
Manual
de Uso de Marca

Diretrizes e orientações de uso da marca CRF/MG



Apresentação
A identidade visual de uma organização é um de seus principais patrimônios. Funciona 
como uma espécie de impressão digital. Sua correta utilização é essencial para que as 
pessoas associem a ela valores como a qualidade do serviço prestado. 

Além da marca, vários elementos de comunicação fazem parte da identidade corpo-
rativa: cor, tipografia, símbolos, ambiente físico, e até mesmo o tratamento que se dá ao 
cliente. Por isso deve ser muito bem gerenciada.

Baseada na releitura dos símbolos tradicionais da farmácia e do estado de Minas Gerais, 
a marca do CRF/MG foi desenhada por Rômulo Garcias e apresentada à categoria 
através do Jornal nº10 de maio/junho de 2000.

Para acompanhar os avanços estéticos e tecnológicos vigentes, em 2015, o CRF/MG 
renovou a sua marca. Com os conceitos de modernidade, ação e movimento, ela está 
mais moderna e limpa, sem perder os traços tradicionais da marca antiga.

O Manual de Uso da Marca é um documento técnico que orienta a aplicação da marca. 
Ele é um resumo do Manual de Identidade Visual, portanto só possui as informações mais 
relevantes. Para informações técnicas detalhadas, consultar o Manual de Identidade.



Orientações e Especificações
A marca CRF/MG deve constar em todas as peças gráficas institucionais e nos eventos realizados 
ou apoiados pelo conselho. É fundamental respeitar os critérios de aplicação aqui estabelecidos 
para preservar a integridade da marca e dos elementos gráficos pertencentes à identidade 
como um todo.

PÁG 6 - A MARCA PADRÃO E DEFINIÇÔES: apresentação da marca padrão do CRF/MG e uma 
breve explicação técnica sobre cada parte que a compõe. 

PÁG 7 - ASSINATURAS SIMPLIFICADAS: assinaturas são variações de disposição entre o símbolo e o 
logotipo. Além da normatização, o manual contou com a criação de cinco assinaturas para dar 
maior flexibilidade à aplicação da marca, entre elas, a versão horizontal. A escolha da assinatura 
deve ser feita de acordo com a característica do espaço disponível para aplicação. A assinatura 
padrão do CRF/MG é a vertical simplificada que deve ter predominância sobre todas as outras.

PÁG 8 - ASSINATURAS COMPLETAS: são as versões que trazem o nome do conselho grafado por 
extenso: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais.

PÁG 9 - VERSÕES: devido à necessidade de aplicação da marca em diferentes fundos (claros, 
escuros, coloridos) são previstas três variações de cores para a marca CRF/MG: marca padrão, 
negativo e tons de cinza. Estas variações foram planejadas para cobrir a maioria dos usos, não 
necessitando utilizar box ou “tapetes“ para caucionar a marca. 



Orientações e Especificações
PÁG 10 - CORES: As cores possuem grande importância na identificação visual de uma marca e 
sua utilização de forma estratégica otimiza o reconhecimento por parte do público. Para cada 
processo de impressão, suporte ou meio de reprodução, há um padrão de cor específico. 

PÁG 11 - TIPOGRAFIA: O alfabeto corporativo também é um importante elemento da identidade 
visual. As iniciais do nome do conselho compõem o logotipo e apenas na marca a sigla aparece 
sem barra, em textos, deve ser grafada com a barra: CRF/MG.

PÁG 12 - ÁREA DE RESPIRO: A área de respiro ou proteção tem por finalidade garantir a integri-
dade da marca em relação ao meio à sua volta.

PÁG 13 - LIMITES DE REDUÇÃO: A redução demasiada da marca dificulta a sua leitura e o seu 
imediato reconhecimento. Para evitar que isto aconteça, é proibido usar qualquer versão em 
tamanhos inferiores aos indicados neste manual.

PÁG 15 - APLICAÇÕES: Ao aplicar a marca o fundo vai interferir diretamente na visualização dela.   
É necessário considerar detalhes como a legibilidade da tipografia, o contraste do fundo com o 
símbolo e observar o destaque da marca como um todo. Para isto, o capítulo Aplicações orienta 
na escolha da variação correta a ser aplicada.

