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IDENTIDADE

Muito mais que apenas um guia visual, a
identidade de uma empresa é sua digital,
suas características únicas que deﬁnem o
seu jeito de participar da construção de um
mundo melhor.
Nascido em 2012 e adquirido pelo Grupo
Comunique-se em 2014, o DINO é o ponto
de conexão entre marcas e a grande
imprensa.
Iniciamos nossa trajetória como um

RESPEITO E DIVERSIDADE

PENSAR A FRENTE

MELHOR EXPERIÊNCIA

Construir uma família como a nossa é

O DINO está antenado nas tendências e

Sucesso do cliente não é apenas uma

muito mais que marketing politicamente

sempre avançando em busca da melhor

combinação de palavras. Levamos a

correto. Vivemos o respeito e

tecnologia, mas melhores técnicas, das

sério que a interação com nossa marca

diversidade em nossa essência, pois

mais brilhantes ideias. Temos esse brilho

seja construtiva e agregue valor; que

valorizamos as diferentes opiniões.

no olho de projetar o futuro da

melhore o mundo, de conversa

Somos mais juntos.

comunicação.

em conversa.

divulgador de notícias ou newswire pioneiro do segmento no Brasil, e em 2020

E isso se reﬂete em nossos valores internos...

demos os primeiros passos rumo ao termo
que mais se encaixa com a nossa visão:
Agência de Notícias Corporativas.

EFEITO UAU

ATITUDE EMPREENDEDORA

LOUCOS POR RESULTADOS

uma vez que entendemos nosso papel

• Cuidado com as pessoas

• Fazer acontecer

• Meritocracia

amplo e necessário para potencializar

• Qualidade nas entregas

• Sonhar grande

• Alto desempenho

• Agilidade e inovação

• Atrair gente melhor que a gente

• Decisões baseadas em fatos e dados

• Liderança inspiradora

• Buscar o simples

• Feedback contínuo

EM TUDO QUE FAZEMOS

A mudança vai muito além das palavras,

marcas e aproximá-las de seus objetivos na
comunicação, assessoria de imprensa e
marketing digital.
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MARCA VISUAL

Logo

A logo do DINO é composta pelo símbolo
de uma balão de fala em negativo com
quatro setas representando a expanção
dessa informação. Reﬂetindo o poder da
replicação e divulgação de conteúdos de
qualidade que divulgam e trazem valor
para as marcas.
A marca é referida prioritariamente no
masculino, “O DINO”, remetendo ao
signiﬁcado da sigla 'Divulgador de Notícias
Online'.
E ao usar "A Agência" antes de DINO, para
se referir a Agência de Notícias, deve-se
concordar o artigo "a" com o gênero do
substantivo "Agência", ou seja, "A DINO".
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VARIAÇÃO
1 - Aplicação preferencial

2 - Aplicação negativa colorida

3 - Aplicação negativa branca

4 - Aplicação especial

Em fundos de cinzas e brancos usa-se a
aplicação 1. Em fundos pretos e cinzas
escuro, exclusivamente nesses casos,
usa-se a aplicação 2. Para fundos coloridos,
ou de imagens, para melhor contraste se
faz obrigatório o uso da aplicação 3.
A aplicação especial (4) se restringe para
momentos de grande destaque da marca,
em proporções grandes, em geral em usos
internos, de endomarketing, por exemplo.
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RESPONSIVIDADE

No primeiro contato com a marca se faz
necessário o uso da frase em conjunto com a
logo na comunicação em que está sendo usada.

Versão reduzida é utilizada em casos de
redução de espaço , como menus, ou
assinatura de conteúdos. Em comunicações
onde a marca já está previamente
contextualizada, como eventos ou usos
internos da empresa.

Usado apenas em aplicações muito
pequenas com ﬁm estilístico e não
informativo, como um carimbo.
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APLICAÇÃO

Área de segurança

Deve-se manter uma área de respiro
mínimo entre a logomarca e outros
elementos da composição.
Como referência usamos a forma circular
da logo.

