Manual de
Marca.

INTRODUÇÃO
Este manual de marca tem a função de orientar
na utilização correta da IDV do Instituto SENAI
de Inovação, referente a aplicações, uso de cores,
tipografia e elementos que compõem a identidade
da marca. Nosso objetivo é garantir uma
padronização em todas as unidades, posicionando
o programa de forma única.
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O LOGOTIPO
microeletrônica

Sistemas Embarcados

Laser

INSTITUTO
Sistemas de Manufatura

Engenharia de Polímeros

SENAI

Automação da produção

conformação e união de materiais

Uso restrito: Em exceção nos casos
onde o nome da área tiver mais que 23
caracteres, a área azul claro, do logo,
deverá ser reduzida, dando espaço
para o texto.

O nome das área, deverão conter até 23 caracteres, com espaço.

45 mm

Área de proteção
A área mínima de proteção deve ter como base a letra I da palavra
Instituto do logotipo, posicionada conforme indicação ao lado. Nenhum
texto ou imagem deve ultrapassar essa área.
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Redução mínima
A redução mínima permitida para o logotipo deve ser de
45 mm na horizontal. A vertical deve seguir a proporção.

ELEMENTOS GRÁFICOS
As quatro linhas, devem sempre acompanhar o mesmo
ângulo da faixa azul.
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CORES

Veja as cores que deverão ser utilizadas na
composição da identidade visual da marca Instituto
SENAI de Inovação.

Gradiente

c70 - m15 - y0 - k0
c100 - m56 y100 - k0

c35 - m0 - y0 - k0
c70 - m15 - y0 - k0

c0 - m0 - y0 - k80
c0 - m0 - 0 - k100

c100 - m56 y100 - k0

c70 - m15 - y0 - k0

c0 - m0 - y0 - k100

c0 - m0 - y0 - k80

c0 - m0 - y0 - k0

cores chapadas
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FAMÍLIA TIPOGRÁFICA

TIPOGRAFIA
A seguir, saiba que família tipográfica usar.
Assim como suas variações e onde aplicar cada
uma delas corretamente, de acordo com cada caso.

FUTURA BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

FUTURA BOOK
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Tipografia utilizada em títulos e/ou para
destacar alguma informação importante.

Tipografia utilizada em textos, materiais
onde tenha um número maior de palavras.

FUTURA MEDIUM
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

FUTURA MEDIUM OBLIQUE
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Tipografia que poderá ser utilizada em títulos e

Tipografia utilizada em citações e palavras ou
frases em outros idiomas.

chamadas.
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COMO USAR/APLICAR

APLICAÇÕES

Marca preferencial

Verifique alguns exemplos de aplicações da
identidade visual do Instituto SENAI de Inovação.
Aplicações em cores, veículos, fachadas, brindes,
sinalizações e outros casos que podem ajudar a ter
um entendimento melhor sobre as possibilidades de
utilização dessa marca.

microeletrônica

O logo do Instituto SENAI de Inovação nunca deverá ser aplicado na mesma linha de qualquer outro logo,
deverá sempre estar acima.
Quando houver mais de uma marca do Instituto Senai com diferentes áreas, eles deverão ser aplicadas em ordem alfabetica,
da esquerda para a direita, como o exemplo abaixo.

INSTITUTO

SENAI
Automação

Engenharia de Polímeros

microeletrônica
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Sinalização e sinalização de frota
80cm

80cm

132cm

sanitário

Lorem ipsum dolor.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.

160cm

Masculino

66cm

Lorem ipsum dolor.
Sed in luctus ligula, sit amet viverra dui
Aenean vitae libero suscipit.

180cm

52cm

salas
12 a 15

Lorem ipsum dolor.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.

43cm

Lorem ipsum dolor.
Sed in luctus ligula, sit amet viverra dui
Aenean vitae libero suscipit.

