Manual de Utilização da Marca
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Introdução
Toda marca é um organismo vivo, com personalidade própria, linguagem
e atributos. Para se estabelecer, ser reconhecida e distinguida das
demais, é necessário integração, consistência e uniformidade em suas
aplicações, diante do público e mercado de atuação.
Este manual é uma ferramenta para auxiliar a gestão da marca do IMPA.
Aqui você encontrará informações técnicas, normas e diretrizes para sua
correta aplicação em diferentes mídias e meios de comunicação.
As instruções descritas neste manual não possuem um caráter limitador.
Ao contrário, a intenção é ser um facilitador nas aplicações e economizar
tempo na elaboração de peças que demandem maior execução criativa.
Cumprir essas recomendações é o primeiro passo para uma
estratégia de marca unificada, zelando pelo alinhamento conceitual na
implementação e no desenvolvimento de layouts.

Sistema de
assinaturas

Padrões básicos

Opção 1: Assinatura completa na versão vertical.

A marca IMPA é composta pelo
conjunto formado por: símbolo,
sigla IMPA e o nome completo da
instituição.
Existem quatro versões da marca para
uso com diferentes finalidades:
1. Assinatura completa: símbolo,
sigla e nome completo da instituição.
Símbolo e sigla são inseparáveis e
têm proporções fixas. Em razão da
extensão do nome da instituição e
para garantir boa leitura e a clara
percepção da marca, o nome por
extenso pode não ser aplicado ou ter
seu dimensionamento alterado, em
função da peça e ou do ambiente em
que a marca será inserida. A forma
preferencial para apresentação do
nome por extenso é sua composição
em duas linhas na versão vertical e
três linhas na versão horizontal.
ATENÇÃO: A opção horizontal preve
a utilização de sombra para melhor
ancorar o símbolo.
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Padrões básicos

Opção 2: Assinatura primária

2. Assinatura primária: formada
apenas pelo símbolo e a sigla IMPA,
com posicionamento e proporções
inalteráveis entre si. O símbolo
apresenta nuances de cinza para
permitir visualização da forma com
jogo de luz e sombra. Nesse formato,
também é prevista a utilização
da sombra para melhor ancorar o
símbolo.

Opção 3: Assinatura secundária. Apenas para material promocional.

3. Assinatura secundária: utilizada
apenas para material promocional
e/ou situações onde a marca
tem que ser monocromática com
impressão chapada, como no caso
de peças em silk screen, laser e/ou
de peças cenográficas, onde não há
possibilidade de nuances de cinza ou
tons intermediários no caso de cor.

Manual da Marca IMPA

6

Versão cromada

Opção 4: Assinatura completa na versão cromada.

5. Assinatura 3D cromada – criada
para situações especiais de uso
institucional, como Relatórios Anuais,
Apresentações, Projetos Especiais.
O uso da versão cromada é restrito
e segue normas mais rígidas. Sempre
aplicada sobre fundo preto ou cinza
chumbo com 80% de preto, de acordo
com nossa paleta de cores.
Não pode ser aplicada mais de uma
vez no mesmo layout, não pode ter
alteração de cor e deve respeitar
todas as regras e proporções de
assinatura das demais versões.
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Tamanho mínimo
e arejamento
Tamanho mínimo
Em todas as versões da marca
as reduções devem respeitar um
tamanho mínimo, para que a marca
não perca legibilidade. Respeite o
tamanho mínimo estabelecido neste
manual em qualquer situação.

Instituto de
Matemática
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1,5cm