Em algumas situações o ruído visual da

Moldura

imagem é intenso demais para se aplicar
apenas a logo em sua aplicação branca.
Sendo então necessário manter uma
moldura para garantir a legibilidade.
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POR FAVOR, NÃO
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Alguns exemplos de mau uso na aplicação
da marca:
- Alteração das cores;
- Inversão e inclinação da logo;

- Alteração da fonte;
- Mudança nas cores;

NOTÍ C

NOTÍCIAS CORPORATIVAS

DE

- Achatamento;

G
UL AD

- Versão em contorno;

S DI V
A
I

OR

- Deslocamento do símbolo;

- Uso incorreto do gradiente;
- Personalização sem aprovação da equipe
de design.
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TIPOGRAFIA

A fonte padrão para todas as peças em que
se faz possível a personalização de fonte é
a Open Sans.

Títulos

Open Sans Extrabold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!@#$%

Em peças de newsletter ou onde não for
possível aplicar uma fonte que não seja
padrão do sistema, manter o padrão de
fontes sem serifa, preferencialmente arial.

Open Sans bold

Subtítulos

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!@#$%

Open Sans Semibold
Destaques

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!@#$%

Open Sans Regular
Bloco de texto
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CORES

Cores principais

A cor da empresa é o azul. Toda a paleta
entre o azul escuro e o ciano é positiva na

HEX: #0045a8
RGB: 0, 69, 168
CMYK: 97, 75, 0, 0
Pantone: 293 C

aplicação das mais diversas peças visuais.
Entretanto seguem ao lado alguns tons
mais utilizados.

HEX: #17bcﬀ
RGB: 23, 188, 255
CMYK: 66, 7, 0, 0
Pantone: 306 C

HEX: #0064bf
RGB: 0, 100, 192
CMYK: 89, 58, 0, 0
Pantone: 2144 C

Por ser uma cor muito vibrante, sempre
deve-se respeitar o conforto do usuário ao
utilizar qualquer produto ou interface que
leve nossa identidade. Para isso trazemos
grandes espaços de brancos e cinzas para

Cores secundária

alívio visual.
Para compor com o azul e o cinza, todas as
cores são bem vindas. Tendo em mente
cautela no peso que essas cores terão e

HEX: #f27000
RGB: 242, 112, 0
CMYK: 0, 66, 98, 0
Pantone: 3564 C

HEX: #333333
RGB: 51, 51, 51
CMYK: 0, 0, 0, 93
Pantone: 447 C

HEX: #666666
RGB: 102, 102, 102
CMYK: 0, 70, 95, 0
Pantone: Cool Gray 10 C

HEX: #999999
RGB: 153, 153, 153
CMYK: 0, 0, 0, 52
Pantone: 422 C

HEX: #F6F6F6
RGB: 246, 246, 246
CMYK: 0, 0, 0, 5

fazendo um uso bem mais raro dessas
interferências. Sempre considerando que o
azul é a cor principal e a peça criada não
pode causar dúvida quanto a isso.

Cores terciárias

HEX: #ﬀ4c06
RGB: 255, 76, 6
CMYK: 0, 80, 93, 0
Pantone: 1665 C
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HEX: #F2CB0C
RGB: 242, 203, 12
CMYK: 7, 18, 94, 0
Pantone: 7405 C

HEX: #B4D629
RGB: 180, 214, 41
CMYK: 38, 0, 91, 0
Pantone: 382 C

HEX: #1268A0
RGB: 18, 104, 160
CMYK: 89, 53, 14, 2
Pantone: 641 C

HEX: #7A1193
RGB: 122, 17, 147
CMYK: 70, 97, 0, 0
Pantone: 2603 C
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GRADIÊNCIA

Cores

Preferencialmente a gradiência ao ser
usada em box deve se manter na diagonal,
em casos de aplicação na logo especial,
horizontal. Podendo variar o sentido.
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HEX: #FF6600

