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ESTRATÉGIA DA MARCA

POSICIONAMENTO
Toda rede inteligente é possível de se consolidar quando 
construída sobre três basilares: eficiência, confiabilidade e 
sustentabilidade. Tendo estes três como base, o INRI, 
Instituto de Redes Inteligentes da UFSM, preza por 
estratégias e ações de excelência, eficácia e qualidade na 
execução de suas atividades ligadas a essa área deveras 
emergente e tão indispensável ao nosso tempo. Com uma 
rede profissional multidisciplinar, o INRI tem como 
norteador a adaptabilidade para com a diversidade de 
ideias, prezando sempre pelo desenvolvimento conjunto de 
soluções criativas que se antecipam às demandas da 
sociedade.

PRINCÍPIOS
Confiabilidade
Transformação
Sustentabilidade

PERSONALIDADE
Cooperatividade
Seriedade
Eficiência
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LOGOS

A forma final da marca do INRI foi 
desenvolvida em conjunto com o 
grupo que ajudou nos passos iniciais 
do Instituto.
Dentro dos conceitos que regem o 
projeto do INRI, a marca, da mesma 
forma, transmite confiança e 
seriedade pela sua robustez, mas 
flexibilidade e adaptabilidade pelas 
suas curvas.  Sua tipografia é 
moderna, referindo-se a uma ligação 
constante com o seu tempo.



IMPRESSÃO DIGITAL

12mm 40px
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A redução mínima é aquela em que 
ainda seja possível ter uma leitura 
clara da marca. Assim, é 
recomendável que o valor mínimo 
horizontal para uso em impressões 
seja de 12mm, enquanto para uso no 
meio digital, de 40px; em ambos os 
casos, a proporcionalidade deve ser 
mantida.

Quanto ao arejamento, antes de 
uma regra para o uso, é sugerido o 
bom senso. A marca do INRI, assim 
como qualquer outra, não deve 
competir por espaço. Um 
espaçamento mínimo deve, claro, ser 
garantido para a marca; por 
definição, portanto, é sugerido um 
arejamento igual à largura da letra “i” 
do logotipo coincidente ao tamanho 
da marca utilizado na arte.
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Quando houver ou for requerido a 
utilização da marca em uma escala 
maior, recomenda-se o uso da mesma 
com o significado do acrônimo que 
compõe o logotipo da marca.

É previsto, também, uma versão da 
marca toda em branco para quando 
utilizada sobre fundos sólidos ou que 
comprometam a legibilidade da 
marca em sua forma primária.

Neste caso, a redução máxima deverá 
ser, para impressão, de 2,5cm, 
enquanto para versões digitais, 100px. 

Para o arejamento, segue a mesma 
consideração do para o formato 
primário de utilização da marca.

3,5 cm 100 px



DIRETRIZES DA MARCA 08

Não aumente ou diminua 
desproporcionalmente a marca.

Não recrie a marca alterando a posição
do símbolo ou logotipo ou adicionando

elementos à mesma.

Não altere as cores da marca, mesmo que por
cores monocromáticas às da paleta original.

Não utilize a marca branca em situações
onde a legibilidade seja dificultada.

Não use a marca em um tamanho
tal que a mesma fique pixelizada.

Não use a marca em cores sobre fundos de
cor predominante análoga à paleta principal.
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Tipografia
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FONTES PRIMÁRIA

Aller Display
Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

tetuer adipiscing elit, sed diam.

!@#$%&âãöúù 
1234567890 

Aller Display é uma fonte moderna e que, portanto, ajuda 
a transmitir tipograficamente o que a marca se propõe 
de modo simbólico, uma vez que é utilizada no logotipo 
da mesma. É recomendado, portanto, que não se faça 
uso desta fonte para blocos de texto com mais de uma 
sentenca em linha.
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FONTES SECUNDÁRIA

Source Sans Pro é a fonte secundária utilizada na marca 
do INRI, e a mais recomdendada a ser utilizada em 
apresentações e documentos.
Seu corpo sem serifas e de aspecto linear projeta uma 
imagem de precisão e inovação, conceitos norteadores 
do trabalho desenvolvido no Instituto.

Source Sans Pro
Source Sans Pro Extra Light
Source Sans Pro Light
Source Sans Pro Regular
Source Sans Pro Semibold
Source Sans Pro Bold
Source Sans Pro Black

Variações Corpo de texto e caracteres especiais

áàêõö !@#$%?

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. 
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A paleta de cores da marca é relativamente simples: foram 
utilizados tons semelhantes aos do azul e do verde com os 
quais foi pintado o prédio localizado na UFSM. Com isso, é 
reforçada a unicidade marca-Instituto.
Como por consequência, foi decidido não ter outras cores para 
compor a marca que não as próprias do Instituto; assim, como 
secundária, há apenas a cor branca.

VERDE-MAR

C79 M12 Y46 K1 
R0 G159 B152 

HEX #009f98 

C99 M84 Y41 K45 
R26 G41 B71 

HEX #1a2947 
PMS 2767 PMS 32721 

BRANCO

C0 M0 Y0 K0 
R255 G255 B255 

HEX #FFFFFF 




