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Conhecendo a Marca

O     nome sugerido para o novo 
clube partiu do atleta Raul 
Engelhard que estudara na Europa. 

Raul lembrou de um clube 
europeu, o Rowing Club da 
Inglaterra, e acabou convencendo 
seus companheiros que o nome 
seria perfeito para o projeto que 
estavam desenvolvendo, sendo 
escolhido Grupo do Remo.

o

Renovação de seu escudo, após a reorganização. 1911-1914

Primeiro Distintivo. 1905-1911
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Registros Históricos

Clube do Remo, 1926 

desenvolvimento do escudo 
como conhecemos, ocorreu por dois 
fatores:  

o
Em virtude da uniformidade circular que o pri-
meiro distintivo possuía.

Em virtude dos recortes arredondados simé-
tricos nas regiões laterais superiores, he-
rança da heráldica britânica, afinal alguns dos
jovens fundadores do Clube, haviam tido for-
mação acadêmica na Inglaterra e com isso 
absorveram alguns padrões estéticos daquela 
cultura. 
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Estudo de Caso

marca Clube do Remo, 
embora não tenha perdido sua 
essência ao longo dos tempos 
(monograma e escudo), sofreu com 
a falta de padronização dentro da 
própria Instituição. Isso fica 
perceptível no demonstrativo ao 
lado, que ilustra algumas das 
principais variações no Escudo ao 
longo dos anos. 

O mais preocupante, em 
termo de variação, ocorreu a partir 
dos anos 2000.

a
Escudo usado no final da década de 1940

até meados de 1960
Escudo usado no final da década de 1960

até meados de 1990

Escudo usado no final da década de 1990
até o ano 2000

Posteriormente, o Escudo veio sofrendo inúmeras alterações
de acordo com cada fornecedora de material esportivo. 05
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Regras de Aplicação
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Área de Proteção
O Escudo sempre deverá ser aplicado com afastamento de outras 
marcas e/ou elementos que dificultem ou atrapalhem sua completa 
visualização. Esta distância equivale a NO MÍNIMO 1/6 do tamanho 

total da imagem aplicada. 

1 2 3 4 5 6

1/6

1/6

1/6
4Não é aconselhável a redução do Escudo para medida inferior

a 1,5 cm na horizontal e 1,147 cm na vertical.

Não existe nenhuma restrição quanto a ampliação do Escudo, 
desde que sejam respeitadas todas suas proporções e áreas de 
proteção para que sua visibilidade não seja afetada. No caso de 
redução, deve-se seguir as orientações abaixo:

1,5 cm

1,147 cm



Usos Indevidos
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Todas as distorções das proporções e formatos, 

redução além do limite mínimo, subtração de 

estrelas e quaisquer outros elementos do Escudo, 

versões em negativo, utilização de cores incorretas, 

inclusão de outros elementos e quaisquer outras 

alterações não especificadas nesse manual são 

consideradas proibidas.

Entre outras.

Entre outras.

Entre outras.



Escala de Cores
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Escala de Cores  

O Logotipo do Clube do Remo possui somente uma cor cujo padrão deve ser seguido fielmente em qualquer reprodução.

CMYK

C  90

M  78

Y  48

K  68

RGB

R  5

G 22

B 68

AZUL REMO

Escala de Tons  

Esta escala deve ser utilizada em casos onde a marca é aplicada em tons ou marcas d’água.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%



Monocromia
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A utilização da monocromia ocorrerá em casos 

excepcionais, quando em virtude de ações 

emergenciais, promocionais, impressão de 

documentos em preto e branco, ou de acordo com a 

deliberação da Presidência, sempre respeitando as 

colorações e descrições estabelecidas nesse manual.

A cor preta será autorizada
apenas na impressão de documentos na

ausência de pigmento colorido.
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Paleta de Fundos 
Cores e/ou tons recomendados além do branco

Dourado
Prata ou

Cinza

Laranja Amarelo

Cores e/ou tons para utilização restrita e sob consulta

Cores e/ou tons não permitidos

Vermelho Vinho/Açaí Grafite Preto

Azul Celeste Verde Rosa Magenta

Fundos Corretos 

Fundo Branco Fundos recomendados além do branco

Comportamento em Fundos com cores diversificadas
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