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Ansioso?
Nós também estamos =).  Nas próximas páginas encontrará 
o conceito visual que criamos para sua marca, baseado no 
briefing que passou pra gente e nas informações que nos 
forneceu. 

Mas não se preocupe, ainda não é definitivo. Tudo que verá 
aqui ainda poderá ser alterado e revisto caso não lhe 
agrade. 

Mas a gente tá confiante que vai agradar.  :P
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Conceito Geral
Queriamos uma marca que tivesse conexão com o serviço, 
que pudesse assim como o serviço de vocês, guiar o cliente 
pelos porquês da marca.

Como leigos no assunto, foi um desafio tentar sintetizar
um processo tão técnico em um único símbolo, mas 
acreditamos ter conseguido.

O símbolo possui um conceito bem simples.
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Com o objetivo de resolver problemas presente na sociedade, 
a Fiocruz Rondônia desenvolve ações científicas para 
implementar melhorias para as pessoas.

Mas além dos estudos e pesquisas científicas, a Fiocruz 
Rondônia tem como missão conectar, evoluir e incluir as 
pessoas através da ciência.

Conceito
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Com o propósito em buscar 
sempre contribuir com a 
sociedade, a Fiocruz Rondônia 
defende seus valores para 
conectar as pessoas ao bem 
estar, à saúde e ao conhecimento. 

Contribuir
com a

Sociedade

Conexão

Colaboração

InovaçãoAutoridade

Inclusão

Respeito



CONECTAR
EVOLUIR
& INCLUIR
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Verde Floresta

R 0 G 74 B 53

C 92 M 42 Y 79 K 49

Verde

R 0 G 151 B 107

C 82 M 14 Y 70 K 1

Barrenta

R 240 G 175 B 105

C 5 M 37 Y 64 K 0

Marrom

R 163 G 111 B 56

C 28 M 53 Y 81 K 22

Azul

R 0 G 113 B 188

C 87 M 87 Y 0 K 0

Paleta de Cores
Criamos uma paleta de cores que carrega os 
aspectos culturais de Rondônia, mas sem abrir 
mão do olhar científico da Fiocruz Rondônia.

Os tons verdes representam a Amazônia, já os 
tons terrosos remetem a cor dos rios e a terra 
de Rondônia. O azul é uma cor que tem o 
objetivo de destacar o DNA científico, 
tecnológico e inovador da Fiocruz Rondônia.
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Construção
São muitas mensagens que a marca precisa 
transmitir, o que seria impossível para apenas um 
símbolo comunicar. Por este motivo optamos 
por construir uma marca modular mosaica, onde 
cada símbolo representa parte do DNA da 
Fiocruz Rondônia. São 04 partes distintas.

A B

DC
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Valorizar nossa
cultura e riquezas

históricas

Nosso povo
nossas origens

Evolução
Científica /

Cultura

Multiplicação
do conhecimento

A B C D



Valorizar nossa
cultura e riquezas

históricas

Representada pelos trilhos da grande
Maria Fumaça, um símbolo na nossa 

região e que transmite a força de 
trabalho que Fiocruz vem fazendo e 

o impacto que ela traz para a 
sociedade.

O Conhecimento é distribuído
ao redor da sociedade, representada

pelas suas campanhas e eventos.

A



Rios e
Afluentes

O segundo elemento
importante da nossa

simbologia é a nossa terra,
aqui representada pelos
nossos rios, em especial

o rio madeira.  

Curvas geométricas dão
a ideia de ondas e movimentos.

B



C

Nosso povo
nossas origens

O arco representa os povos
amazônicos, nas suas mais

variadas etnias. O arco também
representa soberania e

independência.



D
Multiplicar

o conhecimento
Para simbolizar isso usamos

como referência um processo
muito conhecido no meio científico

que é a divisão celular / mitose.

Quando o conhecimento é dividido
ele multiplica, gerando novas
fontes de conhecimento num

processo exponencial.



Todos os símbolos unidos representam o 
propósito da Fiocruz Rondônia, de contribuir 
com a sociedade através da inovação, cultura, 
ciência e educação.

O resultado é um símbolo moderno e repleto de 
significados culturais e que representa os valores 
da Fiocruz Rondônia.

Cada uma das cores foi cuidadosamente 
escolhida para cada um dos símbolos.







TIPOGRAFIA EXCLUSIVA | Logotipo

TIPOGRAFIA DE APOIO | Altone

CONECTAR, EVOLUIR & INCLUIR

Tipografia
Desenvolvemos uma tipografia que destaca a 
inovação e modernidade da Fiocruz Rondônia 
através dos traços geométricos.

A tipografia em caixa alta reforçar a autoridade 
da Fiocruz Rondônia como uma instituição que 
promove a melhoria e o desenvolvimento da 
sociedade através dos estudos e pesquisas.
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