PÁG 21 - PROIBIÇÕES: É fundamental respeitar os critérios de aplicação estabelecidos neste 
manual. Listamos os erros mais comuns na aplicação de marcas, nenhum deles pode ser come-
tido isoladamente nem em conjunto.



Identidade Visual



SÍMBOLO
É a figura, ou desenho da 
marca. O símbolo do Conselho 
mineiro é um cone estilizado 
sem a sigla CRFMG.

MARCA
É o conjunto formado 
pelo símbolo e pelo 
logotipo, normatizado 
quanto à posição de 
um relacionado ao 
outro e a proporção 
entre eles.

LOGOTIPO
É a forma particular como o nome da 
instituição é representado graficamente.
Apenas no logotipo do conselho a sigla 
aparece sem barra, em textos, deve ser 
grafada com a barra: CRF/MG.

Marca padrão e definições técnicas
Definições retiradas do livro Sistemas de Identidade Visual, de Maria Luísa Peón
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VERTICAL SIMPLIFICADA: é a marca padrão 
do CRF/MG e deve ter predominância sobre 
todas as outras. As assinatura simplificadas 
não têm o nome do conselho por extenso.

Assinaturas simplificadas
HORIZONTAL SIMPLIFICADA: uma das principais 
fragilidades da marca CRF/MG era a falta de 
uma versão horizontal. Ela deverá ser utilizada 
apenas quando não houver possibilidade de 
uso da assinatura vertical ou em condições 
de legibilidade muito reduzidas.

Bons exemplos de uso: diagramação hori-
zontalizada, aplicação em suportes lineares, 
como canetas, chaveiros e lombada de livros.
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As assinaturas completas têm o nome do 
conselho grafado por extenso. As versões 
simplif icadas sempre terão prioridade em 
relação às completas. Estas assinaturas estão 
aqui apenas para conhecimento, a apli -
cação de qualquer uma delas só poderá ser 
feita por um designer do CRF/MG. 

Assinaturas completas
VERTICAL COMPLETA: poderá ser usada a versão 
completa em aplicações de grandes formatos, 
ou em peças que serão vistas à pequenas 
distâncias, de forma que o nome por extenso 
do CRF/MG possa ser lido sem dificuldades.

HORIZONTAL COMPLETA: segue as regras da 
assinatura horizontal simplificada, mas onde 
seja essencial o nome por extenso do CRF/MG 
para efeito de identificação.

EXTENDIDA: A assinatura extendida deverá ser 
usada em situações pontuais, onde a altura 
seja muito pequena e a largura muito grande.
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POLICROMIA: para impressões CMYK em 
fundos brancos ou claros a versão colorida 
com texto preto é obrigatória. Quando não 
for possível adotar fundos claros, a versão 
Invertida (com texto branco) deve ser utilizada.

Siga as orientações da seção Aplicações 
para melhor escolha de cada versão.

Versões
MONOCROMIA: a marca negativa (total-
mente branca) é usada em impressões P&B, 
em fundos com cores quentes ou em imagens 
com muita variação de cores.

A marca totalmente preta não é uma apli-
cação da marca, ela é utilizada apenas como 
máscara para acabamentos gráficos.

Retícula de 
Preto 55%

Retícula de 
Preto 55%

TONS DE CINZA: assim como a policromia, os 
tons de cinza são padronizados: no símbolo, é 
usada a retícula à 55% preto e no logotipo à 
90% preto. Esta versão é muito usada em jornal.

Atenção! Não converta a marca colorida para 
tons de cinza em programas de edição.
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Padrão cromático

Cool Gray 7C
Cool Gray 7U

C 20  M 14  Y 12  K 40

C 0  M 0  Y 0  K 55

R 148  G  150  B 153

#949699

2025 C
2025 U

Pantone Black C
Pantone Black U

C 0  M 95  Y 95  K 0

Não se aplica

C 30  M 30  Y 30  K 100

C 0  M 0  Y 0  K 100

R 228  G  35  B 27

#E4231B

R 0  G 0  B 0

#000000

Escala Pantone
Impressões Gráficas

CMYK
Off-set / Policromias

Black
Off-set / Tons Cinza

RGB
Multimídias / TV / Vídeo 

Hexadecimal
HTML / Internet

Especificamos as referências de cor mais utili-
zadas: Pantone, CMYK, RGB e Hexadecimal.

Nos casos não especificados, a conversão 
deve ser feita por aproximação, tomando a 
escala Pantone como base para comparação.

