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Futuro: não se pode tocá-lo, enxergá-lo, senti-lo, 
ouvi-lo, afinal, ele nunca chega. Ao contrário: no 
instante em que o futuro se faz perceber, ele se 
metamorfoseia em presente para, em ato contínuo, 
transformar-se em passado e virar a sua própria 
antítese: o ultrapassado. Mas isso não significa que 
a busca pelo futuro, pela transposição das fronteiras 
de tudo o que é possível hoje, inexista. Ela existe — 
só que de uma maneira muito mais ativa do que se 
costuma imaginar. Futuro, afinal, não é algo a ser 
buscado: é algo a ser concebido, sonhado, 
planejado, desenvolvido. Desenvolver o futuro 
significa investir uma energia tão colossal quanto 
passional na pesquisa tecnológica. Significa duvidar 
de todos os nãos na busca por apenas um sim, 
significa experimentar teses diversas, significa 
caminhar na sempre tênue linha que separa senso 
comum de bom senso, céu de abismo, realização de 
agonia.

O futuro não tem forma. 
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Como nos encontrar:

Localização

Estrada Giuseppina Vianelli di Napolli,

número 1.185

Condomínio GlobalTech Campinas

Polo II de Alta Tecnologia

CEP 13086-530 – Campinas | São Paulo

Redes Sociais

LinkedIn:



Facebook:



Instagram:

Venturus



@venturus_br

@Venturus

Conteúdos

Site:



Blog:

venturus.org.br



venturus.org.br/blog

Contato

Email:



Telefone:

contato@venturus.org.br



+55 (19) 3755-8600

Versão 1.0



Missão

Missão Visão

Construir soluções inovadoras e prover 
serviços tecnológicos em mobilidade, 
automação e comunicações.

Ser a escolha preferencial das empresas 
que buscam desenvolvimento e inovação 
tecnológica.

PEOPLE WHO MAKE IT HAPPEN

Nosso propósito

Desenvolvemos o futuro há mais de 20 anos, levando a transformação 
digital aos nossos clientes e parceiros por meio de soluções exclusivas 
em hardware e software. Esse mote sintetiza nossa cultura e resume o 
tipo de atitude e de comportamento que queremos ter no Venturus. 
Somos protagonistas que fazem acontecer independente do desafio que 
temos nas mãos.

Com relações autênticas, somos autores de 
soluções que superam desafios e criam 
experiências únicas em tecnologia.
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Valores

Estamos em

CONSTANTE EVOLUÇÃO

Construímos

RELAÇÕES DE CONFIANÇA

Valorizamos

AS PESSOAS

Somos

PROTAGONISTAS

Entregamos

EXCELENTES RESULTADOS

Somos inquietos por aprender e 
compartilhar conhecimento e tecnologias 
para desenvolver pessoas e soluções.

A colaboração e transparência entre 
Ventureiros e com clientes nos define. Não 
fazemos nada sozinhos.

Apoiamos a diversidade e individualidade, 
ouvimos e reconhecemos nossas pessoas 
e celebramos nossas conquistas.

Como autores desta história, temos senso 
de dono, construindo o Venturus e a nossa 
própria jornada.

Elevamos o nível de excelência do Venturus 
através do compromisso com a entrega de 
resultados diferenciados aos nossos 
clientes.

6



Novo branding e tagline: A inovação está no 
nosso DNA.

Aumento significativo dos clientes de serviço 
quando a estratégia de serviços começa a ficar 
mais evidente.

Um ano de recomeços e grandes desafios 
marcada pela mudança da Superintendência.

Recebemos pela primeira vez a certificação Great 
Place To Work.

Nos reinventamos com uma nova marca e tagline: 
Developing the future.

25 anos trazendo inovação e tecnologia aos 

nossos parceiros e clientes.

De Informat para Venturus, ganhamos identidade 
própria e nossa primeira tagline: De presente, o 
futuro.

Mudamos para Campinas! O primeiro endereço no 
centro da cidade. Anos depois, mudamos para o 
Polo de Tecnologia II, onde estamos até hoje.

O instituto recebe a certificação ISO 9001 e faz 
suas malas para Indaiatuba, onde ficará por cinco 
anos.

Nasce dentro da Ericsson, em Barueri, o embrião 
Informat.1995

2001

2005

2006

Sobre nós:

Com 25 anos de história, o Venturus passou por inúmeras 
mudanças para se atualizar perante o mercado e o mundo. 

Nossa trajetória nos enche de orgulho. 

2007

2011

20162016

2018

2020

2017
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Quanto mais jovens os consumidores, mais eles optam por experiências 
em detrimento de “produtos” — o que indica uma tendência clara de futuro. 


Viver passou a ser mais importante que ter.


O movimento do mercado é dado pelo tom de voz das pessoas, o que 
significa que mais esforços serão empenhados para conquistar e se 
engajar com os jovens. Em outras palavras, haverá um shift 
comunicacional: a linguagem predominante no marketing será a jovem, e 
não a de “adultos falando com adolescentes.

Com relações autênticas, somos autores de soluções que superam desafios e criam 
experiências únicas em tecnologia.

