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Estratégia



BRAND 
OPPORTUNITY

A inquietude dessa galera que tem um sentimento 

constante de insatisfação, mas que não sabe como 

fazer para realizar a mudança que o mundo espera 

delas, pede por uma marca que identifique e 

potencialize essa capacidade de transformação que 

existe em cada um, direcionando e transformando 

essa inquietude em coisas boas, relevantes e feitas de 

propósito.



Sabe o que eu acho?

Que nossa vida é desenhada por 

um propósito. E ninguém está 

aqui de bobeira, só pra observar 

a vida passar.

E quanto mais a gente olha pro 

mundo, mais fica claro que temos 

que fazer alguma coisa.Porque 

todo dia aparece coisa nova para 

se resolver.

E é esse incômodo que nos 

obriga a sair da zona de conforto. 

Sair da caixa. Sair do papel. Sair 

da mesmice.

E entrar com toda nossa vontade 

de mudança para fazer a 

diferença – na nossa vida e na 

vida de todo mundo. 

Só quando entendemos que essa 

inquietude é nada menos que 

nossa própria voz dizendo ”Vai! 

Se mexe! É a nossa vez!” que a 

ficha cai.

Mas esse processo não é simples 

assim. Pra alguns é mais rápido. 

Pra outros nem tanto. E tudo 

bem.

Existimos para provocar. Para 

transformar essa voz em 

oportunidades. Ideias em ações 

concretas. É para isso que 

existimos, para pensar e fazer 

grande.

Porque para nós, todo tipo de 

inquietude é combustível para 

impulsionar a transformação que 

queremos para o Brasil.

Juntamos um monte de gente 

boa, com acesso ao melhor 

conhecimento disponível no 

mundo para fazer a diferença.

Seja compartilhando 

experiências, construindo 

soluções inovadoras, 

promovendo debates relevantes, 

descobrindo, empreendendo, 

liderando, enfim... sendo o 

melhor de si mesmos. Todo dia.

Quer saber a verdade?

A verdade é que inquietude 

por si só não move ponteiros. É 

preciso mais. Mais coragem, mais 

capacidade e mais vontade de 

fazer. Fundação Estudar

MANIFESTO



ESSÊNCIA

Inquietude que 
muda o mundo

Inquietude que 
muda o mundo
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NOSSO PONTO DE VISTA 
SOBRE A INQUIETUDE

INQUIETUDE 
NÃO É UMA DOENÇA 
QUE PRECISA DE CURA.
É UMA VOZ
QUE PRECISA SER OUVIDA.
E INQUIETUDE 
SEM VOZ
É UM POTENCIAL 
DE MUDANÇA
DESPERDIÇADO.
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JOVEM                      OTIMISTA                ENCORAJADOR      CONFIANTE
Nosso público principal é o 
jovem, portanto falamos a 
linguagem dele. É um tom 
de voz direto e simples, 
afinal queremos ajudar o 
jovem a entender conceitos, 
teorias e ideias. 

Em alguns momentos 
usamos o humor para 
trazer mais leveza 
aos textos quando for 
pertinente.

Somos uma marca que 
lida com o futuro, portanto 
devemos falar sobre ele 
sempre de forma positiva. 
Nos expressamos com 
atitude vibrante e tom 
assetivo, afinal falamos 
com pessoas que estão 
planejando ou indo em 
busca dos seus sonhos.

Queremos que as pessoas 
sintam-se motivadas pela 
marca. Por isso, falamos 
em tom encorajador. Nos 
expressamos com ânimo 
e vigor. Sabemos que 
podemos impulsionar o 
jovem para que ele tome 
as melhores decisões e vá 
além. 

Somos uma marca que dá 
direcionamento, portanto 
devemos nos comunicar 
de forma segura. Falamos 
sempre em tom confiante, 
afinal 
queremos passar 
tranquilidade e estabilidade 
para nosso público.

TOM
DE VOZ
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PROPÓSITO DA MARCA

VALORES

ESSÊNCIA

BENEFÍCIOS EMOCIONAIS

BENEFÍCIOS FUNCIONAIS 

ATRIBUTOS DESEJADOS

PERSONALIDADE

Criamos oportunidades para gente boa agir grande e transformar o Brasil

Sonho grande | Legado | Execução | Integridade | Conhecimento aplicado | Protagonismo | Gente boa

Inquietude que muda o mundo

Pertencimento | Conhecimento | Amplitude

Orienta minhas decisões | Potencializa minha capacidade | Me transforma em transformador

Excelente | Facilitadora | Conectada

Jovem | Otimista | Encorajadora | Confiante

PLATAFORMA  
DA MARCA
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ARQUITETURA  
DE MARCAS
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A ESTUDAR 
TE AJUDA A 
ENXERGAR 
O MUNDO COM 
UMA NOVA 
ÓTICA.
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CONCEITO 
CRIATIVO

POTÊNCIA Buscamos expressar o 
potencial do jovem e trazer 
suas inquietudes e desejos 
de mudança.

