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apresentação
Em todas as formas de comunicação, a marca é o elemento
com maior capacidade de estabelecer laços, vinculando
imediatamente a empresa a seu público. Quanto mais complexos
se tornam os meios de comunicação, o comportamento das
pessoas e das empresas e as possibilidades de interação, tão
mais simples se tornam as marcas, porque precisam transmitir
em poucos elementos uma forte carga de representação.
Simplificar as marcas e atualizar a estética são formas de
atender à necessidade de rápida percepção de elementos
conhecidos, espalhados pelo infinito fundo de informações a que
estamos diariamente expostos.
A identidade visual de uma empresa é um dos seus principais
patrimônios. Transmite, visualmente, seus valores, sua filosofia,
tornando-a conhecida e, principalmente, reconhecida pelo público.
Esta edição do Manual de Identidade Visual do Innovation
Center reúne as orientações de uso, aplicações e
recomendações necessárias para criar a padronização e
consolidar a sua imagem institucional.

índice
construção da marca

							6

identidade visual									8
marca & variação										11
área de proteção										12
aplicação fundos										13
aplicação cor											14
aplicação escala de cinza									15
aplicação imagens										16
aplicação / proibições										17

papelaria											18
aplicação / cartão de visita									19
aplicação / cartão de visita moderno								20
aplicação / cartão de visitante									21
aplicação / crachás										22
aplicação / fita do crachá									
23
aplicação / assinatura para e-mail								24
aplicação / papel timbrado									25
aplicação / envelope carta									26
aplicação / envelope saco									27
aplicação / bloco de notas									28
aplicação / pasta para documentos								29

slides											31
aplicação / slide 01										32
aplicação / slide de conteúdo									33
aplicação / slide 02										34
aplicação / slide de conteúdo									36
aplicação / slide final										
39

brindes											40
aplicação / camisa frente									41
aplicação / camisa costas									42
aplicação / camisa simulação									43

publicidade										47
aplicação / cartaz A3										48
aplicação / folder										49
aplicação / folheto										50
aplicação / outdoor										51
aplicação / empena										52

logo vertical										53
aplicação / caneca simulação									54
aplicação / logo vertical									55

ícone											56
cores											58
cores / códigos cromáticos									59

tipografia										61
fonte / família tipográfica									

62

construção
da marca
A proposta de marca do Innovation Center remete
ao simbolismo da lâmpada da inovação, trazendo,
subliminarmente, uma semelhança com o ícone de ligar
visto em aparelhos eletrônicos.
Além disso, faz uma alusão ao crânio do conhecimento
da marca do Grupo Tiradentes, por meio da Gestalt,
conseguindo agregar tecnologia, inovação, sem deixar
de lado todo o valor institucional conquistado pelo
Grupo em mais de meio século de atuação.

A “lâmpada”

O “botão de
ligar”

O “crânio”
visto por meio
da Gestalt

identidade
visual
A identidade visual do Innovation Center torna-se
tangível ao ser concretizada nos materiais de
expressão da marca.
Esses incluem artigos de papelaria, sinalização,
materiais de marketing e outros meios de comunicação.
O uso correto e consistente do sistema visual será o
fator determinante para uma identidade bem-sucedida.

Innovation Center é o que há de mais avançado em tecnologia e
inovação projetado em um espaço futurista. Um ambiente diferente de
tudo o que já se viu, que instiga a criatividade em cada detalhe, desde
o mobiliário, a disposição de elementos, provocando descobertas, novas
formas de aprender e preparando os nossos estudantes para o futuro.

marca &
variação
A marca é apresentada em duas versões de assinatura. A primeira, horizontal, será
preferencialmente utilizada em sinalizações de fachada, sobretudo nos processos de
produção que apresentem o volume tridimensional como resultado final. E, ainda, em
casos de aplicação em que há a necessidade de redução extrema de tamanho, como
canetas, broches ou situações semelhantes em impressos.
A segunda versão, vertical, é outra forma de aplicação utilizada nos casos em que a
orientação na horizontal não possa ser adotada.

