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Solutions Solutions Solutions

Atualização logo

Criatividade Inovação

Solutions
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Simboliza a criatividade 
em mão contrária.

Comprometimento em
fornecer soluções

Identificação
corporativa

Conceito

No sentido literal, criatividade é pensar fora da caixa e inovação é o 
ato de colocar em prática.

Foi pensando nisso que houve a reformulação do logotipo. O objetivo 
é mostrar o nosso DNA visualmente de forma clara, objetiva e 
moderna, que siga as tendênciais do mercado.

A comunicação é a base essencial para qualquer negócio, é por isso 
que a nossa identificação corporativa e assinatura se complementam 
em qualquer material visual.

Solutions
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Propósito

A Clark Solutions surgiu do sentimento de oferecer mais que mudanças, soluções, 
em acreditar que podemos contribuir no desenvolvimento de clientes, 
colaboradores, parceiros e a sociedade como um todo.

Nosso objetivo é fornecer soluções técnicas, de alta performance, contribuindo 
para o controle de poluição, separação de fases e processos industriais que 
demandem altos requisitos de qualidade e eficiência, não importando o lugar do 
mundo. 

Estamos comprometidos em atuar com criatividade e inovação, acompanhando as 
tendências dos principais Mercados, extrapolando fronteiras, sem nunca 
abandonar nossa essência.
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Posicionamento

O foco da Clark Solutions é contribuir de forma ativa e persuasiva no crescimento 
econômico do País, com suas tecnologias chave: separações térmicas e mecânicas.  

Nos comprometemos a entregar equipamentos eficientes, com tecnologia de 
ponta, que atendam aos mercados mais exigentes.

Propor soluções e fugir do tradicional está enraizado em nossa cultura, isso é o que 
nos motiva a atuar de forma criativa e inovadora.
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Tom e Voz

VOZ TOM

Criar soluções com o 
objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento de 
clientes, colaboradores, 
parceiros e a sociedade como 
um todo.

Comunicação com 
dinamismo em conteúdos 
que levam os nossos 
equipamentos e serviços aos 
canais de divulgação de forma 
otimista.

Promover os pontos que criam 
valor em nossas atividades de 
modo claro e conciso, evitar 
gerundismo, redundâncias e 
informações de pouca 
relevância.

A Clark assume um perfil 
íntegro, agindo com 
transparência e honra em 
cada desafio proposto. 
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Atributos da marca

Criatividade Inovação

Trabalhar com talento e dinamismo, explorando 
novos caminhos de forma singular e aberto ao 

aprendizado contínuo.

É o modo como colocamos em prática tudo aquilo 
que criamos com conhecimento, técnica e 

experiência, sempre com o objetivo de otimizar o 
processo dos nossos Clientes. 

Sentimento Curiosidade

Temos paixão em tudo que fazemos, acreditamos 
no poder do trabalho em equipe e no 

desenvolvimento dos nossos profissionais como 
principal fonte de crescimento da empresa.

Nosso DNA é motivado pela necessidade constante 
de mudança e a curiosidade é o nosso principal 

combustível, sem o qual perderíamos 
nosso propósito.
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Nossa conduta

Missão Visão

Atuar com foco nos pontos de melhoria em 
processos industriais para entregar soluções 
inovadoras que sejam práticas e eficientes.

Tornar-se referência no mercado nacional de 
tecnologia em transferência de massa, separação 

de fases e recuperação de energia em 5 anos, 
e ser reconhecida por superar as expectativas 
de todos os seus grupos de relacionamento.

Valores

Ética: pensar e agir com integridade, justiça e 
transparência, em busca do benefício coletivo;

Empreendedorismo: ter iniciativa e acreditar em 
nossa capacidade de fazer acontecer;

Cooperação: potencializar a capacidade individual 
por meio da ação integrada de todos;

Humildade: reconhecer nossas limitações e ter 
disposição para aprender com os conhecimentos e 

experiências dos outros;

Respeito: valorizar as pessoas e o resultado do seu 
trabalho, tratando-as como queremos ser tratados.
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Dimensões logo

Aplicação em tamanho mínimo 

Digital: 12 px  

Impressão: L 2,00cm | A 0,84cm 
Solutions Solutions Solutions

Utilização do Símbolo

Permitido o uso, em raras exceções, por exemplo 
em Pins/ Broches de metais em ternos.