HEX: #FFB500

RGB: 255, 102, 0

RGB: 255, 181, 0

CMYK: 0, 70, 95, 0

CMYK: 0, 34, 93, 00

Pantone: 1505 C

Pantone: 7408 C

HEX: #5AADE0

HEX: #C2EFFF

RGB: 90, 173, 224

RGB: 194, 239, 255

CMYK: 63, 17, 1, 0

CMYK: 27, 0, 2, 0

Pantone: 2191 C

Pantone: 290 C
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PROPORÇÃO

Composições

A maior parte dos conteúdos de sites
seguem uma estrutura de composição das
cores na paleta do azul balanceando com o
cinza, de forma sóbria e leve.
Para utilizações mais “divertidas”, as cores
terciarias podem entrar em jogo para
darem um pouco mais de contraste,
variação e dinamismo.
O uso das outras cores sempre vem num
peso menor, sem destaque, diversiﬁcando
a paleta sem roubar o espaço dos tons de
azul. Em gradientes é possível fazer a

Aplicação de cores terciárias

Gradiente com invasão

invasão de uma cor próxima em casos de
gradientes complexos, com quatro pontos
de cor. De forma que o gradiente do
azul para o ciano não se perca.

Sempre que possível, usar apenas
tons de azul com pontos de destaque
laranja.
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LINGUAGEM VISUAL

LINGUAGEM VISUAL

ELEMENTOS VISUAIS

Dentre os principais elementos visuais que
compõe peças de comunicação temos o
círculo, as telas em sua versão sólida e
delineada, o balão de fala, pontos, linhas e
texturas ﬂuidas; trabalhando com curvas e
gradientes.
Mas não necessariamente limitando a
estes elementos base.
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FOTOGRAFIA

Assim como qualquer aspecto da
comunicação visual da marca as fotograﬁas
devem respeitar uma padronagem, de
composição, tema, estilo e combinação de
cores. Em geral deve evitar cores que se
destaquem muito e não perteçam a nossa
paleta. Na composição é importante que
haja diversidade de pessoas e que as poses
sejam o mais naturais possível.
Para representar a empresa, sempre que
possível, usamos imagens internas feitas
com o próprio pessoal. Em fotos de bancos
de imagens deve-se sempre levar em conta
imagens que reﬂetem nossos princípios.
As imagens devem ter diversidade racial e
de gênero, um clima mais descontraído,
mesmo que com um aspecto “business” de
startups. Privilegia-se também as fotos
onde temos grupos de pessoas.
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EDIÇÃO DE IMAGEM

Antes

Depois

Muitas vezes boas fotos não estão com a
adequação de cores ideiais. Sem descartar,
ou usar fugindo totalmente do padrão,
ﬁzemos um exemplo de tratamento para
aproximar do nosso padrão em três
principais aspectos.
- Ajuste de léveis e saturação por cor.
- Filtro usando gradiência azul.
- Seleção de objeto que foge da paleta.
Tais adaptações visuais são igualmente
válidas para peças de vídeo, sempre
destacando o azul da marca.
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MELHOR NÃO, TAMBÉM

Fotos muito “quadradas”, pouco naturais,
montagens gritantes ou muito caricatas
ﬁcam de fora. Sempre evitamos quando a
foto está muito com cara de “banco de
imagens”, engessada e com acabamento de
menor qualidade.
FELIZ SEM MOTIVO

MUITO CARICATO

MONTAGEM EXAGERADA

MUITO COLORIDA

MUITO ARTIFICIAL

HUMOR DUVIDOSO

APELO SEXUAL

NÃO PROFISSIONAL

Imagens sexualizadas ou muito sugestivas
também não convém, mesmo em nosso
espectro mais divertido.

Outro detalhe a se atentar é no uso de um
estilo de foto que não combina com a
marca, como um adolescente tirando selﬁe.

CLICHÊ
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ICONOGRAFIA

Serviços

Redes Sociais

Na linguagem de aplicação de ícones,
seguimos um padrão de line icons, com
interferência do laranja, azul ou em
aplicação monocromática, conforme a
complexidade do pictograma.

Ações e benefícios

Produtos
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ANÚNCIOS & SOCIAL

Alguns exemplos de aplicação da
identidade em anúncios impressos e
redes sociais.

© DINO. Todos direitos reservados.

019

Se estiver tendo diﬁculdade com este
manual, não possui algum material, ou
está em dúvida sobre algum aspecto
das melhores práticas para a
comunicação da marca, entre em
contato com nosso time de design:
design@comunique-se.com.br
Toda aplicação fora dos padrões
deﬁnidos neste manual só partirão
por decisão conjunta da equipe
interna de design.
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