
 MANUAL DE APLICAÇÃO DA MARCA



A Fundep - Fundação de Desenvolvimento da pesquisa, vem através deste 
documento consolidar o bem mais valioso que uma instituição pode ter: a sua 
marca.

Através da utilização deste Manual, o processo de comunicação da marca será 
normatizado e terá definições claras em relação ao uso da identidade visual, o que 
é de suma importância na consolidação da imagem institucional. Desta forma, a 
FUNDEP é valorizada como instituição de apoio à pesquisa, além de transmitir ao 
público-alvo uma imagem coerente com o nosso histórico de seriedade, 
organização, competência e inovação.

Este manual contempla todos os aspectos relacionados à aplicação da nossa 
logomarca. O uso das regras aqui determinadas irá colaborar diretamente para o 
fortalecimento da comunicação visual da marca, estabelecendo um nível eficaz de 
entendimento por parte de todos.

Quaisquer modificações e formas de utilização diferenciadas devem ser 
consultadas e aprovadas pela Assessoria de Comunicação Social da Fundep.

Obrigado.



ASSINATURA INSTITUCIONAL

COR INSTITUCIONAL

Escala PANTONE COATED:  307C
Escala CMYK:  100, 42, 16, 6
Escala RGB:  0, 105, 166

Escala CMYK:  Black 70%
Escala RGB:  111, 111, 110 

O padrão cromático tem o objetivo de padronizar a comunicação e é fundamental para a correta manutenção da 
marca. Com isso, ela ganha força na memória daqueles que relacionam-se com ela. Sempre disponibilize  as referên-
cias das cores para os fornecedores. Isso evitará distorções no padrão cromático nos materiais da empresa. As cores 
de apoio são utilizadas na construção de elementos gráficos de apoio à marca em materiais específicos e, se utiliza-
das, devem ser previamente avaliadas e aprovadas pela Assessoria de Comunicação da Fundep.

A logomarca é a assinatura institucional  da Fundep,  e deverá ser usada em todas as suas 
manifestações visuais. Ex.: impressos, formulários,  e-mail etc.

A cor institucional deverá seguir o padrão cromático de referência indicado, independente do 
suporte ou tipo de tinta. O resultado não deverá apresentar diferença de tonalidade com a cor 
de referência.



Esta é a logomarca preferencial, ou seja, é a principal forma de apresentação da marca Fundep
e será recomendada sempre em primeira instância, mas somente nos casos onde sua área de
aplicação seja favorecida.

Escala PANTONE:  307C
Escala CMYK:  100, 42, 16, 6
Escala RGB:  0, 105, 166 

Escala CMYK:  Black 70%
Escala RGB:  111, 111, 110 



Regras Gerais

Assinatura institucional

ÁREA DE PROTEÇÃO

REDUÇÃO DA MARCA

A marca Fundep deve ser aplicada em uma área livre de interferências ou margens - é a área de 
respiro a fim de valorizar a logomarca sem que algum elemento exerça competição pela 
atenção do leitor. O parâmetro definido é a altura da área "X", sendo expressamente proibida a 
colocação de qualquer elemento ou corte nesta área.  A área  “X” correspondente ao quadrado 
obtido na letra D. 

Como regra geral, a marca Fundep não deve ser reproduzida em dimensões menores que:
> 20 mm em materiais impressos (sem a descrição da sigla Fundep) e > 40 mm com a 
desccrição da sigla. 
> 200 px em páginas da web  ou interfaces digitais. 
Estes valores respeitam as dimensões mínimas de redução da marca. 
Se a marca for aplicada em tamanho menor que isso, torna-se ilegível.

20 mm 200 px
40 mm



Assinatura institucional

APLICAÇÕES DA MARCA

Quando aplicada sobre fundos de cor clara (incluindo o 
branco), deve-se manter as cores institucionais da marca.

O uso da assinatura em inglês é utilizada em materiais e 
apresentações internacionais.

Aplicação em cores sobre fundo de cor clara

Aplicação em cores sobre fundo de cor escura, P&B e escala de cinza

Aplicação sobre fundos coloridos e outline

Versão outline com
fundo  Pantone 307C

Versão outline em
fundo claro

Fundo Black 70% Fundo Black 100% Escala de Cinza



Assinatura institucional

APLICAÇÕES DA MARCA

Aplicação em imagens ou vídeo

Sempre que for necessário aplicar a marca sobre fundos 
que prejudiquem de alguma forma a sua leitura, o melhor 
recurso será a utilização de um box ou tarja branca de 
forma a preservar a sua leitura. As medidas do box obe-
decem às mesmas características das descritas em “área 
de proteção”



TIPOGRAFIA INSTITUCIONAL

MALHA CONSTRUTIVA

É a família tipográfica com o objetivo de uniformizar as informações escritas e unificar a 
identidade visual da Fundep. A tipografia institucional tem o objetivo de estabelecer uma 
correspondência entre o logotipo  da Fundep e as mensagens verbais complementares.
A família tipográfica adotada é a Myriad para o alfabeto principal e a Helvetica Neue para o 
alfabeto secundário.

Myriad

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

Helvetica Neue

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

A Malha de construção é a organização espacial da logomarca.
A malha deve ser utilizada para a reprodução da logomarca em suportes tridimensionais como
placas, trófeus etc.

O grid de construção delimita sua proporção baseada no módulo “D” (página 5). A largura corresponde a 9 X e a 
altura, a 5 módulos (independentemente do tamanho em que a marca seja aplicada). As linhas da grade tendem a 
alinhar as posições dos elementos de forma organizada e definida.

9 X

5 X



ASSINATURA INSTITUCIONAL

 

ISO 9001:2008

A distância predominante entre a 
logomarca Fundep e da empresa de 
certificação deverá ser 4X ou a 
largura do selo da certificadora.

A distância predominante entre a 
logomarca Fundep e das logomarcas 
das empresas pertencentes a 
instituição deverá ser de 2X.

Esta aplicação deve ser seguida 
quando for necessário a utilização de 
assinaturas conjuntas (Ex: Órgãos e 
unidades da UFMG). A distância deve 
ser 4x entre a logomarca Fundep e a 
assinatura.

Esta aplicação deve ser seguida 
quando for necessário enfatizar 
a parceria existente entre a 
Fundep e instituições apoiadas. Ex: 
uso do logotipo UFMG. A distância 
deve ser 4x .

Esta aplicação deve ser seguida 
quando for necessário enfatizar 
a parceria existente entre a 
Fundep e instituições apoiadas. Ex: 
uso do brasão UFMG. A distância 
deve ser 4x (vide página 4)



Assinaturas institucionais
completas

ASSINATURA INSTITUCIONALASSINATURA INSTITUCIONAL - Marca Mãe

Gestão de Concursos

A Marca Mãe é a marca corporativa, que funciona como um abrigo para todas as outras marcas, 
produtos e serviços da empresa.  Utilize a logomarca principal acima e em evidência, repsitando 
um espaçamento de 2X acima e entr as logomarcas.

Exemplo: Logomarca Fundep em evidência, acima da assinatura do projeto SibratecNANO.
Espaçamento de 2X entre os elementos.



Distorção por 
expansão

Distorção por 
condensação

Distorção por 
inclinação

Distorção por 
transformação

APLICAÇÕES NÃO PERMITIDAS

Aplicação em
fundo escuro
sem legibilidade

Aplicação em imagem
sem o uso da área de respiro na cor branca

Aplicação em
fundo degradé
sem legibilidade




