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Propósito é o ímpeto que nos une.

George Chamberlain e Mary Annesley jamais imaginariam a propagação dos 
frutos que hoje, cento e cinquenta anos após a primeira semeadura, colhemos 
com prosperidade e cultivamos para as próximas gerações. A tarefa árdua e 
virtuosa do casal missionário inicia com um propósito cuja potência era tão 
transformadora que predispôs muitos outros que compartilhavam das mesmas 
aspirações. E é por isso que ainda agora este sonho é vivente. 

“Educar o ser humano, criado à imagem de Deus, para o exercício pleno da 
cidadania, em ambiente de fé cristã reformada”.

Tem-se então nesse senso de missão a força capaz de originar e renovar com 
repercussões ilimitadas. Todos que de alguma forma estão ligados ao Mackenzie 
possuem um propósito que compartilham conosco e que assistimos para a 
realização de feitos capazes de transformar a vida dos indivíduos e a sociedade 
na esperança de edificarmos juntos um futuro abençoado. 

Qual é o seu propósito? O que movimenta você?



Este manual tem como objetivo orientar a 
correta utilização do Selo Comemorativo 
Mackenzie 150 anos. 

Aqui você encontrará informações técnicas e diretrizes para diferentes meios de 
comunicação. O cuidado na aplicação de cada um de seus elementos gráficos 
é fundamental para o fortalecimento da Marca. Materiais e características 
diferentes das apresentadas poderão ser discutidas e analisadas pela comissão 
responsável por este projeto e seus designers.
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Conceito
1.
Selo Comemorativo

A proposta do Selo Comemorativo é explorar o elemento 
que conforma a Missão, Visão e Valores da Instituição: 
o logotipo. Utilizou-se o círculo característico da marca 
Mackenzie. Cada parte do círculo serve como módulo que, 
dentro de um grid, possibilita a criação de novas formas que 
inspiram diferentes sensações.
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Construção do selo oficial
Mackenzie 150 anos 
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Construção do selo oficial
Mackenzie 150 anos 
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Assinatura institucional
2.
Selo Comemorativo Institucional

Para o Selo Comemorativo Institucional de 150 anos do 
Mackenzie, há duas opções de assinatura, chamadas aqui 
de assinatura institucional primária (extensa) e assinatura 
institucional secundária (reduzida). 

Quaisquer outras opções devem ser aprovadas pela 
Gerência de Marketing.
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Assinatura institucional primária (horizontal)
Selo Comemorativo
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Assinatura institucional primária (vertical)
Selo Comemorativo
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Assinatura institucional secundária (horizontal)
Selo Comemorativo
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Assinatura institucional secundária (vertical)
Selo Comemorativo
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Versões do Selo
3.
Selo Comemorativo e suas versões

Para o Selo Comemorativo de 150 anos, há versões que 
correspondem às marcas ligadas ao Mackenzie. 

Quaisquer outras versões devem ser aprovadas pela 
Gerência de Marketing.
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Instituto Presbiteriano Mackenzie
Selo Comemorativo para o logotipo do Instituto Presbiteriano Mackenzie
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Universidade Presbiteriana Mackenzie
Selo Comemorativo para os logotipos da Universidade Presbiteriana Mackenzie
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Faculdade Presbiteriana Mackenzie
Selo Comemorativo para os logotipos da Faculdade Presbiteriana Mackenzie
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Colégio Presbiteriano Mackenzie
Selo Comemorativo para os logotipos do Colégio Presbiteriano Mackenzie
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Escola Presbiteriana AEJA Mackenzie
Selo Comemorativo para o logotipo da Escola Presbiteriana AEJA Mackenzie
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Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná
Selo Comemorativo para o logotipo da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná
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Chancelaria Mackenzie
Selo Comemorativo para o logotipo da Chancelaria Mackenzie
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Área de proteção
4.
Selo Comemorativo

A área de proteção ou reserva é o espaço mínimo de 
afastamento que deverá ser respeitado ao redor da 
marca para assegurar a boa percepção e legibilidade da 
assinatura gráfica, preservando-a de interferências externas.

Nenhum gráfico, texto, fotografia ou ilustração pode 
aparecer nesse espaço. Se possível, usar um espaço maior 
em volta da assinatura para melhor destacá-la. 