O protagonismo é o seu 
papel na mudança, a forma 
como ele coloca em prática 
seus objetivos.Protagonismo 

+
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 EU FAÇO 
A DIFERENÇA

NO MUNDO!

Inquietude que 
muda o mundo
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ESTOU
PRONTA PARA

TRANSFORMAR!

Inquietude que 
muda o mundo
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UM
DIFERENCIAL

NA MINHA
CARREIRA!
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NOSSO OBJETIVO
SEMPRE FOI 
ESTUDAR FORA.
HOJE ESTAMOS AQUI.
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OPORTUNIDADE
PARA CONHECER
MAIS GENTE BOA.
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LOGO
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Inquietude que 
muda o mundo

Inquietude que 
muda o mundo

LOGO COM 
TAGLINE
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LOGOS 
PILARES
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LOGOS 
PILARES
O logo principal deve sempre ser 
usado como prioridade.
Em casos onde a superfície 
de fundo seja escura ou com 
fotografia, deve-se usar o símbolo 
colorido e tipografia branca.

Caso existam texturas que não 
permitam contraste suficiente 
para leitura, deve-se usar tanto 
símbolo quanto tipografia 
brancos.
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SÍMBOLOS

Os símbolos podem ser aplicados 
em ambientes proprietários 
das marcas, como instagram, 
Facebook e ads digitais com 
limitação de espaço, assim como 
em contextos onde as marcas já 
estiverem estabelecidas.
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LOGOS 
P&B
A versão do logo em P&B é 
utilizada apenas para atender às 
situações em que não for possível 
o uso da marca em suas
cores institucionais.
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ÁREA DE NÃO 
INTERFERÊNCIA

100%20%

100%20%

100%20%

100%20%

Para preservar a área de 
integridade e leitura dos logos 
não se deve interferir na área 
delimitada com quaisquer fotos, 
textos, desenhos ou ícones. A 
área de espaçamento sugerida 
é de 20% para cada logo mas, 
apesar das definições, são aceitas 
aproximações destes valores.
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USOS 
INCORRETOS
Os logos não devem ser 
distorcidos de qualquer maneira, 
seja pela alteração de sua forma 
quanto com aplicações de efeitos 
que alterem sua forma original, 
conforme os exemplos abaixo:

x
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REDUÇÃO 
MÁXIMA
Para preservar a legibilidade dos
logos da Fundacão sua redução 
máxima não deve ser inferior às 
medidas ao lado descritas.
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CONVIVÊNCIA
ENTRE MARCAS
Quando o foco da comunicação for 
da marca Fundação Estudar, 
a proporção entre os logos dos 
pilares em relação ao logo da 
Fundação se dá pelos parâmetros 
especificados ao lado.
Ou seja, os pilares poderão ser 
dimensionados dentro de uma 
escala de tamanhos mínimos e 
máximos, respeitando as distâncias 
de 2"E" entre o logo da Fundação 
Estudar e os logos dos pilares em 
suas versões verticais e horizontais.

Veja exemplos na página 46.

Inquietude que 
muda o mundo

Inquietude que 
muda o mundo

Inquietude que 
muda o mundo

TAMANHO
MÁXIMO

TAMANHO
MÁXIMO

TAMANHO
MÁXIMO

TAMANHO
MÍNIMO

TAMANHO
MÍNIMO

TAMANHO
MÍNIMO

Inquietude que 
muda o mundo

Inquietude que 
muda o mundo

Inquietude que 
muda o mundo

TAMANHO
MÁXIMO

TAMANHO
MÁXIMO

TAMANHO
MÁXIMO

TAMANHO
MÍNIMO

TAMANHO
MÍNIMO

TAMANHO
MÍNIMO
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muda o mundo

Inquietude que 
muda o mundo

TAMANHO
MÁXIMO

TAMANHO
MÁXIMO

TAMANHO
MÁXIMO

TAMANHO
MÍNIMO

TAMANHO
MÍNIMO

TAMANHO
MÍNIMO
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Quando o foco da comunicação for dos 
pilares, os logos dos pilares tem um papel 
protagonista e, consequentemente, um 
destaque maior com relação ao logo da 
Fundação Estudar.

Desta forma o logo da Fundação passa 
a assinar como um endosso.