área de
proteção
A área de proteção define as distâncias mínimas que devem separar o logotipo
de outros elementos visuais, assegurando sua correta percepção e legibilidade. É
construída definindo como referência o símbolo e, a partir dele, aplicando a distância que
corresponde à metade de sua altura, conforme vemos na figura abaixo.
Servirá como gabarito para estabelecer parâmetros de tamanho e posicionamento na
aplicação do logotipo, conforme veremos nas páginas a seguir.

x/2
x/2

x

x/2

x/2

aplicação /
fundos
O logotipo deve ser apresentado preferencialmente na versão com todas
as cores. Porém, é permitido que também se apresente em fundos variados,
conforme orientação abaixo.

aplicação /
cores
A marca pode ser aplicada em qualquer cor e em qualquer fundo, desde que
não perca legibilidade. Quando houver a utilização da marca colorida em um
fundo colorido, ela deve apresentar um contraste.

aplicação /
escala de
cinza
A marca também pode ser aplicada em escala de cinza, desde que não perca a
sua visibilidade. Para isso, segue uma orientação, tendo 25% da cor preta como
limite para manter um contraste mínimo.

85%

50%

25%

aplicação /
imagens
Nos casos em que temos imagem como plano de fundo, o logotipo deve ser aplicado
levando em consideração uma alta relação de contraste, de modo que proporcione a
percepção e leitura em sua totalidade, conforme é exemplificado nas imagens abaixo.

aplicação /
proibições
É extremamente importante seguir as regras e orientações estabelecidas
neste manual a fim de garantir a efetividade do sistema de identidade
visual da instituição. Por isso, exemplificamos ao lado algumas alterações e
distorções mais comuns que não devem ser aplicadas sob nenhuma hipótese.

Alterações de cores

Distorção das proporções

Alteração das posições dos elementos

papelaria
A papelaria tem sua importância em proporcionar o
contato direto das pessoas com os elementos que
compõem a identidade visual e suas regras, enquanto
cumprem suas funções primordiais como ferramentas
auxiliares, tanto dentro quanto fora da instituição.
Aqui serão apresentados os layouts, bem como as
orientações para sua reprodução correta.
Arquivos templates (modelos) serão disponibilizados
pelo Setor de Marketing do Grupo Tiradentes, de
modo a facilitar o processo, bastando apenas o
preenchimento dos dados na edição, se for o caso.

aplicação /
cartão de
visita
Para a aplicação nos cartões de visita estabelecemos que, para a parte frontal, teremos
apenas o logotipo aplicado, centralizado na horizontal e vertical, conforme figura abaixo.
No verso, onde teremos as informações, traremos o logotipo com área de proteção
correspondendo à metade da largura do cartão de visita, posicionado à esquerda; as
informações individuais de contato deverão estar alinhadas à direita, com a linha invisível
que divide o layout do cartão ao meio. O restante das informações ficará centralizado na
horizontal e alinhado à base do cartão.

Formato 85 x 45 mm

Insira seu nome aqui

Insira seu nome aqui

email@unit.br

email@unit.br

Cargo | Setor

Av. Murilo Dantas, 300 - Farolândia - CEP: 49032-490 - Aracaju - Sergipe - Brasil
Tel: +55 (79) 3218 2226 - Fax: +55 (79) 3218 2100 - unit.br

Cargo | Setor

Av. Murilo Dantas, 300 - Farolândia - CEP: 49032-490 - Aracaju - Sergipe - Brasil
Tel: +55 (79) 3218 2226 - Fax: +55 (79) 3218 2100 - unit.br

aplicação /
cartão
de visita
moderno
O cartão foi idealizado de forma diferente, principalmente no seu formato que foge
completamente dos modelos usuais.
Pensando assim, teremos uma faca de corte seguindo o contorno do nosso ícone. Na parte
da frente, apresentamos o ícone e na parte de trás teremos todas as informações do cartão
centralizadas, junto com um QRcode abaixo. Um cartão funcional, criativo e que agrega
todo o conceito do Innovation Center.

