Marca e Identidade Visual da Sabesp

CONCEPÇÃO

MARCA SABESP

A marca da Sabesp foi criada em 1973, por Nabih Mitaini,
que teve a ideia de se utilizar da forma e significado da antiga
ânfora criada pelos egípcios. Segundo alguns historiadores,
a civilização egípcia se utilizava de vasos de barro para o
processo de aeração e decantação da água. Mais tarde,
gregos e romanos também faziam uso das ânforas para
armazenar água e outros líquidos.
Definido o conceito visual base, dentro do tema proposto,
Mitaini introduziu elementos simbólicos: uma gota estilizada,
que hoje vem revestida da ideia geral de saneamento, como

elemento que concorresse para a concordância de linhas e
arcos na organização da figura.
Partiu-se, ainda, para uma dinâmica de associação das
iniciais do tema (s, b) na formação da marca com a
finalidade de, plasticamente, alcançar a configuração
destas iniciais somadas ao simbolismo (ânfora e gota).
O elemento gráfico superior à direita forma a letra “C”
(Companhia). Há, ainda, a conotação gráfica de s - b
(saneamento básico). E no rebatimento surge a letra “P”
que somada ao “S” resulta em “SP” (São Paulo).

s+b+ +

CONCEPÇÃO

Símbolos

MARCA SABESP

Logotipo reduzido

Representação convencional de emblema, insígnia ou
imagem que designa outro objeto ou qualidade, por ter
com estes uma relação de semelhança.
O símbolo da Sabesp:
Tipos de Marca
Uma marca pode ser: nominativa, figurativa, mista ou
tridimensional.
No caso da Sabesp a marca tem característica mista,
pois é constituída pela combinação de elementos
nominativos (nome) com elementos figurativos
(símbolo), e grafia estilizada.

Logotipo
Consiste geralmente na estilização de uma letra ou
na combinação de um grupo de letras com design
característico, fixo e peculiar.
O logotipo da Sabesp deve ser grafado utilizando-se a fonte
Folio Medium BT.

companhia de saneamento básico do estado de são paulo

GRID DE CONSTRUÇÃO DA MARCA VERTICAL

MARCA SABESP
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O uso da construção geométrica é restrito nos
casos onde a reprodução digital não for possível,
por limitações técnicas, como pintura manual de
fachadas ou paredes, e apenas nesses casos.
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Essa construção permite desenhar, com precisão,
o logotipo, tornando perceptíveis, de forma clara,
as proporções e o alinhamento de seus vários elementos.
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C1 C2 - Centros das gotas
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D1 D2 - Centros para determinação dos pontos de tangência das gotas

MARCAS E CORES
Marca vertical

MARCA SABESP

Marca horizontal

Cores

Marca vertical utilizada na
identidade visual da empresa

Preto

Azul Sabesp

Escala Pantone
Process Black

Escala Pantone
2995 C

Escala Pantone
361

Escala Europa (CMYK)
C 0% / M 0% / Y 0% / K 100%

Escala Europa (CMYK)
C 90% / M 10% / Y 0% / K 0%

Escala Europa (CMYK)
C 70% / M 0% / Y 100% / K 0%

Escala RGB
R 35 / G 31 / B 32

Escala RGB
R 0 / G 165 / B 228

Escala RGB
R 82 / G 174 / B 50

Verde Sabesp

Ao lado estão as cores institucionais
Sabesp nos padrões mais utilizados.
Use as amostras abaixo impressas como
parâmetros para a aprovação das cores em
qualquer suporte de material.
As cores utilizadas no novo sistema de
padronização das lojas da Sabesp são
o azul e o verde. As paredes devem ser
pintadas na cor branca.

COMO APLICAR A MARCA

Versão prioritária
Esta é a versão do logotipo que deve ser utilizada. As outras
versões só serão utilizadas quando não for possível utilizar esta.
Utilizá-la sobre áreas brancas ou bem claras, que proporcionem
um bom contraste.

Versão branca
Versão para utilização em fundo escuro, sólido ou próximo de sólido. Esta versão
deve ser usada quando não houver outra alternativa e de preferência em fundo de cor
solida. Ela também pode ser utilizada em vídeos e fotos, sempre sobre áreas escuras
e que proporcionem um bom contraste.

