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Logotipo Corsan
Normas para uso

De autoria do Prof. José Carlos Mario Bornancini.

As presentes normas têm por objetivo fixar e uniformizar o uso do con-

junto logotipo e sigla da Corsan, visando também respeitar os motivos 

criativos que deram origem a tal símbolo.

A nossa preocupação na fixação de tais normas foi motivada por obser-

vações do uso deste símbolo com deformações e aberrações que com-

prometem a ideia original, cuja preservação não só identifica como tam-

bém consagra a presença da Corsan em determinado local.

Interpretação
O logotipo representa a letra C de Corsan, com desenho que 

caracteriza um decantador. As partes cheias representam as paredes 

(chicanas) formando a letra C, com os vazios resultantes que 

representam a parte com água do decantador.

Sigla
O desenho da sigla Corsan será executado 

de acordo com o modelo de letra Micrograma Bold Extended, 

em rigorosa obediência às proporções das medidas do original.

Logotipo

Dimensões
Ao ser reproduzido o logotipo, deverão ser mantidas sempre 

as mesmas proporções das medidas indicadas no original.

X = 15

Y = 17

K = 8

Z = 24

Interpretação
O logotipo representa a letra C de Corsan, com desenho que 

caracteriza um decantador. As partes cheias representam as paredes 

(chicanas) formando a letra C, com os vazios resultantes que 

representam a parte com água do decantador.

Sigla
O desenho da sigla Corsan será executado 

de acordo com o modelo de letra 

em rigorosa obediência às proporções das medidas do original.

Logotipo

Dimensões
Ao ser reproduzido o logotipo, deverão ser mantidas sempre 

as mesmas proporções das medidas indicadas no original.
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Tipografia

Micrograma Bold Extended

Jamais substituir ou deturpar essa fonte.

Medidas
X = 15

Y = 17

K = 8

Z = 24

W = 10

Cor
100% CYAN

100C 0M 0Y 0K

Fonte
MICROGRAMA 

BOLD 
EXTENDED

MICROGRAMA 

Tipografia

Micrograma Bold Extended

Jamais substituir ou deturpar essa fonte.
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Versão vertical (preferencial) Versão vertical (preferencial)

Versão horizontal Versão horizontal

A marca pode ocorrer em duas
versões: horizontal e vertical.

A aplicação horizontal é utilizada apenas em 

fachadas e em casos especiais, quando o uso da 

versão preferencial (vertical) apresentar dificuldades.

Aplicação em P&B.

100% Black | Pantone Black
Utilização em uma cor chapada, sem degradês.

A aplicação horizontal é utilizada apenas em 

Versão horizontal

Aplicação em P&B.

100% Black | Pantone Black
Utilização em uma cor chapada, sem degradês.
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0C 0M 0Y 70K

0C 0M 0Y 24K

0C 0M 0Y 55K

0C 0M 0Y 20K

0C 0M 0Y 40K

0C 0M 0Y 100K

Aplicação em P&B

100C 0M 100Y 20K

0C 0M 0Y 24K

100C 20M 0Y 0K

0C 10M 100Y 0K

100C 100M 0Y 0K

0C 0M 0Y 100K

Aplicação em cor

0

0

Aplicação em P&B
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Dimensão mínima Dimensão mínima

1,5 cm

Malha (Gigantografia) Malha (Gigantografia)

Para se preservar a legibilidade e integridade da marca, 

definem-se neste manual as dimensões mínimas de sua reprodução. 

Não deverá ser reduzida além dos 1,5 cm na versão vertical 

e 3 cm na versão horizontal, conforme especificados.

Para se preservar a legibilidade e integridade da marca, 

definem-se neste manual as dimensões mínimas de sua reprodução. 

Não deverá ser reduzida além dos 3 cm na versão vertical 

e 3,7 cm na versão horizontal, conforme especificados.

3 cm 3,7 cm3 cm

Para se preservar a legibilidade e integridade da marca, 

definem-se neste manual as dimensões mínimas de sua reprodução. 

Não deverá ser reduzida além dos 1,5 cm na versão vertical 

Dimensão mínima

Malha 

Para se preservar a legibilidade e integridade da marca, 

definem-se neste manual as dimensões mínimas de sua reprodução. 

Não deverá ser reduzida além dos 3 cm na versão vertical 

e 3,7 cm na versão horizontal, conforme especificados.
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Logo em negativo Utilizações proibidas

Opção negativa em fundo colorido, 

somente neste caso.

Aplicação negativa

1 cor.

Logo em positivo em fundos claros

Logo em negativo em fundos coloridos

Em aplicações em fundos e cor clara, deve-se sempre utilizar 

a versão positiva, em azul, com a parte interna em branco.

Os usos incorretos mais frequentes são: baixo contraste, 

distorções de proporção, cores incorretas e alteração dos 

componentes da marca. Outros casos, como reduções acima do 

limite mínimo estabelecido e invasão da área de não interferência em 

aplicações da marca, também são considerados usos incorretos.

Utilizações proibidas

componentes da marca. Outros casos, como reduções acima do 

limite mínimo estabelecido e invasão da área de não interferência em 

aplicações da marca, também são considerados usos incorretos.
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Assinatura conjunta

No caso abaixo, com a inclusão do slogan da Corsan, 

prevalece a mesma regra anterior.

O brasão deve estar 20% maior que o logotipo da empresa. 

Isto é, o logotipo da Corsan deve ter, no máximo, 80% (4/5) 

da altura do brasão, conforme abaixo demonstrado.

A assinatura conjunta com o brasão tem como medida 

de margem de segurança a palavra SUL. O alinhamento 

deve ser pela base, como mostra o esquema abaixo.
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Aplicações horizontal e vertical

Exemplo horizontal. Exemplo vertical.Exemplo vertical.
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Dimensão mínima

1,5 cm

1,5 cm
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