Usamos o valor de X (módulo) como medida de 
proteção para todas as assinaturas.



22

Construa uma grade de 
quadrados com quatro módulos 
para altura total do símbolo “M”

Área de proteção
Assinatura institucional primária (horizontal)
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Área de proteção
Assinatura institucional primária (vertical)

Construa uma grade de quadrados 
com dois módulos para altura total 
do zero em “150”.
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Construa uma grade de 
quadrados com quatro módulos 
para altura total do símbolo “M”

Área de proteção
Assinatura institucional secundária (horizontal)



25

Área de proteção
Assinatura institucional secundária (vertical)

Construa uma grade de quadrados 
com dois módulos para altura total 
do zero em “150”.
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Construa uma grade de 
quadrados com quatro módulos 
para altura total do símbolo “M”

Área de proteção
Versão: Instituto Presbiteriano Mackenzie
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Construa uma grade de 
quadrados com quatro módulos 
para altura total do símbolo “M”

Área de proteção
Versões: Universidade Presbiteriana Mackenzie
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Construa uma grade de 
quadrados com quatro módulos 
para altura total do símbolo “M”

Área de proteção
Versões: Faculdade Presbiteriana Mackenzie
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Construa uma grade de 
quadrados com quatro módulos 
para altura total do símbolo “M”

Área de proteção
Versões: Colégio Presbiteriano Mackenzie
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Construa uma grade de 
quadrados com quatro módulos 
para altura total do símbolo “M”

Área de proteção
Versões: Colégio Presbiteriano Mackenzie
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Construa uma grade de 
quadrados com quatro módulos 
para altura total do símbolo “M”

Área de proteção
Versão: Escola Presbiteriana AEJA Mackenzie
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Construa uma grade de 
quadrados com quatro módulos 
para altura total do símbolo “M”

Área de proteção
Versão: Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná
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Construa uma grade de 
quadrados com quatro módulos 
para altura total do símbolo “M”

Área de proteção
Versão: Chancelaria Mackenzie
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Redução
4.
Selo Comemorativo

Para reduzir a marca, definimos a redução máxima 
permitida para aplicação, tanto na horizontal quanto 
na vertical para ambas as assinaturas.
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Redução máxima: 
Assinaturas institucionais (horizontais).
Mantenha o padrão de redução conforme especificado, 
evitando o comprometimento da leitura.

Impresso

0,6 cm

0,6 cm

2,2 cm

3,7 cm

Web

17 px

17 px

62 px

104 px
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Redução máxima: 
Assinaturas institucionais (verticais).
Mantenha o padrão de redução conforme especificado, 
evitando o comprometimento da leitura.

Impresso Web

1,3 cm

1,9 cm

2,3 cm

1,3 cm

37 px

56 px

66 px

37 px
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Redução máxima: 
Versão: Instituto Presbiteriano Mackenzie.
Mantenha o padrão de redução conforme especificado, 
evitando o comprometimento da leitura.

Impresso Web

0,66 cm

4 cm

18,7 px

113 px
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Redução máxima: 
Versão: Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Mantenha o padrão de redução conforme especificado, 
evitando o comprometimento da leitura.

Impresso Web

0,66 cm

0,69 cm

0,69 cm

4 cm

18,7 px

19,7 px

19,7 px

113 px
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Redução máxima: 
Versão: Colégio Presbiteriano Mackenzie.
Mantenha o padrão de redução conforme especificado, 
evitando o comprometimento da leitura.

Impresso Web

0,66 cm

0,66 cm

0,66 cm

0,66 cm

0,66 cm

4 cm

18,7 px

18,7 px

18,7 px

18,7 px

18,7 px

113 px
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Redução máxima: 
Versão: Faculdade Presbiteriana Mackenzie.
Mantenha o padrão de redução conforme especificado, 
evitando o comprometimento da leitura.

Impresso Web

0,66 cm

0,66 cm

4 cm

18,7 px

18,7 px

113 px
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Redução máxima: 
Versão: Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná.
Mantenha o padrão de redução conforme especificado, 
evitando o comprometimento da leitura.

Impresso Web

18,7 px

113 px

0,66 cm

4 cm
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Redução máxima: 
Versão: Escola Presbiteriana AEJA Mackenzie.
Mantenha o padrão de redução conforme especificado, 
evitando o comprometimento da leitura.

