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Marca Finep
Agora que temos todo o embasamento do Branding e da nossa Plataforma da Marca, vamos potencializar a Finep por meio da nossa Marca.

Sua força é construída no nosso dia a dia, por meio de comunicações consistentes em todos os pontos de contato, com todos os nossos públicos. 

Nosso símbolo re�ete a Rede de Inovações.  
Flexível e dinâmico, ele representa a wconexão para ir além e transformar o país.

Uma Marca que indica o futuro. Um nome próprio, com um descritivo que reforça nosso negócio.

Atenção: nosso nome Finep não é uma sigla, por isso o usamos sempre em caixa baixa. Nosso descritivo é Inovação e Pesquisa, e 
é ele que deve sempre assinar com a nossa Marca. Sua função é descrever nosso negócio, de forma clara e suscinta.
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A Marca Finep
A Marca Finep é formada por símbolo + logo + descritivo.  
Seu uso preferencial é sobre fundo branco.
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Proporção da Marca
Para que nossa Marca �que legível e sem distorções, é preciso respeitar suas proporções.  
Nunca reconstrua a Marca. Utilize sempre os originais eletrônicos fornecidos pela Finep.

x

A unidade de medida usada “X” equivale à altura do círculo inferior da Marca e ao pingo da letra “i”, conforme diagrama acima.
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Tipografia
A Kievit é a família tipográfica da Finep. Deve estar presente em todos os títulos, highlights e textos.

light
Regular
Medium
Bold
ExtraBold
Black

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Tahoma Regular
Tahoma Bold

Variação de pesos tipográficos

os diferentes pesos tipográficos devem ser utilizados de forma a privilegiar informações, destacando determinado conteúdo. 
Evite variações em excesso em um mesmo texto. 

Fonte de sistema 
Na ausência da família tipográfica Kievit, deve ser usada a fonte de sistema tahoma.
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Paleta de cor
Cada uma de nossas cores é singular e possui identificações próprias que as definem.  
o uso correto das cores principais e de apoio da Finep é fundamental para gerar reconhecimento pelo público.

Sendo assim, siga sempre as especificações ao lado para cores em CMYK, Pantone® e RGB na reprodução de todas as peças de comunicação.

Cores secundárias 

As cores secundárias da Finep dão mais flexibilidade à sua comunicação. 
A paleta de cor traz cores vivas em tons sóbrios para inspirar inovação 
sem perder solidez e seriedade. Essas cores devem exercer um papel de 
apoio em relação às cores principais.Laranja

Pantone® 1665 C

C 0 M 75 Y 100 K 0

R 221 G 79 B 5

Verde

Pantone® 7721 C

C 90 M 0 Y 40 K 55

R 0 G 80 B 81

Cores principais

As cores principais da Finep 
são as cores da nossa Marca, 
verde e laranja.

Roxo
Pantone® 7677 C
C 70 M 80 Y 0 K 0
R 105 G 80 B 161

Preto
C 0 M0 Y 0 K 100
R 255 G 255 B 255

Amarelo
Pantone® 7548 C
C 0 M 28 Y 93 K 0

R 255 G 191 B 0

Cinza
Pantone® Cool Gray 8 C

C 0 M 0 Y 0 K 55
R 138 G 140 B 142

Azul
Pantone® 7459 C
C 75 M10 Y 10 K 15

R 0 G 152 B 186

Verde
Pantone® 7488 C
C 56  M 0  Y 91  K 0
R 120  G 224  B 61

Branco
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A Marca em negativo
Quando for aplicada sobre fundo verde, a Marca em negativo deve ser utilizada. 
Esta versão só deve ser usada sobre o fundo verde Finep.
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A Marca em uma cor
Quando houver limitações técnicas e não for 
possível a reprodução da Marca em suas versões 
preferenciais, as versões em preto e branco devem 
ser utilizadas.

A versão branca também pode ser utilizada sobre 
fundos fotográ�cos, estampados e de cores que não 
pertençam à paleta de cores da Finep. Ela só deve 
ser utilizada onde não houver legibilidade para 
a versão principal da Marca 
convivência com fotogra�a).
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Arejamento Tamanho mínimo

Para manter sua legibilidade, são indicados também 
os tamanhos mínimos da Marca.

