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Orientações Este manual é um guia que estabelece normas destinadas 
às aplicações precisas do SELO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS  
do Comitê Brasileiro de Clubes - CBC e de seus elementos de 
apoio nos meios online, impresso e interativo. 

A marca e os seus elementos devem ser reproduzidos 
apenas nos formatos apresentados neste manual e, em 
nenhuma circunstância devem ser modifi cados. 
Observe as normas estabelecidas, pois isto irá garantir 
que todo o material permaneça fi el à essência do projeto 
e à identidade visual da marca. 

Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail: 
marketing@cbclubes.org.br 

Manual de Uso
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O SELO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS só pode ser utilizado de 
acordo com a assinatura ofi cial apresentada ao lado, sem 
nenhum tipo de exceção, para não haver descaracterização 
do selo. A aplicação deverá ser feita  na cor Azul (utilizada 
como a cor principal) ou em branco para criar contraste com 
fundos escuros. 

Este selo deverá estar em uniformes, materiais esportivos, 
equipamentos, peças gráfi cas, sinalização, site ofi cial 
(do Clube, Confederação ou Liga Nacional) e redes sociais. 
Caso seja necessário aplicar a marca em alguma peça não 
apresentada neste manual entre em contato com nossa 
equipe pelo e-mail: marketing@cbclubes.org.br

Identidade visual
MANUAL DE USO 

A S S I N A T U R A   O F I C I A L

85mm 

85mm 
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Para proteger a clareza e integridade 
visual do nosso selo, deve ser utilizado um 
espaçamento mínimo livre de, pelo menos, a 
altura X largura de 20mm, como no exemplo 
ao lado, entre a marca e outros elementos 
(outras logomarcas por exemplo).

Nos casos em que o selo é utilizado em 
tamanhos maiores, a exemplo de materiais 
e equipamentos esportivos, backdrops e 
banners, mantenha a proporção da área 
de proteção de acordo com o tamanho de 
aplicação do selo. 

Área de Proteção
MANUAL DE USO 
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Para garantir boa legibilidade em 
fundos claros ou escuros use as 
versões positivo e negativo do selo. 
Isso faz com que não prejudique a 
leitura e facilite as suas aplicações. 

Positivo e Negativo
MANUAL DE USO 

VERSÃO POSITIVA VERSÃO NEGATIVA
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Caso haja a aplicação de marcas de patrocinadores ou apoiadores 
junto ao SELO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS, siga as referên cias 
de aplicação apresentadas nesta página, respeitando os espaçamentos 
determinados entre as logomarcas e elementos gráfi cos. 

Selo + Patrocínio
MANUAL DE USO 

MARCA DO 
PATROCINADOR

MARCA DO 
PATROCINADOR20mm

20mm
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Aqui estão alguns exemplos de aplicações da marca (algumas 
corretas, outras não). Jamais altere o  SELO DE FORMAÇÃO 
DE ATLETAS, pois isto pode prejudicar a integridade da 
marca. 

 Não altere as cores padrão da logomarca
 Não substitua as fontes dos textos
 Não adicione elementos à logomarca
 Não remova elementos da logomarca
 Não altere a posição dos elementos 
 Não altere os tamanhos ofi ciais 

   informados neste manual

Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail: 
marketing@cbclubes.org.br

O que fazer e 
o que não fazer

MANUAL DE USO 
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A cor AZUL foi determinada como a ofi cial do SELO DE 
FORMAÇÃO DE ATLETAS, por ser a cor predominante na 
marca ofi cial do CBC. 

Em fundos escuros ou com muitos elementos aplicar a 
marca em branco, sempre procurando o maior contraste 
possível para a marca sobressair ao fundo. 

Paleta de cores
MANUAL DE USO 
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Regulamento dos Campeonatos Brasileiros lnterclubes - RCBI. 
Capítulo VII - Das Obrigações 
Art. 16
Para a consecução das ações voltadas à realização dos CBI, compete aos 
Clubes participantes:

VII)  Garantir a aplicação do Selo de Formação de Atletas do CBC nos uniformes 
do todos os seus atletas e integrantes da comissão técnica, inclusive nas 
competições interclubes municipais, estaduais, regionais. nacionais e 
internacionais, nos termos do Manual de Uso e Aplicação do Selo de Formação 
de Atletas do CBC. 

No site (acesse pelo QR Code) estão disponíveis para 
download este  “Manual de Uso e Aplicação do Selo” e os 
arquivos do SELO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS. Como está 
ali orientado, o SELO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS deve 
estar obrigatoriamente na frente das camisas de jogo e de 
treino das equipes, bem como agasalhos. A dimensão do 
selo na estampa é de 85mm de largura e 85mm de altura.
A equipe de comunicação do Clube deve ler com atenção este documento 
para produzir de forma correta  os seus uniformes, além de utilizar em seus 
materiais e equipamentos, respeitando todas as regras estipuladas. Antes 
de produzir o novo uniforme com o Selo, a peça deve ser aprovada pela Área 
de Comunicação do CBC. Envie o layout do novo vestuário para o e-mail 
marketing@cbclubes.org.br para obter a aprovação.