3cm

4cm

4cm

Arejamento
Deve ser resguardada uma área de
arejamento no entorno da marca.
A zona de arejamento deve estar
livre de interferência de elementos
gráficos e/ou textos, para preservar a
integridade e legibilidade da marca.
O espaço mínimo recomendado de
arejamento é igual a duas vezes a
largura da letra “M” da sigla IMPA.
(arejamento = 2x a largura da letra “m”
na sigla IMPA).
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Variações cromáticas
Para usos especiais (campanhas internas, eventos, publicações voltadas para público interno e externo. No caso
de haver diversas peças com a marca, escolher uma de maior destaque para aplicar) estão previstas as versões
cromáticas e monocromáticas.
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Aplicação cromática
sobre fundos
Para permitir uma maior flexibilidade
na aplicação da marca, é possível
aplicá-la com as cores originais sobre
fundos homogêneos e claros até uma
porcentagem equivalente a 40% da
saturação total da cor.
Para aplicações em fundo escuro,
deve-se optar por uma versão
cromática, respeitando critérios de
contraste e legibilidade.
Não é permitida a aplicação cromática
da marca sobre imagens.
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Aplicação
monocromática
sobre fundos
Para aplicações sobre fundos
coloridos, pode-se optar por uma
versão monocromática, respeitando
critérios de contraste e legibilidade.

Caso seja inevitável a aplicação da
marca em fundos não “sob controle”,
casos de copatrocínio ou inserções
em anúncios de terceiros, utilizar as
versões monocromáticas da marca,
optando pela que apresentar maior
contraste com o fundo.
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Convivência entre
as marcas
Em ações de parceria entre as
intituições, em que seja necessário
dar-lhes o mesmo destaque,
a convivência entre as marcas
deve respeitar o alinhamento e as
proporções deste manual.
Portanto, foram estabelecidos
alguns parâmetros para não causar
interferências na marca e facilitar as
aplicações em que ela conviva com
demais assinaturas:

OUTRA
MARCA

Nos materiais impressos, a marca
deve se apresentar, preferencialmente,
à direita e acima das demais marcas,
assinaturas e nomenclaturas;
Marcas e logotipos devem estar
totalmente desvinculados da marca
institucional, obedecendo a área de
proteção.
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Usos incorretos
Ao comunicar a marca, é fundamental
ser consistente para garantir sua
correta leitura. Apresentamos alguns
exemplos de usos incorretos da marca.

1.

1. Não altere a proporção e a disposição
entre os elementos da marca.

3.
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2. Não altere a tipografia da marca.
3. Não altere a cor da marca.

2.

5.

4.
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6.

4. Não rotacione a marca.
5. Não utilize a marca pixelizada
(serrilhada).
6. Não adicione sombras ou outros
artifícios gráficos.
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7.
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8.

9.
Seminário...

7. Não aplicar linha de contorno.
8. Não utilizar desenhos ou símbolos
comemorativos na marca.
9. Não use a marca no meio de um
texto.
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Paleta
de cores

Paleta de cores

CORES PRIMÁRIAS

Nossa paleta consiste de cores
primárias e secundárias.
Em nossas comunicações só devem
ser usadas cores da nossa paleta.
Atentar sempre para a legibilidade da
marca, alternando a cor da assinatura
(tipo).
Aproveite a totalidade de cores
disponíveis na paleta, variando
as cores que você escolher para
diferentes comunicações.
O uso racional da cor pode guiar a
leitura e chamar a atenção para as
informações essenciais. Use a cor
para destacar detalhes importantes
e benefícios.
Use sempre cores sólidas.
O uso de retícula só é permitido
em tabelas, gráficos, ilustrações
e web.
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R 83
G 86
B 90

C 23
M 16
Y 13
K 46

R 136 HEX 888B8D
G 139
B 141 PANTONE
Cool Gray 8

C 16
M 11
Y 11
K 27

R 167 HEX A7A8AA
G 168
B 170 PANTONE
Cool Gray 6

HEX 53565A
PANTONE
Cool Gray 11

C 08
M 05
Y 07
K 16

R 200 HEX C8C9C7
G 201
B 199 PANTONE
Cool Gray 3

C 00
M 00
Y 00
K 00

R 255 HEX ffffff
G 255
B 255

C 44
M 34
Y 22
K 77

CORES SECUNDÁRIAS
C 09
M 100
Y 64
K 48

R 134
G 38
B 51

HEX 862633
PANTONE 202C

C 100
M 53
Y 04
K 19

R 000
G 75
B 135

HEX 004B87
PANTONE 301C

RETÍCULAS
80%

20%

80%

20%

60%

10%

60%

10%

40%

40%

ESPECIAIS (Restritas a peças de comunicação interna e meios digitais)
C 00
M 00
Y 00
K 100

R 39
G 37
B 31

HEX 27251F
PANTONE BLACK C
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Tipografia

Tipografia
A tipografia institucional da marca
IMPA são as fontes Helvetica Neue
e Arial. As duas fontes devem ser
usadas nos materiais impressos de
comunicação.

