
Manual de 
Identidade

VISUAL



A consolidação de uma marca requer sempre o uso correto de 
todos os seus elementos. 

A assinatura visual da DANCOR é um instrumento de controle de 
qualidade da nossa marca o qual reforça seu posicionamento, 
agregando o conceito de solidez no mercado. 

Este manual foi criado com o objetivo de preservar suas 
propriedades visuais e facilitar a correta propagação, percepção, 
identificação e memorização da marca.



APRESENTAÇÃO

Ser reconhecida como empresa inovadora, suprindo tecnologia e soluções inteligentes em bombeamento e 
tratamento de líquidos.

Soluções inteligentes em bombeamento e tratamento de líquidos.

a)   Garantia de qualidade dos seus produtos;
b)   Constante atualização tecnológica;
c)   Valorização de seus funcionários;
d)   Cooperação;
e)   Excelente atendimento aos seus clientes;
f)    Transparência;
g)   Permanente preservação ao meio ambiente e,
h)   Contribuições para a melhoria social.

Nossa Missão

Nosso Slogan

Nossos Valores



A identidade DANCOR é formada pela família 
tipográfica Calibri. O uso deste padrão 
preferencialmente deve estar previsto também 
para aplicações nos demais textos: (anúncios 
publicitários, cartas, endereços de papelaria 
institucional, títulos e textos de formulários, 
etc.).

Calibri Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopkrstuwxyz
1234567890

Calibri Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopkrstuwxyz
1234567890

Calibri Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopkrstuwxyz
1234567890

TIPOGRAFIA
Família principal

Calibri Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopkrstuwxyz
1234567890



Para dar destaque em palavras ou frases em cartas, 
dados variáveis de formulários ou memorandos, 
os textos deverão ser compostos com a família 
tipográfica “Thebuchet”.

Trebuchet MS Regular 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopkrstuwxyz
1234567890

Trebuchet MS Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopkrstuwxyz
1234567890

TIPOGRAFIA
Família secundária

Trebuchet MS Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopkrstuwxyz
1234567890

Trebuchet MS Bold italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopkrstuwxyz
1234567890



O logotipo DANCOR possui 1 cor institucional. 
As referencias ao lado servem para orientar a 
correta aplicação dessa cor tornando um meio 
rápido e eficaz de reconhecimento visual.

Cor é um componente fundamental na 
identidade visual da logomarca DANCOR. Deve 
ser sempre utilizadas de maneira correta e 
consistente.

AZUL DANCOR
C 100  Y 70 M 0  K 30

AZUL DANCOR
R 28  G 68 B 127  

CORES

AZUL DANCOR
PANTONE 294C (Papel Brilho)
PANTONE 294U (Papel Fosco)

AZUL DANCOR
# 1C447F

Para Impressos: (Folder, banner, catálogos, cartas etc.)

Para Vídeo: (Apresentações,  internet etc.)



LOGOTIPO

A assinatura visual DANCOR é composta pelo logotipo, 
representado ao lado. 

O desenho das letras do logotipo foi inspirado na 
tipografia Times New Roman , personalizada para criar 
a identidade DANCOR. 

O logotipo nunca deverá ser representado por 
nenhuma fonte, sendo obrigatório o uso do logotipo 
aqui especificado.



Quando houver impossibilidade técnica de 
reprodução pode-se usar as versões monocromáticas 
(negativa para fundos escuros e positiva para fundos 
claros).

Não redesenhe o logotipo DANCOR, utilize sempre os 
arquivos originais fornecidos com este manual.

Versão monocromática negativa

Versão monocromática positiva

VERSÕES DO LOGOTIPO
Variações



A área de proteção tem o objetivo de preservar a 
integridade do logotipo. Ela é delimitada pela altura 
da letra “A” do logotipo DANCOR e está representada 
ao lado. 

Não interfira na área de proteção com desenhos, 
fotos ou textos.

LOGOTIPO
Área de proteção

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc non libero 
ante. Suspendisse non elit ligula, vel ornare quam. Sed a eros dolor, quis ac-
cumsan nulla. Nulla luctus, lorem quis cursus fermentum, ante velit vulpu-
tate purus, eget sollicitudin nibh nisl vel nulla. Vestibulum tincidunt felis sit 
amet quam suscipit eleifend. Integer in tortor ac enim ultrices ultricies nec 
sed libero. Quisque id consequat neque. Proin sit amet cursus diam. Mae-
cenas volutpat, nisl tempus vulputate dignissim, lectus sem tincidunt nulla, 
eget rutrum lacus magna ut nisl. Maecenas tincidunt urna vel turpis porta 
ut congue nulla porta. Aliquam et turpis ipsum, non ultricies diam. In ultri-
cies diam sed tortor feugiat pellentesque eu et sem. Nulla pellentesque. 



A redução máxima é o tamanho mínimo em que 
a logotipo pode ser aplicada. Ela é determinada 
para garantir legibilidade e está representada ao 
lado.