Tamanho mínimo para aplicação 
L 2,00cm | A 0,84cm 

10



ArejamentoComposição em linhas

1,5 cm

1,5 cm 1,5 cm

1,5 cm

Dimensões | Espaçamento

SolutionsSolutions
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Paleta de cores

Solutions Solutions

Cores da Identidade Visual

Primária - Azul
#0054A5
RGB: 0 - 84 - 165  
CMYK: 95% - 67% - 0% - 0% 

Secundária - Verde
#388A4C
RGB: 56 - 138 - 76  
CMYK: 79% - 22% - 85% - 6% 

Solutions

Branco - Marca d’água
#FFFFFF
RGB: 255 - 255 - 255  
CMYK: 0% - 0% - 0% - 0% 
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Paleta de cores | Mercados

Óleo e Gás | Oil and Gas
#FF771F
RGB: 255 - 119 - 31  
CMYK: 0% - 64% - 88% - 0% 

Papel e Celulose | Paper And Cellulose
#416699
RGB: 65 - 102 - 153  
CMYK: 81% - 57% - 18% - 3% 

OEM
#B7B8B9
RGB: 183 - 184- 185  
CMYK: 31% - 23% - 24% - 3% 

Depuração de Ar
#9FDAFF
RGB: 159 - 218 - 255  
CMYK: 40% - 2% - 0% - 0% 

Gases Comprimidos
#A7D379
RGB: 255 - G 119 - B 31  
CMYK: 0% - 64% - 88% - 0% 

Ácido Sulfúrico | Sulfuric Acid
#D4D729
RGB: 212 - 215 - 41  
CMYK: 24% - 2% - 91% - 0% 

Açúcar e Álcool | Sugar and Alcohol
#184B18
RGB: 24 - 75 - 24  
CMYK: 88% - 43% - 100% - 48% 

Cloro e Soda | Chlorine and Soda
#91ACC6
RGB: 147 - 172 - 198  
CMYK: 48% - 25% - 14% - 1% 

Biogás
#D08462
RGB: 208 - 132 - 98  
CMYK: 16% - 54% - 62% - 4% 
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Recomenda-se a utilização das seguintes cores e 
símbolos em materiais digitais e impressos nos 
respectivos mercados onde a Clark atua.

Identificação dos mercados



Padrões tipográficos

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

SINKIN SANS

Títulos

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

FRUTIGER

Descritivo

Geralmente utilizada em blocos de textos em catálogos, cases e 
anúncios de revistas.

Predominantemente utilizada em apresentações de ppt, títulos em catálogos e cases, anúncios de revistas e
publicações em redes sociais.
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Solutions

Solutions
Solutions

Restrições de usoPermissões de uso

Regras de aplicação

Solutions Solutions

Solutions Solutions

Solutions Solutions

15



Regras de aplicação | Publicações digitais

Aplicação em diferentes Backgrounds

- Publicações Digitais

Solutions Solutions
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Regras de aplicação | Publicações impressas

Aplicação em diferentes Backgrounds

- Materiais Impressos

Solutions
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Regras de aplicação | Marca d’água em fotografias

Aplicação em diferentes Backgrounds

- Fotos
*Logo com 70% de opacidade*

Solutions
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Regras de aplicação | Materiais de escritório

Aplicação em materiais/ acessórios de escritórios com a devida 
atenção das cores de fundo em relação as cores do logotipo.

Tamanho mínimo para aplicação 
L 2,00cm | A 0,84cm 
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Regras de aplicação | Cartão de visita e Crachá de identificação
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Regras de aplicação | WebCam cover

Aplicação em materiais/ acessórios de escritórios com a devida 
atenção das cores de fundo em relação as cores do logotipo.

Tamanho mínimo para aplicação 
L 2,00cm | A 0,84cm 
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Regras de aplicação | Catálogos 

Logo frontal: L 3,6cm | A 1,3cm

Logo Posterior: L 3,0cm | A 1,2cm

Regras de aplicação | Catálogos 
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Aplicação em camisas polos

- 6 cm de largura, com altura proporcional

Regras de aplicação | Uniformes

Solutions
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Regras de aplicação | Uniformes

Aplicação em camisas sociais

- 6 cm de largura, com altura proporcional

Solutions
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Regras de aplicação | versão reduzida

Utilização do símbolo para Pin/ Broches

Tamanho mínimo para aplicação 
L 2,00cm | Altura proporcional
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Regras de aplicação | Equipamentos de EPI

Aplicação em equipamentos/ materiais de EPI com a devida atenção 
das cores de fundo em relação as cores do logotipo.