Insira seu nome aqui
Cargo | Setor

email@unit.br

Av. Murilo Dantas, 300 - Farolândia
CEP: 49032-490 - Aracaju - Sergipe - Brasil
Tel: +55 (79) 3218 2226
Fax: +55 (79) 3218 2100 - unit.br

aplicação /
cartão de
visitante
O cartão de visitante faz parte do sistema de controle de acesso ao Innovation Center,
monitorando e controlando a entrada e saída de alunos, visitantes, funcionários e
prestadores de serviços em todo o prédio.

aplicação /
crachás
Nosso crachá busca uma diagramação e disposição de elementos simples e modernas.
Tanto o crachá de funcionário quanto o de visitante utilizam as cores da marca, priorizando
uma identificação imediata.

31 mm

31 mm

Crachá PVC - 54 x 86 mm

NOME COMPLETO
JOSÉ OLIVEIRA SANTANA

CARGO
GERENTE

MATRÍCULA

CTPS

011111

0989858/00010-SE

R.G.

ADMISSÃO

000000000-SSP/BA

01/01/2019

DATA NASCIMENTO

TIPO SANGUÍNEO

01/01/1980

A+

Este crachá é de uso pessoal, obrigatório e intransferível.
Usar em local de fácil visualização.
Em caso de perda ou roubo comunicar imediatamente.
Av. Murilo Dantas, 300 - Farolândia
49032-490 Aracaju - Sergipe - Brasil
Tel: +55 (79) 3218 2375

aplicação /
fita do
crachá
Para aplicação do logotipo na fita para crachá, estabelecemos que a altura da área de
proteção corresponde à largura da fita; e a distância entre elas corresponde à largura da
área de proteção.
A fita será usada em duas versões. Vermelha e azul.

aplicação /
assinatura
para e-mail
Para aplicação do logotipo na assinatura de e-mail, estabelecemos que a largura da área de proteção
corresponde a 240px; as informações de contato devem estar alinhadas ao topo da palavra TIRADENTES, à
direita, numa distância que corresponde ao mesmo espaço entre a borda da área de proteção e o símbolo.
A assinatura de e-mail será disponibilizada em formato html na página http://grupotiradentes.com/
assinaturas, seguida de instrução para a configuração correta em seus programas gerenciadores de e-mails,
conforme já é feito atualmente.

X

1/2 X

Nome Sobrenome
Função | Setor
Av. Murilo Dantas, 300 - Farolândia
49032-490, Aracaju - Sergipe - Brasil
Tel: +55 (79) 3218 2226

Nome Sobrenome
Função | Setor
Av. Murilo Dantas, 300 - Farolândia
49032-490, Aracaju - Sergipe - Brasil
Tel: +55 (79) 3218 2226

aplicação/
papel
timbrado
30mm

Para a aplicação do logotipo
no papel timbrado A4,
estabelecemos que a área de
proteção terá a altura da margem
superior, que é de 30 mm.

Cabeçalho

A área de proteção estará
alinhada à margem esquerda de
30 mm e ao topo da página.
As informações de contato virão
em duas linhas, de preferência
alinhadas logo abaixo da margem
inferior e à margem direita, ambas
de 20 mm.

Rodapé

Av. Mu ri l o D ant as , 3 0 0 - F arol ân di a - 4 9 0 3 2 - 4 9 0 , Aracaj u - S erg i pe - B ras i l
Tel : + 5 5 (7 9 ) 3 2 1 8 2 2 2 6 - F ax: + 5 5 (7 9 ) 3 2 1 8 2 1 0 0 - g ru pot i radent es .com

Tamanho A4 - 210 x 297 mm

20mm

Av. M ur i l o D antas , 3 0 0 - Faro l ândi a - 4 9 0 3 2 - 4 9 0 , Aracaj u - Sergi pe - B ra sil
Tel : + 5 5 (7 9 ) 3 2 1 8 2 2 2 6 - Fax: + 5 5 (7 9 ) 3 2 1 8 2 1 0 0 - gr upoti radentes .com

20mm

aplicação /
envelope
carta
Para a aplicação do logotipo em envelope do tipo carta, estabelecemos a altura de 40 mm
para a área de proteção e alinhamento no canto superior esquerdo.
As informações de contato virão na base, alinhadas à direita e abaixo de uma margem que
corresponde à metade da altura da área de transferência, que nesse caso será de 20 mm.

