
APRESENTAÇÃO DA MARCA
CORPORAÇÃO MAÇÔNICA DA BAHIA



Uma potência que nasce 
forte, unida, regular e 
independente.

A C.M.B. - Corporação Maçônica da Bahia é uma 
instituição maçônica sem fins lucrativos, 
legalmente reconhecida, essencialmente iniciática, 
filosófica, filantrópica, educativa, cultural, 
corporativa e progressista, que tem no ápice do 
ideário a liberdade, igualdade e fraternidade.
Tem o objetivo de legitimar e coordenar as 
práticas maçônicas e as atividades das lojas nas 
respectivas funções, além de garantir os direitos 
legais dos seus membros.



A construção de um ideal 
representado em uma 
marca.

Marca é um sinal distintivo, cuja finalidade é 
identificar produtos e serviços, dando-lhes uma 
identidade. A marca é o principal patrimônio da 
empresa ou de um grupo. 
É importante não só para alcançar e fidelizar 
clientes, como também para se criar uma 
identidade, é a representação simbólica de uma 
entidade, qualquer que ela seja, algo que permite 
identificá-la de um modo imediato.



Selo: o elemento maior 
de um instituição.
A marca basicamente é composta de símbolos e 
fontes, posicionados para que transmitam boa leitura 
e compreensão.
O selo é uma junção de símbolos e formas gráficas 
adequadas em um único elemento, de forma 
harmônica e perfeitamente equilibrada. O selo 
também se estabelece como um elemento que 
constitui a marca, sendo caracterizado como o 
símbolo da mesma. 

A representação gráfica da C∴ M∴ B∴ é composta da 
marca nominal e um selo que traduz todos o 
significados e valores implícitos da Maçonaria Baiana. 





ASPECTOS EXTERNOS DO SELO

O CIRCULO DOURADO.
Inspirado no globo terrestre, o ciclo alude a nossa posição em relação a universalização da Maçonaria no 
planeta. O ciclo representa o conceito maior da Maçonaria: a perfeição.

AS LINHAS RETAS.
Representam a retidão do caráter da nossa sublime ordem e a régua que instrui e guia o Maçom, a dirigir-se 
do oriente ao ocidente sem se desviar para direita ou esquerda durante as 24 horas de um dia.    

A DENOMINAÇÃO DA MARCA.
A C∴ M∴ B∴ CORPORAÇÃO MACÔNICA DA BAHIA, acompanha a dinâmica que circunda entre o primeiro e 
segundo do ciclo, destacando-se pelo posicionamento frontal.



ASPECTOS INTERNOS DO SELO

CONJUNTO DE LINHAS, TRAÇOS E CORES.
Retratam a forma e as cores da bandeira da Bahia: vermelho, branco e azul.

AS SETE ESTRELAS SUPERIORES SOBRE O FUNDO AZUL.
Remonta a formação do arco real composto por sete estrelas que representam o número perfeito de uma loja 
regular de mestre. Em destaque aparece uma estrela central que representa o V. M. que é o elo de união entre as 
luzes de uma loja regular, justa e perfeita. Representa os planetas do sistemas solar na visão da filosofia grega, a 
ascensão no simbolismo maçônico e entre outras referências, as Lojas fundadoras da CMB; 

O ESQUADRO, O COMPASSO E A LETRA “G” SOBRE O FUNDO AZUL
Entrelaçados, no dualismo representado no entrelaçamento do esquadro e compasso, encontramos que o conceito 
de mente pode ser aproximado aos conceitos de intelecto, de pensamento, de entendimento de espírito e de alma 
do ser humano representa as ciências, as artes e a modernidade almejada na CMB.



ASPECTOS INTERNOS DO SELO

TRÊS PONTOS BRILHOSOS.      
Alude à representação simbólica das três luzes de uma Loja: Ven∴ M∴, 1ºV. 2º VVig ∴, reunindo Sabedoria, Força e 
Beleza.               

RAMOS DE ACÁCIA NA BASE DO CÍRCULO.
Remete a lenda do 3º grau da maçonaria simbólica universal.

AS DOZE ESTRELAS AZUIS
Os antigos filósofos atribuíam este número as doze constelações conhecidas, sendo também associadas aos signos 
do zodíaco, diversas referências judaico-cristãs como as tribos de Israel, os apóstolos e organização da C∴ M∴ B∴ em 
doze regiões na Bahia. Posicionadas em linha reta para demonstrar o compromisso com a verdade e a retidão, 
servindo como base do símbolo maior da maçonaria.



