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O propósito do projeto ONG’s Paulistanas propõem oportunidades e aprendizados
tanto para as instituições quanto para os alunos.
Para a ONG, existe uma oportunidade de renovação da marca, de estruturação
interna visando melhorar a imagem da instituição perante a sociedade e o públicoalvo. A ONG que foi escolhida por nós, a Agência 404, cuida de pessoas com HIV/
AIDS, com o intuito quebrar preconceitos em relação à doença e sempre ser
lembrada pela sociedade.
Já para nós, alunos, temos a experiência de trabalhar com o terceiro setor, criar um
material importante para nosso portifólio, aprimorar técnicas e principalmente,
exercer a realidade de tratar com um cliente de verdade.
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PENSAR

Instituição
Nome: Instituto Vida Nova Integração Social Educação e
Cidadania.
Comunidades Atendidas: Portadores de HIV/Aids,
familiares e envolvidos no ciclo social do atendido.
Filosofia e Objetivos da Instituição: Promover a
solidariedade na sociedade civil através de ações dirigidas
às pessoas infectadas com o vírus HIV, doentes de
AIDS, seus familiares e amigos, visando a melhoria da
qualidade de vida.

Histórico da Instituição
Histórico: Fundada por Américo Nunes Neto, em
maio de 2000, o Instituto Vida Nova atua nas áreas
de cuidado às pessoas portadoras de HIV/AIDS e
previne contra o contágio de DST’s.
Atividades: A instituição promove e apoia diversos
projetos, tanto para prevenção da doença, através
de orientações aos portadores do vírus quanto para
a integração delas na sociedade, visando minimizar
qualquer tipo de estigma ou preconceito.
A instituição se difere das demais por meio da priorização
do paciente de maneira geral, visando seu bem estar
físico, psicológico e espiritual, apoiando familiares e
próximos à reintegração social.
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Missão, Visão e Valores

Manifesto

Missão: Promover a solidariedade na sociedade civil através
de ações dirigidas às pessoas soropositivas, seus familiares
e amigos, visando a melhoria da qualidade de vida de todos.
Também a conscientização e a prevenção contra as DST’s,
através de eventos, palestras, estudos nas escolas para a
vigilância sobre doenças sexuais ainda na adolescência.
Visão: O principal objetivo é ser reconhecida por
excelência no atendimento, por ter ações para o
desenvolvimento de pessoas e grupos através da
valorização do ser humano.
Valores:
Ética - Sigilo - União
Justiça e Igualdade
Solidariedade
Direitos e Deveres
Responsabilidade Social
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Posicionamento

Objetivos de Comunicação
Os objetivos de comunicação foram divididos
em estágios para que, gradativamente, os
valores sejam pecebidos pelo público-alvo.
1. Informar: divulgar um serviço que é,
desconhecido no mercado; explicar a forma como
a instituição trata os pacientes; reduzir o receio dos
investidores; construir a imagem da ONG. Tudo com o
propósito de atrair investidores.

“Uma Instituição que está comprometida
com o ser humano”

2. Persuadir: encorajar pessoas à fazerem parte do
time; mudar a percepção dos apoiadores em relação
aos atributos do serviço; convencer a população sobre
os diferenciais da instituição, com o objetivo de trazer
investimentos de pessoas físicas ao conceito.
3.
Lembrar: trazer o público para perto, convencendoos de que quando precisarem de apoio físico, psicológico e
emocional encontrarão no Instituto Vida Nova; conscientizar
sobre onde poderão encontrar ajuda. Pensando em atrair
pacientes à um tratamento de qualidade.
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Imagem Atual
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Novo Logo
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VER

Conceito do Logotipo
A nova identidade visual do Instituto foi pensada e estruturada
para transmitir toda leveza e cuidado que deve ser tomado
ao tratar de assuntos tão delicados como as DST´s. Sua
composição, que possui tipografia e imagem fluídas, denota
o apreço e organização e estabilizam entrosamento entre
si.
A princípio, a ideia era criar um logo que pudesse ser
utilizado unitariamente no futuro, quando a composição
visual já estivesse consolidada e massificada na mente
do público-alvo. Para isso, pensou-se em ser usada uma
imagem forte, que ilustrasse os valores da instituição e
que possuísse um impacto maior de legibilidade em
relação à parte escrita. Assim, formou-se o semicírculo
que envolve e compõe as iniciais do Instituto, “V” e “N”.
A inserção é sutil, porém perceptível e delicada, além
de conter a naturalidade e uma composição fluída,
que ilustra o sentimento de organização e união
que procura criar entre pacientes, funcionários
e voluntários. Este semicírculo na imagem só é
criado após as letras iniciais, com suas curvas e
diferenças se juntarem em um único propósito,
assim também, o Instituto Vida Nova busca,
através de projetos e ações sociais, acabar com
o preconceito e constrangimento de pessoas
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doentes que precisam ser ajudadas, mostrando
à elas a melhor solução: deixar as diferenças de
lado e se juntarem em um único propósito, tornar o
mundo um lugar confortável e saudável para todos.
A tipografia presente no logotipo é composta
por duas diferentes fontes. Para a palavra
“INSTITUTO” foi utilizada a “Open Sans”, que possuí
um espaçamento largo e transmite em pequeno
nível a seriedade necessária para denominar o tipo
organizacional da ONG. Ela é apropriada pois anuncia
direta e claramente a informação que precisa ser
levada adiante, sem ocupar o espaço e importância dos
elementos prioritários do conjunto visual.
Já para a nomenclatura principal do logo, foi criada a
fonte “Vida Nova”, inspirada nas curvaturas e movimentos
presentes no elemento imagético do logotipo. As letras
iniciais são similares às presentes e inseridas na imagem
da composição, a tipografia segue o padrão estabelecido
na imagem e é formada por um formato manuscrito, que
passa humanidade, diferenciando-se da retidão transmitida
pela cor preta, totalitária nas escritas.
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Área de Influência