Helvetica Neue Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ?!@&$%

Títulos, chamadas e destaques:
Helvetica Neue Bold em qualquer cor
da paleta.

Helvetica Neue Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ?!@&$%

Textos introdutórios e subtítulos:
Helvetica Neue Medium em qualquer
cor da paleta.
Textos corridos:
Helvetica Neue Regular 80%preto.
Não utilize variação de escala dentro
de um título, a não ser que se trate de
uma composição gráfica.
Arial é a família tipográfica presente
na maioria dos sistemas operacionais,
ela pode ser usada para substituir a
família tipográfica Helvetica Neue em
websites e documentos digitais
(Word, Excel, PowerPoint etc.).
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17

Elementos
de apoio

Elementos de apoio
Diversos objetos com a simulação de
forma lúdica da Faixa de Moebius.
Menos é mais
Utilize formas geométricas simples
(por exemplo, quadrados, retângulos,
círculos e triângulos).
É importante que, ao utilizar
grafismos, algumas regras sejam
cumpridas:
O corte do grafismo deve estar
localizado em uma das margens do
layout.
As cores do grafismo devem estar de
acordo com a cor tema do layout.
Garanta que exista contraste
suficiente entre elas para garantir
a legibilidade das informações.
Ícones funcionais podem ser usados
em aplicativos online para representar
ações ou funções como links (por
exemplo, documento, vídeo
e calendário). Use preferencialmente
as cores primárias.
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Elementos de apoio
Utilize os objetos geométricas para
compor malhas. O grafismo pode ser
enquadrado na peça de comunicação
com inúmeras possibilidades.
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Aplicação
em peças

Regras principais
Posicionamento da marca
Nas peças impressas, devemos
aplicar preferencialmente a versão
vertical da assinatura. O fato de
a marca ser centralizada não implica
na sua centralização obrigatória
nas peças. Ao contrário, seu uso
deslocado à direita ou à esquerda,
oposta à massa de texto, traz
equilíbrio visual e modernidade
às peças.

Lorem ipsum
dolor sit amet.
Neque porro quisquam est qui
dolorem ipsum quia dolor sit amet,
consectetur, adipisci velit

Grafismos
O grafismo nunca deve ficar muito
próximo da marca. Não utilizar as fitas
inteiras dentro do layout.
Cores dos textos
Sempre que possível utilizar os textos
na cor 80% de preto. Em corpos
muito pequenos, utilizar preto.
Títulos podem ser destacados com
a versão bold nas cores primárias e
secundárias de nossa paleta de cores.
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Neque porro quisquam est qui
dolorem ipsum quia dolor sit amet,
consectetur, adipisci velit

Lorem ipsum
dolor sit amet

Neque porro quisquam est qui
dolorem ipsum quia dolor sit amet,
consectetur, adipisci velit
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Mídia digital
Em peças digitais de tamanho
reduzido, a tipografia pode ser
centralizada para melhor equilíbrio
visual, se necessário.
Na web, a cor da fonte que deve
ser utilizada é o preto ou cinza de
numeração #949494 (RGB), 80%
de preto.

Para aplicativos de mercado com
padrões de formatação predefinidos
(por exemplo, Facebook ou Twitter) é
aceitável utilizar a marca dentro
de uma caixa com uma das cores da
paleta, desde que tenha contraste
com a marca e respeitando a área de
arejamento definida no manual.
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Brindes

Capa para laptop
Boné

Os brindes devem seguir todas as
recomendações de aplicação da
marca que constam neste manual.
É importante garantir a qualidade dos
itens, a durabilidade das peças.

Bolsa
Manual da Marca IMPA
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Exemplos de layouts
Cartões
de visita

Papel timbrado

Pasta

Publicação editorial

Crachá

Caneta
Manual da Marca IMPA
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Exemplos de layouts

Galhardete

Banner

Placa
comemorativa
Manual da Marca IMPA
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