Se sua entidade estará representada 
por uma das equipes esportivas na 
disputa de um Campeonato Brasileiro 
lnterclubes® - CBI, é fundamental que os 
uniformes do time contenham o SELO 
DE FORMAÇÃO DE ATLETAS do CBC. 

Esta contrapartida faz parte das 
exigências estabelecidas pelo 
Regulamento dos Campeonatos 
Brasileiros lnterclubes - RCBI. O SELO 

DE FORMAÇÃO DE ATLETAS está disponível para download gratuito em 
nosso site. 

MANUAL DE USO 

Selo de Formação 
nos Uniformes
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Material: impressão silk screen com aplicação 
de cor que siga as normas de aplicação do SELO 
DE FORMAÇÃO DE ATLETAS, buscando sempre o 
contraste da marca sobre o fundo aplicado.

Observação: A indicação da dimensão para aplicação 
do SELO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS em toucas é 
de 65mm de largura por 65mm de altura. Caso o selo 
divida o espaço de assinatura com a marca do Clube, 
patrocinadores ou apoi adores, siga a referência que 
consta na página 8 deste Manual.

Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail: 
marketing@cbclubes.org.br. 

Toucas
SELO DE FORMAÇÃO NOS UNIFORMES

Aplicação da 
versão quadrada, 
na parte frontal 
da touca de Polo 
Aquático (ao 
centro), sempre 
em contraste com 
a cor do material

Aplicação 
da versão  
quadrada nos 
dois lados 
da touca de 
Natação.
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Material: impressão silk screen sobre uniforme, com 
aplicação de cor que siga as normas de aplicação do 
SELO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS, buscando sempre 
o contraste da marca sobre o fundo aplicado.

Observação: A indicação da dimensão para aplicação 
do SELO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS em uniformes é 
de 85mm X 85mm. 

Se o selo dividir o espaço de assinatura com 
a marca do Clube, siga a referência de proporção 
e posicionamento da marca apresentado na 
página 15 deste manual. 

Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail: 
marketing@cbclubes.org.br.

Traje de Natação
SELO DE FORMAÇÃO NOS UNIFORMES

85mm 

85mm 
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Material: impressão silk screen sobre 
uniforme, com uso de cores que siga 
as normas de aplicação do SELO DE 
FORMAÇÃO DE ATLETAS buscando sempre o 
contraste da marca sobre o fundo aplicado. 

Observação: A indicação da dimensão 
para aplicação do SELO DE FORMAÇÃO 
DE ATLETAS em uniformes é de 85mm de 
largura e 85mm de altura. Se o selo dividir 
o espaço de assinatura com a marca do 
Clube, siga a referência de proporção e 
posicionamento da marca apresentado na 
página 15 deste manual. 

Em caso de dúvidas entre em contato 
pelo e-mail: marketing@cbclubes.org.br.

Kimono 
SELO DE FORMAÇÃO NOS UNIFORMES

14

Aplicação 
da versão 
quadrada, 
lado direito 
do Kimono. 
Utilizar versão 
azul (positiva) 
para 
contrastar 
com a cor 
do material

85mm 

85mm 
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Material: impressão silk screen sobre uniforme, com 
uso de cores que siga as normas de aplicação do SELO 
DE FORMAÇÃO DE ATLETAS, buscando sempre o 
contraste da marca sobre o fundo aplicado. 

Observação: A indicação da dimensão para aplicação 
do SELO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS em uniformes 
é de 85mm de largura e 85mm de altura. Caso o selo 
divida o espaço de assinatura com a marca do Clube, 
patrocinadores ou apoiadores, siga a referência ao 
lado de proporção e posiciona mento da marca.

Uniformes 
SELO DE FORMAÇÃO NOS UNIFORMES

Aplicação da 
versão quadrada, 
no peito, no lado  
oposto ao da 
Logomarca 
do Clube

Quando o SELO DE 
FORMAÇÃO for maior 
que o escudo do 
Clubes, o tamanho 
deverá ser reduzido 
na mesma proporção. 

Fora essa regra, 
deve-se manter o 
tamanho oficial de 
85mm X 85mm.
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Material: impressão silk screen sobre uniforme, com 
aplicação de cor que siga as normas de aplicação do
SELO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS, buscando sempre 
o contraste da marca sobre o fundo aplicado.

Observação: A indicação da dimensão para aplicação 
do SELO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS em uniformes é 
de 85mm de largura e 85mm de altura. Se o selo dividir 
o espaço de assinatura com a marca do Clube, siga a 
referência de proporção e posicionamento da marca 
apresentado na página 15 deste manual. 

Em caso de dúvidas entre em contato pelo 
e-mail: marketing@cbclubes.org.br.