Diagrama de Construção
O logo é composto com o objetivo de transmitir segurança, fluidez e
harmonia. Para isso, usou-se a proporção áurea como base para o
visual clean do logo. Ela é abundante nas extremidades e conforme vai
adentrando na marca, estreita-se, inserindo a leveza do cuidado da
ONG para com o paciente mediante às suas necessidades, além de
representar os ciclos da vida.
Da mesma forma as linhas que compõem o logo possuem
oscilações que trazem uma harmonia que traz uma relação com
nossas vidas, e nos leva a uma sensação agradável e fluida.

A altura do N é igual a margem limite do logo

Para uma boa leiturabilidade é necessário ter uma
área de respiros que são utilizados para facilitar a
compreensão da imagem, deixando mais agradável
para quem está vendo, ou quem não conhece a
marca. Outro motivo muito importante é deixar uma
margem considerada segura para outro objetos, além
de facilitar a leitura do logo em pequenos tamanhos
(já que diminuindo a imagem que não tenha margem
poderia levar a uma perda de nitidez).

Proporção Áurea do icone do logo: A crescente dos círculos da
proporção, é baseada na série Fibonacci. A formula mágica ou a
regra de ouro é conhecida por tentar manipular um padrão da
natureza, digitalmente.
“Tudo é proporcional.” - Leonardo Fibonacci
O logotipo é construído em detalhes técnicos, medidas
modulares e indicações de posições e distâncias.
É o logotipo desenhado em detalhes técnicos, com
medidas modulares e indicações de posições e distâncias.
Por isso o logotipo foi criado utilizando as medidas de 36
partes de largura por 12 partes de altura, e cada linha
guia do gride constituí uma parte1 parte.
18
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Formas de Utilização

2

1

Usos Incorretos
Veja nas descrições abaixo os usos incorretos com
descrição do erro.

As permissões quanto ao uso do logo se
restringem à:

2. Apenas a parte vermelha, o “V e o “N”
destacados, para que após a identificação
automática do logo com o logotipo, a identidade
seja toda em torno deste símbolo;

4

3

1. Utilização sempre na horizontal, da forma
original, ou com leve inclinação de até 20 graus
em sentido anti-horário;

1º Desmembrar o logo, ou seja, utilizar apenas uma das
palavras em horizontal.
2º Retirar o simbolo.
3º Inverter o logo da esquerda para direita.

5
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3. Em passagens onde o fundo for escuro, como
em casos do Cinza Vida Nova, é recomendada a
utilização do logotipo todo em branco, desde o
símbolo à esquerda até a tipografia, à direita.

4º Variação de cor.
5º Separar a escrita do logo na vertical.
6º Utilizar na vertical, ou seja, o simbolo e as escritas
abaixo.
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7º Desmembrar o logo, ou seja, utilizar apenas uma das
palavras em vertical.
8º Nunca distorcer o logo.
9º Trocar a fonte utilizada.

10
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10º Separar as escritas do logo com o símbolo, tudo na
horizontal.
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Redução Máxima

O logo possui elementos visuais que podem ser danificados
conforme a diminuição e o estreitamento no espaçamento
entre eles. Sendo assim, foi estabelecido uma redução máxima,
que torna o conjunto visual com o tamanho mínimo de 23mm,
proporção que não prejudica a legibilidade e pode ser empregada
em pequenas aplicações, suprindo as necessidades.

