
Texto preliminar sobre A gestão da marca IFRJ 

 

A marca como ativo intangível valioso 

A marca não constitui apenas um nome, um símbolo ou ícone, associado a uma 

organização ou a um produto, mas se consolida como ativo relevante que se 

integra ao seu património intangível.  

A marca IFRJ representa a síntese de um conjunto amplo de significados 

simbólicos que são percebidos, de maneira consciente ou inconsciente, pelos 

seus públicos estratégicos e pela sociedade de maneira geral. Ela está em 

sintonia com a visão e a missão do Instituto e expressa a sua competência nas 

áreas de ensino, extensão, pesquisa e inovação. 

A marca estabelece, fundamentalmente, um contrato, um vínculo indissociável 

com os públicos e deve ser gerenciada continuamente, de forma competente, 

para que possa explicitar precisamente os objetivos institucionais.   

A imagem positiva da marca IFRJ, resultado da percepção favorável de seus 

públicos estratégicos, contribui para aumentar a visibilidade do Instituto, 

legitimando a sua atuação e consolidando a sua credibilidade. 

 

A comunicação da marca IFRJ 

O processo de gestão e comunicação da marca IFRJ deve mobilizar todos os 

seus públicos internos e comprometê-los com a sua adequada utilização e 

divulgação. 

A comunicação da marca IFRJ deve levar em conta as especificidades dos seus 

campi, que apresentam vocações distintas, bem como a diversidade de públicos 

com os quais o Instituto interage, destacando atributos que constituem seus 

diferenciais competitivos, com o ensino público e gratuito, o compromisso com a 

formação integral, o atendimento às demandas e expectativas da comunidade, 

e o pioneirismo no desenvolvimento das suas atividades de pesquisa e inovação. 

A comunicação da marca IFRJ deve estar empenhada em criar, efetivamente, 

comunidades de marca, ou seja, engajar os seus públicos estratégicos de modo 



que se disponham a compartilhar informações qualificadas e positivas sobre os 

atributos principais que caracterizam a atuação do Instituto, como a competência 

pedagógica, apoio ao desenvolvimento pessoal e profissional de seus públicos 

internos, diálogo permanente com a sociedade e compromisso com a afirmação 

da cidadania, os direitos humanos, sustentabilidade e boas práticas de gestão.  

A formação destas comunidades de marca, que potencializam a atuação dos 

públicos estratégicos como multiplicadores das atividades e da própria imagem 

do IFRJ, se consolida pela identificação das demandas, expectativas e 

percepções de cada um destes públicos. Este conhecimento permitirá definir 

conteúdos, formatos e mesmo canais de relacionamento a serem utilizados para 

promover esta interação, de que resultará o fortalecimento do vínculo e do 

engajamento com o Instituto. 

No processo de comunicação da marca, o IFRJ deve utilizar de maneira 

abrangente os seus canais de relacionamento (portal institucional e portais dos 

campi, mídias sociais oficiais, eventos técnicos e científicos, sistema de e-mail 

institucional, publicações em geral) para prestar contas de sua atuação, postura 

fundamental para qualquer instituição pública.  

 

A preservação da identidade visual 

É indispensável, neste sentido, que a marca IFRJ se manifeste de forma 

consistente, preservando a sua identidade visual, e que esteja presente, em sua 

integridade, em suas diversas aplicações (correspondência oficial, cartazes e 

banners, publicações, canais de relacionamento, sinalização dos edifícios, 

dentre outras). 

A marca institucional do IFRJ deve estar em destaque em todas as suas 

aplicações, sobrepondo-se a menções que se reportam a setores, cursos, 

laboratórios, programas ou projetos e obedecer estritamente às normas de 

identidade visual estabelecidas para essa finalidade, definidas pelo Manual de 

Aplicação da marca Rede Federal, disponível no portal do Instituto. 

Embora gráfica e visualmente a marca IFRJ seja similar às marcas das demais 

instituições que fazem parte da Rede Federal de Educação, que obedecem a um 



núcleo comum, o esforço de comunicação para projetá-la publicamente deve 

levar em conta as suas singularidades, associadas a um espaço geográfico, a 

um contexto sociocultural e econômico, e a um portfólio que se expressa a partir 

dos seus cursos e atividades (extensão, pesquisa e inovação) e de sua trajetória 

identificada com o Estado do Rio de Janeiro. 

 

O papel da Coordenação de Comunicação do IFRJ 

A Coordenação de Comunicação do IFRJ deve ser consultada com respeito à 

produção e divulgação de peças de comunicação oficiais com o objetivo de 

observar o uso adequado da marca institucional do IFRJ.  

A CGCOM deve definir diretrizes para as diversas aplicações da marca IFRJ, 

com a elaboração de um guia que contemple a identificação das Pró-reitorias, 

coordenações, laboratórios, cursos, setores, projetos e eventos, partindo sempre 

do pressuposto de que a marca IFRJ deve se sobrepor a todas as marcas 

acessórias.  

É importante destacar que a fragmentação da marca institucional contribui para 

fragilizar a sua identidade, favorecendo o surgimento de interpretações 

ambíguas ou equivocadas e a descaracterização de seus traços distintivos. 

Neste sentido, não é recomendável que, na comunicação dos campi, se 

mantenha, principalmente nas assinaturas dos e-mails, nos comunicados para a 

imprensa ou mesmo em informações inseridas nos canais de relacionamento 

(portais, mídias sociais ou publicações), referência a denominações anteriores 

do Instituto (ETFQ, Cefet Química, Cefeteq, Colégio Agrícola). A CGCOM deverá 

formular, para esses casos, um modelo de assinatura que será utilizado em 

todas as situações, o que contribuirá para padronizar esta aplicação. 

 

A proteção/registro das marcas  

As marcas do Instituto, associadas a espaços ou serviços, assim como, por 

exemplo, o Espaço Ciência Interativa, do campus de Mesquita, devem ser 

obrigatoriamente protegidas, através de registro de marca pela Agência de 

Inovação, porque elas constituem ativos relevantes do IFRJ.  



Mesmo nesses casos, quando de sua comunicação (mídias sociais, cartazes, 

portais, publicações, comunicados para a mídia), as marcas estratégicas devem, 

necessariamente, estar acompanhadas da marca IFRJ, presente sempre em 

primeiro plano. 

A CGCOM, com aprovação das instâncias de decisão do Instituto, deve definir 

diretrizes para as diversas aplicações da marca IFRJ, com a elaboração de um 

guia que contemple a identificação das pró-reitorias, coordenações, laboratórios, 

cursos, setores, projetos e eventos, partindo sempre do pressuposto de que a 

marca IFRJ deve se sobrepor a todas as marcas acessórias.  

Reconhece-se, porém, que, ambientes do ecossistema de inovação e 

empreendedorismo, tais como as incubadoras, startups, empresas incubadas e 

empresas juniores têm o direito de utilizar, em sua comunicação, sua marca 

própria, mas recomenda-se que, enquanto o vínculo com o Instituto estiver ativo, 

a menção à marca IFRJ deva se fazer presente. 


