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A marca é o maior patrimônio de uma empresa. Nela estão depositadas 
toda sua força e história.

A forma como você escreve essa marca, acrescentando características 
especiais, tornandoa particular e inconfundível, chamase logotipo. 

Por meio da utilização deste manual, o processo de comunicação da 
marca CRI Genética será normatizado e terá definições claras em relação ao 
uso da identidade visual, o que é de suma importância na consolidação da 
nossa imagem institucional. 

Este manual contempla todos os aspectos relacionados à aplicação do 
nosso logotipo. Todas as orientações devem ser seguidas, sem ajustes ou 
adaptações.

Novas situações, não previstas nesta versão do manual, devem ser 
encaminhadas para análise do Departamento de Marketing.

Apresentação



O logotipo é a assinatura institucional, a representação gráfica da marca.

Definição

O logotipo deverá aparecer em todas as peças feitas para a empresa, 
como catálogos, apresentações, vídeos, etc. Como toda a assinatura, o 
logotipo precisa seguir um padrão visual que a torna reconhecida onde quer 
que ela seja reproduzida.

Regras de Uso

Assinatura Institucional

A reprodução desta assinatura deverá ser feita a partir de original 
disponibilizado pela CRI Genética. Caso seja necessária a sua construção 
por outros processos, devese seguir rigorosamente o esquema de 
construção especificado mais adiante.

Reprodução

Como algumas formas de reprodução, como carimbos, clichês, pins, 
etc. possuem limitações quanto a reprodução de detalhes, o logotipo pode 
ser apresentado sem a palavra "Genética". 

Reprodução com Limitação de Detalhes

Versão Nº 01



A malha de construção é a organização espacial do logotipo e orienta os 
profissionais que irão utilizálo para que se mantenha íntegra, sem alterações 
de medidas, de angulações ou alinhamentos.

Definição

A malha deve ser utilizada para a reprodução do logotipo em letreiros, 
placas e outras aplicações, principalmente quando o processo for manual.

Regras de Uso

Malha Construtiva

É expressamente proibida a distorção do logotipo CRI Genética 
contrariando as proporções já estabelecidas.

Restrições

Distorção por
expansão

Distorção por
condensação

Distorção por
inclinação

Distorção por
transformação



Preferencialmente o logotipo da CRI Genética deve ser usado nas cores 
verde e preto como na “Versão Nº 01 Positivo”, mas podem ocorrer variações, 
como o modo negativo, escala de cinzas, escala de cinzas negativo, chapado 
e chapado negativo.

Preferências

Aplicações

Aplicações em fundos coloridos e confusos

Na maioria dos casos o logotipo poderá ser aplicada como vimos acima, 
em fundos onde não comprometam sua visualização (Ex.: 01), em alguns 
casos especiais, podemos fazer uso da versão especial (Ex.: 02) e para 
fundos confusos é necessário o uso de uma moldura branca (Ex.: 03).

Versão Nº 01 
Positivo

Versão Nº 01 
Negativo

Versão Nº 02 
Escala de Cinza Positivo

Versão Nº 02 
Escala de Cinza Negativo

Versão Nº 03 
Chapado Positivo

Versão Nº 03 
Chapado Negativo

Ex. 01 Ex. 02 Ex. 03



Tipologia

O as letras "CRI" do logotipo fazem uso de uma tipologia desenvolvida 
pelos criadores da marca. Não é uma tipologia registrada, e sim formas em 
curvas.

Tipologia do Logotipo

Para a palavra "Genética", que também faz parte do logotipo, devemos 
usar a fonte "Times New Roman" itálico, uma fonte serifada e simples, 
necessária para rápida e fácil compreensão. Tipologia em caixa alta e baixa. 
É fundamental a substituição da letra "i" da palavra "Genética" pelo 
representação estilizada de um sêmen como podemos observar abaixo

Genét ca

Escala CMYK

Padronização das Cores

C100; M000; Y044 e K017 C000; M000; Y000 e K100

Escala RGB

R000; G126 e B129 R000; G000 e B000

Escala Pantone (Solid Coated)

Pantone 327 C Pantone Process Black C
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