55mm

40mm

55mm

Envelope-Carta - 229 x 114 mm

20mm

Av. M u r i l o D a nt a s , 3 0 0 - Fa ro l â n d i a - 4 9 0 3 2 - 4 9 0 , A ra c a j u - Se rg i p e - B ra s i l
Te l : + 5 5 ( 7 9 ) 3 2 1 8 2 2 2 6 - Fa x : + 5 5 ( 7 9 ) 3 2 1 8 2 1 0 0 - g r u p ot i ra d e nt e s .co m

20mm

aplicação /
envelope
saco
Para a aplicação do logotipo e informações de contato em envelope do tipo saco,

35mm

estabelecemos as mesmas regras aplicadas ao envelope carta, conforme figura abaixo.

Envelope-Saco - 229 x 324 mm

20mm

Av. M u r i l o D a nt a s , 3 0 0 - F a ro l â n d i a - 4 9 0 3 2 - 4 9 0 , A ra c a j u - S e rg i p e - B ra s i l
Te l : + 5 5 ( 7 9 ) 3 2 1 8 2 2 2 6 - F a x : + 5 5 ( 7 9 ) 3 2 1 8 2 1 0 0 - g r u p ot i ra d e nt e s . co m

20mm

aplicação /
bloco de
notas
52mm

Para a aplicação do logotipo em bloco de notas (150 x 210 mm), estabelecemos que a altura
da área de proteção deve ser de 30mm, posicionada no canto superior direito da página.

30mm

Formato 150 x 210 mm

Formato 150 x 210 mm

aplicação /
pasta para
documentos
Para aplicação em pasta para documentos A4, dividimos as faces ao meio. Em
seguida, alinhamos o logotipo com a área de proteção à direita e, redimensionando
proporcionalmente, o símbolo se alinha à esquerda na linha que divide a face da capa.
Entre as linhas que dividem as duas faces aplicamos, nessas dimensões, a metade inferior do
símbolo alinhado ao topo.

Av. M u ri l o D a nt a s, 300 - Fa rol â n di a
49032- 490 - A ra c a j u - Serg i pe - B ra si l
Tel : +55 ( 79) 3218 2226
Fa x: +55 ( 79) 3218 2100
g ru pot i ra dent es. com

Pasta Documentos - 220 x 320 mm

slides
Toda apresentação em Power Point deve respeitar
as regras a seguir. Tanto a aplicação da marca quanto
posição e medida devem seguir criteriosamente as
orientações ilustradas nas próximas páginas, mantendo
uma padronização nas apresentações.
Temos duas opções de slides. A primeira segue uma
linha mais tradicional, utilizando somente a marca como
elemento visual, já a segunda segue uma linha mais
moderna com a utilização de cores e elementos que
deixam o layout muito mais chamativo.

aplicação /
slide 01
Para aplicação do logotipo na abertura de apresentações de slides do tipo PPT, a altura
da área de proteção deve corresponder a 1/3 da altura do slide, com alinhamento
centralizado horizontal e verticalmente.

x/4

x

Lorem ipsum

aplicação /
slide de
conteúdo
Para os slides de conteúdo, o logotipo deverá ser posicionado no canto inferior direito, numa altura
que corresponde a 1/8 da altura do slide. Essa mesma medida de altura serve como distância para as
margens e posicionamento dos textos, conforme observa-se abaixo.
A divisão do layout ao meio cria duas colunas, que facilitam a organização de textos e imagens. É
possível observar abaixo algumas possibilidades.

Lorem ipsum

x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo

consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in

consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in

hendrerit in vulputate velit esse molestie

hendrerit in vulputate velit esse molestie

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla

x/8

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla

Lorem ipsum

Lorem ipsum

aplicação /
slide 02
Para aplicação do logotipo na abertura de apresentações de slides do tipo PPT, a altura
da área de proteção deve corresponder a 1/3 da altura do slide, com alinhamento
centralizado horizontal e verticalmente.

x/4

x

Lorem ipsum

aplicação /
slide de
conteúdo
Para os slides de conteúdo, o logotipo deverá ser posicionado no canto inferior direito, numa altura
que corresponde a 1/8 da altura do slide. Essa mesma medida de altura serve como distância para as
margens e posicionamento dos textos, conforme observa-se a seguir.
A divisão do layout ao meio cria duas colunas, que facilitam a organização de textos e imagens. É
possível observar abaixo algumas possibilidades.

