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A NOVA LOGOMARCA DA RNPI

A adoção de uma logomarca é a maneira mais simples e eficaz de
expressar visualmente a natureza e as atividades de uma organização.
Graças à qualidade de seus mais de duzentos membros e à sua
atuação, a Rede vem progressivamente ganhando reconhecimento
público como uma das referências nacionais na defesa e promoção
dos direitos da Primeira Infância.
Desde a sua fundação, quando éramos pouco mais de uma dezena
de organizações, são 10 anos de história. Para expressar essa
realidade, a mudança da logomarca da RNPI se fez necessária.
O processo de construção desta nova logo ilustra bem a
horizontalidade da RNPI. Na assembleia ordinária de 2015,
a maioria dos participantes decidiu que era necessário mudar
a identidade visual da Rede. De acordo com a assembleia,
Claudius Ceccon, coordenador da Secretaria Executiva/ CECIP
- Centro de Criação de Imagem Popular recebeu a missão de
apresentar três propostas para serem submetidas à votação
de toda a Rede. Três logos foram criadas por designers convidados.
As organizações integrantes da RNPI se mobilizaram para o processo
de escolha da nova logomarca. O sistema de votação ofereceu a
oportunidade de sugerir aperfeiçoamentos à marca vencedora.
As sugestões recebidas foram cuidadosamente estudadas e
incorporadas, na medida do possível, à logomarca escolhida.
O resultado é uma logo feita a muitas mãos.
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Uma característica essencial da nova logomarca é sua
contemporaneidade. Nela, a ideia de rede se expressa digitalmente.
Como toda autêntica rede, ela é horizontal e democrática.
Cada membro é um nodo, isto é, um ponto de união que se
intercomunica com outros, seus iguais, formando uma trama que
abrange todas as regiões do país.
As crianças estão presentes na nova logomarca, traduzindo a
diversidade das 20 milhões que são o presente e o futuro deste país.
A promoção de seus direitos e sua defesa contra toda e qualquer
ameaça é a razão de ser dessa Rede. Nossa missão é tudo fazer
para que essas crianças permaneçam sorridentes.
Nas páginas seguintes deste Manual há orientações técnicas de
programação visual para o uso da Logomarca em suas aplicações
mais comuns, sozinha ou com parceiros institucionais, bem como
o uso do selo “Fazemos Parte”.
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CLASSIFICAÇÃO:
PARCEIROS, APOIADORES E COLABORADORES

1. PARCEIRO INSTITUCIONAL
Organização que contribui com aporte de recursos financeiros
para a continuidade do funcionamento da RNPI e para o
desenvolvimento de ações estratégicas da Rede ou da
Secretaria Executiva
2. APOIADOR INSTITUCIONAL
Organização que contribui por meio de serviços, produtos ou
infraestrutura para o desenvolvimento de ações estratégicas
da Rede ou da Secretaria Executiva.
3. PARCEIRO NO PROJETO ESPECÍFICO
Organização que contribui com a Rede com aporte de recursos
financeiros para desenvolver um projeto específico.
4. APOIADOR NO PROJETO
Organização que contribui com serviços, produtos ou infraestrutura
para desenvolver um determinado projeto.
5. COLABORADOR NO PROJETO
Organização-membro da RNPI que aporta conhecimento e participa
diretamente do desenvolvimento de ações de um projeto específico.
Secretaria Executiva RNPI - 2015/2017

Parceria Institucional
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Área de proteção

1x

I. REGRAS DE APLICAÇÃO

L
1x

1x

1x = 1/5L

Redução mínima 28mm
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Cores Utilizadas
C: 85 M: 10 Y: 100 K: 0
C: 100 M: 0 Y:100 K: 0
C: 5 M: 5 Y:100 K: 0
C: 0 M: 30 Y:100 K: 0
C: 0 M: 50 Y: 65 K: 0
C: 20 M: 50 Y: 60 K: 0
C: 40 M: 65 Y: 90 K: 10
C: 0 M: 75 Y: 100 K: 0
C: 0 M: 0 Y: 0 K:100
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Versão PB
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Fonte Principal Utilizada