Uniformes
SELO DE FORMAÇÃO NOS UNIFORMES

Exemplos de aplicação do SELO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS em situações de contraste 
com a cor predominante do uniforme do Clube
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Caso o Clube não possa usar as cores ofi ciais do 
CBC (azul e branco), devido às cláusulas impeditivas 
regimentais e estatutárias, excepcionalmente poderá 
fazer uso da cor predominante em seu uniforme (cor 
ofi cial do Clube) no SELO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS. 

Dessa forma, o SELO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS 
poderá, por exemplo, ser vermelho, verde, preto ou 
outras cores com elementos e letras em branco 
para uniformes claros, e branco com elementos 
e letras na cor do Clube para uniformes escuros, 
sempre com fundo “chapado” branco, nunca “vazado”. 
Estas exceções deverão se dar somente em casos 
excepcionais e com autorização prévia da Área de 
Comunicação do CBC.

Exceção para aplicação 
nos uniformes - cores

SELO DE FORMAÇÃO NOS UNIFORMES



18Comitê Brasileiro de Clubes

Para materiais e equipamentos esportivos, os Clubes terão a opção 
de usar o SELO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS em dois formatos: 
QUADRADO e RETANGULAR. Nestes casos, deverão ser seguidas 
as regras de contraste e as medidas ofi ciais de 85mm x 85mm 
para o selo quadrado e 125mm de comprimento x 35mm de altura 
para o selo retangular.

Lembrando que antes da aplicação do selo de Formação 
do CBC em qualquer peça, é necessário o envio do layout 
à Área de Comunicação do CBC para aprovação.

MANUAL DE USO

85mm 

125mm 

85mm 

35mm 

Materiais de 
Divulgação e Materiais e 
Equipamentos Esportivos
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Material: lona fosca impressa 
ou tecido oxford impresso por 
sublimação sobre o suporte 
prisma de espuma. Estrutura de 
sustentação feita com ilhós ou com 
velcro macho costurado em todo o 
contorno do verso da peça.

Dimensões totais: 3,5Om x 1,5Om 

Sugestão para área de impressão: 
3,1Om X 1,10m

Prismas
MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO

Versão Horizontal aplicada em toda a extensão do PrismaVersão Horizontal aplicada em toda a extensão do PrismaVersão Horizontal aplicada em toda a extensão do Prisma
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Material: lona fosca impressa. 

Dimensões mínimas: 3m X 2m

Observação: em peças gráfi cas que 
o SELO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS
divida o espaço de assinatura com 
patrocina dores ou apoiadores, 
siga a referên cia de proporção e 
posiciona mento da marca, tendo 
o cuidado de utilizar o nosso selo 
com as proporções da imagem 
apresentada ao lado (caso seja 
necessário). 

Backdrops 
MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO

Disposição do Selo de Formação de Atletas na proporção 1 para 4

Disposição do Selo de Formação de Atletas na proporção 1 para 2
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Backdrops 
MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO

Disposição do Selo de Formação de Atletas na proporção 1 para 8

Disposição do Selo de Formação de Atletas na proporção 1 para 6
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Material: lona fosca impressa. 

Dimensões mínimas: 3m X 2m

Observação: em peças gráfi cas que 
o SELO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS
divida o espaço de assinatura com 
patrocinadores ou apoiadores, 
seguir a referên cia de proporção 
e posicionamento da marca, tendo 
o cuidado de utilizar o nosso selo 
com as proporções da imagem 
apresentada ao lado (caso seja 
necessário). 

Backdrop para 
entrevistas coletivas

MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO
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Material: adesivo de piso antiderra-
pante com aplicação de cor que siga 
as normas de aplicação do SELO DE 
FORMAÇÃO DE ATLETAS, buscando 
sempre o contraste da marca sobre o 
fundo aplicado. 

Observação: Utilizar margem de 50cm 
entre as marcas e as faixas da quadra. 

A medida mínina obrigatória deve ser de 
4m de comprimento X 1,15m de altura. 

Quadras 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
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Não é permitida a  aplicação do 
SELO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS 
vazado (sem o fundo branco ou azul), 
como apresentado na imagem ao lado.   

Quadras 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
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Material: adesivo de vinil à prova d’água 

Observação: Seguir a referência ao 
lado de proporção e posicionamento 
da marca, tendo o cuidado de utilizar 
o nosso selo com as proporções das 
imagens apresentadas ao lado 
(caso seja necessário). 

Blocos de Partida 
Atletismo e Natação 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS





Em caso de dúvidas 
entre em contato pelo e-mail 
marketing@cbclubes.org.br

Telefone: (19) 3514 6825   



ENTRE EM CONTATO CONOSCO 

19 3794 3750                       marketing@cbclubes.org.br                              www.cbclubes.org.br             19 3794 3750                       marketing@cbclubes.org.br                              www.cbclubes.org.br             19 3794 3750                       marketing@cbclubes.org.br                              www.cbclubes.org.br             

@cbclubes                              @cbclubes                              @cbclubes                               /comitebrasileirodeclubes   


