
Manual da Marca



A logotipia preferencial, é a principal forma 
de apresentação do selo comemorativo 
IMPA 70. Este selo foi desenvolvido com as 
partes da fita de moebius da marca do IMPA 
- Instituto de Matemática Pura e Aplicada, 
formando o número 70. A ideia desta 
construção foi mostrar que a história está 
dentro da sua própria essência e estrutura. 
Além do numeral, a marca apresenta o 
período de vida do IMPA de 1952 - 2022. 
A marca IMPA 70 pode ser usada para 
aplicação vertical e horizontal.

Assinatura 
Principal



Assinatura 
Horizontal







A Identidade do IMPA 70 com a paleta de cores e fotos que fizeram parte da história do IMPA







Cores
Sempre que possível, o selo IMPA 
70 deve ser utilizado nas versões 
preferenciais de cor, ou seja, 
assinaturas originais. Quando veiculada 
sobre fundos coloridos ou imagens, 
devem-se preservar seu contraste e 
legibilidade, para isso as variações 
de cor são recomendadas. As versões 
monocromáticas são de uso restrito.



CMYK 100 53 04 19
RGB 0 75 135
HEX 004b87

CMYK 65 0 30 0
RGB 80 188 189

HEX 50bcbd

CMYK 60 5 54 0
RGB 112 184 143

HEX 70b88f

CMYK 30 20 23 5
RGB 184 188 187

HEX 3ba5c8

(cor principal do selo)



Versão
Positiva
(preferencial)

Versão
1 COR



CRESCIMENTOCRESCIMENTO
Tipografia

Ela faz parte da linguagem não apenas como texto, mas também como 
imagem para expressar ideias,valores e diretrizes de uma identidade visual.

CRESCIMENTO



CRESCIMENTO
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !”#$%&/()=?*

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !”#$%&/()=?*

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !”#$%&/()=?*

Light

CRESCIMENTORegularCRESCIMENTO
Bold

Helvética Neue



A redução máxima deve respeitar 
estas medidas. É proibido o uso 
da logo menor que as dimensões 
estabelecidas nos impressos em 
papel. Em demais aplicações deve 
ser previamente testado.

Redução
Máxima

5 cm

2,5 cm

3,6 cm

5 cm



Áreas de não 
interferência

A área de arejamento deve 
ser respeitada para garantir 
melhor apresentação do selo. 
Utilizar a letra a de IMPA em 
caixa baixa como medida para 
área de não interferência. 



Malha
Construtiva

A malha construtiva serve 
como guia para os casos 
de reprodução à mão. 

É proibido o redesenho 
ou reprodução do selo a 
partir de outras fontes que 
não as digitais. 



Usos indevidos
de Proporções

1) distorcer e mexer o 
formato do selo.

2) alterar a cor do selo, 
mesmo que dentro da 
paleta da identidade visual.

3) inserir qualquer tipo de 
sombra ou efeito no selo.

4) tirar elementos do selo.



Assinatura digital 
para e-mail
Assinatura digital 
para e-mail



Papel Timbrado 
Institucional



Template
Apresentação





Para utilização do selo comemorativo do IMPA 70 
é necessária a autorização prévia do IMPA. 

 
O objetivo desta exigência é garantir a sua qualidade  

na comunicação em todos os canais.