Impresso Web

0,66 cm

4,4 cm 125,5 px

18,7 px
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Redução máxima: 
Versão: Chancelaria Mackenzie.
Mantenha o padrão de redução conforme especificado, 
evitando o comprometimento da leitura.

Impresso Web

0,66 cm

4 cm

18,7 px

113 px
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Código Cromático
5.
Selo Comemorativo

As cores institucionais ajudam a estabelecer uma coerência 
na aparência das comunicações da Instituição. As cores 
padrão, como também são chamadas, devem ser utilizadas 
em qualquer tipo de mídia, incluindo papéis, assinaturas 
gráficas, sinalizações nos campi, unidades, veículos etc.

VERMELHO
Pantone 185 - C
CYMK 0 - 100 - 81 - 0
RGB 235 - 0 - 41
#EB0029
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Cor
Para aplicações em fundo colorido, deve-se optar por uma versão 
monocromática, respeitando critérios de contraste e legibilidade.

Observação: o esquema acima serve também para todas as demais variações descritas neste manual.

Versões da marca
Monocromática
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Positivo / Negativo
Quando houver restrições de uso para impressão, a marca deve ser 
aplicada na cor preta (versão positiva) ou branca (versão negativa).

Versões da marca
Monocromática

Observação: o esquema acima serve também para todas as demais variações descritas neste manual.
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Fundo tons em cinza
Para aplicações em fundo em tons cinza, deve-se optar por uma versão 
monocromática, respeitando a tabela acima.

Versões da marca
Monocromática

(10%) (20%) (30%) (40%) (50%)

(60%) (70%) (80%) (90%) (100%)

Observação: o esquema acima serve também para todas as demais variações descritas neste manual.
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Código Tipográfico
6.
Selo Comemorativo

Principal
A família tipográfica escolhida para identidade visual 
Mackenzie 150 anos é Helvética.

Internet
A família tipográfica escolhida para as comunicações de 
internet é a Roboto.

Para manter a padronização visual das manifestações 
gráficas da marca, essas famílias tipográficas deverão ser 
utilizadas em todos os materiais institucionais.
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Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Light Oblique
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Oblique
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Bold Oblique
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Light Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Bold Oblique
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Helvética
Identidade Visual

Roboto
Internet
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O que não fazer
7.
Selo Comemorativo

A seguir serão apresentados exemplos de como o Selo 
Comemorativo não deve ser utilizado.

Entende-se preservar as propriedades visuais da identidade 
a fim de garantir reconhecimento e memorização.

Em relação à marca Mackenzie, os usos incorretos podem 
ser visualizados no Manual de Identidade disponível no site: 
www.mackenzie.br/sobre/identidade-visual.



51

Atenção: Qualquer distorção do selo (mesmo não citada nesta página) 
não deverá ser realizada.

O selo não pode apresentar mais de uma 
cor simultaneamente.

Não pode haver nenhuma alteração na 
marca Mackenzie.

O selo não pode apresentar sombra ou 
outros efeitos.

O selo não pode apresentar cores fora do 
padrão cromático estabelecido.

O selo não possui as formas fechadas em 
branco, mas sim vazadas.

O selo não possui bordas.

O selo não pode apresentar nenhum tipo 
de distorção.

O selo não pode compor com nenhuma 
outra marca pertencente ao Mackenzie. O selo não possui versão outline.

Observação: o esquema acima serve também para todas as demais variações descritas neste manual.

O que não fazer
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Fundos fotográficos
8.
Selo Comemorativo

Desde que a visualização do selo não seja prejudicada, as aplicações em fundos 
fotográficos são permitidas, conforme abaixo:

• A marca deve ser aplicada sobre uma área de cor homogênea a da imagem;

• O respiro definido na Área de Proteção deve ser respeitado;

• As mesmas diretrizes para aplicação sobre fundos coloridos (claros e escuros) 
devem ser adotadas, considerando como cor de fundo as cromias contidas na 
área de inserção da marca.

• Quando a imagem toda compromete a marca, deve-se criar uma barra de cor 
chapada para assinatura.
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Fotografias
9.
Mackenzie 150 anos

Fotografias utilizadas devem conter alguma tonalidade 
em vermelho, fortalecendo a nossa marca e evitando 
associações com outras instituições.
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