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APRESENTAÇÃO

O ADMKT é o Laboratório de Marketing e Data Analytics da Universidade Federal 
de Goiás (UFG).  Para comemorar o aniversário de 10 anos do grupo, apresentamos uma 
nova identidade visual que fortalece sua atuação no ensino, pesquisa e extensão da 
área de marketing e análise de dados.

O símbolo da marca representa a abstração de uma abelha, fazendo referência à própria 
marca da UFG e também à simbologia que este importante inseto carrega: cooperação, 
lealdade, trabalho em equipe, coletividade e compromisso. Tais valores fazem parte 
do ADMTK desde sua fundação, e fundamentam a longevidade do laboratório.
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Assinatura principal: horizontal
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CORES
INSTITUCIONAIS

A cor é um dos principais aspectos indentitá-
rios de uma marca, uma vez que é um impor-
tante recurso mnemônico; ela remete, com-
plementa e padroniza a identidade visual.

A paleta de cores do ADMKT foi compos-
ta a partir de uma harmonização cromática 
complementar. O azul alude à Universidade 
Federal de Goiás e ao próprio símbolo da 
Administração, além de ser uma matiz am-
plamente utilizada para tratar de tecnologia, 
dados e ciência. Somando o amarelo trazido 
pelas abelhas e as demais tonalidades, temos 
um conjunto de cores quentes e vibrantes 
que traduz o constante movimento e trabalho 
do laboratório. 

R: 76; G: 46; B:140
C: 87%; M: 93%; Y: -; K: -
HEX: #4C2E8C

R: 43; G: 150; B:217
C: 74%; M: 28%; Y: -; K: -
HEX: #2B96D9

R: 28; G: 59; B:80
C: 93%; M: 67%; Y: 44%; K: 42%
HEX: #1C3B50

R: 242; G: 92; B:5
C: -; M: 74%; Y: 98%; K: -
HEX: #F25C05

R: 255; G: 203; B:15
C: -; M: 22%; Y: 91%; K: -
HEX: #FFCB0F
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Arranjo cromático alternativo: Atuação em Ensino

Arranjo cromático alternativo: Atuação em Extensão

Arranjo cromático principal: Assuntos gerais e atuação em Pesquisa
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FAMÍLIA TIPOGRÁFICA

A escolha da tipografia propõe um sistema de 
coesão e padronização visual, de modo a aju-
dar na percepção correta da mensagem que a 
marca objetiva transmitir. 

Nesse âmbito, a fonte Josefin Sans Bold foi 
escolhida para compor o logotipo e desta-
car títulos nas possíveis aplicações da marca. 
Para textos mais longos a família tipográfica 
selecionada foi a Maven Pro, podendo variar 
entre Regular, SemiBold, Bold e Black.

Um ponto importante considerado nessa de-
cisão foi o fato de que as fontes selecionadas 
estão disponíveis para uso gratuito na biblio-
teca Google Fonts. Dessa forma os pesquisa-
dores poderão elaborar apresentações e ou-
tros documentos mantendo a unidade visual 
da marca sem grande dificuldade.
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REPRODUÇÃO
DA MARCA

A reprodução da marca deve dar prioridade 
à aplicação horizontal da mesma, salvo em 
casos onde o uso desta forma prejudicaria a 
reprodução e visualização do símbolo e/ou lo-
gotipo.

As malhas apresentadas a seguir indicam as 
proporções , formas e alinhamentos que de-
vem ser respeitados para evitar a descaracte-
rização da marca. 



Assinatura principal: horizontal
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Assinatura secundária: horizontal
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Assinatura terciária: quadrada
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USOS INCORRETOS

A marca não deve ser alterada ou redese-
nhada, seja nas cores, proporções, tipografia, 
contornos ou efeitos de profundidade. Além 
disso ela não deve ser sobreposta por outro 
elemento, distorcida ou ter sua opacidade al-
terada. É necessário ainda manter o contraste 
entre a marca e o fundo a ser aplicado médio/
alto. A seguir serão apresentados exemplos 
que ilustram estas proibitivas.
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REDUÇÃO MÁXIMA

No intuito de se manter a coesão e leiturabili-
dade, a aplicação da marca principal não deve 
ser reduzida à menos que a altura mínima de 
7mm (sete milímetros) tomando o símbolo 
como referência, respeitando-se sempre as 
proporções estabelecidas.

Para a versão secundária da assinatura a re-
dução pode chegar à 4mm (quadro milíme-
tros), enquanto para a  versão quadrada deve 
ser utilizada ocupando no mínimo 7mm (sete 
milímetros) de altura.



ÁREA DE PROTEÇÃO

A fim de se fazer a aplicação correta da 
assinatura visual, deve-se seguir critérios de 
margem apresentados ao lado, respeitando-
se sempre as proporções estabelecidas.
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VERSÕES EM NEGATIVO

Nas situações em que não seja possível ou 
viável utilizar as cores institucionais para a 
reprodução da marca deve-se considerar a 
aplicação da mesma nas cores preta (versão 
positiva) ou branca (versão negativa), evitan-
do assim a descaracterização da identidade 
visual.
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APLICAÇÕES

11: 11 a.m. 100%

admkt.ufg 

45 likes

Templates para redes sociais
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Perfil - Instagram 
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Camisetas
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Caneca
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ARQUIVOS

A marca projetada e suas variações estão dis-
poníveis em nuvem no formato EPS, a fim de 
viabilizar a reprodução tanto para materiais 
offline quanto online. Para acessar a pasta 
com os arquivos basta ler o QR Code ao lado 
ou entrar em bit.ly/arquivosADMKT.

https://bit.ly/arquivosADMKT
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Manual de Identidade Visual do ADMKT

Desenvolvido por Jacqueline Alves de Oliveira

contato.jacqueline@outlook.com

O desenvolvimento deste projeto contou com o apoio de: 

Ricardo Limongi 

Adriely Camparoto

Celyce Lula

João Ricardo Júnior

Ricardo Marques

Thiago Mesquita

Wambia Faria

Goiânia, abril de 2022.

Utilizou-se na composição dos textos, títulos e legendas a família tipográfica Maven Pro, licenciada pela biblioteca Google Fonts.




