
Negativo
Em algumas aplicações gráficas especiais, esse
logo pode ser usado com o ícone de cor cheia
em negativo, no fundo cinza ou uma das cores
da paleta oficial.

Usando o logo Enactus
O logo Enactus deve ser reproduzido apenas usando a arte original, que pode ser acessada em:
http://enactus.org/logofile.zip. Por favor, utilize como referência o guia quando reproduzir o
logo.

Logo primário
Cores originais
Esse é o logo que preferencialmente deve 
ser utilizado e deve ser usado sempre que 
possível.

Enactus Gold
C:0 M:25 Y:95 K:0
R:255 G:194 B:34
HEX:FFC222
Pantone: 7408C

Enactus Gray
C:35 M:28 Y:26 K:63
R:81 G:83 B:86
HEX: 515356
Pantone: 425C

Cor da sombra
C:0 M:37 Y:100 K:23
R:200 G:138 B:18
HEX: C88A12
Pantone: 139C

Logo secundário
Esse logo só deverá ser usado em situações muito específicas, como em merchandise ou em
materiais impressos especiais, quando a única opção é imprimir em uma cor única. Embora
muitos documentos sejam impressos em preto e branco, em documentos ou planilhas, ainda
deverá ser utilizada o logo primário.



Tamanho mínimo
Para preservar a integridade e o impacto do
logo Enactus, por favor não o reproduza num
tamanho menor do que 3/4'', ou 1,905cm.

Colocação e tamanhos

Espaçamento
Sempre mantenha um espaçamento ao
redor do logo Enactus. Para medir esse
espaço, basta medir a distância de um "n"
da palavra Enactus. Nunca permita a
invasão de uma tipografia ou outros
elementos gráficos no logo Enactus.



Como usar o logo Enactus com o da sua instituição
Apreciamos os esforços de construir a marca Enactus. Você é responsável por dar vida a essa
marca. O nome e logo da Enactus são uma marca registrada; como membro da organização
você é autorizado(a) a utilizar o nosso logo, desde que esteja como demonstrado no guia de
uso da marca. Fazendo isso, você está ajudando a construir uma marca que beneficia a todos
nós. Você tem três opções de uso do logo Enactus para a sua comunidade/universidade:

Opção 1: somente o logo Enactus
O logo da Enactus por si só já é imponente. Fornece o meio mais limpo e mais efetivo de
comunicar que você faz parte da Enactus. Use essa opção para blusas ou outros materiais que
possam promover a Enactus para as pessoas ao seu redor.

Opção 2: logo Enactus com o logo da instituição
Potencialize as duas organizações usando os dois logos, separadamente ou próximos um ao
outro. Siga também o guia de uso do logo da universidade também. Use essa opção para uma
competição específica que o seu time esteja participando ou nas mídias sociais do time.

Opção 3: logo Enactus com o nome da instituição
Como uma integração à opção 2, você pode usar o logo da Enactus com o nome do seu time.
Fonte: Source Sans Pro. Essa fonte é de uso livre, o que significa que o download dela é grátis.
Faça o download em: https://www.fontsquirrel.com/fonts/source-sans-pro. Você pode fazer o
download do arquivo EPS, abrir no Adobe Illustrator e simplesmente colocar o nome da sua
instituição de ensino. Quando terminar, converta de text para outlines (type > convert to
outlines), e salve num arquivo EPS.

Se for necessário criar o logo em um outro editor/criador de imagens, comece com o logo em
um tamanho de 5.75 polegadas (14.605 cm). A fonte deverá estar em 36pt, Source Sans
Regular. O espaçamento deverá ser de 43.2pt e o espaçamento entre as letras deverá ser de
25pt. O nome da instituição de ensino deverá estar alinhado no início com o nome Enactus. Se
o nome do time tiver mais de uma linha,  o nome não deverá ultrapassar a medida do origami
amarelo do lado esquerdo, desta forma:

Gabriel Cattaruzzi
Material traduzido pela alumna Rhana Erika, do Time Enactus UFCA 


