
MANUAL DA MARCA



O InovAtiva BRASIL
O InovAtiva é um programa gratuito de aceleração em larga 
escala para negócios inovadores de qualquer setor e lugar 
do Brasil, realizado pelo Ministério da Economia e pelo 
SEBRAE, com execução da Fundação CERTI.

É o maior e mais abrangente programa de aceleração de 
startups do país, sendo uma grande oportunidade de 
conexão, visibilidade e mentoria.

O foco é ajudar empreendedores inovadores para que 
possam conquistar mercado, captar recursos e alavancar 
seu negócio.



SOBRE ESTE MANUAL
Olá,
Obrigado por seu interesse na aplicação e divulgação da 
marca InovAtiva Brasil. Neste manual, apresentamos um 
conteúdo simples e bastante didático para auxiliar a 
reprodução da marca em busca de uma identidade visual 
forte e reconhecível pelo público.

Desta maneira, os princípios aqui apresentados devem ser 
seguidos conforme os critérios aqui estabelecidos, 
consulte-os sempre que precisar e fique a vontade para 
entrar em contato com nossa equipe para esclarecer 
qualquer dúvida.

Grande abraço,
Equipe InovAtiva Brasil.



VERSÃO PRINCIPAL
A nova marca do InovAtiva não 
apresenta versões horizontais e 
verticais. Sua versão principal é 
utilizada, conforme apresentada ao 
lado, nas cores cinza e azul, sem o 
uso de qualquer símbolo conectado 
ao logotipo.

Esta é a versão prioritária, que deve 
ser utilizada sempre que possível. 
Mais informações técnicas serão 
apresentadas na sequência deste 
manual.



MONOCROMÁTICA
Quando houver a impossibilidade de 
aplicação da versão principal da marca 
apresentada anteriormente, poderá ser 
utilizado como recurso, o uso da marca de 
forma monocromática (Uma só cor).

Deve-se dar preferência para a aplicação na 
cor cinza, por apresentar melhor contraste 
em um número maior de aplicações. Na 
impossibilidade de seu uso, poderão ser 
aplicadas as alternativas em azul e amarelo 
ou ainda a versão em negativo a ser 
apresentada na sequência deste manual.

Lembre-se, a preocupação maior  será 
sempre referente a contraste, leitura e 
composição visual.



EM NEGATIVO
No mesmo sentido das aplicações 
monocromáticas, são apresentadas 
aqui as versões em negativo.

Estas versões devem ser aplicadas na 
impossibilidade da aplicação da 
versão principal e apresentam como 
benefício, o bom contraste em fundos 
escuros.

Deve-se dar preferência para o uso da 
versão principal, com o texto em 
branco e a letra “A” central em azul, 
desde que não comprometa a 
legibilidade e o contraste. Como 
opções secundárias, são 
apresentadas outras versões.



ESCALA DE CINZA
Quando houver a necessidade da aplicação 
da marca em escala de cinza, como em 
impressões ou outras aplicações que 
demandem um baixo custo de produção, 
deverá ser aplicada a versão apresentada ao 
lado, de forma a atingir resultados 
semelhantes a versão principal sem que se 
perca contraste.

De forma secundária, existe ainda a 
possibilidade da aplicação da versão 
monocromática em cinza, caso haja a 
necessidade.



REDUÇÃO MÁXIMA
Os limites de redução máxima devem 
ser obedecidos para que a legibilidade 
da marca não seja prejudicada.

No meio impresso, o menor tamanho 
a ser utilizado é de 20mm de extensão 
quando utilizada a versão principal da 
marca e de 15mm quando utilizada as 
versões monocromáticas.

No meio digital, o menor tamanho a 
ser utilizado em ambas as versões da 
marca é de no mínimo 100 pixels.
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ATENÇÃO
Para melhor visualização, os exemplos acima NÃO
estão em escala real (1:1) 

Versão Principal 20mm

Versão Monocromática 15mm

100 Pixels



ÁREA DE PROTEÇÃO
Para manter a integridade da marca 
InovAtiva, deve sempre haver um espaço 
mínimo entre ela e outras marcas ou 
informações presentes na comunicação.

Esse espaço de proteção ficou definido a 
partir das dimensões da letra “O” como 
apresentado no diagrama ao lado.



PALETA DE CORES
As cores institucionais da marca 
InovAtiva são o azul, o amarelo e o 
cinza nas tonalidades e descrições 
apresentadas ao lado.

Como apoio, foram geradas outras 
tonalidades mais claras e mais 
escuras que podem ser utilizadas 
tanto no meio digital quanto no 
impresso. #009CA0

R 000 G 156 B 160
C 80 M 15 Y 40 K 00
Pantone 320C

#FFF05A
R 255 G 240 B 90
C 05 M 00 Y 75 K 00
Pantone 100C

#4B4B4B
R 75 G 75 B 75
C 00 M 00 Y 00 K 85
Pantone 7540C



TIPOGRAFIAS
As tipografias institucionais também fazem 
parte de uma Identidade de Marca bem 
estruturada.

