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Apresentação 
institucional
Manual desenvolvido para orientar 
sobre a utilização correta da marca 
PSTO - Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia Social, do Trabalho e 
das Organizações, informando sobre 
as permissões e restrições de sua 
aplicabilidade, visando preservar sua 
imagem institucional e manter uma 
clareza e objetividade na comunicação.
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A marca é o elemento mais importante 
de toda a identidade visual. Seu uso deve 
seguir algumas regras a fim de que se 
mantenha a uniformidade em todas as 
aplicações da mesma. Este sinal sintetiza 
e identifica todas as manifestações 
visuais do Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia Social, do Trabalho e das 
Organizações - PSTO, e é criado por meio 
da combinação de elementos institucionais 
e estratégias de uso de dimensão, 
posicionamento e cores predeterminadas.

É a padronização da manifestação visual 
da marca de uma instituição ou produto. 
É ela que transmite as características 
e os objetivos da marca, facilitando 
sua identificação em qualquer meio de 
comunicação. Sua fixação na mente 
dos clientes se faz pela uniformidade 
em todas as suas aplicações, sugerindo 
força, organização, competência, 
profissionalismo, dentre outros valores. 
Essa uniformidade surge com a aplicação 
correta da marca.

Marca Identidade visual Conceito
A marca do PSTO é composta pelo 
desenho da escultura Os Candangos 
- uma homenagem aos trabalhadores 
que construíram a capital federal -, que 
representa união, força, equilíbrio e a luta 
por um país igualitário. O círculo simboliza 
organização, sociedade, engrenagens, 
internacionalização e harmonia. É um  
todo (organização corporativa) composto de 
várias partes (funcionários e departamentos), 
com traços curvos referenciando o 
comportamento humano no contexto social.
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Sistema de 
identidade 
visual
Compreende todas as características  
da marca em si, bem como os 
elementos visuais que a constituem e 
que são responsáveis pela aplicação 
de sua comunicação e identidade 
visual: o logotipo, o símbolo, as cores 
institucionais e a tipografia institucional.
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Versão preferencial
A versão oficial da marca do PSTO se 
apresenta em formato vertical e com 
cores em degradê. Esta deve ser a opção 
preferencial em todos os pontos de 
contato da marca com seu público – só 
sendo permitido o uso de outra versão 
na impossibilidade de utilização desta, 
como em espaços desmasiado horizontais 
(nos quais a versão alternativa se aplica 
melhor) ou em situações em que não se 
pode imprimir em policromia degradê.

Versão OFICIAL
- Vertical

- Policromia degradê
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O logotipo é a segunda estrutura de uma 
marca, sendo o elemento tipográfico que 
torna sua leitura e reprodução fonética 
perfeitamente possível. É o elemento 
que identifica o nome e a assinatura da 
empresa nas diversas aplicações de sua 
comunicação e identidade visual.

Símbolo gráfico

Logotipo

Em se tratando de identidade visual,  
o símbolo gráfico (desenho) é um 
dos elementos que fazem parte de 
uma marca. Podendo ser abstrato ou 
figurativo, tem as funções de identificar 
uma marca e ajudar a diferenciá-la 
das demais. O símbolo é desenhado 
para comportar e sintetizar diversas 
associações distintas que, geralmente, 
são feitas com a ajuda da propaganda. Se 
esta for bem sucedida, vários significados 
poderão ser associados ao mesmo.
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Versões vertical 
e horizontal 
Em relação ao formato, a marca 
possui 2 versões: uma vertical, 
com o símbolo gráfico acima dos 
textos, e outra horizontal, em que 
o desenho se aplica ao lado do 
logotipo. Conforme enfatizado 
anteriormente, a opção preferencial 
é a vertical.

Versão vertical (Oficial)

Versão horizontal (alternativa)
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A cor constitui uma parte muito 
importante da identidade visual.  
Se usada corretamente, pode ajudar 
a caracterizar uma marca.  
A marca do PSTO possui 3 (três) 
cores institucionais em sua 
estrutura. 

Cores 
institucionais

Verde
C100 M0 Y100 K20

R0 G130 B55
Pantone 348 C

#008237

Azul
C100 M65 Y0 K35

R0 G63 B122
Pantone 541 C

#003F7A

Cinza
C0 M0 Y0 K85

R74 G74 B73 
Pantone Cool Gray 11 C

#4A4A49
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A marca deve sempre ser 
utilizada em sua versão oficial 
(policromia em degradê). Em 
casos onde não seja possível 
sua utilização preferencial, para 
economia de tinta, opta-se por 
sua versão em tons de cinza. As 
versões em positivo e negativo 
também podem ser utilizadas 
para tais fins.

Versão escala 
de cinza

Tons de cinza

Cinza 70% Cinza 85%
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Versões positiva  
e negativa
As versões positiva e negativa da 
marca do PSTO devem ser utilizadas 
apenas quando seu uso na versão 
original (policromia em degradê), 
estiver impossibilitado, ou quando 
houver necessidade de aplicação 
em fundo de cor escura. No segundo 
caso, prioriza-se seu uso nas cores 
institucionais.