Lorem ipsum

x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo

consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in

consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in

hendrerit in vulputate velit esse molestie

hendrerit in vulputate velit esse molestie

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla

x/8

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla

Lorem ipsum

Lorem ipsum

aplicação /
slide final
Para o slide final, temos as mesmas proporções e posicionamento do logotipo presentes no slide de
abertura. O que muda são as cores. O fundo é cinza (75% preto) e o logotipo é aplicado em negativo.
Informações adicionais de contato podem vir abaixo da área de proteção.

x

x/4

/ tiradentesinnovation

/ tiradentesinnovation

brindes
Os brindes também podem ser importantes ferramentas
de marketing para a instituição, desde que sejam aplicados
de maneira que se reconheçam um padrão de qualidade de
material e organização visual.
Veremos a seguir algumas regras e exemplos de
reprodução do logotipo que foram estabelecidos para
esses casos.

aplicação /
camisa
frente
Devido à variação de tamanhos e padrões de corte de camisetas, não é possível utilizarmos a própria
peça como referência para estabelecer regras de proporção e posicionamento.
Portanto, para a aplicação no tamanho máximo para a parte frontal, o logotipo virá com a largura da área
de proteção em 30 cm, tendo como foco centralizar no tórax.
Para a aplicação em tamanho mínimo, a largura de 10 cm foi estabelecida e o posicionamento se dará
do lado esquerdo do tórax, onde se poderia colocar um bolso.

30 cm

10 cm

Camisa Frente

aplicação /
camisa
costas
Para a parte traseira, a aplicação do logotipo em tamanho máximo segue as mesmas orientações da
parte frontal (página anterior).
A aplicação em menor tamanho também segue a largura de 10 cm, porém, o posicionamento será
centralizado na horizontal e na altura aproximada de onde fica a região da coluna cervical.

30 cm

10 cm

Camisa Verso

aplicação /
camisa
simulação

publicidade
Dada a importância da publicidade e propaganda na
comunicação e marketing da instituição, a correta
aplicação dos componentes da identidade visual se faz
imprescindível.
A seguir, apresentamos os parâmetros para o
posicionamento e relação de proporção na aplicação
do logotipo nos formatos de mídia mais utilizados pelo
Innovation Center.

aplicação /
cartaz A3
Para aplicação do logotipo no cartaz estabelecemos que a largura da área de proteção corresponderá a
1/2 ou 1/3 da largura do cartaz. O posicionamento deverá ser no canto inferior direito e a distância das
margens, igual à metade da altura da área de proteção.

x/3

x
L

L/2

x/3

x/4

L/2
x
Cartaz A3

aplicação /
folder
Para a aplicação do logotipo nesse formato de folder, estabelecemos que a largura da área de proteção
deverá ser igual à metade da largura da lâmina central. A posição deverá ser centralizada na horizontal e
a distância da base, igual à metade da altura da área de proteção.

FUNDO

x/2

L

2/3 L

x
Folder A4 com 2 dobras

C A PA

aplicação /
folheto
Para aplicação do logotipo no folheto, estabelecemos que a largura da área de proteção corresponderá
a 1/3 da largura do folheto. O posicionamento será, preferencialmente, no canto inferior direito e a
distância das margens, igual à metade da altura da área de proteção.
A opção centralizada e alinhada à margem da base se dará quando houver a necessidade de aplicação
apenas do logotipo e das informações de contato na página, justificando, assim, sua posição.
Caso haja a necessidade de aplicar o logotipo em posição diferente das apresentadas aqui, é necessário
consultar o Setor de Marketing do Grupo.

