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Consolidação de Marcas e Produtos

A Confederação Brasileira de Triathlon (CBTri), ao tornar 
público este Manual, se sente lisonjeada e  feliz por 
contemplar a comunidade do triathlon com algo tão amplo e 
abrangente,  que, certamente consolidará nossa identidade 
visual em um dos esportes que mais crescem no planeta. 

Somos os precursores e a primeira entidade filiada, a 
International Triathlon Union (ITU), a consolidar sua marca 
nacional com a marca internacional. 

Mensagem Presidente

Enaltecemos, com todo o fervor que merece, o empenho de nossa 
equipe de colaboradores pela atualização e aperfeiçoamento 
deste Manual, e, ao mesmo tempo, agradecemos a todos e a 
todas federações que contribuíram pela germinação desta linha 
de identificação tão importante.

Difícil descrever a felicidade que sentimos ao dar publicidade a 
este Manual, rota importante que, certamente, a maioria seguirá. 

Muito nos alegra a observar inúmeros países, espalhados pelos 
cinco continentes, seguindo o mesmo caminho de identificação 
visual proposto pelo Brasil, no Congresso da ITU, realizado em 
Budapeste no ano de 2011.

Este Manual  traz a consolidação de marcas e produtos. Isto é um 
marco. Uma viagem exata, acreditamos, ainda mais porque o Brasil 
está na trincheira pelo engrandecimento do esporte, algo que, 
dentre outras coisas, certamente, amplia suas fronteiras.

Portanto, caro leitor, usufrua de nossas marcas e produtos. Nossa 
riqueza, nosso bem de valor imensurável. E, saiba que temos 
consciência que não fizemos nada, absolutamente nada, definitivo. 
Este Manual, a CBTri, todos nós, estamos em evolução. E que bom 
que seja assim! 

Cordialmente,

Carlos Alberto Machado Fróes
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Este manual é um guia que estabelece normas destinadas as 
aplicações precisas das logomarcas CBTri  e de seus elementos 
de apoio nos meios online, impresso e interativo.

As logomarcas e os seus elementos devem ser reproduzidos 
apenas nos formatos apresentados neste manual, e,  em 
nenhuma circunstância devem ser modificados.

Observe as normas estabelecidas, pois isto irá garantir que 
todo o material permaneça fiel à essência do projeto e a 
identidade visual da marca.

Utilize a amostra de cores, em anexo, para verificar a 
correspondência nos materiais impressos.

Para a produção de marcas para as competições confira o item 
de Conversão da Marca. Para regras de aplicação da marca 
nos itens de competições, utilize o exposto no item Uso e 
Aplicação da Marca.

Em caso de dúvidas por favor entre em contato conosco através 
dos emails: 

toledo@cbtri.org.br   ou    francine@cbtri.org.br

Orientações do Manual
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A marca CBTri foi modernizada no 
sentido de atender o padrão do Órgão 
Internacional  ITU -  International 
Triathlon Union.

As artes finais das logomarcas acom-
panham este manual no modelo 
impresso. Para obtenção desse material 
via web acesse o site e faça o download, 
ou, entre em contato conosco através 
dos emails toledo@cbtri.org.br ou  
francine@cbtri.org.br

Identidade Visual 
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A logomarca institucional é utilizada 
nos materiais internos da Confederação 
Brasileira de Triathlon, como cartões 
de visita, papel timbrado, envelopes, 
assinaturas de email, sinalizações 
internas, sites etc.

Ela está disponível em dois formatos, 
vertical e horizontal.

Sempre que possível, a cor Azul CBTri 
deverá ser utilizada como  a cor principal 
nos documentos em que a logomarca 
apareça.

Se não tiver certeza sobre quando 
utilizar esta logomarca, por favor, entre 
em contato conosco.

Para referência das cores consulte a pág. 
13.

Logomarca Institucional Horizontal

Logomarca Institucional 
Vertical

Logomarca Institucional
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Dependendo do meio utilizado escolha 
a versão correta da logomarca. Isso irá 
manter a consistência das cores em 
qualquer tipo de mídia.

Para referência das cores consulte a pág. 
13.

Quando não for possível reproduzir 
cores, a versão monocromática deverá 
ser utilizada.

