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sobre imagens

Proibido (Detalhes, Formatos e Cores)

INTRODUÇÃO
Este manual traz um conjunto de
diretrizes para orientar o uso da marca da
FAINOR em suas diversas aplicações.
Essas orientações deverão ser utilizadas
como material de apoio para preservar a
identidade e a linguagem da marca, e também
garantindo a utilização correta da marca
FAINOR.
A aplicação das normas, é essencial para
a consolidação e preservação da identidade.
Por isso as instruções de uso devem ser
integralmente respeitadas, para que a marca
possa identificar a empresa junto ao seu
público - funcionários, colaboradores, alunos e
demais - com unidade e permanência.
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A MARCA
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AS CORES INSTITUCIONAIS
Abaixo está a apresentação do logotipo
nas suas cores e formato padrão. As cores
principais do logotipo da FAINOR, são: preto,
vermelho e branco.
A cor vermelha simboliza o poder, é a
cor que se associa com a vitalidade, contribui
também para a confiança em si mesmo, a
coragem e uma atitude otimista ante a vida.
A cor preta aqui com o objetivo de
contrastar com a cor vermelha, remete a
sofisticação, requinte, formalidade e poder.
A cor branca, por sua vez, representa
neutralidade, liberdade, ordem, simplicidade
e dignidade.
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VERSÃO COR
Aqui estão representadas as variações
das cores institucionais da marca FAINOR.
A versão em fundo branco, por possuir
grande impacto visual, deve ser priorizada em
vídeos e impressos.

CORES
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CMYK:
RGB: 		
Pantone:
Web:		

0 - 0 - 0 - 100
0-0-0
Black C
#000000

CMYK:
RGB: 		
Pantone:
Web:		

0-0-0-0
255 - 255 - 255
White
#ffffff

CMYK:
RGB: 		
Pantone:
Web:		

0 - 100 - 100 - 0
255 - 0 - 0
485 C
#ff0000

VERSÃO RETÍCULA
As versões em retícula devem ser
utilizadas em impressões de uma cor
(monocromática).

CORES

vermelho:
0 - 100 - 100 - 0
rosa-tropical: 0 - 60 - 60 - 0

50% preto:
branco:

0 - 0 - 0 - 50
0-0-0-0

50% preto:
preto:		

0 - 0 - 0 - 50
0 - 0 - 0 - 100
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VERSÃO TRAÇO
Use a versão traço quando houver
limitações técnicas, em materiais nas quais a
assinatura precise ser impressa em silkscreen,
aplicada como recorte de vinil ou relevo.

CORES
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vermelho:

0 - 100 - 100 - 0

branco:

0-0-0-0

preto:		

0 - 0 - 0 - 100

ENTRELINHAS, ENTRELETRAS E
KERNING DO NOME COMPLETO
E TIPOGRAFIA
Para padronizar o entrelinhas entre o
nome FAINOR e o nome completo da mesma,
foi estabelecido o seguinte padrão.
A Futura é uma família tipográfica sem
serifa considerada como um dos símbolos do
modernismo no design gráfico.
Na identidade da FAINOR, existe a
aplicação de duas variações dessa família
tipográfica, sendo a Futura XBlk BT para a sigla
e a Futura Hv BT para o nome completo da
instituição; a segunda poderá ser usada para
títulos, slogans, submarcas, tópicos e textos
curtos de destaque.

A partir da metade da altura (d) do nome
FAINOR, pega-se 1/4 dessa metade para
estabelecer a distância entre o nome FAINOR
e o nome completo. Lembrando que o nome
completo tem o limite (largura) igual ao nome
FAINOR.
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ENTRELINHAS, ENTRELETRAS E
KERNING DO NOME COMPLETO
E TIPOGRAFIA
Para o nome FAINOR, foi usado um
TRACKING de valor -13 para sua formação
inicial e depois um ajuste de kerning manual
entre as letras A, I e N, deixando estas com
uma distância igual, a mesma entre o círculo
que substitui a letra O.
Já para o nome completo foi utilizado
um tracking de valor -20, lembrando que este
respeita o limite lateral do nome FAINOR.

