
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mais informações a respeito do uso das marcas à disposição na  
Secretaria de Publicidade  Institucional  

da Secretaria de Comunicação de Governo 
 
 

Esplanada dos Ministérios, Bloco A – 6º andar – Brasília DF – CEP 70054-900 
Tels: (061) 411-4855 e 411-4859  Fax: (0xx61) 226-3271, 321-1337 e 223-3588 

 
E-mail: secom@planalto.gov.br 

 
 
 
 
 
 

 
MANUAL DO 

USO DA MARCA 
 



  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CORES 

Amarelo: 
amarelo 100% 
magenta10% 
 
Pantone yelow 
CV 
 
 
Azul: 
ciam 100% 
magenta 70% 
Preto 20% 
 
Pantone 280 CV 
 
 
Verde: 
Amarelo 100% 
Ciam 100% 
 
Pantone 355CV 

Preto: 
Preto 100% 
 
Cinza: 
Preto 50% 

Nas aplicações gráficas e 
serigráficas, tomar como 
referência o sistema Pantone. 



 
A logomarca “Governo Federal”, será grafada em duas linhas e 
aplicada à direita das demais assinaturas, todas alinhadas por baixo 
da mesma. O slogan “Trabalhando em todo o Brasil” será grafado 
abaixo da logomarca “Governo Federal”, ocupando toda a sua 
extensão. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

TIPOLOGIA MARCA 

Quando apenas a logomarca do Governo Federal assina o 
documento, esta estará centralizada na largura e na altura, ou 
alinhada por baixo, observando margem de uma altura para e cima e 
para baixo. 

TAMANHO DA APLICAÇÃO 

ASSINATURA 

A logomarca “Governo Federal”, acompanhada do slogan 
“Trabalhando em todo o Brasil”, não poderá ser aplicada com 
tamanho inferior a 1,2 cm na sua altura. 

TIPOLOGIA SLOGAN 



Quando a logomarca do Governo Federal for usada junto com outra(s) 
assinatura(s) o conjunto estará centralizado, alinhado por baixo, com a 
logomarca do “Governo Federal” sempre à direita, observando o 
espaço de uma barra de cores entre elas. 

 
 
As demais logomarcas nunca serão maiores, na altura, do que a 
assinatura do Governo Federal. Logomarcas de medidas horizontais 
superiores ficarão menores na altura. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nos sites dos órgãos governamentais para Internet, a aplicação da 
logomarca “Governo Federal” em sua primeira página é obrigatória, e 
respeitará a medida mínima de 122 x 40 pixels. 
 
 

Avança Brasil: 
A marca especial “Avança 
Brasil” será grafada com 
largura equivalente à da 
logomarca “Governo 
Federal” e altura 
equivalente ao dobro da 
altura da mesma, e 
posicionada à esquerda de 
todas as demais 
logomarcas, todas 
alinhadas por baixo 

ASSINATURAS CONJUNTAS, NA HORIZONTAL  

ASSINATURAS CONJUNTAS, NA VERTICAL 
Serão centralizadas 
(duas, no máximo) e 
espaçadas pela distância 
equivalente a uma altura 
da assinatura conjunta. 

APLICAÇÃO DA MARCA NA INTERNET 



 
 
Nas peças para rádio, a marca do Governo Federal consistirá na 
locução da expressão “Governo Federal”, e do slogan “Trabalhando 
em todo o Brasil”, após o nome do órgão, entidade ou empresa que 
assina a peça. Nas peças para TV, cinema e similares, com duração 
de até 30”, constará a logomarca “Governo Federal” e o slogan 
“Trabalhando em todo o Brasil” no vídeo, e apenas “Governo Federal” 
na locução. Nas peças com duração de 60” ou superior, contará a 
logomarca “Governo Federal” e o slogan “Trabalhando em todo o 
Brasil” em áudio e vídeo. 
 

 

PLACAS E PAINÉIS 
Os títulos deverão ser em 
Futura extra bold, caixa alta. 
As placas e painéis 
observarão a proporção de 6.4 
horizontal, sendo a metade 
superior esquerda no azul 
escala Pantone 280 CV (igual 
ao usado na logomarca do 
Governo Federal) e o texto 
com letras brancas. A parte 
inferior é reservada ao 
subtexto em Futura Bold, caixa 
alta e baixa, e à(s) 
assinatura(s) em fundo branco, 
conforme diagrama ao lado. 
A marca especial Avança 
Brasil” ocupará a metade 
superior direita da placa em 
sua extensão, e dois terços em 
sua altura. O conjunto 
“Governo Federal/Trabalhando 
em todo o Brasil” ocupará a 
metade inferior direita em sua 
extensão e um terço em sua 
altura. 
Observação 1:  
No caso de a placa ser em 
traço, siga as porcentagens do 
Pantone referentes a cada cor 
equivalente, determinadas 
para a logomarca “Governo 
Federal”. 

ASSINATURAS EM MÍDIA ELETRÔNICA 

Observação 2:  
Usar tintas apropriadas. As placas ficarão 
expostas ao sol e à chuva. 



 
Na publicidade legal, serão usados os mesmos critérios das placas e 
painéis, porém com as assinaturas na parte superior do anúncio. 
Os títulos serão, preferencialmente, em Futura Extra Bold 
Condensada, caixa alta, e o texto em Futura Regular, caixa alta e 
baixa. 
 

 
 
 

PUBLICIDADE LEGAL 