Para manter a integridade da Marca Finep, deve-se manter um 
espaço mínimo entre ela e outras informações presentes na 
comunicação. Esse espaço, também chamado de arejamento, está 
demarcado no diagrama acima e é de�nido pelo “X”, altura da 
letra “n” do logo.

25 mm

O�set

Digital

90 px

15mm

Exceção

redução máxima sem o tagline 
“Inovação e Pesquisa”.

x
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Convivência com a Marca MCTI
A distância entre a Marca do MCTI e do Governo  
é xa, e sempre que a Marca FInep assina junto com  
elas, deve-se respeitar essa distância e uma proporção  
entre as três.

Primeira Opção (alinhamento horizontal) 

A distância da Marca Finep para a Marca do MCTI 
é “X”, determinada pela altura da letra “b” da Marca 
do Governo Federal. O alinhamento é pela base da 
Marca Finep e a da Marca do Governo.

Segunda Opção (alinhamento vertical) 

A distância da Marca Finep para a Marca 
do Governo é ‘X’, determinada pela 
altura da letra “b” da Marca do Governo 
Federal. O alinhamento é pelo “p” de 
Finep, à direita.

Quando usadas sobre o fundo verde 
Finep, as Marcas se comportam como 
mostrado ao lado, tanto para a versão 
horizontal, quanto vertical.
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Convivência com a Marca MCTI
A distância entre a Marca do MCTI e do Governo é xa,  
e sempre que a Marca Finep assina junto com elas, deve-se 
respeitar essa distância e uma proporção entre as três.

Terceira Opção (alinhamento horizontal) 

A distância da Marca Finep para a Marca do 
MCTI é ‘X’, determinada pela altura da letra “b” da 
Marca do Governo Federal.  
O alinhamento é pela base da Marca Finep  
e a da Marca do Governo.

Nas assinaturas com mais de um órgão ou 
entidade, deve-se observar o grau de envolvimento 
com o que está sendo comunicado. A Marca do 
Governo Federal cará sempre à direita.

Quarta Opção (alinhamento vertical) 

A distância da Marca Finep para a Marca do 
MCTI é ‘X’, determinada pela altura da letra “b” da 
Marca do Governo Federal. 

 

O alinhamento é pela base da Marca Finep 
 

e a da Marca do Governo.

Nas assinaturas com mais de um órgão ou 
entidade, deve-se observar o grau de envolvimento 
com o que está sendo comunicado. A Marca do 
Governo Federal cará sempre à direita.

Outra Marca

Outra Marca
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Convivência com outras Marcas
Sempre que a Marca Finep aparecer junto com outras Marcas em qualquer peça de comunicação,  
é preciso reservar um espaço mínimo entre elas. Esse espaço corresponde a 2x, sendo ‘X’ a altura 
da letra “n” do logo.

Outra Marca
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Não aplique recursos 
gráficos na Marca, 
como sombras.

Não distorça a Marca.

Não desloque o 
simbolo da Marca de 
sua posição original.

Não aplique 
gradiente na Marca.

Não altere as  
cores da Marca.

Não altere as cores do 
descritivo, nem dos 
círculos da Marca.

Não troque a tipografia 
da Marca.

Não aplique volume à Marca 
ou nenhum outro efeito.

Não enquadre 
a Marca.

Não altere a posição 
do descritivo.

Não utilize nenhuma  
das variações do símbolo  
junto com a Marca 
(ver próxima página).

Usos incorretos da Marca
Ao comunicar a Marca Finep, é fundamental ser consistente 
para garantir sua leitura correta.

Veja, abaixo, alguns exemplos de aplicações incorretas.



Este Guia da Marca apresenta os diversos aspectos da personalidade 
da Marca Finep. Pode apresentar variações de cores e formatos 
quando impresso. Para referência de produção e impressão, deve 
sempre ser considerada a escala Pantone® para a delidade das 
cores. Todas as peças desenvolvidas devem ser aprovadas pela área 
de Marketing da Finep.

Para mais esclarecimentos, entrar em contato com o Departamento 
de Marketing: marketing@ nep.com.br