Sua posição é livre dependendo de cada 
layout, mas sempre respeitando 
a proporção de 80% do tamanho em 
relação ao logo do pilar, conforme 
especificado abaixo. O não alinhamento 
nas margens é permitido, uma vez que 
isso é coerente com o posicionamento de 
inquietude e transformação das marcas.

CONVIVÊNCIA
ENTRE MARCAS

Inquietude que 
muda o mundo

100% 80%
Inquietude que 
muda o mundo

100% 80%
Inquietude que 
muda o mundo

100% 80%
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Alfa Slab One
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890!@#$%^&*()_+

A fonte pode ser adquirida 
gratuitamente através do site 
https://fonts.google.com/
specimen/Alfa+Slab+One

TIPOGRAFIA

Títulos e texto  
curtos de destaques
A marca Fundação Estudar 
tem a tipografia Alfa Slab One
como tipografia principal para 
titulos e destaques. 

Trazemos uma tipografia forte, 
em bold para títulos de textos. Ela 
reforça a força do jovem, de suas 
aspirações e atos.

O jovem quer ser ouvido e a fonte 
tem um papel importante de 
evidenciar as mensagens, como 
se elas estivessem gritando, ela 
passa a ser sua voz.
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TIPOGRAFIA

Open Sans
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890!@#$%^&*()_+

Para textos corridos, usamos a 
família Open Sans
em qualquer peso disponível 
desde que ofereça boa legibiliade 
e seja esteticamente adequado.

Textos  
corridos

A fonte pode ser adquirida 
gratuitamente através do site 
https://fonts.google.com/
specimen/Open+Sans 31



TIPOGRAFIA

Para a tagline trazemos uma 
tipografia cursiva. Ela reforça 
o gestual, como se a própria 
Fundação estivesse assinando 
com as mãos.

É uma fonte proprietária e 
que trará identidade para a 
mensagem da tagline.

Tag Line

Caveat
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890!@#$%^&*()_+

A fonte pode ser adquirida 
gratuitamente através do site 
https://fonts.google.com/
specimen/Caveat 32



CORES 
CORPORATIVAS 

Fundação Estudar

Pantone 268C  
CMYK 80, 100, 0, 0 
RGB 92, 45, 145
HEX #5C2D91

Pantone 513C
C50 M100 Y0 K0
R147 G50 B142
HEX #93328E

Pantone 227C
CMYK 10, 100, 0, 20 
RGB 170, 0, 97
HEX #AA0061

Pantone BlackC 
CMYK 0, 0, 0, 90 
RGB 65, 64, 66 
HEX #414042
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Programa
Líderes Estudar

Pantone 715 C
CMYK 0, 50, 93, 0
RGB 246, 141, 46
HEX #F68D2E

Pantone 1235C
CMYK 1, 26, 99, 0 
RGB 251, 191, 21 
HEX #fbbf15

Pantone 107C
CMYK 0, 1, 88, 0 
RGB 251, 225, 34
HEX #FBE122

CORES 
PILARES

Pantone BlackC 
CMYK 0, 0, 0, 90 
RGB 65, 64, 66 
HEX #414042
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Pantone 7683C
CMYK 80, 50, 0, 0 
RGB 66, 109, 169 
HEX #426DA9

Pantone 305C
CMYK 60, 0, 2, 0 
RGB 74, 198, 237 
HEX #4ac6ed

Pantone 2985C
CMYK 58, 0, 0, 0
RGB 91, 194, 231
HEX #5BC2E7

CORES 
PILARES

Pantone BlackC 
CMYK 0, 0, 0, 90 
RGB 65, 64, 66 
HEX #414042

Programa
Estudar Fora
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Pantone 7731C
CMYK 78, 3, 84, 22 
RGB 34, 136, 72
HEX #228848

Pantone 346C 
CMYK 53, 0, 66, 0 
RGB 125, 198, 129 
HEX #7dc681

Pantone 382C
CMYK 22, 0, 100, 0 
RGB 196, 214, 0
HEX #C4D600

Pantone BlackC 
CMYK 0, 0, 0, 90 
RGB 65, 64, 66 
HEX #414042

CORES 
PILARES

Programa
Estudar Na Prática
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FOTOGRAFIA

A linguagem fotográfica deve 
expressar a personalidade 
da marca Fundação Estudar, 
focada no protagonismo das 
pessoas. Portanto sempre que 
possível utilizar fotos de pessoas 
é recomendado. Retratamos 
momentos de espontaneidade, 
de postura otimista e 
transformadora.



FOTOGRAFIA

Apresentar pessoas diversas, 
jovens, verdadeiras e cheias 
de atitude que estão em busca 
de sonhos e de um futuro 
transformador.

Indivíduos ou grupos de 
pessoas em seus ambientes de 
trabalho ou estudo que estejam 
exercendo atividades prazerosas 
e com aura de liderança.