Para a marca InovAtiva foram selecionadas 
duas tipografias. A primeira delas, de nome 
“Khand”, foi selecionada para uso em títulos 
e subtítulos. A segunda, “Helvetica Neue”, 
por sua vez, foi selecionada para textos e 
documentos.

Ambas as tipografias apresentam diversos 
pesos, ampliando o uso e facilitando a 
criação de hierarquia visual.

Tipografia Helvética Neue Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Tipografia Helvética Neue Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Tipografia Helvética Neue Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Tipografia Khand Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Tipografia Khand Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890



GRAFISMOS
Uma Identidade de Marca forte 
demanda a construção de um 
universo visual de elementos que 
darão apoio a assinatura visual (logo). 

Assim como a marca, o universo 
visual também evolui com o tempo. 
Desta maneira, os elementos aqui 
apresentados podem e devem ser 
utilizados, mas não impossibilitam ou 
engessam a evolução desse universo.

A marca InovAtiva apresenta 03 
principais elementos (símbolo, 
conexões e padrão) que serão 
apresentados individualmente na 
sequência.



GRAFISMO | SIMBOLO
O símbolo ao lado foi criado originalmente como 
o símbolo da marca InovAtiva,  acompanhando 
o logo por várias edições. 

Em 2019, porém, efetivou-se a versão da marca 
composta apenas pelo Logotipo (parte escrita) 
devido a uma dificuldade de aplicação e pouca 
flexibilidade do ícone em questão.

Desta forma, optou-se por sua transformação, 
dando mais liberdade a seu eixo de rotação e 
suas cores, transformando-o em um grafismo 
da marca que remete a diversos conceitos 
como comunicação, expressão, foguete, etc. 
Seu uso deve ser feito em ângulos positivos 
(entre 0º e 180º), ou seja, sem que a seta aponte 
para baixo.



GRAFISMO | CONEXÕES 01
Conexões são o objetivo fundamental 
do Programa. Gerar conectividade, 
unir pessoas, misturar ambientes, 
planejar ideias, estimular inovação, 
criar e cocriar, tudo estimulado por 
uma rede que serve como guia para 
melhores resultados.

Desta maneira, as conexões não 
podiam estar de fora de nossos 
padrões de grafismos



GRAFISMO | CONEXÕES 02
A primeira variação da aplicação das 
conexões é o preenchimento de alguns 
triângulos, adicionando dinamicidade.

Este grafismo deve ser utilizado com 
cuidado, pois as formas preenchidas trazem 
um maior nível de informação que pode 
causar poluição visual se trabalhado com 
outros elementos complexos ou grande nível 
de informação.



GRAFISMO | CONEXÕES 03
Uma segunda variação das conexões 
é o trabalho de suas formas em uma 
técnica conhecida pelo nome de “Low 
Poly”. Ou seja, o trabalho de diversos 
polígonos, construíndo a mensagem 
de conexão e unidade visual.

Não necessariamente a imagem 
precisa ser utilizada da mesma forma 
que aparece ao lado. O grafismo ao 
lado tem a intenção de demonstrar a 
técnica.

O acabamento das páginas deste 
manual utilizam a simplificação da 
técnica como detalhe visual de reforço 
da marca, por exemplo.



GRAFISMO | PADRÃO
Utilizando a letra “A”, característica da marca 
InovAtiva, foi criado um padrão de reforço do 
símbolo.

Suas cores podem variar de acordo com a 
necessidade, sendo trabalhadas 2 a 2 ou 
mesmo de maneira monocromática.



APLICAÇÕES
As aplicações são as diretrizes deste 
manual postas em prática e servem 
como guia para inspirar novas 
criações e a própria evolução da 
marca InovAtiva Brasil.

Nas páginas seguintes serão 
apresentadas aplicações como, 
Cartão de Visitas, Capa da Facebook, 
Postagem no Instagram, Papel 
Timbrado etc. 



CAPA FACEBOOK

INSCREVA-SE NO CICLO 2019.1
ATÉ O DIA 11/03

Conexão, visibilidade e mentoria no maior programa de startups do país



INSTAGRAM

O CICLO 2019.1
JÁ ESTÁ ABERTO!

JÁ CONFERIU
NOSSO NOVO

SITE?



CARTÃO DE VISITA

JANICE RODRIGUES MACIEL
Coordenadora de Projetos

jgm@certi.org.br
(48) 3239-2018

www. InovAt i va .com.br



PAPEL TIMBRADO



Este Manual foi desenvolvido 
pelo Mood Lab. Em caso de 

dúvidas, entre em contato 
pelo e-mail:

contato@moodlab.com.br

www.mood lab .com.br