Os fundos coloridos deverão sempre 
preencher completamente o espaço das 
artes a qual for designada a aplicação da 
logomarca. Ou seja,  nunca esses fundos 
coloridos podem agir como caixas ao 
redor da logomarca, exceto o  branco. 

Se houver alguma situação em que for 
mais apropriado utilizar uma cor de 
fundo diferente das estabelecidas, isso 
deverá ser aprovado pela CBTri. 

Fundo azul

Fundo preto

Versão monocromática

Fundo amarelo

Fundo branco

Fundo verde

Logomarca Institucional -  Versões



MANUAL DA MARCA CBTri    •   Tri Saudações   9

Dependendo do meio utilizado escolha 
a versão correta da logomarca. Isso irá 
manter a consistência das cores em 
qualquer tipo de mídia.

Para referência das cores consulte a pág. 
13.

Quando não for possível reproduzir 
cores, a versão monocromática deverá 
ser utilizada.

Os fundos coloridos deverão sempre 
preencher completamente o espaço das 
artes a qual for designada a aplicação da 
logomarca. Ou seja,  nunca esses fundos 
coloridos podem agir como caixas ao 
redor da logomarca, exceto o  branco. 

Se houver alguma situação em que for 
mais apropriado utilizar uma cor de 
fundo diferente das estabelecidas, isso 
deverá ser aprovado pela CBTri. 

Fundo azul

Fundo preto

Versão monocromática

Fundo amarelo

Fundo branco

Fundo verde

Logomarca Institucional -  Versões
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A logomarca promocional é utilizada 
para se referir à CBTri em eventos e 
comunicação publicitária.

Ela deve ser aplicada nos itens de 
competição, nos materiais de divulgação 
de eventos e em peças publicitárias. Ou 
seja, essa é a marca que representa a 
CBTri externamente.

Ela está disponível em dois formatos, 
vertical e horizontal.

Sempre que possível, a cor Azul CBTri 
deverá ser utilizada como cor principal 
nos documentos em que nossa 
logomarca apareça. Exceção para o 
fundo branco.

Se não tiver certeza sobre quando 
utilizar esta logomarca, por favor, entre 
em contato.  Para referência das cores  
consulte a pág. 13.

Logomarca promocional horizontal

Logomarca promocional 
vertical

Logomarca Promocional
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Dependendo do meio utilizado escolha 
a versão correta da logomarca, isso irá 
manter a consistência das cores em 
qualquer tipo de mídia.

Para referência das cores consulte a pág. 
13.

Quando não for possível reproduzir 
cores, a versão monocromática deverá 
ser utilizada.

Os fundos coloridos deverão sempre 
preencher completamente o espaço, 
nunca agindo como uma caixa ao redor 
da logomarca.

Se houver alguma situação em que for 
mais apropriado utilizar uma cor de 
fundo diferente das estabelecidas isso 
deverá ser aprovado pela CBTri. 

Fundo azul

Fundo preto

Versão monocromática

Fundo amarelo

Fundo branco

Fundo verde

Logomarca Promocional  -  Versões
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Dependendo do meio utilizado escolha 
a versão correta da logomarca, isso irá 
manter a consistência das cores em 
qualquer tipo de mídia.

Para referência das cores consulte a pág. 
13.

Quando não for possível reproduzir 
cores, a versão monocromática deverá 
ser utilizada.

Os fundos coloridos deverão sempre 
preencher completamente o espaço, 
nunca agindo como uma caixa ao redor 
da logomarca.

Se houver alguma situação em que for 
mais apropriado utilizar uma cor de 
fundo diferente das estabelecidas isso 
deverá ser aprovado pela CBTri. 

Fundo azul

Fundo preto

Versão monocromática

Fundo amarelo

Fundo branco

Logomarca Promocional  -  Versões
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Sempre que possível, reproduza 
a logomarca usando o sistema de 
Correspondência de Cores Pantone. Para 
mais informações, visite  o site pantone.
com

Ao reproduzir as logomarcas da CBTri, 
somente as cores aprovadas poderão 
ser utilizadas. 

Ao imprimir, o tipo de papel pode afetar 
as cores da logomarca. Os padrões 
expostos nessa página são apenas para 
fins ilustrativos e essas amostras de cores 
não devem ser utilizadas para conferir 
cores impressas. Por favor, utilize a 
tabela de cores em anexo para garantir 
a correspondência.

