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Apresentação

A Comexim é uma empresa familiar e tradicional, com visão 
inovadora e empreendedora. 
Desde 1969 a empresa é administrada por um grupo familiar, e hoje a 
quarta geração da família já faz parte deste grupo. 
Esta tradição resulta na confiança de um compromisso que passa de 
geração para geração: o compromisso com a qualidade.

O foco da Comexim é o fortalecimento dos negócios existentes no 
ramo de comércio de café verde e o investimento de forma sólida e 
sustentável em novos negócios, como o de transportes e o de bebidas 
não alcoólicas. 

Marca
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Marca

Conceito

A nova versão da marca COMEXIM traz dois pontos fortes 
que a caracterizam. O primeiro é a tipografia forte e 
imponente e o uso da caixa alta, enfatizando a qualidade e 
fortalecendo a imagem da marca no mercado.

O segundo ponto são as cores utilizadas. A COMEXIM é uma 
empresa 100% nacional, por isso foram utilizadas as cores 
verde e amarelo.
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Marca

Marca

O logotipo Comexim identifica a empresa através 
de um desenho exclusivo e deve sempre ser 
utilizado juntamente com o símbolo da empresa.
Não deve ser alterado de forma alguma, devendo 
respeitar as proporções definidas neste.

O símbolo da Comexim identifica a empresa 
através de um desenho exclusivo e deve sempre ser 
utilizado conforme os ítens a seguir neste manual.

logotipo

símbolo
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Marca

Grid de Construção

Construção da marca

A malha construtiva tem como objetivo a orientação 
para uma perfeita reprodução manual das 
assinaturas visuais da marca.
Considera-se aqui cada módulo uma unidade 
fundamental da construção, com valor de 1 x 1 cm.

1 1/4 1/25
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Marca

Tipografia

A tipografia é um componente imprescindível em uma 
identidade visual. Seu uso correto garante eficiência na
comunicação e fortalece a unidade visual.

Logotipo:
Para assinatura da razão social, utiliza-se como padrão 
a fonte Futura.

Papelaria institucional e impressos promocionais:
Objetivando criar uma aparência consistente e 
facilmente identificável entre as aplicações da marca, 
como material de expediente (papelaria) e impressos 
promocionais, como folders e todo material de 
comunicação foi selecionada como padrão gráfico a 
família de tipos Futura, uma fonte de desenho especial e 
de excelente legibilidade, conferindo qualidade e classe 
em todas as comunicações.

Arquivos eletrônicos:
Por seu uso universal e semelhança com a família 
Futura, a fonte ??? será adotada como fonte de apoio 
nas aplicações web, documentos eletrônicos, como 
documentos Word ou Apresentações Power Point, e em 
correspondências internas e externas.

Futura Md BT
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxwyz
0123456789!@#$%¨&*()_+=-,.;/?|\

Futura Md BT Negrito
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxwyz
0123456789!@#$%¨&*()_+=-,.;/?|\

Futura Bk BT
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxwyz
0123456789!@#$%¨&*()_+=-,.;/?|\

Futura Bk BT itálico
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxwyz
0123456789!@#$%¨&*()_+=-,.;/?|\
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Marca

Padrão Cromático

Abaixo estão representados os padrões cromáticos em 
quatro escalas para aplicaões distintas:
1. PANTONE: para impressos em cores especiais,
2. CMYK: para impressos em seleção de cores,
3. RGB: para uso eletrônico em vídeo,
4. HEXADECIMAL: para aplicações web.

Versão Policromia (CMYK, RGB, HEXADECIMAL)

Versão Pantone                   Pantone 5535C

                                          

                                          Pantone 116C

PANTONE: 5535 C
CMYK: C=100 - M=50 - Y=100 - K=50
RGB: R=0 - G=57 - B=35
HEXADECIMAL: #1F382E

PANTONE: 116 C
CMYK: C=0 - M=8 - Y=100 - K=0
RGB: R=253 - G=214 - B=0
HEXADECIMAL: #FCD600
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Marca

Versão Monocromática

Versão escala de cinza

        60% Preto

        30% Preto

Versão 1 cor

PANTONE: 5535 C
CMYK: C=83 - M=35 - Y=51 - K=81
RGB: R=31 - G=56 - B=46
HEXADECIMAL: #1F382E
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Marca

Versões Positiva e Negativa

10

Aplicação sobre fundo com escala/gradação de preto:
- Em fundo com 1 a 40% de preto, a marca deve ser 
aplicada em preto;
- Em fundo com 41% a 100% de preto, a marca deve 
ser aplicada em branco.

60%

10%

100%

50%



Marca

Vertical e Horizontal

Vertical

Horizontal
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Marca

Redução da marca

Redução - Construção Técnica
Proporção: A redução refere-se ao quanto a marca pode ser reduzida 
sem que se perca a legibilidade e leiturabilidade confortável.
Conforme demonstrado abaixo, o limite de redução é aplicado
de acordo com o tipo de assinatura.
Em publicações em mídia eletrônica, o limite em sua base
(largura total) é aplicado na seguinte proporção:
1. Limite marca simplificada: 45 pixels
2. Limite marca completa: 170 pixels
3. Limite assinatura institucional: 60 pixels

5cm

1,5cm

1
,5

cm

Proporção:

Redução em mídia impressa:
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Marca

Arejamento da marca

Deve ser resguardado um espaço ao redor 
da marca, livre de interferência de outros 
elementos gráficos para preservar sua 
integridade e legibilidade. A este espaço 
atribuímos o nome de "arejamento". 