Futura XBlk BT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZ
abcdefghijklmnopqrstuvwyxz
0123456789
Futura Hv BT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZ
abcdefghijklmnopqrstuvwyxz
0123456789
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ÁREA DE PROTEÇÃO E REDUÇÃO
MÍNIMA PARA IMPRESSOS
Para otimizar a leitura, à partir do
padrão criado na página anterior e criar uma
proporção harmônica com o suporte, deve
sempre haver um espaçamento mínimo
entre a marca da FAINOR e outros elementos
presentes na comunicação.
Os diagramas a seguir representam essa
proporção a partir de M.

M é a metade da medida horizontal da marca.

Para que a marca não perca legibilidade
e possa ainda ser aplicada de forma
completa, é necessário que se respeite
o mínimo de redução (2,5 cm).

Sempre que a marca da Fainor aparecer
com menos de 1,5 cm de largura,
utilizar a marca sem o nome completo
da instituição.
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FORMA DE APLICAÇÃO
A aplicação do símbolo da marca
da FAINOR e sua tipografia não pode ser
modificada em nenhuma versão.
Utilize sempre a versão mostrada
abaixo.
Formato Horizontal (Padrão)

Formato Vertical
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APLICAÇÃO SOBRE OUTRAS
CORES
O ideal é manter a cor original da marca
(variações básicas vistas na página 5) quando
o fundo não interferir diretamente na mesma,
ou quando a cor de fundo for visualmente tão
clara quanto a habitual.
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APLICAÇÃO SOBRE IMAGENS
Caso as imagens sejam produzidas,
é fundamental prever áreas limpas para
a assinatura da marca de preferência nas
suas cores institucionais e acima de tudo, se
destacar, ter um contraste favorável.
Mas quando não for possível aplicar a
marca da FAINOR sobre uma determinada
parte da imagem, utilizar a seguinte regra:
sempre que for ilegível, a marca (tipografia
+ símbolo + slogan) deverá ser aplicada em
BRANCO.
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APLICAÇÃO SOBRE IMAGENS
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APLICAÇÃO SOBRE IMAGENS
Caso não haja nenhuma área
monocromática o suficiente para contrastar com
o logotipo da FAINOR nas cores institucionais
padrão, pode-se criar um box (quando apenas
o logotipo for inserido) ou uma strip (além
do logotipo outras informações que serão
adicionadas) na cor branca, vermelha ou
preta para garantir legibilidade.
Nesses casos, a área de proteção mínima
deve sempre ser respeitada.
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APLICAÇÃO SOBRE IMAGENS

www.fainor.com.br
(77) 3161 - 1000
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APLICAÇÃO SOBRE IMAGENS

www.fainor.com.br
(77) 3161 - 1000
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APLICAÇÃO SOBRE IMAGENS

www.fainor.com.br
(77) 3161 - 1000
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USO PROIBIDO - detalhes
Ao comunicar a marca da FAINOR para
o público (interno e externo), é fundamental
ser consistente para que ela tenha visibilidade
e credibilidade.
Portanto, ela nunca deve ser aplicada
fora dos padrões determinados neste manual.
Abaixo, apresentamos alguns exemplos de
usos incorretos da marca.

Não aplicar a marca usando outras
cores a não ser as definidas neste
manual.
Não adicione sombras ou outros
artifícios gráficos.

Não adicione linhas de contorno a
marca, independente da cor.

Não altere as cores originais da marca,
não importa o motivo.
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USO PROIBIDO - formatos

Não aplicar a rotação a marca, não
importa o sentido.

Nunca mudar a proporção de altura ...

tampouco a largura.

Não alterar a proporção do símbolo
existente na marca.
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USO PROIBIDO - cores
Se possível não aplicar o logotipo da FAINOR
com as cores institucionais padrão, sobre as
cores:

• verde, uma vez que a cor institucional
vermelha, não se contrasta com esta,
em alguns casos, podendo causar até
confusão (daltônicos).

• azul (dependendo do tom), uma
vez que a combinação dessa cor com
a também cor institucional vermelha,
pode provocar “cintilação”, causando
desconforto visual, principalmente em
formatos p/ TV e web.
• laranja, assim como na cor verde,
não há destaque da cor institucional
vermelha.
24

25

26