CORES INSTITUCIONAIS: devem ser aplicadas 
em elementos diretamente associados à 
imagem da instituição. 

Duas cores compõem a marca do CRF/MG: 
o vermelho e o preto. Além delas, o cinza 
também é uma cor institucional.

O vermelho e o cinza devem ser usados em 
conjunto e em equilíbrio, sendo o vermelho 
a principal cor institucional. O cinza é usado 
como cor de suporte, principalmente em 
uniformes, sinalização, pinturas, frota e mobili-
ários. O preto é usado apenas em textos.



11

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Century 
Gothic 
Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Century 
Gothic 
Bold Itálic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Century 
Gothic 
Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Century 
Gothic 
Itálic

O alfabeto padrão do CRF/MG é a família 
tipográfica Century Gothic, a mesma utilizada 
no logotipo.

As peças de caráter permanente (sinalização, 
uniformes, veículos, papelaria institucional) 
devem ser compostas com esta tipografia 
para consolidação da imagem CRF/MG.

Para dar homogeneidade nas publicações do 
conselho sem replicar a tipografia da marca 
em todos os lugares foi escolhido um alfabeto 
secundário: a família Franklin Ghothic. É um 
tipo sem serifa, moderno, de boa legibilidade 
e muito versátil, pela grande variação de 
pesos que possui.

O uso desta tipografia é indicado nas publi-
cações institucionais (Revistas, jornais, bole-
tins) e em grandes massas de texto como em 
relatórios e formulários. Usar de preferência o 
alinhamento justificado à esquerda.

A escolha da tipografia é livre em campanhas, 
eventos e peças com identidade própria.

Tipografia

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz | 1234567890

Franklin Gothic 
Demi Itálic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz | 1234567890

Franklin Gothic 
Medium Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz |1234567890

Franklin Gothic 
Demi Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz| 1234567890

Franklin Gothic 
Medium Cond Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz | 1234567890

Franklin Gothic 
Demi Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz | 1234567890

Franklin Gothic 
Medium Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz | 1234567890

Franklin Gothic 
Heavy Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz | 1234567890

Franklin Gothic 
Book Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz | 1234567890

Franklin Gothic 
Book Itálic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz | 1234567890

Franklin Gothic 
Heavy Italic

Alfabeto Secundário: Franklin GothicAlfabeto Padrão: Century Gothic
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Esta área protege a marca da interferência 
de outros elementos, assegurando sua correta 
percepção, visibilidade e legibilidade.

Na marca CRF/MG, essa medida equivale à 
largura da letra “F”, que está representada no 
esquema acima por “y”.

Deve ser resguardado um espaço livre a partir 
dos pontos de extremidade da marca. Esta 
área deve ser criteriosamente respeitada, não 
podendo ser invadida por qualquer elemento 
gráfico.

Área de Proteção

y

y

y

y

y



13

Os tamanhos mínimos recomendados acima 
possibilitam o perfeito reconhecimento da 
marca em impressões a laser ou off-set e em 
papéis apropriados.

Esses limites podem variar em outros processos 
de impressão como a serigrafia, por exemplo.

Limites de redução
Nesses casos, deve-se consultar um designer 
do CRF/MG para definir as possibilidades e 
limitações do processo.

mínimo 0,5 cm de altura
para a versão horizontal

mínimo 0,5 cm de altura
para a versão extendida

mínimo 1 cm de altura para 
a versão horizontal extenso

mínimo 1 cm de altura
para a versão padrão

mínimo 3 cm de altura
para a versão extenso



Aplicações
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Para a correta escolha da variação ao aplicar 
a marca sobre fundos em tons de cinza ou 
preto, é necessário considerar o contraste do 
fundo com ela.

Em fundos com tons mais claros (até 20% 
preto), deve ser aplicada a marca padrão ou 
a marca em tons de cinza, nesta ordem.

Em fundos com tons médios - de 30% à 50% 
preto -, deve ser aplicada a marca padrão ou 
a marca negativa, nesta ordem.

Já para fundos com tons mais escuros - à 
partir de 60% -, aplicar a marca invertida ou a 
negativa, nesta ordem.

Aplicação sobre fundos em tons de cinza

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Aplicação sobre fundos coloridos
Recomenda-se aprovar qualquer aplicação 
da marca sobre fundos coloridos, pois é neces-
sário considerar muitos detalhes técnicos.