2/3 L

2/3 L

x/2

L

2/3 L
x

x/2

L
2/3 L
2/3 L
x

Folheto 150 x 210 mm

aplicação /
outdoor
Para aplicação do logotipo no outdoor, estabelecemos que a largura da área de proteção corresponderá
a 1/4 da largura do outdoor. O posicionamento será no canto inferior direito.

x/4

L

x

Outdoor 480 x 160 mm (proporção 9 x 3)

aplicação /
empena
As empenas são grandes estruturas para a veiculação de propagandas em paredes sem
janelas de edifícios.
Nesta página temos a primeira opção, a assinatura na base, como preferencial. Ficando as
demais, somente em situações especiais, com aplicação sob orientação do Departamento
de Marketing da Grupo.

L

Empena 480 x 160 mm (proporção 3 x 9)

logo
vertical
Apesar de todas as recomendações para aplicação da marca
do Innovation Center, em alguns casos específicos, abre-se
uma exceção, a depender da peça, já que o designer pode
ter dificuldade para aplicar a marca diante de diferentes
formatos. Por isso, estipulamos uma versão vertical para
facilitar a aplicação.

aplicação /
caneca
simulação

aplicação /
logo vertical
A aplicação da marca do Innovation Center na horizontal pode comprometer sua
visualização, podendo não dar leitura e destaque ideal em alguns formatos específicos.
Diante disso, sugere-se a aplicação vertical, com o texto que antes ficava ao lado do nome
Tiradentes aplicado na parte debaixo da marca, conforme ilustração abaixo.

ícone
A utilização do ícone não sofre nenhum tipo de restrição. Ele
pode ser desconstruído, ser aplicado isoladamente e também
pode ser usado para formar elementos ou imagens como um
aglomerado ou mesmo um mosaico.
A ideia é fomentar a criatividade e a inovação que o próprio
conceito do local carrega.

cores
As cores exercem um papel fundamental para o
reconhecimento e pregnância de uma marca.
O código cromático do Grupo Tiradentes expressa a essência
e o novo posicionamento da marca e diferencia-se no
ambiente competitivo.

cores /
códigos
cromáticos
O CCGT - Código Cromático Grupo Tiradentes - foi elaborado para expressar a essência da marca e
destacar-se no mercado competitivo.
O VERMELHO GRUPO TIRADENTES é a paixão. Paixão pela educação. Além disso, é estimulante,
é a cor que chega mais rápido aos olhos. Uma cor quente, que desperta forças, pois é uma cor
guerreira. É o símbolo da vitalidade.
O AZUL GRUPO TIRADENTES é harmonia, confidência, conservadorismo, tecnologia. Estimula a
criatividade, diminui a circulação sanguínea, reduz a temperatura corporal e baixa a pressão arterial.

Código Cromático GRUPO TIRADENTES

VERMELHO GRUPO TIRADENTES
ESCALAS
CMYK: C0 M100 Y100 K0
RGB: R227 G6 B19
WEB: #E30613

100%

80%

60%

Código Cromático GRUPO TIRADENTES

AZUL GRUPO TIRADENTES
ESCALAS
CMYK: C100 M100 Y0 K0
RGB: R49 G39 B131
WEB: #312783

100%

80%

60%

O CINZA GRUPO TIRADENTES é uma cor de apoio e contraste.
Estará presente nas versões em P&B.
Código Cromático GRUPO TIRADENTES

CINZA GRUPO TIRADENTES
ESCALAS
CMYK: C0 M0 Y0 K75
RGB: R102 G102 B102
WEB: #666666
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80%

60%

tipografia
A tipografia adotada por uma empresa pode ser comparada à
nossa caligrafia. São traços e formas que se misturam entre
padrão, expressão e identificação.
É essencial, para o fortalecimento de uma marca, que sua
tipografia corporativa seja utilizada de forma consistente e
que todos os impressos institucionais sejam compostos com
a tipografia destinada a esse uso.

fonte /
família
tipográfica
A tipografia escolhida para a marca do Innovation Center foi Neo Sans Pro Bold.
A Neo Sans Pro é constituída por oito diferentes pesos e tem versatilidade para todos os usos.
Para textos corridos, os pesos indicados são: Neo Sans Light, Neo Sans Light Italic, Neo Sans
Regular e Neo Sans Italic.

Neo Sans Bold
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ
01234566780
Light
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXZ
0123456789

Light Italic
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXZ
0123456789

Italic
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXZ
0123456789