LOGOTIPO
Redução máxima

Redução máxima

1,5 cm



LOGOTIPO
Grade de construção

x

x
9 x

4 
x



O Logotipo, deve ser preferencialmente em 
fundo branco nas cores AZUL ou PRETO. Quando 
utilizado em fundos coloridos somente utilizar as 
cores AZUL, PRETO ou BRANCO.

LOGOTIPO
Aplicações do Logotipo em fundos coloridos



LOGOTIPO
Aplicações do Logotipo em patrocínios, apoio cultural etc

Todo material de divulgação onde o Logotipo Dancor aparecer desassociado dos produtos, deverá vir sempre 
acompanhado de um elemento de reforço da marca.

ÁUDIO – “Bombas Dancor”
                
IMPRESSOS: Bombas e Filtros

   Exemplo:

BOMBAS  E  FILTROS

BOMBAS  E  FILTROS

BOMBAS  E  FILTROS



LOGOTIPO
Usos Incorretos

Não altere nenhum elemento do logotipo. Respeitar 
suas regras de aplicação é respeitar a essência da 
marca DANCOR.

Não distorça ou rotacione o logotipo

DANCOR



LOGOTIPO
Aplicações do Logotipo em Papelaria

Papel A4 (21,0 x 29,7 cm)

Apresentação (Slides) - Plano de fundo

Para uso externoPara uso interno



LOGOTIPO
Aplicações do Logotipo em Papelaria

Bloco de notas (11,5 x 16,0 cm)

Cartão de visita(8,5 x 5,0 cm)

Tel:  55 21 2529-9511
Fax: 55 21 2529-9518
marketing@dancor.com.br

Rua Jardim Botânico, 635 Gr.: 303
22470-050 - Rio de Janeiro - RJ

  

0,50 cm

0,50
cm

0,70 cm

João da Silva
Marketing

www.dancor.com.br

DANCOR S.A. IND. MECÂNICA
Rua Jardim Botânico, 635 Gr.: 303
22470-050 - Rio de Janeiro - RJ

  



Soluções inteligentes em Bombeamento 
e Tratamento de Líquidos

DANCORS.A. INDÚSTRIA MECÂNICA
Rua Jardim Botânico, 635 Gr. 303
Jardim Botânico
Tel.: (21) 2529-9500 – Fax: (21) 2529-9518
E-mail: dancorjb@dancor.com.br
22470-050 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil

Para (To): 
     JOÃO DA SILVA
     Avenida Portugal, 39
     Centro
     25950-000 – Rio de Janeiro – RJ

Etiqueta para envelope (10,0 x 5,0 cm)

LOGOTIPO
Aplicações do Logotipo em Papelaria

Cartão – para qualquer uso da empresa, felicitar, agradecer...(20,0 x 11,2 cm)

Soluções inteligentes em Bombeamento
e Tratamento de Líquidos 



LOGOTIPO
Aplicações do Logotipo em Desktops e Notebooks

Papel de parede

Assinatura de e-mail

(1024 x 768) (1152 x 864) (1280 x 600)

(1280x 768) (1280 x 1024) (1360 x 768)

(1600 x 1200)

Atenciosamente,

João da Silva
Dptº de Marketing
Tel Geral: 55 21 2529-9500
Tel Direto: 55 21 2529-9511
Fax: 55 21 2529-9518
Email: marketing@dancor.com.br 

Soluções inteligentes em Bombeamento e Tratamento de Líquidos

Dancor S.A. Indústria Mecânica
 www.dancor.com.br



LOGOTIPO
Aplicações do Logotipo em Uniformes

8,0 cm largura

Bandeira do Brasil com
3,5 cm na manga direita

8,0 cm largura

8,0 cm largura

Bandeira do Brasil com
3,5 cm na manga direita

8,0 cm largura

Bandeira do Brasil com
3,5 cm na manga direita

Colaboradores



LOGOTIPO
Aplicações do Logotipo em Uniformes

8,0 cm largura

Bandeira do Brasil com
3,5 cm na manga direita

8,0 cm largura

Camisa (gola polo)

Jaleco

Fábrica



8,0 cm largura

Bandeira do Brasil com
3,5 cm na manga direita

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

8,0 cm largura

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

LOGOTIPO
Aplicações do Logotipo em Uniformes

Camisa (gola polo)

Jaleco

Assistência Técnica



LOGOTIPO
Aplicações do Logotipo em Brindes

www.dancor.com.br

8,0 cm largura

www.dancor.com.br

Soluções inteligentes em Bombeamento e Tratamento de Líquidos

www.dancor.com.br

Soluções inteligentes em Bombeamento e Tratamento de Líquidos

www.dancor.com.br

PANTONE 294 C

www.dancor.com.br

Soluções inteligentes em Bombeamento 
e Tratamento de Líquidos

Botton Dancor

Cores: Prata com azul pantone-294C



LOGOTIPO
Aplicações do Logotipo em Veículos

www.dancor.com.br

www.dancor.com.br

www.dancor.com.br

www.dancor.com.br

Soluções inteligentes em Bombeamento 
e Tratamento de Líquidos

Soluções inteligentes em Bombeamento 
e Tratamento de Líquidos

PANTONE 294 C