Versão horizontal
Versão usada em materiais de apoios institucionais, em áreas de proporções limitadas
ou que o logotipo horizontal proporciona maior visibilidade, como placas em laterais
de campos de futebol, e para assinatura de programas e projetos ou submarcas da
Sabesp. Seu uso, assim como o de qualquer outra versão do logotipo ou o símbolo da
Sabesp, depende de autorização da Superintendência de Comunicação - PC.

Versão com caixa azul e verde
Usada na identidade visual da empresa.

MARCA SABESP

APLICAÇÕES INCORRETAS

MARCA SABESP

O logotipo da Sabesp nunca deve ser utilizados das seguintes formas:

Não
rotacionar

Não deixar que outros
elementos invadam a
área de proteção
da marca

Não alterar
as cores

Não utilizar
sobre fundos
com as cores
da marca

Não utilizar
em contorno

Não utilizar
com contorno

Não utilizar sobre
Não utilizar
fundos com fotos
sobre cores que
que não apresentam não apresentam
contraste ou interfiram
contraste
na área de proteção
da marca

Não aplicar
sombras

Não utilizar
molduras

Não aplicar
efeitos

Não distorcer
ou deformar

Não desalinhar
os elementos

Não esticar,
sempre manter
as proporções

Não utilizar com
Não utilizar o símbolo
modos de mesclagem
separadamente
que alterem as cores

sabesp

SABESP

Não alterar
a tipografia

Não utilizar com
a parte nominativa
em caixa-alta
(letra maiúscula)

Também não pode ter menos de 10mm de altura para qualquer material impresso.
Redução Máxima = 10mm de altura
10mm

Esta redução foi estudada para sistema off-set.
Para outros sistemas de impressão são necessários testes para garantir a legibilidade e que não haja distorções.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
FONTES
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
Tipografia utilizada na marca sabesp
~`!@#$%^&*()_+{}?:;´[]/|\”.,<>

A tipografia utilizada na parte nominativa do logotipo da Sabesp é a Folio Medium.
Folio
Medium
Folio Medium
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Para endereços, nomes de pessoas, telefones, preenchimento de documentos, ou outros, usar
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uma das variações de fonte da família Verdana.
DIN OT

Verdana Regular
Verdana
Regular
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TIPOGRAFIA

FONTES
Tipografia utilizada em materiais de sinalização
A tipografia-padrão a ser utilizado em todas as placas de sinalização interna e
externa é a família de tipos gráficos Tahoma nos pesos regular e bold.
Tahoma Regular
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CONCEITO - IDENTIDADE VISUAL

Azul
A Sabesp, uma das maiores empresas de saneamento do
mundo, prima pelo recurso natural mais importante que
existe, a água.
Reconhecendo toda sua importância, a empresa utiliza a
cor azul como tom predominante de sua comunicação.
Além de simbolizar os recursos hídricos, a cor azul
estimula a criatividade e favorece o exercício intelectual.

Verde
Como uma empresa que trata, beneficia e oferece água de
qualidade, a Sabesp entende sua responsabilidade junto à
sociedade e estabelece, por meio de sua política de meio
ambiente, diretrizes para a gestão ambiental que
contribuam com um desenvolvimento sustentável.
Pensando nisso, a Sabesp complementa sua identidade
visual com a cor verde, que está associada ao crescimento
e à renovação e representa a constante preocupação da
Sabesp em encontrar soluções sustentáveis.

IDENTIDADE VISUAL

O azul continua sendo a cor principal da Sabesp,
o verde é uma cor complementar, utilizada na
identidade visual da empresa para criar elementos
harmoniosos que transmitam com mais eficácia a
visão da empresa.
É importante ressaltar que a eficaz e altamente
lembrada, marca da Sabesp não sofre alterações e a
ela não se aplica a cor verde.

AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO

IDENTIDADE VISUAL

RESERVATÓRIOS

Incorreto

IDENTIDADE VISUAL
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IDENTIDADE VISUAL
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Veículo isento de pagamento de Zona Azul.
Resolução nº 342/01 Artigo 1 Alínea ll de 25/01/01
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