Lorem ipsum dolor.
Sed in luctus ligula, sit amet viverra dui
Aenean vitae libero suscipit.

sanitário

Masculino

Sinalização

sanitário

feminino

As placas de sinalização deverão ter os textos na tipográfia FUTURA MEDIUM.
As palavras de mais importância, deverão ser escritas na tipográfia FUTUra BOLD.
As placas de sinalização, deverão manter as proporções mostradas acima.
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Totem

O logo deve ser aplicado na vertical, na forma negativa e em letra caixa.
Os elementos gráficos também devem ser aplicadas em letra caixae na
forma negativa, o fundo deve ser na cor azul do logo. O totem terá que
manter a proporção de 80cm x 180cm.

Fachada

O logo do Instituto SENAI de Inovação, deve ficar ao lado esquerdo, depois dos
elementos gráficos da marca. Do lado direito, ficará o logo do SENAI.
O logo e os elementos gráficos devem ser aplicados em letra caixa.
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Papelaria, peças de divulgação e brindes.

Prof. Dr. Eng. Jefferson de Oliveira Gomes
Gerente Executivo de Inovação e Tecnologia
Executive Manager for Innovation and Technology

+55 (61) 3317-9771
jgomes@cni.org.br

SBN, Quadra 1, Bloco C, 3º andar
Edifício Roberto Simonsen
70040-903 - Brasília - DF - Brazil

Lorem ipsum dolor sit amet,

LOGO FEDERAÇÃO

consectetur adipiscing elit. Duis

LOGO FEDERAÇÃO

Cartão de visita

eu aliquet arcu. Quisque mauris

Em ambos os lados, o elemento visual deve ficar no topo. Abaixo do elemento visual
e do lado esquerdo, deverá estar o logo do Instituto SENAI de Inovação. Abaixo
destes elementos, deverão vir as informações do cartão. O logo da federação,
deverá estar na parte inferior à direita e, no seu lado direito, deverá estar o logo
do SENAI. Tipografia da frente: Nome - FUTURA BOLD, Cargo port. - Futura
Medium, Cargo ing - Futura Medium oblique, Informações - FUTURA
BOOK OBLIQUE. Tipografia do verso: FUTURA BOOK OBLIQUE.

leo, facilisis vitae vestibulum
sodales, tincidunt vitae massa

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Duis
eu aliquet arcu. Quisque mauris
leo, facilisis vitae vestibulum
sodales, tincidunt vitae massa

PPT

O elemento visual deve ficar no topo. O logo da federação, deverá estar na parte inferior
à direita e, no seu lado direito, deverá estar o logo do SENAI. No centro da capa deverá
estar o logo do Instituto SENAI de Inovação e, no conteúdo, o título e o sub deverão estar
na tipografia FUTURA BOLD. E texto na FUTURA BOOK.

LOGO FEDERAÇÃO

LOGO FEDERAÇÃO

Banner

O elemento visual deve ficar no topo. Abaixo do elemento visual e do lado esquerdo,
deverá estar o logo do Instituto SENAI de Inovação.
O logo da federação, deverá estar na parte inferior à direita e, no seu lado direito,
deverá estar o logo do SENAI. Quando estiver a aplicação de mais de um instituto,
eles deverão estar alinhados, um ao lado do outro, como na imagem acima.
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Papel timbrado

LOGO FEDERAÇÃO

Ana Maria
anamaria@institutosenai.com.br
(11) XXXX-XXXX

Assinatura digital
O nome deverá estar na tipografia FUTURA BOLD. O complemento das
informações, deverão estar na tipografia FUTURA MEDIUM.

O elemento visual deve ficar no topo. Abaixo
do elemento visual e do lado esquerdo, deverá
estar o logo do Instituto SENAI de Inovação.
O logo da federação, deverá estar na parte
inferior à direita e, no seu lado direito, deverá
estar o logo do SENAI.

Envelope

O logo dos Instituto SENAI de Inovação deverá ser aplicados na parte superior à
esquerda, abaixo do elemento visual. O logo da federação, deverá estar na parte
inferior à direita e, ao lado, como último logo, deverá estar o do SENAI.
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