Quando possível, os materiais que 
utilizem a marca deverão ser impressos 
em papel ecológico. Pode ser um papel 
extraído de uma floresta sustentável 
ou que contenha uma porcentagem de 
papel reciclado que o qualifique como 
ecológico.

Cores

Pantone 301 EC
Azul CBTri
(Coated paper)

CMYK
(processo de 4 cores)
C: 100%
M: 54%
Y: 4%
K: 19%

RGB
R: 0
G: 82
B: 147

Websafe color
#005293

Pantone 109
Amarelo CBTri
(Coated paper)

CMYK
(processo de 4 cores)
C: 0%
M: 10%
Y: 100%
K: 0%

RGB
R: 254
G: 209
B: 2

Websafe color
#FED100

Pantone 355
Verde CBTri
(Coated paper)

CMYK
(processo de 4 cores)
C: 91%
M: 0%
Y: 100%
K: 0%

RGB
R: 0
G: 155
B: 58

Websafe color
#009B3A

Correspondência de Cores
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A fonte utiliza na palavra “triathon” 
é a fonte Arial com uma pequena 
modificação na letra “n” combinada com 
o símbolo dos três anéis. 

As outras palavras da logomarca são 
escritas com a fonte Univers.

A fonte corporativa da CBTri é Segoe UI. 
Ela deve ser utilizada como uma maneira 
consistente de manter a identidade da 
CBTri. 

A tipologia corporativa cria uma 
identidade mais forte para a marca 
quando usada para complementar 
a logomarca em outras peças, como 
folhetos e cartazes.

Fonte Arial letra N modificada

Fonte Univers LT

Tipologia
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As logomarcas da CBTri devem ter 
um tamanho suficiente para serem 
reproduzidas com precisão. 

Se a logomarca ficar muito pequena ela 
perderá a sua identidade.

Os tamanhos mínimos, para cada 
variação da logomarca CBTri, estão 
estipulados ao lado. 

Tamanhos Mínimos

33mm 18mm

13mm 13mm

Respeitando os tamanhos mínimos
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É importante aplicar as logomarcas da 
CBTri de maneira simples e consistente a 
fim de garantir a integridade da marca. 

Deve-se deixar uma área ao redor das 
logomarcas livre de qualquer elemento 
gráfico, pictórico ou ilustrativo.

O espaço ao redor das logomarcas 
horizontais é igual ao diâmetro do 
menor anel. Já nas logomarcas verticais 
esse espaço deverá ser igual a 50% do 
diâmetro do menor anel.

Margem de Segurança

Respeitando as áreas ao redor das logomarcas

Área livre ao redor logomarcas
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Jamais altere as logomarcas da CBTri, 
pois isto pode prejudicar a integridade 
da marca.

Em caso de dúvidas por favor entre em 
contato através dos emails: 

toledo@cbtri.org.br  ou  francine@cbtri.
org.br

Não altere as cores padrão da logomarca

Não substitua as fontes dos textos

Não adicione elementos à logomarca

Não remova elementos da logomarca

Usos Indevidos
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Jamais altere as logomarcas da CBTri, 
pois isto pode prejudicar a integridade 
da marca.

Em caso de dúvidas por favor entre em 
contato  através dos emails: 

toledo@cbtri.org.br  ou  francine@cbtri.
org.br

Não altere a posição dos elementos nem o espaçamento entre eles

Nunca altere as proporções da logomarca. Ao escalonar mantenha sempre as 
proporções originais

Não gire a logomarca. As versões horizontais podem ser giradas apenas em 90º

Usos Indevidos
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Quando não for possível utilizar as cores 
de fundo padrão da CBTri a logomarca 
deverá ser contida em uma caixa branca, 
respeitando a margem de segurança.

A versão utilizada da logomarca deverá 
ser a estipulada para uso sobre fundo 
branco.

Com relação  a logomarca mono-
cromática, esta deverá garantir a 
legibilidade da marca criando o máximo 
de contraste possível com o fundo, como 
ilustrado ao lado.

Controle de Fundo

Contraste com o fundo para garantir a legibilidade na versão monocromática

Contencão em caixa branca para respeitar a margem de seguranca 
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Ao produzir qualquer material com a 
identidade CBTri, um teste deverá ser feito 
para conferir as cores correspondentes 
padrão.  Isto pode ser feito utilizando a 
tabela de cores em anexo a esse material.