Frutiger Cnd(Bold)
12
18
24

36

48

60

72

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.
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II. ASSINATURAS E LOGOMARCAS:
MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

A. Assinatura horizontal
Na régua de assinaturas e logos, a marca RNPI deve
ficar sempre à esquerda, sob a nomenclatura
“Realização” e em tamanho maior (mínimo 15%) em
relação às demais logomarcas.
À direita da marca da RNPI, sob a nomenclatura
“Secretaria Executiva RNPI – (triênio XXXX/XXXX)” e
com a mesma dimensão dos demais logos (mínimo 15%
menor que o da RNPI), deve estar o logo da organização
responsável pela Secretaria Executiva no período.

Realização

Secretaria Executiva RNPI
– (triênio XXXX/XXXX)

logo

Parceria Institucional

logo

logo

Apoio Institucional

logo

logo

logo

logo

logo

À direita dos logos da RNPI e da Secretaria Executiva,
sob a nomenclatura “Parceria Institucional”, devem
constar as logos referentes às organizações que fazem
parte desta categoria, por ordem alfabética.
Em uma linha abaixo, sob a nomenclatura “Apoio
Institucional”, devem constar as logomarcas referentes
a estas organizações, por ordem alfabética.
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B. Alternativa de Assinatura horizontal

Secretaria Executiva RNPI - 2015/2017

Parceria Institucional
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C. Assinatura vertical
Realização

Secretaria Executiva RNPI
– (triênio XXXX/XXXX)

logo

Parceria
Institucional

logo

logo

logo

A logomarca RNPI deve ficar sempre acima, sob a
nomenclatura “Realização” e em tamanho maior
(mínimo 15%) em relação às demais logomarcas.
Abaixo da marca da RNPI, sob a nomenclatura
“Secretaria Executiva RNPI – (triênio XXXX/XXXX)” e
com a mesma dimensão das demais logos (mínimo 15%
menor que a da RNPI), deve estar a logo da organização
responsável pela Secretaria Executiva no período.
Abaixo da logomarca da Secretaria Executiva, sob as
nomenclaturas “Parceria Institucional” e “Apoio Institucional”,
devem constar as logos das organizações, por ordem alfabética.
Abaixo das logos de “Parceria Institucional”, sob a
nomenclatura “Apoio Institucional”, devem constar as logos
referentes a estas organizações, por ordem alfabética.

logo

Apoio
Institucional

logo

logo
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D. Logomarca em destaque
Nos casos em que a logomarca da RNPI é utilizada com
destaque no topo da peça - como o boletim e o clipping
de imprensa, por exemplo - ela pode ser suprimida da
régua inferior de assinaturas para não ficar duplicada.
Nestes casos, a logo da Secretaria Executiva pode ser
inserida logo abaixo das logos de parceiros,
respeitando-se a indicação de tamanhos ao lado.

Parceria Institucional

Apoio Institucional

Secretaria Executiva RNPI - 2015/2017

Centro de Criação de Imagem Popular
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E. Aplicação da logomarca dos Grupos de Trabalho
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III. SELO DE INTEGRANTE DA RNPI

A RNPI recomenda fortemente que todas as
organizações que fazem parte da Rede adotem o uso do
selo de parceiro em seus materiais de comunicação.
A utilização do selo gera um fortalecimento da marca da
RNPI e, ao mesmo tempo, garante legitimidade e agrega
valor à marca de seus membros.
O selo deve constar no maior número possível de
produtos de comunicação institucional das
organizações, como site, folder de apresentação e
materiais de papelaria. Deve estar presente,
especialmente, nas peças de comunicação de um
determinado projeto ou produto desenvolvido em
parceria com a RNPI.
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Versão PB

FAZEMOS PARTE

FAZEMOS PARTE

FAZEMOS PARTE

FAZEMOS PARTE
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Aplicação em papel de carta da instituição membro
O selo de parceiro da RNPI deve ficar sempre na lateral
esquerda, do meio da página para baixo. A parte superior
é reservada aos dados da instituição.
Recomenda-se papel formato A4 (210 x 297 mm)
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