Adotou-se a altura da letra "C" como 
unidade de medida para definir a área de 
proteção da marca COMEXIM, conforme 
especificado ao lado. 

= tamanho da letra C
(0,7 x 0,6cm, variando proporcionalmente)
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Marca

Aplicação sobre fundos coloridos

Com o objetivo de proporcionar maior impacto 
visual nas comunicações, a marca pode ser 
aplicada sobre fundos coloridos. 
Contudo, algumas precauções especiais devem 
ser tomadas a fim de garantir o destaque do 
logotipo sobre o fundo, garantindo visibilidade e 
contraste adequados.

Para viabilizar este tipo de aplicação, deve-se 
verificar a equivalência de preto na composição 
da cor. Para tal, será necessário converter a cor 
de fundo utilizada para tons de cinza. A cor 
resultante, comparada a uma escala de preto, 
estabelecerá a equivalência de preto.

- Em fundo colorido equivalente a até 40% de 
preto,
deve ser aplicada a marca em preto ou usar nas 
cores originais;
- Em fundo colorido equivalente a mais de 41% 
de preto, deve ser aplicada a marca em branco 
ou em tons claros.

14



Marca

Fundos Fotográficos

Com o objetivo de proporcionar maior 
impacto visual nas comunicações, a 
marca pode ser aplicada sobre fundos 
fotográficos.
Contudo, algumas precauções 
especiais devem ser tomadas a fim de 
garantir o destaque da logo sobre o 
fundo, garantindo visibilidade e 
contraste adequados.
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Marca

Slogan Institucional

????????
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Marca

Usos Incorretos

Como a marca não deve ser aplicada:
1. Não utilizar a marca colorida com caixa 
branca em fundos diversos;
2. Não utilizar o símbolo              com 
contorno em preenchimento vazado;
3. Não trocar as cores originais da marca;
4. Não girar, nem esticar o logotipo.
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Aplicações

Papelaria

Cartão de Visita:

Papel Reciclato Suzano
240g
tamanho: 9 x 5cm 

18



Aplicações

Papelaria

Papel ofício:

Papel Reciclato Suzano
90g
tamanho: 21 x 27,9cm

São Paulo -  Av. Ibirapuera, 2144 • Conj. 81 • Moema • São P aulo • SP • CEP 04028-001 • T el.: 11 3795-2900 • Fax: 11 3795-2920 •  saopaulo@comexim.com.br 

Águas de Lindóia - R. S. Luiz Gonzaga, 100 • Jd. Monte Alegre • Águas de Lindóia • SP • CEP 13940-000 • Tel.: 19 3824-2000 • Fax: 19 3824-2626 • lindoia@comexim.com.br 
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Aplicações

Papelaria

Envelope ofício:

Papel Reciclato Suzano
120g
tamanho: 11,4 x 22,9 cm

São Paulo -  Av. Ibirapuera, 2144 • Conj. 81 • Moema • São P aulo • SP • CEP 04028-001 • T el.: 11 3795-2900 • Fax: 11 3795-2920 • saopaulo@comexim.com.br 

Águas de Lindóia - R. S. Luiz Gonzaga, 100 • Jd. Monte Alegre • Águas de Lindóia • SP • CEP 13940-000 • Tel.: 19 3824-2000 • Fax: 19 3824-2626 • lindoia@comexim.com.br 
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Aplicações

Papelaria

Envelope:

Papel Reciclato Suzano
120g
tamanhos: 18,5 x 24,8cm
                24 x 34cm
                26,5 x 36cm

São Paulo - Av. Ibirapuera, 2144 • Conj. 81 • Moema • São P aulo • SP • CEP 04028-001 • T el.: 11 3795-2900 • Fax: 11 3795-2920 •  saopaulo@comexim.com.br 

Águas de Lindóia - R. S. Luiz Gonzaga, 100 • Jd. Monte Alegre • Águas de Lindóia • SP • CEP 13940-000 • Tel.: 19 3824-2000 • Fax: 19 3824-2626 • lindoia@comexim.com.br 
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Aplicações

Identificação

Crachá:

PVC 1mm
tamanho: 5,4 x 8,6cm

PROVISÓRIO
Marketing

1

PROVISÓRIO
Comercial

1

PROVISÓRIO
TI

1

PROVISÓRIO
Serviços Gerais

1

VISITANTE
Admistração

1 MARKETING

Nonononono

foto
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Aplicações

Frota
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Aplicações

Uniforme

Almoxarifado

Controle de Produção

Envase-Produção
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Aplicações

Uniforme

Envase-Supervisor

Jardinagem
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Aplicações

Escritório (Feminino)

Escritório (Masculino)

Uniforme
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Aplicações

Uniforme

Limpeza
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Aplicações

Brindes

Boné

Caneta
Copo

Pen drive
Cadernos
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