Para mais informações sobre a aplicação 
da marca nos itens de competição, 
confi ra o item Uso e Aplicação da Marca.

A responsabilidade pela produção de 
qualquer material deverá ser checada e 
aprovada pela CBTri. Por favor entre em 
contato através dos emails:

toledo@cbtri.org.br  ou  francine@cbtri.
org.br

Aplicações da Marca



   U S O  E  A P L I C A Ç Ã O  D A  
M A R C A
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IDENTIFICAÇÃO

Dimensão (aproximada) 110 x 80mm

 1.   Espaço dos Treinadores

 2.   Área de Preparação

 3.   Fotógrafos

 4.   Área de Imprensa

 5.   Área de Transmissão

 6.   Área VIP

 7.   Área Médica

 8.   Área de Competição

Aplicação em Itens Padrão 

 Credencial
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SINALIZAÇÃO ESTRUTURA

Material Metal com base pesada.

Dimensões Placa 210 x 297mm no 
mínimo, ou seja, pelo menos um 
A4

obs.: para categoria de idade, não 
é preciso colocar o nome do atleta.

Aplicação em Itens Padrão 

Rack Bicicleta “Categoria Elite”
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Aplicação em Itens Padrão

TotemSINALIZAÇÃO ESTRUTURA

Material MDF mais base pesada para 
sustentar.

Dimensões (aproximada) 1,40 x 0,4m 
espessura mín. do compensado 4mm
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SINALIZAÇÃO ESTRUTURA

Material MDF ou Placas não-rígidas 
(lonas).  Como material não-rígido 
a preferência é por TNT, (tecido não 
tecido), por sua rigidez.

Dimensões 90cm altura x 2,5m 
largura, espessura mínima 4mm.

Aplicação em Itens Padrão 

Banner Institucional
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SINALIZAÇÃO ESTRUTURA

Material Metal

Dimensões Placa  mastro de suporte 
deve ser de 4,5m de altura com 
0,75m extensão na parte superior.

obs.: É importante notar que a 
bandeira deve ser suportada 
horizontalmente e verticalmente 
para garantir a máxima visibilidade.

Aplicação em Itens Padrão 

Banner Vertical

2 m
etros

0,75 metros

2 m
etros

N
atação
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SINALIZAÇÃO ESTRUTURA

Material Nylon Poliamida

Dimensões:  

Aplicação em Itens Padrão 

Bóias
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SINALIZAÇÃO ESTRUTURA

Material Pvc ou Compensado

Dimensões A3 (42 x 29,7cm)

Aplicação em Itens Padrão 

Placa Retorno
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SINALIZAÇÃO ESTRUTURA

Material Pvc ou Compensado

Dimensões A3 (42 x 29,7cm)

Aplicação em Itens Padrão 

Hidratação
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SINALIZAÇÃO ESTRUTURA

Material Pvc ou Compensado

Dimensões A3 (42 x 29,7cm)

Aplicação em Itens Padrão 

Penalty Box
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Aplicação em Itens Padrão 

Faixas de Chegada

SINALIZAÇÃO ESTRUTURA 

Material Lona

Dimensões 0,30 x 5 m

30 cm

5,0 metros

30 cm

5,0 metros

  
Campeonato 

Brasileiro de Duathlon
Belo Horizonte - 2012

Campeonato 
Brasileiro de Triathlon

Brasilia - 2012

30 cm

5,0 metros

ITU Pan American Cup 
Ilhéus - 2012

Patrocinio

PatrocinioPatrocinio

PatrocinioPatrocinio

Patrocinio
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SINALIZAÇÃO ESTRUTURA

Material Compensado

Dimensões: 

altura mínima 4,5m

altura mínima 2, 75m

largura total mínima 7m

largura mínima entre pilares 5m

pilares 1m x 1m 

barra superior 1m x 1,2m

espessura mín. compensado 4 mm

Aplicação em Itens Padrão 

Pórtico de Chegada

Camepeonato Brasileiro 
Hammerhead de Aquathlon

Florianópolis - 2013
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SINALIZAÇÃO ESTRUTURA

Material Lona ou Compensado

Dimensões: 

altura mín. 3m

largura mín. 4m

box logomarca 30 x 47,5 cm

espessura mín. (compensado) 4 mm

Aplicação em Itens Padrão

Pódium / Backdrop

Camepeonato Brasileiro 
Hammerhead de Aquathlon

Florianópolis - 2013
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NORMA DE APLICAÇÃO GRÁFICA

O posicionamento da Logomarca CBTri 
em peças  gráfi cas deve manter a 
ordenação da direita para a esquerda, 
indicando realização, patrocínio e  apoio.