Imagens que inspirem a pensar 
no futuro e que levem as pessoas 
a uma reflexão positiva.

O tratamento fotográfico 
é utilizado para criar uma 
identidade para cada pilar, 
conforme escalas de cores 
correspondentes.



FOTOGRAFIA

Representamos graficamente 
o conceito de inquietude por 
meio do desprendimento dos 
personagens do fundo. 

O fundo ganha outra cor que 
representa a transformação 
proporcionada pelo personagem. 

Ao mesmo tempo, o personagem 
ganha um papel protagonista.

Este tratamento também ajuda a 
diferenciar e dar personalidade 
própria a cada pilar.

Tratamento
fotográfico 

39



FOTOGRAFIA

Selecione o ou os personagens/ 
elementos principais da foto 
escolhida.

Aumente o nível da seleção para 
criar a transição de cor desejada.
Com a ferramenta FEATHER 
aumente ainda mais o nivel de 
suavidade da transição.

Com CONTROL + J crie um novo 
LAYER e guarde esta imagem 
para o uso posterior.

Crie um novo layer com a 
ferramenta SOLIDE COLOR.
Escolha a cor desejada e 
preencha o layer.

Aplique o FILTRO COLOR ou 
qualquer outro que crie uma 
tonalidade de cor adequada no 
fundo.

Ative o LAYER de seleção principal 
realizado no passo 2.

Processo 
tratamento fotográfico 
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GRAFISMO

Monocromático
O grafismo monocromático tem 
uma grande utilidade para criar 
áreas neutras para textos.

E conjuntamente com o grafismo 
colorido ajuda a criar nossa 
identidade da Fundação.

Este grafismo pode ser tanto no 
cinza como em qualquer outra 
cor de de nossa paleta.

OBS. No caso de usar o logo, 
este deve prioritariamente estar 
sempre no vértice do grafismo. 
Como se fosse um balão de 
diálogo. A marca falando.

41



GRAFISMO

Colorido
O grafismo colorido é composto 
por 3 formas derivadas de um 
retângulo nas 3 cores principais 
do logo Fundação Estudar, 
juntamente com o branco.

Estas formas são importantes 
para criar nossa identidade 
quando não dispomos de fotos 
ou outros elementos gráficos.
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DIRETRIZES PARA 
PICTOGRAMAS

As ilustrações e/ou pictogramas 
devem ser simples, 
confeccionados com linhas cinzas 
(ou brancas no negativo), que 
tenham terminações retas para 
combinar com nossos grafismos. 

É possível colocar detalhes de cor 
em alguma região do mesmo, 
sempre associado à cor com seu 
respectivo pilar.
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Aplicações
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username

yourname

567 Me gusta

Lorem Ipsum #hashtag

username

yourname

567 Me gusta

Lorem Ipsum #hashtag

username

yourname

567 Me gusta

Lorem Ipsum #hashtag

username

yourname

567 Me gusta

Lorem Ipsum #hashtag

GOVERNO DA COLOMBIA
OFERECE

PARA ESPECIALIZAÇÃO, 
MESTRADO E DOUTORADO

BOLSAS
INTEGRAIS

UM
DIFERENCIAL

NA MINHA
CARREIRA! OPORTUNIDADE

 PARA CONHECER
MAIS GENTE BOA.

 EU FAÇO 
A DIFERENÇA

NO MUNDO!

NOSSO OBJETIVO
SEMPRE FOI 
ESTUDAR FORA.
HOJE ESTAMOS AQUI.
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username

yourname

567 Me gusta

Lorem Ipsum #hashtag

username

yourname

567 Me gusta

Lorem Ipsum #hashtag

username

yourname

567 Me gusta

Lorem Ipsum #hashtag

UM
DIFERENCIAL
NA MINHA
CARREIRA!

OPORTUNIDADE
 PARA CONHECER
MAIS GENTE BOA.

NOSSO OBJETIVO
SEMPRE FOI 
ESTUDAR FORA.
HOJE ESTAMOS AQUI.

username

yourname

567 Me gusta

Lorem Ipsum #hashtag

 EU FAÇO 
A DIFERENÇA

NO MUNDO!
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username

yourname

567 Me gusta

Lorem Ipsum #hashtag

username

yourname

567 Me gusta

Lorem Ipsum #hashtag

username

yourname

567 Me gusta

Lorem Ipsum #hashtag

username

yourname

567 Me gusta

Lorem Ipsum #hashtag

O QUE VOCÊ
FEZ HOJE PELO

SEU FUTURO.

LÍDERES
MUDAM 
O MUNDO. 

COMO 
ESCOLHER 
UMA CARREIRA.

EU LÍDER? 
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