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A identidade visual da APESAN- Associação dos
Profissionais Empregados da Sanepar, parte do
princípio que uma Associação é a junção de forças
em prol de interesses comuns; que a união fortalece,
dá voz e poder à classe associada.

Assim como não existe exército de um homem só,
não existe associação desunida.

A força dos trabalhadores é representada pelas mãos,
as quais concretizam um trabalho.

O trabalho, diferente da simples atividade, deve preencher
um porquê, uma finalidade e um valor. A razão pela qual
executamos algo está vinculada a quem somos e como
estamos no mundo. Reflete nossa auto-imagem, e nos
agrega ou retira a possibilidade de realização pessoal,
de acordo com a utilização das potencialidades e
competências individuais. 

A marca deve ser preservada e apresentada sempre
em conformidade com o padrão e as normas deste manual.

1. Apresentação
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2. Marca APESAN
Versão Preferencial

Versão Preferencial

Limite de redução
Versão Preferencial

12 mm

12,2 mm

Esta é a versão da Marca APESAN
a ser utilizada em toda a comunicação:
publicidade, material promocional,
folheteria de produtos, internet, etc.
Ela apresenta efeito degradê e
requer impressão à 4 cores.
A marcação de produtos e outros usos,
tais como papelaria, restritos à 1 ou 2
cores, estão atendidas pelas versões da
Marca a seguir.
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3. Marca APESAN
Versão Monocromática
Tons de cinza

Versão Monocromática

Limite de redução
Versão Monocromática

12 mm

12,2 mm

A versão monocromática da Marca APESAN,
deve ter seu uso restrito aos impressos com
limitações do número de cores e à
papelaria básica da APESAN, como por
exemplo, papelaria, formulários e demais
impressos de circulação interna.
Esta versão também é adequada para
anúncios de jornais, em preto e branco.
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4. Marca APESAN
Negativo - Versão Restrita

Negativo - Versão Restrita

Limite de redução
Negativo - Versão Restrita

12 mm

12,2 mm

Para os casos em que é conveniente ou
obrigatório peças de cor total ou parcial,
indica-se a versão negativa da marca.

Negativo - Versão Restrita

Limite de redução
Negativo - Versão Restrita

12 mm

12,2 mm
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5. Marca APESAN
Versão sem abreviaturas

Versão sem abreviaturas

Limite de redução
Versão sem abreviaturas

12 mm

14,5 mm

A versão preferencial não leva o
nome por extenso da Associação,
mas caso seja necessário, ela deve 
estar descrita na parte inferior da logo
e de forma centralizada.

Associação dos Profissionais
Empregados da Sanepar

Associação dos Profissionais
Empregados da Sanepar



Manual de Uso da Marca

6. Marca APESAN
Cores Padrão
A identidade visual APESAN é integrada
pelas cores padrão que compõe a Marca
e suas versões.
Para impressos (off-set e serigrafia) estão
indicados os padrões CMYK –
quadricromia e Pantone®.
Para mídias digitais são utilizados os
padrões RGB e hexadecimal.

CMYC:
Posição 0% - 53c 0m 68y 0k
Posição 6% - 53c 0m 55y 0k
Posição 68% - 95c 29m 100y 21k
Posição 100% - 89c 38m 100y 39k 

Degradê (tons de verde)

RGB:
Posição 0% - 129R 199G 130B
Posição 6% - 128R 200G 150B 
Posição 68% - 14R 118R 72B
Posição 100% - 43R 94G 60B

PANTONE:
Posição 0% - pantone 359c
Posição 6% - pantone 345c
Posição 68% - pantone 3415c
Posição 100% - pantone 554c

HEXADECIMAL:
Posição 0% - #81c782
Posição 6% - #80c896
Posição 68% - #0e7648
Posição 100% - #2b5e3c
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6. Marca APESAN
Cores Padrão
A identidade visual APESAN é integrada
pelas cores padrão que compõe a Marca
e suas versões.
Para impressos (off-set e serigrafia) estão
indicados os padrões CMYK –
quadricromia e Pantone®.
Para mídias digitais são utilizados os
padrões RGB e hexadecimal.