A marca padrão (colorida com tipografia 
preta) tem prioridade de uso sobre todas as 
outras. Seguida pela marca invertida, a nega-
tiva e a marca em tons de cinza, nesta ordem.

Exemplifi camos acima aplicações corretas e 
outras que devem ser evitadas por não aten-
derem os quesitos citados.
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Aplicação sobre fotos
Ao aplicar a marca sobre fotos ou imagens, é 
preciso cuidado quanto à variação escolhida 
e a área a ser inserida.

Deve-se escolher áreas com menos variação 
de cores, mais claras e neutras para que a 
marca padrão possa ser inserida.

Exemplificamos acima algumas aplicações 
corretas e outras que devem ser evitadas por 
não atender estes quesitos.

Para correta escolha da variação e garantir 
o reconhecimento imediato da marca reco-
menda-se aprovar estas aplicações.

Ideal
(área mais 

clara e neutra)

Ideal
(área mais clara 

e neutra)

Ideal
(área mais clara 

e neutra)



Exemplos de aplicações das assinaturas

Aplicação da assinatura vertical simplifi cada

Aplicação da assinatura horizontal simplifi cada

Aplicação da assinatura
vertical completa

Aplicação da assinatura

Esta é a marca padrão 
do CRF/MG e deve ter 
prioridade sobre todas 
as outras assinaturas



Proibições
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Usos incorretos
CRFMGCRFMG

POSIÇÃO DOS ELEMENTOS: não é permitido 
trocar a posição do logotipo em relação ao 
símbolo ou alterar o espaço entre eles.

CORES E PREENCHIMENTO: é proibido subs-
tituir, inverter ou mudar as cores da marca, 
nem mesmo clarear ou escurecer as cores 
padronizadas. 

ORIENTAÇÃO: a marca sempre deve ser utili-
zada em sua orientação original. É proibido 
girá-la em qualquer sentido. 

PROPORÇÃO: é proibido achatar ou esticar 
a marca em qualquer direção. A proporção 
entre os elementos da marca também deve 
ser preservada.

TIPOGRAFIA: é proibido a substituição, defor-
mação ou qualquer alteração na tipografi a, 
mesmo que semelhante à utilizada no logo-
tipo da marca e suas assinaturas.

Outra proibição são os ajustes de kerning, 
espacejamento, tracking ou qualquer alte-
ração no desenho do logotipo.

Orientação

Posição dos Elementos

Proporção: entre elementos, achatar, esticar

Cores e Preenchimento Tipografi a



Neste exemplo podemos citar vários erros na 
aplicação da marca:

- Alteração das cores institucionais: o verde 
não faz parte da paleta de cores institucionais 
e o degradê de cinza não é mais utilizado;
- Mudança de tipografi a: a fonte utilizada não 
é Century Gothic.
- Posicionamento dos elementos: o nome do 
conselho por extenso foi inserido de forma 
aleatória, o correto é abaixo da sigla.
- Supressão da sigla CRFMG: não existe apli-
cação da marca sem a sigla.
- Achatamento da marca causando distorção 
na sua proporção.

Exemplos de aplicações incorretas

ERROS - Mudança de tipografia: a fonte utili-
zada não foi a Century Gothic. Supressão 
de texto: faltou “do Estado de Minas Gerais” 
no nome do Conselho. Posicionamento dos 
elementos: o nome do conselho por extenso 
foi inserido de forma aleatória, o correto é 
alinhado com o início e fi m da sigla CRFMG.

ERROS - Achatamento da marca causando 
distorção na proporção original e aplicação 
em fundo com pouco contraste. A mehor apli-
cação neste caso seria a versão negativa da 
marca.



Orientações finais

Contatos
design@crfmg.org.br
(31) 3218-1035

É fundamental respeitar os critérios de apli-
cação aqui estabelecidos.

A Assessoria de Comunicação e Marketing, 
através de seus designers, coordena e acom-
panha o uso da marca e é responsável pela 
análise de casos de aplicação previstos e os 
não previstos neste manual.

Recomenda-se a aprovação de qualquer apli-
cação da marca.

As principais matrizes eletrônicas encontram-se 
disponíveis na pasta de compartilhamento do 
CRF/MG (Y:\Doc Provisórios para troca).

Para outros arquivos de aplicações específicas, 
solicitar através do email: design@crfmg.org.br.