Posicionamento
Marca
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O mercado aponta para um futuro: experiências



Empresas demandam o que indivíduos demandam — e os novos 
“demandantes” são propensos a se encantar com experiências 
imersivas, disruptivas, vivenciáveis, inesquecíveis. O tangível, o presente 
cotidianamente testemunhado, beira a irrelevante monotonia para uma 
parcela tão grande quanto crescente de consumidores individuais e 
corporativos.


Suas atenções estão voltadas para uma única coisa: o futuro


Há uma contradição entre os rumos do mercado e os posicionamentos 
práticos das empresas que efetivamente o representam: enquanto a 
demanda é essencialmente aspiracional e experimental, todas as 
presenças de empresas giram em torno do tangível, do prático, do óbvio.


Tecnicamente, o direcionamento não poderia ser outro:
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Posicionamento
Marca

Precisamos mostrar — e não explicar — que somos o futuro.

Como tudo isso importa para nós?



Tom e voz
Marca
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Nós falamos de igual pra igual


Nós temos o conhecimento, mas queremos passa-lo para todos! Nosso 
diálogo com as pessoas é solto, informal, como se fossem dois amigos 
conversando, sem complicação. É assim que explicamos como 
desenvolvemos o futuro. 




Nós não complicamos


Nossa comunicação é descomplicada. Não é porque trabalhamos com 
tecnologia que temos que falar difícil, certo? Queremos explicar como 
desenvolvemos coisas grandiosas de forma simples e fácil.  

Como nos comunicamos é o que faz a diferença
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Símbolo


O V traz em si o conceito de infinito, a busca infinita da marca por inovação, 
soluções, respostas para seus clientes. A intenção é mostrar, com a linha 
contínua, o início do desenvolvimento de cada projeto até sua concretização.  
A variação de cores representa a fluidez com que o trabalho evolui.



Logo


A tipografia moderna está preparada para o uso em qualquer material.



Tagline


Sempre acompanhando o símbolo e o logotipo, a tagline se faz presente para 
esclarecer o que a gente faz.


“Developing the future” traz em poucas palavras o que nós nos propomos a 
fazer: desenvolver produtos que trazem para o presente o conceito de 
“futuro”.

Novo logotipo!
Marca

Deve ser usada, sempre que possível, nos materiais que visam apresentar a 
marca para o público externo. 

Essa é a marca completa e preferencial, colorida (roxo ao magenta), 
positiva e acompanhada da tagline. 
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Vertical completa: Horizontal completa: Simplificada:

Vertical sem tagline: Horizontal sem tagline:
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Versões:
Guideline



Paleta segundária:
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#E71B7B R    231

G    27

B    123

C    0%

M    95%

Y     10%

K     0%

Pantone

2607 C

#611F96 R    97

G    31

B    150

C    80%

M    95%

Y     0%

K     0%

Pantone

2040 C

#34313F R    52

G    49

B    63

C    84%

M    84%

Y     59%

K     34%

Pantone

276 C

#FFFFFF R    255

G    255

B    255

C    0%

M    0%

Y     0%

K     0%

Pantone

000 C

Paleta principal:

#F07900 R    240

G    121

B    0

Pantone

151 C

C    0%

M    73%

Y     100%

K     0%

Pantone

1235 C

#F5B300 R    245

G    179

B    0

C    2%

M    39%

Y     100%

K     0%

Pantone

3265 C

#54C9AF R    84

G    201

B    175

C    75%

M    0%

Y     47%

K     0%

Pantone

3115 C

#51C2D5 R    81

G    194

B    213

C    76%

M    0%

Y     25%

K     0%

Cores:
Marca



Gradiente principal: Gradiente secundário:

Gradiente secundário:

Gradiente secundário:
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#E71B7B R    231

G    27

B    123

C    0%

M    95%

Y     10%

K     0%

#E71B7B R    231

G    27

B    123

C    0%

M    95%

Y     10%

K     0%

#F5B300 R    245

G    179

B    0

C    2%

M    39%

Y     100%

K     0%

#51C2D5 R    81

G    194

B    213

C    76%

M    0%

Y     25%

K     0%

#611F96 R    97

G    31

B    150

C    80%

M    95%

Y     0%

K     0%

#F07900 R    240

G    121

B    0

C    0%

M    73%

Y     100%

K     0%

#F07900 R    240

G    121

B    0

C    0%

M    73%

Y     100%

K     0%

#54C9AF R    84

G    201

B    175

C    75%

M    0%

Y     47%

K     0%

Fica proibido o uso de cores sólidas extraídas da variação tonal 
ao longo do gradiente. Utilize as matizes sólidas específicadas 
anteriormente.

Cores:
Marca



A tipografia escolhida para escrever Venturus é a FS Joey 
Medium, por ter uma estrutura bem definida, aspecto 
corporativo, caráter próprio forte, além de ser moderna, 
estar entre as últimas tendências de fontes, com traço 
atual e uma excelente ergonomia visual.


Sua legibilidade em tela é excelente e seus diferentes 
tamanhos são bem ajustados para impressão. 