Versão positiva Versão negativa
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A marca em policromia deve sempre 
ser utilizada sobre fundos que 
possibilitem o constraste entre suas 
cores. Prioriza-se o uso sobre fundo 
branco ou sobre cores de tons claros.

No caso da aplicação da marca 
em fundo fotográfico, com cores 
e objetos que não possibilitem o 
contraste adequado, prioriza-se a 
criação de tarja ou fundo branco  
para a aplicação da marca ou seu  
uso em negativo (na cor branca) - 
desde que haja alto contraste da 
marca com a imagem escura.

É vedado o uso sobre fundos de 
mesma cor das cores institucionais  
da marca ou que prejudicam  
sua leitura.

Uso sobre fundos
Permissões

Restrições

Uso sobre as cores 
institucionais

Uso sobre cores que 
competem por atenção 

Uso sobre fundos que 
prejudicam a legibilidade
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PSTO
Programa de Pós-Graduação  

em Psicologia Social, do Trabalho 
e das Organizações

A marca não pode ser modificada 
em nenhum de seus elementos, 
nem aplicada de forma indevida. 
Proporções, espaçamentos, 
formas e cores devem seguir as 
especificações deste manual.

Uso incorreto

Original

Rotacionar

Alterar 
traçado

Deformar

Alterar 
tipografia

Alterar 
cores

Adicionar 
elementos
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Refere-se a quanto uma marca 
pode ser reduzida em seu 
tamanho sem que a legibilidade 
ou leiturabilidade sejam 
comprometidas. Neste caso,  
a assinatura visual da marca  
tem limite de redução de  
3cm de largura na versão  
vertical e 4,5cm de largura  
na versão horizontal.

Compreende o espaço mínimo  
ao redor da marca, sem que outros 
elementos possam prejudicar  
sua visibilidade e leitura. Utiliza-se  
a letra “P” do nome PSTO como 
medida para delimitar a área  
de segurança ao redor da marca.

Redução

Área de segurança

3cm 4,5cm

Distância / área de respiro: altura da letra P do nome PSTO 
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Identifica a família tipográfica  
base utilizada na marca, 
responsável pela assimilação 
da mesma em seu material 
de comunicação e identidade 
visual. É definida, aqui, a família 
tipográfica Raleway para uso 
em toda a comunicação da 
instituição, sendo esta  
impressa ou digital.

Raleway

aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStSuUvVwWxXyYzZ
Raleway Thin

aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStSuUvVwWxXyYzZ
Raleway Thin Italic

aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStSuUvVwWxXyYzZ
Raleway ExtraLight

aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStSuUvVwWxXyYzZ
Raleway ExtraLight Italic

aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStSuUvVwWxXyYzZ
Raleway Light

aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStSuUvVwWxXyYzZ
Raleway Light Italic

aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStSuUvVwWxXyYzZ
Raleway Regular

aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStSuUvVwWxXyYzZ
Raleway Italic

aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStSuUvVwWxXyYzZ
Raleway Medium

Tipografia 
institucional
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aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStSuUvVwWxXyYzZ
Raleway Medium Italic

aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStSuUvVwWxXyYzZ
Raleway SemiBold

aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStSuUvVwWxXyYzZ
Raleway SemiBold Italic

aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStSuUvVwWxXyYzZ
Raleway Bold

aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStSuUvVwWxXyYzZ
Raleway Bold Italic

aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStSuUvVwWxXyYzZ
Raleway ExtraBold

aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStSuUvVwWxXyYzZ
Raleway ExtraBold Italic

aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStSuUvVwWxXyYzZ
Raleway Black

aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStSuUvVwWxXyYzZ
Raleway Black Italic

Raleway

Tipografia 
institucional
Identifica a família tipográfica  
base utilizada na marca, 
responsável pela assimilação 
da mesma em seu material 
de comunicação e identidade 
visual. É definida, aqui, a família 
tipográfica Raleway para uso 
em toda a comunicação da 
instituição, sendo esta  
impressa ou digital.
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Devido à necessidade de 
internacionalização do PSTO,  
foi criada uma versão da marca 
em inglês, com tradução 
inclusive de seu nome principal.

Versão em inglês
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Papelaria 
básica
A papelaria básica inicial  
do PSTO - Programa de  
Pós-Graduação em Psicologia 
Social, do Trabalho e das 
Organizações é composta 
por cartão de visitas e papel 
timbrado.
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Cartão de visitas

Formato: 5cm x 9cm
Papel: Couchê fosco 300g
Cor: 4/4
Acabamento: 
- Plastificação fosca BOPP (1/1)
- Verniz UV localizado na frente (1/0) 
- 2 bordas arredondadas e 2 retas

Papelaria básica
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Papelaria básica

Papel timbrado

Formato: 21cm x 29,7cm
Papel: AP 75g
Cor: 4/0
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