


Manual de Marcas

Guia de Identidade Visual



Esta é a marca do Instituto das Comunidades Missionárias de Emaús 
(ICME). 

Ela tem como elemento central do seu símbolo os “Discípulos de 
Emaús”, alusão a caminhada de Cléophas e seu companheiro que 
encontram Cristo no caminho de Emaús, como nos conta a 
narrativa de São Lucas 24,13-35. Em frente aos discípulos temos 
uma mesa em forma quadrilátera com fundo vazado e abaixo o 
escrito em Emaús.

A marca pode ocorrer apenas em uma versão, não podendo ser 
usada em versão horizontal.



As cores empregadas na identicação do Emaús são: Preto, 
Vermelho, Amarelo, Verde Azul.

A delidade na reprodução das cores é um item fundamental para 
garantir a consistência da Imagem Corporativa.

Dependendo da peça a ser confeccionada e da sua natureza 
(papel, cartão, película adesiva, metal, etc.), outras referências de 
cores serão necessárias. Caso não exista uma especicação 
estabelecida, a conversão deve ser feita por aproximação.

 Na tabela ao lado estão as referências dos materiais usados com 
maior frequência.

Amarelo Azul Preto Verde Vermelho

Pantone 102 C Pantone 7455 Pantone 
Hexachrome 

Black C

Pantone 187 

CMYK:
C:0 M:0 Y:100 

K:0 
#E9E62D

CMYK:
C:84  M:72  Y:5 

K:0
#4D61AB

CMYK: 
C: 100 M:100
K:100 Y:100 

#201E1E

CMYK:
C:79  M:25  Y:92

K:0
#4C9658

CMYK:
C:30  M:97  Y:87  

K:1
#B63F46

Pantone 7490 C



A consolidação de uma marca requer sempre o uso correto de 
todos os seus elementos. Para aplicar a marca do Emaús (ICME) 
em qualquer meio, solicite sempre um arquivo eletrônico. 

Não tente redesenhá-la, pois você irá arriscar a qualidade da 
imagem do serviço. 

Somente no caso de total impossibilidade de uso dos meios de 
reprodução eletrônica deverá ser utilizado o diagrama ao lado, 
no qual a retícula de módulos quadrados orienta na construção 
do símbolo e espacejamento do logotipo.



A marca não deve ser alterada, seja nas suas cores, 
diagramação ou proporções. Ao lado guram alguns erros que 
podem ocorrer. Comparando com a marca original, verique os 
usos incorretos e se assegure de que a marca Emaús nunca seja 
alterada.

Alguns exemplos:



Outra identidade que marca o ICME (Instituto das Comunidades 
Missionárias de Emáus) é a imagem abaixo. Nela encontra-se a 
síntese do movimento.
 A sua aplicação só haverá uma alteração. Em fundo escuro, cor 
preta pode ser substituída pela cor branca.



Este guia é de consulta obrigatória para uso da marca 
Emaús em aplicações de caráter gráco.
Para orientações de procedimentos em casos e 
situações pontuais não exemplicadas neste guia, 
consulte o Secretariado Nacional de Emaús.