Cores Principais

Vermelho Vida Nova

Preto Vida Nova

RGB: #a01127
R=160 G=17 B=39
CMYK: C=18 M=100 Y=88 K=9
Pantone: 200C

RGB: #222222
R=34 G=34 B=34
CMYK: C=75 M=66 Y=60 K=81
PANTONE: 419C

Cores de Apoio

RGB: #777777
R=19 G=19 B=19
CMYK: C=52 M=41 Y=41 K=24
PANTONE: 9C
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No quadro abaixo é possível encontrar a
identificação das cores, incluindo Pantone,
RGB e CMYK

|-------23mm-------|

Cinza Vida Nova
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Controles de Cores

Cinza claro Vida Nova
RGB: #cccccc
R=204 G=204 B=204
CMYK: C=23 M=17 Y=18 K=1
PANTONE: 2C
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Tipografia

Tipografia
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVXZ

Fonte Exclusiva:

Fonte Secundaria: “Open Sans”

A tipografia escolhida para ser a base e principal elemento
textual do logotipo foi a “Vida Nova”, desenvolvida
exclusivamente para ser aplicada neste projeto.

Por outro lado, foi adotada uma estratégia diferente
para denominar a identificação da organização como
um instituto. A fonte escolhida, “Open Sans”, é simples
e possui uma leiturabilidade simples e direta, o que
demonstra a presteza e objetividade da ONG. Além de
estar totalmente entrosada com a tipografia principal,
ela oferece um apoio prático e que é capaz de passar a
seriedade necessária para equilibrar o sentimentalismo
empregado pelo resto dos elementos visuais presentes.

Foi optado por um formato manuscrito, com a intenção
de conseguir uma proximidade e gerar intimidade com
o público, fazendo-o se inserir e se sentir parte da ONG,
não apenas um apoiador externo ou desvinculado. As
extremidades dos tipos foram desenhados com um
formato assimétrico, acentuando curvas e diferentes
proporções dentro da mesma letra, passando a ideia
de fluidez e de conjunto visual, já que o logo desenhado
possui a mesma assimetria e proporções curvatórias,
afinando e engrossando suas bordas.
A opção por desenvolver uma fonte nova surgiu por
não ter sido encontrada outra alternativa para suprir as
necessidades visuais que foram julgadas importantes
para a construção e resultado final.
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Fonte de Apoio: “Open Sans”
A fonte de apoio é a mesma utilizada no logo para a
palavra INSTITUTO, porém, agora com toda a família.
O motivo da escolha da família completa de Open Sans
é que se trata de uma família moderna, que passa a
sensação de conforto, segurança, algo indispensável ela
ONG tratar de assuntos delicados diariamente.

ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnopqrstuvxz
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnopqrstuvxz
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnopqrstuvxz
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnopqrstuvxz
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Aplicação em Papelaria
Cartão de Visita
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Aplicação em Papelaria
Papel Timbrado
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Aplicação em Papelaria

Aplicação em Papelaria

Envelope

28

BrandBOOK

Bloco de Notas
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Aplicação em Papelaria
Agenda
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Aplicação em Papelaria
Carimbo
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Uniforme
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Brindes
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Crachá e Cordão
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Sinalização Externa
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Redes Sociais
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Redes Sociais
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Aplicação em Materiais

Aplicação em Materiais

Publicitários - Panfleto

Publicitários - Panfleto
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Aplicação em Materiais Publicitários
Anúncio Revista meia página
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Aplicação em Materiais Publicitários
Anúncio Revista meia página
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USAR

Estratégias
O Instituto Vida Nova sempre buscou uma relação de
proximidade com seus pacientes, funcionários e apoiadores.
Pensando nisso, foram desenvolvidas estratégias de
comunicação para conquistar mais agregados através da
visão da ONG.
O objetivo principal da reformulação visual é conseguir
o recrutamento de novos pacientes, funcionários
e apoiadores transmitindo, sobretudo, os valor
sentimental do Instituto, não sua visão empreendedora
de expansão. Os sentimentos transmitidos com a
nova identidade visual aproximam o público e geram
uma relação de intimidade com quem se filia à causa
defendida, quebrando as barreiras e bloqueios de
uma relação construída entre empresa/cliente.
Por isso, a estratégia adotada foi seguir buscando
proximidade e fidelidade em quem investe no
projeto organizacional proposto, buscando mais
interações em redes sociais, novos meios de
comunicação, aprimorando o site e outros canais
de comunicação com o público-alvo, buscando
enraizar a relação e manter bom relacionamento
para, no futuro, obter frutos positivos.
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Defesa de Criação
(BrandBook)
Com o objetivo de tornar o mais acessível e
organizado possível, o Brand Book foi desenvolvido
para facilitar o acesso e tirar dúvidas referente às
aplicações possíveis da nova identidade visual do
Instituto Vida Nova.
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Texto de Fechamento

Por fim, o objetivo deste manual é além de preparar a
marca, servir de guia à ela. É importante atentar-se a
cada detalhe contido aqui, desde o passado, passando
pelo presente até o vislumbre do futuro. O Instituto Vida
Nova é algo grande, precisa ser visualmente tratada
como tal, é assim que somos agora: um rochedo,
indestrutível, infalível, intransponível, impressionante
e impagável. Mas o mais importante: incrível.
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