ASPECTO PSICODINÂMICO DAS CORES

Azul. Significa tranquilidade, serenidade e harmonia, e também a água, o céu e o infinito. 
É a cor de alguns dos ritos praticados na C ∴ M ∴ B ∴;

Branco. Significa paz entre os irmãos, pureza de propósitos e limpeza de caráter. É também chamada de ‘‘cor da 
luz’’ porque reflete todas as cores do espectro. O branco, reflete todos os raios luminosos mostrando a pureza 
total. O branco, além da paz, simboliza a espiritualidade;

Vermelho. Cor do rubi, é a pedra simbólica da justiça. O seu simbolismo representa a vida, a segurança e a paz. 
Representa também o poder do sol, o sangue, o amor fraterno e o desejo pela justiça na humanidade.
É a cor de ritos praticados na C ∴ M ∴ B ∴;

As três cores juntas, estão na bandeira da Bahia, onde começou a Maçonaria brasileira;

Ouro. Considerado nobre por ser um dos únicos metais que sofre pouca ou nenhuma oxidação,
representa união, compromisso e a riqueza de ideais da C ∴ M ∴ B ∴;



MARCA COMPLETA



MARCA COMPLETA



CARTÃO DE VISITA

PASTA



ENVELOPES



TIMBRADOS



TIMBRADOS



TIMBRADOS



CARTÃO DE IDENTIDADE MAÇÔNICA



CHAVEIROS

CANETA TOUCH

BÓTOM

PIN BROCHE

MATERIAIS DE MERCHADISING



BONÉ

CANECAS

MATERIAIS DE MERCHADISING



MATERIAIS DE MERCHADISING

CAMISA BÁSICA CAMISA PÓLO



NORMATIVAS DA COMUNICAÇÃO E USO DA MARCA (Nominal e gráfica).

O inciso XXVII, do artigo 5º CF, afirma que:

“aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos 
herdeiros pelo tempo que a lei fixar”

1 – Fica terminantemente vetado a elaboração (criação), de qualquer material de comunicação/divulgação alusiva a C ∴ M ∴ B ∴,
interna ou externa, sem a autorização expressa da Secretaria de Comunicação.

2 – A marca C ∴ M ∴ B ∴, isolada, ou auto explicativa C.M.B. – Corporação Maçônica da Bahia, é protegida por lei de direito à
propriedade (INPI) e de uso exclusivo da instituição, não podendo ser reproduzida, alterada ou modificada na forma, em partes,
cores e símbolos sob qualquer pretexto.

3 - A permissão do uso da marca, obedecerá critérios técnicos conforme exposto no MANUAL DE USO DA MARCA, e normas
legais, mediante autorização expressa do Sereníssimo Grão Mestre e aprovada pelo Secretário de Comunicação, dentro dos
padrões pré-estabelecidos.



NORMATIVAS DA COMUNICAÇÃO E USO DA MARCA (Nominal e gráfica).

4 - Fica vetado o uso da marca para fins pessoais, comerciais não filantrópicos ou que venham de encontro com toda forma de
descriminação que atentam a ordem pública, social, o Código Civil Brasileiro e ao CONAR – Conselho de Auto Regulamentação
Publicitária.

5 - O direito autoral é uma garantia a todos os cidadãos brasileiros pelo Inciso XXVII da Constituição Federal e também pela Lei de
Direitos Autorais de 1998. Ele representa o direito do autor de escolher e permitir a forma de utilização, publicação e reprodução de
suas obras da maneira que melhor desejar.

6 - A C.M.B. – CORPORAÇÃO MAÇONICA DA BAHIA, considera oficial e legitima, as comunicações e publicações por ela produzidas e
veiculadas para todos efeitos legais.

7 – Ficará a cargo da SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO o gerenciamento das publicações nas redes sociais e site oficial da C ∴ M ∴. B∴ .
As publicações em geral, serão publicadas após aprovação do Secretário da Pasta, Loja e ou Órgãos que compõem a macroestrutura da
C ∴ M ∴ B ∴ após a devida supervisão do Coordenador e autorizada pelo Secretário de Comunicação.




