
A Marca

A Marca Senff é exclusiva e não pode ser alterada.

É possível fazer o download do logotipo diretamente no site 

www.senff.com.br e a sua utilização deve seguir as regras deste manual.

É obrigatório que todas as peças que utilizem o logotipo passem pela 

avaliação da Senff antes de serem produzidas.

O e-mail de contato para esclarecimento de dúvidas e/ou avaliação do 

material é: marketing@senff.com.br 

Regras de Uso da Marca Senff

Cores da Marca

A versão em cores é a principal forma para utilização da marca.

E sempre que houver condições deve ser usada, pois garante maior eficácia 

na comunicação.

• Aplicação em Fundo Branco

CMYK
100% CIANO

90% MAGENTA

40% PRETO

Cor

Especial
PANTONE 2747 C (PAPEL BRILHANTE)

PANTONE 2747 C (PAPEL FOSCO)

CMYK
10% CIANO

40% PRETO

Cor

Especial
PANTONE 429 C (PAPEL BRILHANTE)

PANTONE 429 U (PAPEL FOSCO)

Cor
Especial

Alternativa

PANTONE 877 C (PAPEL BRILHANTE)

PANTONE 877 U (PAPEL FOSCO)
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PANTONE 877 C (PAPEL BRILHANTE)

PANTONE 877 U (PAPEL FOSCO)

• Aplicação em Escalas de Cinza

Esta opção deve ser utilizada apenas quando for inviável a aplicação em 

cores.

CMYK 100% PRETO

CMYK 40% PRETO

• Aplicação em Fundo Colorido

Ao fazer o download do logotico no site www.senff.com.br o mesmo já 

possui uma borda branca ao redor. E quando aplicado em fundo colorido, 

ficará como demonstrado na imagem abaixo.
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Usos Incorretos

A Marca não pode ser modificada e deve seguir as especificações deste 

manual.

Correto

Não rotacionarNão distorcer

Não utilizar
contornos

Não alterar a
opacidade

Não desalinhar
os elementos

Não inserir
elementos não

previstos



Diretrizes

Você pode referir-se a produtos e serviços da Senff por sua 

respectiva marca comercial, desde que essas referências:

• sejam justas, verdadeiras e não enganosas;

• não declarem enganosamente, indique ou de outra forma induza os 

usuários a crer que a Senff fornece produtos ou serviços que não 

sejam de fato fornecidos por ela;

• não sugiram uma associação não existente. Não use nossa marca de 

forma que sugira qualquer tipo de associação, parceria, patrocínio ou 

endosso por parte da Senff, ou de uma maneira que possa ser 

interpretada que o conteúdo editorial tenha sido autorizado ou que 

represente os pontos de vista ou opiniões de Senff. Sugerimos que 

inclua um aviso de não associação ou não endosso, sempre que for 

preciso;

• utilizem nossa marca de maneira civilizada. Não use a marca de uma 

maneira que deprecie a Senff ou seus negócios, ou de uma forma 

enganosa, prejudicial, obscena, difamatória, ilegal ou de outra forma 

censurável;

• cumpram com essas Diretrizes, as quais a Senff poderá modificar ao 

longo do tempo, a seu exclusivo critério.
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