CMYC:
Posição 0% - 100c 20m 0y 0k
Posição 6% - 100c 20m 0y 0k
Posição 68% - 91c 52m 17y 0k
Posição 100% - 91c 52m 17y 0k 

Degradê (tons de azul)

RGB:
Posição 0% - 0R 152G 218B
Posição 6% - 0R 152G 218B 
Posição 68% - 34R 118G 165B
Posição 100% - 34R 118G 165B

PANTONE:
Posição 0% - pantone 639c
Posição 6% - pantone 639c
Posição 68% - pantone 307c
Posição 100% - pantone 307c

HEXADECIMAL:
Posição 0% - #0098da
Posição 6% - #0098da
Posição 68% - #2276a5
Posição 100% - #2276a5
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6. Marca APESAN
Cores Padrão
A identidade visual APESAN é integrada
pelas cores padrão que compõe a Marca
e suas versões.
Para impressos (off-set e serigrafia) estão
indicados os padrões CMYK –
quadricromia e Pantone®.
Para mídias digitais são utilizados os
padrões RGB e hexadecimal.

CMYC:
91c 52m 17y 0k

Cor única

RGB:
34R 118G 165B

PANTONE:
pantone 307c

HEXADECIMAL:
#2276a5
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6. Marca APESAN
Cores Padrão
A identidade visual APESAN é integrada
pelas cores padrão que compõe a Marca
e suas versões.
Para impressos (off-set e serigrafia) estão
indicados os padrões CMYK –
quadricromia e Pantone®.
Para mídias digitais são utilizados os
padrões RGB e hexadecimal.

Monocromática (tons de cinza)

CMYC:
0c 0m 0y 60k (60% preto)

RGB:
132R 134G 136B

PANTONE:
pantone cool gray 9c

HEXADECIMAL:
#848688
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6. Marca APESAN
Cores Padrão
A identidade visual APESAN é integrada
pelas cores padrão que compõe a Marca
e suas versões.
Para impressos (off-set e serigrafia) estão
indicados os padrões CMYK –
quadricromia e Pantone®.
Para mídias digitais são utilizados os
padrões RGB e hexadecimal.

Monocromática (tons de cinza)

CMYC:
0c 0m 0y 30k (30% preto)

RGB:
189R 191G 193B

PANTONE:
pantone 442c

HEXADECIMAL:
#bdbfc1
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6. Marca APESAN
Cores Padrão
A identidade visual APESAN é integrada
pelas cores padrão que compõe a Marca
e suas versões.
Para impressos (off-set e serigrafia) estão
indicados os padrões CMYK –
quadricromia e Pantone®.
Para mídias digitais são utilizados os
padrões RGB e hexadecimal.

Monocromática (tons de cinza)

CMYC:
0c 0m 0y 60k (60% preto)

RGB:
132R 134G 136B

PANTONE:
pantone cool gray 9c

HEXADECIMAL:
#848688
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7. Marca APESAN
Alfabeto Padrão
Para a tipografia da Marca, somente
será usada a fonte de tipo gráfico
Arial rounded MT Bold.
Para informações complementares, tais
como razão social, endereços e outros
dados, indicamos a família de tipos
gráficos Verdana, podendo-se
hierarquizar as informações através dos
vários corpos e pesos que a compõe.
O uso do alfabeto padrão reforça a
identidade visual APESAN. Arial rounded MT Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZYW
abcdefghijklmnopqrstuvxzyw

123456789;:?!,.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZYW
abcdefghijklmnopqrstuvxzyw

123456789;:?!,.

Verdana



Manual de Uso da Marca

8. Marca APESAN
Reservas de Integridade
Para a leitura correta da marca IF, deve-se manter
uma área em sua volta, livre da interferência de qualquer
elemento gráfico.
Para isso, deve ser reservada uma distância mínima
equivalente à 15% da altura total da Marca de qualquer
outro elemento.
Sempre que possível, utilizar uma área maior.

100%

15%

15%



www.eurekapublicidade.com.br
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