Apesar de possuir toda uma família correspondente, 
vamos limitar o uso da tipografia apenas ao nome 
Venturus. Sendo assim, está proibido o seu uso em 
qualquer outro tipo de material.

Tipografia
Guidelines
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FS Joey Medium
ABCDFEGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdfeghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789



Para que todos os materiais mantenham a identidade 
Venturus, a fonte eleita como oficial é a Aktiv Grotesk 
— por manter o conceito de modernidade e não causar 
nenhuma interferência ao demais elementos visuais da 
marca.



AktivGrotesk possui um caráter imperativo, mas neutro, 
passando suas mensagens de forma direta.  

Essa fonte possui uma família bem definida e vasta — 
light, mediu, bold. Ou seja, para qualquer necessidade 
haverá uma versão da Aktiv que está pronta para 
representar a Venturus.



A família completa possui 48 variações e consta no 
pacote Adobe Typekit, conforme link abaixo.



Encontrado em: https://typekit.com/fonts/aktiv-grotesk

Tipografia Principal
Guidelines
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Aktiv Grotesk Bold


ABCDFEGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdfeghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789

Aktiv Grotesk Regular


ABCDFEGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdfeghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789

Aktiv Grotesk Light


ABCDFEGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdfeghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789
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Todas as variações:
Guideline

Versão Simplificada:

Versão horizontal:



Vertical vertical:
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Todas as variações:
Guideline



A área de respiro existe para que nenhum elemento fique 
tão próximo ao logo, pois isso poderia interferir na sua 
composição.

Os tamanhos mínimos garantem que a marca fique legível 
na sua aplicação, seja ela qual for, respeitando o tamanho.

Com tagline:

Digital:

Impresso:

Sem tagline: Simplificada:

70px

4cm

30px 15px

1,8cm 1cm
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Área de respiro e tamanhos mínimos:
Guideline
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Proibições:
Guideline

Não altere a cor ou o tom do logotipo fora 

das cores especificadas deste guia.

Não adicione efeitos como sombras, 

dimensões e gradientes ao logotipo.

O logotipo é sempre horizontal. Nunca altere 

a sua direção.

Não rotacione qualquer dos elementos.

Não altere a disposição dos elementos 

do logotipo.

Não use o logo sem o símbolo.

Não estique ou comprima o logotipo.

Não utilize outras formas no logotipo.

Não altere a relação de proporção 

entre o símbolo e o logo.
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Proibições:
Guideline

Não altere as especificações de cores no 

logotipo.

Não use qualquer tipo de textura ou fotos 

através do logotipo.

Não altere a direção do gradiente. Não altere a tipografia do logotipo.

Não use linha de contorno nos elementos 

da marca.

Não use transparência.


Nunca use o logotipo com letras pretas em 

fundos escuros.

Nunca use as mesmas cores no logotipo

e no fundo.

Nunca use o logotipo com letras brancas 

em fundos claros.

venturus



Elementos Gráficos

Nossos elementos gráficos ajudam a compor a 
identidade visual da Venturus. 


A partir de formas curvas, os componentes criados 
sugerem movimentos dinâmicos para a marca, 
podendo ser usados em diversas combinações.



Ainda, as diferentes texturas possibilitam maior 
variedades de arranjos para as aplicações.



Os elementos podem ser dimensionados, 
rotacionados, refletidos e devem seguir nossa 
paleta de cores.
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Guidelines



Elementos Gráficos

Estamos trazendo mais elementos gráficos curvos e arredondados para 
a nossa marca. Eles conversam bem não só com a nossa marca, mas 
com os Ventureiros. Os elementos retomam o formato do nosso logo, 
que é curvo e amigável, e também dizem sobre nós, pois somos 
adaptáveis e transformáveis. Queremos deixar de lado as formas rígidas 
com formatos padrões.



O padrão utilizado na composição dos nossos materiais são ondas e 
curvas. O modelo da forma que está sendo utilizado nesse manual é um 
guia de como elementos gráficos são usados. Ele é constituído por listras 
ondulares de diferentes espessuras. Sua forma cria uma malha dinâmica 
que pode ser recortada para diferentes situações. Não é necessário usar 
essa forma em específico, mas ela fica como um guia a ser usado. A 
seguir, um passo a passo de como utilizá-la.
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Guidelines



Elementos Gráficos

Para a composição de qualquer material, deve-se usar 
recortes do nosso padrão de ondas.

Selecione uma área para recorte no padrão. Dimensione e rotacione de maneira 
adequada à sua necessidade.

Ajuste o segmento para o seu conteúdo. 
Utilize as cores estabelecidas em nossa 
paleta.
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Guidelines



O manual foi criado para garantir a consistência visual da nossa 
marca. Mesmo utilizando esse manual para a confecção de 
materiais, é obrigatório o envio do material final para a equipe de 
DM (dm@venturus.org.br) para aprovação final antes de qualquer 
divulgação.



Ao longo dessa seção, foi fornecida uma variedade de mídias: 
exemplos de como utilizar seus elementos gráficos, símbolos, 
tipografia, linguagem.
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Aplicações Gráficas
Aplicações

É desta maneira que nossa marca toma vida:
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DEVELOPING
THE FUTURE

venturus.org.br


