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Apresentação

 

O objetivo deste manual de marca é

estabelecer um padrão de aplicação da

identidade visual da AGTIC e manter

assim, a referência de sua aplicação.



A marca foi desenvolvida com

referências aos circuitos da placa mãe

localizados nos computadores. Além

disso, os circuitos apresentados na

identidade visual remetem ao

tratamento da correto da informação -

uma das áreas de atuação da AGTIC. A

"@"  remete aos serviços de tecnologia

prestados pela Agência.

Definição da marca 
(identidade visual)



 

Variação de aplicação
Identidade visual aplicada na horizontal



Escala de cores
Cores institucionais da identidade visual.
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A cor azul utilizada na identidade

visual foi baseada na cor utilizada

pelo antigo CCE - Centro de

Computação Eletrônica. Por ser

considerada uma cor fria, a

tonalidade escolhida remete a

rapidez e agilidade.



Outras aplicações
de cores



Dimensões



Dimensões



Tipografia correta

A fonte utilizada é a Azonix, a qual
apresenta um estilo de informática, a
essência da AGTIC. Por meio da estética
"quadrada", remete a aspectos mais
formais.
Já a fonte usada para o nome por extenso
da Agência é a Futura LtCn BT, a qual é
recomendada pelo manual de marcas da
UFPR.



Interações com fundo
Fundos claros e escuros

Na aplicação em fundos claros e
escuros, evitar cores do mesmo tom,
pois pode dificultar a leitura. A
aplicação recomendada é para fundos
claros, como o branco.



Interações com fundo
Fundos poluídos

Para fundos poluídos é recomendado a
aplicação em locais onde não
comprometa a leitura.



Peças
institucionais
(papelaria)
Aplicações da identidade visual

Para materiais de escritório,
como blocos de notas e
caderno, é recomendado a
aplicação nas laterais do
material, para a melhor
identificação.



Peças
institucionais
(computador)
Aplicações da identidade visual



Assinaturas
Identidade visual AGTIC Acompanhada de

outra logomarca

- Aplicação vertical - Aplicação horizontal



Assinaturas
Identidade visual AGTIC Acompanhada de

outra logomarca

- Aplicação vertical - Aplicação horizontal
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