No caso de eventos realizados pela 
CBTri, ou, qualquer das federações, a 
logomarca deverá ser aplicada à direita 
do material, sendo  os outros realizadores 
à sua esquerda. Em seguida, aos 
realizadores, devem entrar as marcas dos 
patrocinadores, e, após as logomarcas 
de apoio.

Norma de Aplicação Gráfi ca

RealizaçãoPatrocínioApoio

Posicionamento Logomarca
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CAMISA ATLETA

Material Algodão ou Dryfi t

Dimensões P, M e G

Uso e aplicação da marca em demais itens

Camisa Atleta
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SQUEEZE

Material Frasco de Polietileno, baixa 
e alta densidade atóxico

Dimensões 500 ou 700ml

obs.: é necessário apresentação de 
laudo técnico com comprovação 
de atoxidade.

Uso e aplicação da marca em demais itens

Squeeze
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TOUCA NATAÇÃO

Material Silicone

Dimensões tamanho único

Uso e aplicação da marca em demais itens

P

atrocinador Patrocinador

Touca
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ADESIVOS BICICLETA E CAPACETE

Material Adesivo

Dimensões:

Adesivo Bicicleta 42 x 10cm

Adesivo Capacete 10 x 8cm

Uso e aplicação da marca em demais itens

Adesivos Bicicleta e Capacete

5353
P

53

53
53



C O N V E R S Ã O  D A  M A R C A
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Para as Competições Oficiais da CBTri 
foram criadas logomarcas especiais.

Estas logomarcas foram criadas com 
base na versão horizontal da logomarca 
institucional CBTri.  Elas  devem seguir 
as mesmas regras relacionadas a 
cores, tamanhos mínimos, margem de 
segurança, uso indevido, controle de 
fundo etc. 

Para essas infos. confira o item 
Logomarcas CBTri Normas de Utilização.

Competições Oficiais

Campeonato Brasileiro de Aquathlon

Campeonato Brasileiro de Duathlon

Campeonato Brasileiro de 
Longa Distância

Campeonato Brasileiro de 
Longa Distância
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Para as Competições Oficiais da CBTri 
foram criadas logomarcas especiais.

Estas logomarcas foram criadas com 
base na versão horizontal da logomarca 
institucional CBTri.  Elas  devem seguir 
as mesmas regras relacionadas a 
cores, tamanhos mínimos, margem de 
segurança, uso indevido, controle de 
fundo etc. 

Para essas infos. confira o item 
Logomarcas CBTri Normas de Utilização.

Competições Oficiais

Campeonato Brasileiro de Revezamento

Campeonato Brasileiro de Paratriathlon

Campeonato Brasileiro de Cross Triathlon
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Para as Competições Oficiais da CBTri 
foram criadas logomarcas especiais.

Estas logomarcas foram criadas com 
base na versão da  logomarca  CBTri 
para eventos e publicidade.  Elas devem 
seguir as mesmas regras relacionadas a 
cores, tamanhos mínimos, margem de 
segurança, uso indevido, controle de 
fundo etc. 

Para essas infos. confira o item 
Logomarcas CBTri Normas de Utilização.

Competições Oficiais

Campeonato Brasileiro de 
Aquathlon

Campeonato Brasileiro de 
Duathlon

Campeonato Brasileiro de 
Longa Distância

Campeonato Brasileiro de 
Longa Distância
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Competições Oficiais

Para as Competições Oficiais da CBTri 
foram criadas logomarcas especiais.

Estas logomarcas foram criadas com 
base na versão da  logomarca  CBTri 
para eventos e publicidade.  Elas devem 
seguir as mesmas regras relacionadas a 
cores, tamanhos mínimos, margem de 
segurança, uso indevido, controle de 
fundo etc. 

