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APRESENTAÇÃO
Este manual tem como objetivo preservar 

a correta utilização da marca da Escola  

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados do Trabalho (Enamat) de forma a 

manter sua identidade visual, legibilidade e 

equilíbrio estético.

Dessa forma, a marca deve sempre ser 

aplicada em conformidade com o padrão e as 

normas deste manual.

CONCEITO

A nova marca da Enamat busca, nas inter-

seções utilizadas na teoria dos conjuntos da 

matemática, ressaltar a importância da troca 

de conhecimentos no processo de ensino e 

aprendizagem.

Essa fusão de ideias também destaca o 

sentido de que os ensinamentos, quando 

aplicados, devem se adaptar a cada realidade.       

TEORIA DOS CONJUNTOS:

LOGOTIPO ENAMAT:

A BA  B

interseção dos conjuntos A e B
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VERSÕES
A marca da Enamat é composta de três 

elementos: símbolo, logotipo e assinatura.

Assim, em suas aplicações, podem ser 

utilizadas as seguintes combinações de 

elementos:

- SÍMBOLO + LOGOTIPO + ASSINATURA

- SÍMBOLO + LOGOTIPO

- LOGOTIPO

- LOGOTIPO + ASSINATURA

Desse modo, não devem ser criadas 

outras composições com os elementos e 

tampouco distorcer os existentes.

símbolo + logotipo + assinatura

símbolo + logotipo

símbolo + assinatura

logotipo

logotipo + assinatura
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PROPORÇÕES
A marca Enamat tem como unidade de 

proporção a medida “X” que equivale a distân-

cia da linha de base do logotipo à linha das 

ascendentes (ver imagem ao lado).

A partir dessa medida, os demais elemen-

tos foram posicionados de maneira a gerar 

harmonia em suas proporções.

linha das ascendentes

X
linha de base

XX

y

y

y
(y=X/4)

X
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y

y

X/2

X/2

ÁREA DE NÃO
INTERFERÊNCIA

Considerando as mesmas medidas X e y 

utilizadas anteriormente, para assegurar a 

correta percepção da marca, deve-se deixar, 

em toda sua volta, uma área livre equivalente 

ao espaço indicado no diagrama ao lado. 

y

y

y

y

X/2

X/2

X/2

X/2

X/2

X/2

X/2

X/2

y

X/2

X/2

X/2
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LIMITE DE
REDUÇÃO

Para garantir a identificação e legibilidade da 

marca Enamat, cada versão da logo possui o 

limite de redução representado ao lado. 4 cm

3 cm

2,5 cm

2 cm

1 cm
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TIPOLOGIA
O logotipo Enamat é formado pela estiliza-

ção da fonte PLZ (Open Type).

A escolha de uma fonte mais arredondada, 

tem como objetivo remeter tanto aos conjun-

tos que se encontram quanto a uma maior 

fluidez do conhecimento, que não se limita a 

paradigmas preestabelecidos.

ALFABETO SECUNDÁRIO

A assinatura da marca é escrita com a 

fonte Raleway (Open Type). Sua grande varie-

dade de pesos e ângulos permite uma maior 

liberdade na diagramação de títulos e textos.

Sempre que possível, o seu uso é reco-

mendável nos materiais gráficos produzidos 

com a identidade visual da Escola Nacional.

SUBSTITUIÇÃO

A marca da Enamat, não permite substitui-

ção por outras fontes, mesmo que similares.
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CORES
A escolha por uma marca mais colorida se 

deve à intenção de apresentar o conhecimento 

como algo que ilumina e que vai além do preto 

e do branco, do certo e errado, trazendo à luz 

uma gama de aspectos da realidade.

Assim, o símbolo da Enamat manteve o 

patriotismo verde e amarelo. Já no logotipo, foi 

trabalhada a projeção internacional que a marca 

busca, trazendo, assim, as cores utilizadas no 

mapa mundi para representar as demarcações 

continentais.

Para manter o padrão da marca e controlar a 

qualidade e fidelidade da cor, aconselha-se, 

quando possível, a adoção da série internacio-

nal de cores Pantone para aplicações gráficas e 

serigráficas.

Na impossibilidade de impressão nas cores 

especiais, deve-se utilizar a escala CMYK.

Para reprodução em luz projetada 

(ambientes digitais e audiovisuais). deve-se 

utilizar a escala RGB.

CMYK

C81 M20 Y52 K0

C55 M13 Y96 K0

C11 M18 Y91 K0

C67 M14 Y13 K0

C54 M89 Y10 K0

C10 M90 Y17 K0

C12 M96 Y87 K0

C12 M80 Y85 K0

C63 M74 Y71 K25

C84 M49 Y10 K0

C85 M44 Y91 K8

C92 M79 Y60 K35

PANTONE

5483C

369C

123C

542C

2592C

7425C

485C

1788C

447C

7455C

555C

7547C

REFERÊNCIA

1 e 14

2 e 12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

RGB

R90 G147 B136

R147 G171 B59

R225 G203 B63

R121 G170 B203

R121 G66 B134

R183 G70 B128

R179 G44 B45

R187 G93 B54

R89 G73 B64

R75 G114 B167

R71 G109 B66

R32 G53 B65

1

2

3

4 5
6 7 9 10 11 12 14

8
13
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EM BRANCO 

ESCALA
DE CINZA*

PADRÃO

EM PRETO 

SEM
INTERSEÇÕES

*ESCALA DE CINZA: 

VARIAÇÕES
DE USO

Na impossibilidade gráfica do uso nas 

cores padrão, a reprodução poderá ser feita 

nas opções ao lado.
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PROIBIÇÕES
Com exceção das variações presentes neste 

manual, os elementos da marca nunca devem 

ser alterados ou deformados.

A marca veiculada deverá sempre ser 

aquela que foi disponibilizada pela Enamat. 

Nunca tente redesenhá-la.

 

Não altere a proporção de altura e

largura da marca.

Não altere as cores dos elementos

da marca

Não acrescente bordas aos

elementos da marca

Escola Nacional de Formação
e Aperfeiçoamento de
Magistrados do Trabalho

Não altere a fonte do logotipo

e/ou da assinatura
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APLICAÇÃO
SOBRE FUNDOS

A aplicação da marca deve sempre preser-

var a leitura de seus elementos em relação ao 

contraste com o fundo.

Na impossibilidade da aplicação direta, 

deve-se utilizar um suporte branco.
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ASSINATURA
EM LÍNGUAS
ESTRANGEIRAS

A marca deverá seguir o idioma utilizado 

nas peças de comunicação, conforme exem-

plos ao lado. 

Nos casos das peças em mais de uma 

língua, deverá ser adotada a versão na língua  

predominante entre o público-alvo do evento. 

INGLÊS:

ESPANHOL:

Escuela Nacional de
Formación y Perfeccionamiento
de Magistrados del Trabajo

ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO DE MAGISTRADOS DEL TRABAJO

FRANCÊS:
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ASSINATURA
CONJUNTA

A fim de preservar a identidade visual e 

fortalecer a marca da Enamat, as unidades 

internas não devem possuir símbolos e logoti-

pos próprios.

Quando for necessária a identificação da 

unidade interna em algum material de comu-

nicação, a assinatura da área deverá ser 

utilizada em conjunto com a marca na 

Enamat, conforme exemplos indicados ao 

lado.
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CONSELHO
CONSULTIVO

CONSELHO
CONSULTIVO

X

X/2

EDUCAÇÃO
À DISTÂNCIA

EDUCAÇÃO
À DISTÂNCIA

X

X/2

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

X

X/2

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA
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