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BRAND
ING

“Branding é o conjunto de ações ligadas à administração das marcas. 
Tomadas com conhecimento e competência, essas ações levam as marcas além 
da sua natureza econômica, passando a fazer parte da cultura, influenciando e 
simplificando as nossas vidas, num mundo de relações cada vez mais confusas,

complexas e desconfiadas.”

José Roberto Martins, 2006

O que é marca?
É a união de atributos tangíveis e intangíveis, simbolizados num logotipo, gerenciados de forma adequada e que criam influência e geram valor. A marca representa o sistema integrado complexo de todos os recursos de 
uma organização, que promete e entrega soluções desejadas pelas pessoas.

O que é branding?
É o conjunto de ações ligadas à administração das marcas. Tomadas com conhecimento e competência, essas ações levam as marcas além da sua natureza econômica, passando a fazer parte da cultura.

Por que é importante fazer branding?
Tendo sua marca uma atuação mundial ou apenas local, você deve buscar a otimização do valor dela em relação ao faturamento gerado. Branding não é um trabalho fácil e não se trata apenas de criar logotipos, desenhar 
embalagens e bolar sacadinhas de propaganda.

Dessa forma, ao iniciarmos uma consultoria de branding, atuamos como orientadores das organizações, apoiando sua análise e recuperação, oferecendo suporte em todas as etapas do planejamento estratégico.
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BRIEF
ING
• Instituto tem por objetivo fomenter o estudo do direito do mar no brasil. Organizar congressos, encontros, pesquisas e publicações.

• Público-alvo: tem um foco mais acadêmico mas é destinado a a toda a classe de advogados

• Vantagens: fomentar a discussão sobre direito do mar no Brasil

• Mercados de atuação: Brasil e outros países

• Referências: IMO, ITLOS, IMLI, CEDMAR

• Objetivos: A marca deve conter uma referência ao mar. 2 versões IBDMAR / BILOS. 
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MAR / TERRA

A terra e o mar possuem uma relação muito forte. Não 
por acaso cerca de 70% da população mundial viva a uma 
distância inferior a 50 km dos litorais. Isto demonstra a 
dimensão da ligação da terra com o mar e o enorme valor 
estratégico que este espaço representa ainda hoje para 
todos os povos.

NÍVEL DO MAR / IGUALDADE

O nível do mar é muito difícil de ser medido, 
mas é ele que nos permite definir a altura do 
Everest e da cidade onde moramos.

A ideia é fazer uma analogia do direito que 
deve ser igual para todos com o nível do mar 
que é o mesmo para todos. A balança um dos 
símbolos do direto quando esta equilibrada 
fica reta assim com a linha do horizonte de 
encontro com o mar.

ZONAS MARÍTIMAS / RESPEITO

As zonas marítimas são divisões do espaço 
marítimo calculadas a partir de uma linha 
base. Cada uma dessas divisões tem as suas 
especificidades e regulamentação jurídica 
própria.
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DEF
ESA

SÍMBOLO GRÁFICO

O símbolo gráfico é uma síntese do 
logotipo. O círculo externo representa a 
Terra, nosso planeta que visto do espaço 
é azul. O mar é representado por um 
ícone universal da água, o que facilita 
o entendimento e reconhecimento 
da marca. As zonas marítimas são 
representadas pelas divisões. A barra, 
logo acima, faz uma analogia do direito 
com mar: o direito, que deve ser igual 
para todos, e o nível do mar que é o 
mesmo para todos. Assim, a linha 
representa a balança, um dos símbolos 
do direto, que quando esta equilibrada 
fica reta, assim com a linha do horizonte 
de encontro com o mar.

Dessa forma, em resumo, o logotipo IBDMar é marcada por nuances sutis, demonstrando simultaneamente: 
força e suavidade; transmitindo sofisticação e modernidade; passa assim um conceito positivo para o seu 
público alvo; cria um elo forte com estas pessoas, ganhando força na mente delas.

ALINHAMENTO

Os elementos que compõem a marca 
são alinhados no mesmo nível da barra 
que representa o nível do mar dando 
equilíbrio e consistência ao conceito da 
marca.

TIPOGRAFIA

Criada com base na fonte Myriad Pro 
com ajuste de espaçamentos. A tipografia 
passa força e segurança. Como são 
sem serifa, a fonte garantem à marca 
modernidade e atemporalidade.

O nome do Instituto ganha destaque 
aplicado em 1 linha e todo em caixa alta, 
tendo grande legibilidade quando a marca 
é reduzida. A tradução da sigla é aplicada 
em caixa baixa, com uma tipografia neutra 
para não competir com a sigla.

PALETA DE CORES

A paleta de cores é composta por 2 tons de azul e pelo 
cinza. O primeiro tom de azul, mais fechado, representa 
o planeta coberto pelo mar e o oceano com suas zonas 
marítimas. É um tom que passa seriedade e confiança, uma 
cor forte que remete a tradição do direito. O segundo tom 
de azul é um tom mais leve, que representa a igualdade/
nível do mar. A cor mais leve simboliza a paz e a justiça 
(ou os tratados internacionais criados em comum acordo 
para regulamentar de forma mais precisa e justa o direito 
do mar). Já o cinza é uma cor neutra que não compete 
com as demais e passa segurança e solidez, características 
importantes para um Instituto jurídico.

Combinadas passam toda a seriedade e modernidade 
inerentes a marca.



//09

somanyideas.com.br

VERS
ÕES



//10

somanyideas.com.br

APLIC
AÇÕES



//11

somanyideas.com.br

Cliente.: IBDMAR | BILOS  //  Projeto.: Logotipo e PIV Básico



//12

somanyideas.com.br

Cliente.: IBDMAR | BILOS  //  Projeto.: Logotipo e PIV Básico



//13

somanyideas.com.br

Cliente.: IBDMAR | BILOS  //  Projeto.: Logotipo e PIV Básico



//14

somanyideas.com.br

Cliente.: IBDMAR | BILOS  //  Projeto.: Logotipo e PIV Básico



somanyideas.com.br

//15

Cliente.: IBDMAR | BILOS  //  Projeto.: Logotipo e PIV Básico



somanyideas.com.br

//16

Cliente.: IBDMAR | BILOS  //  Projeto.: Logotipo e PIV Básico



somanyideas.com.br

//17

Cliente.: IBDMAR | BILOS  //  Projeto.: Logotipo e PIV Básico



somanyideas.com.br

//18

Cliente.: IBDMAR | BILOS  //  Projeto.: Logotipo e PIV Básico