Para essas infos. confira o item 
Logomarcas CBTri Normas de Utilização.

Campeonato Brasileiro de Revezamento Campeonato Brasileiro de 
Paratriathlon

Copa Brasil de Triathlon SprintCampeonato Brasileiro de Cross Triathlon
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Estes exemplos são para ajudar na 
construção de logomarcas para as 
demais competições ligadas à CBTri.

A tipologia utilizada é a Univers LT 55 
junto da palavra “triathlon” e dos três 
arcos CBTri.

As dimensões do título e do subtítulo 
são definidas por um desses dos fatores 
altura ou comprimento. A restrição que 
for atingida primeiro define o tamanho 
do texto.

A  restrição de altura dos textos é igual 
ao diâmetro do menor arco.

Já as restrições de largura variam. Para 
o título a restrição fica entre o começo 
da letra “t” e o final da letra “l”. Para o 
subtítulo a restrição também começa 
junto à letra “t” porém termina no 
começo da letra “n”.

Derivações da Marca para Competições

Restrição da altura, ex.: o texto “Copa” 
é escalonado até encontrar a primeira 
restrição, nesse caso, altura.

Restrição da altura, ex.: o texto “Sudeste” 
é escalonado até encontrar a primeira 
restrição, nesse caso, altura.

Restrição da largura, ex.: o texto “Team 
Relay” é escalonado até encontrar a 
primeira restrição, nesse caso, largura.

Restrição da largura, ex.: o texto 
“Campeonato Brasileiro” é escalonado 
até encontrar a primeira restrição, nesse 
caso, largura.
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Se o evento tem um patrocinador, veja 
as possíveis formas de integrar as duas 
logomarcas.

Assim como nas competições oficiais 
estas marcas são baseadas na versão 
horizontal da logomarca institucional 
CBTri,  e,  por isso,  devem seguir as 
mesmas regras relacionadas a cores, 
tamanhos mínimos, margem de 
segurança, uso indevido, controle de 
fundo. Para essas infos. confira o item 
Logomarcas CBTri Normas de Utilização. 

Essas logomarcas devem ser enviadas 
para aprovação pela CBTri.

A parte do texto “triathlon” e os três 
anéis nunca devem ser modificados.

O arquivo com as linhas guias está 
nomeado como cbtri_competicoes.eps

Derivações da Marca para Competições

Exemplo de logomarca de 
competição em fundo branco

Exemplo de integração entre as logomarcas do 
patrocinador e da competição

Exemplo de integração entre as logomarcas 
do apresentador e da competição

Exemplo de logomarca de competição 
em fundo azul

LOGO 
PATROCI-

NADOR

LOGO APRESENTADOR

apresentado por
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Assim como as logomarcas das com-
petições as logos das Federacões podem ser 
atualizadas conforme o padrão CBTri, ITU.  
Para isso as Federações devem respeitar as 
regras da logo institucional CBTri,  versão 
horizontal, observando o modelo de 
construção na figura ao lado.

A fonte a ser utilizada deve ser a Univers; 
subtítulo corpo 16, Entreletra 150, alinha-
mento Justificado.  Caso o subtítulo seja 
muito grande a entreletra deverá ser 
reduzida a 0. Caso ainda não caiba entre 
as restrições de largura, então o corpo do 
texto deverá ser reduzido.

A cor padrão CBTri deve ser mantida a 
parte escrita, fonte da logomarca. As cores 
da bandeira do estado de cada federação 
devem ser  aplicadas aos arcos.  Sempre 
que a sigla da federação contiver “Tri” este 
deve ser escrito com a inicial T em caixa alta 
e “ri” em caixa baixa.

Deve-se utilizar o arquivo nomeado cbtri_
federacoes.eps 

A logo final deve ser aprovada pela CBTri.

Padronização da Marca para Federações

No exemplo o texto “FECATri” é escalonado até encontrar as restrições de altura e se 
alinha à guia a esquerda. O texto “Federação Capixaba de Triathlon” obedece às restrições 
de largura e altura.

O exemplo demonstra como as Federações poderão atualizar as suas logomarcas ao 
padrão ITU, CBTri. Cores da bandeira do estado (de cada federação) devem ser  aplicadas 
aos arcos;   
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