUAL
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A arte 
de fazer 
propaganda
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Aplicação em Materiais Institucionais

Papel Carta

Cartão de Visita
Avenida Paulista, 2.073 – Edifício Horsa II – 6º andar
CEP: 01311-940 – São Paulo – SP – Brasil
Fone: +55 11 4858-8043
cenp@cenp.com.br | www.cenp.com.br

Entidades
Mantenedoras
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Backdrop
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Fundo para 
Reunião

Entidades
Mantenedoras
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Aplicação em Brindes

SacolaCaneca
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PACOTES 
GRÁFICOS
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Download dos arquivos

Marca Gráfica (Principal e Negativa) 
Tipografia
Submarcas
Unidades
Agentes

Verticais
Pictogramas

Utilize os links abaixo para ter acesso aos arquivos da marca Cenp

http://
http://