Tamanho mínimo para aplicação 
L 2,00cm | A 0,84cm 
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Regras de aplicação | Frota de veículos

Adesivagem de identificação corporativa

Tamanho mínimo para aplicação 
L 0,80cm | com altura proporcional 

Obs: Para melhor visualização do logo, 
recomenda-se a padronização dos veículos 
para a cor branca.
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Materiais de comunicação | Sub logos

Logo utilizado apenas para ações/ comunicados internos. Logo utilizado apenas para Cases/ Newsletters.

Informa Informa
Óleo
e Gás

CLARKSOLUTIONS.COM

Newsletter OEM
CLARKSOLUTIONS.COM

Newsletter

NewsletterInforma
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Materiais de comunicação | Sub logos

Logo utilizado apenas em materiais que 
comuniquem a tecnologia Safehr®.
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Thermal and Mechanical Separation Solutions 

/clarksolutions.com /clarksolutionsoficial| /company/clark-solutions-brasil|

Brazil
91 Dn. Joaninha - Moinho Velho
São Paulo / SP 06807-690

USA
411 SE Minzer BLVD #72
Boca Raton FL 33432-6001

Chile
Volcan Lascar 801, 2H
Pudahuel - Santiago - Chile

China
Tian An Chuangxin Technology Plaza
Futian District, Shenzhen

/@clarksolutions|

Cold acid

Hot acid

Hot fluid

Cold fluid

Hot water

Cold water

Tower

Recovery more energy

Clark Solutions SAFEHR® is a patented sulfuric acid heat recovery 
technology which can increase high pressure steam generation in 
an acid plant by almost 20% and total energy recovery by as 
much as 35%, while addressing issues such as safety and corrosion 
in an absolutely innovative way.

Failure safe 

Waste
energy recovery

Cooling water
demand reduction

Learn more: clarksolutions.com



Materiais de comunicação | Assinatura de email

Infos contato | Calibri em 10pt

Nome | Calibri em 12pt
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Nelson Clark 
Managing Director 
nelson@clarksolutions.com 
Phone: 55 11 3472-3333 
Mobile: 55 11 9 7316-9889 
USA – Brasil – Chile - China 

 

 

This e-mail is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed 
and its content shall be regarded as confidential unless explicitly stated otherwise. If you 
have received this e-mail by mistake, please notify the sender immediately by e-mail and 
delete this e-mail from your system. For suggestions and 
complaints:sac @clarksolutions.com 

 



Materiais de comunicação | Apresentações em ppt

PRODUTO®
MATERIAL

PRODUTO

ELIMINADOR DE NÉVOAS

MAXIMESH®

GET IN
TOUCH

WEBSITE
clarksolutions.com.br

E-MAIL
contato@clarksolutions.com

PHONE
+55 11 3472-3333

Follow us:

A única fonte utilizada em apresentações oficiais é a 
“SINKIN SANS”.

Título Sinkin Sans 700 Bold em 
45 pt | Caixa Alta

Linha equipamento Sinkin Sans 
400 Italic em 16 pt | Caixa Alta

Nome Equipamento Sinkin Sans 
700 Bold em 40 pt | Caixa Alta

Subtítulo Sinkin Sans 700 Bold em 
45 pt | Caixa Alta

Título Slide Sinkin Sans 600 
SemiBold em 16 pt | Caixa Alta

Título Assunto Sinkin Sans 700 Bold 
em 18 pt | Caixa Alta

Subtítulo Assunto Sinkin Sans 400 
Regular em 16 pt | Caixa Alta

PRESENTATION
INSTITUCIONAL
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Materiais de comunicação | Propostas
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Recomendação de fotografias

Para fotografias de equipamentos, recomenda-se a utilização de pelo 
menos dois ângulos imprescindíveis:

- Ângulo que retrate toda a dimensão do equipamento
- Ângulo que retrate os aspectos em detalhes

No exemplo ao lado, as fotos dos lado esquerdo são “ângulos que 
retratam todo equipamento” e ao lado direito “ângulos que retratam 
em foco, os aspectos principais dos equipamentos, como as malhas 
do MaxiMesh® e o interior do FiberBed®.

Posicionar o logo sempre nos cantos inferiores direito. Caso impeça a 
legibilidade, posicione o logo em alguma área que permita melhor 
leitura. O importante, é deixar o logo Clark evidente em todas as 
imagens.
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Dimensão Detalhes
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