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Secom apresenta nova marca do governo federal 

16:46 
RE 

Reporter da Agenda Brasil 

Brasilia - A Secom esta apresentando hoje a nova marca que devera ser adotada por todos os orgaos 
do governo federal. Visualmente, a marca procura conciliar um tracado artistico e uma moderna 
apresentacao com a raiz do Brasil profundo, representada no traco rustico da bandeira no centra da 
composicao. Conceitualmente, propoe a indusao como plataforma. Um pais de todos significa um 
pais de oportunidades iguais, em que todos tenham acesso a direitos fundamentais e possam atender 
as suas necessidades basicas. Um Brasil de todos tambem resgata a imensa carga de cores de um 
pais tropical. O Brasil de todas as cores esta na cesta multicolorida das comunidades afastadas do 
interior ou nas fachadas dos arranha-ceus das grandes cidades. 
A marca oficial do governo federal busca resgatar toda a multiplicidade de influencias, realidades, 
esteticas, costumes e valores, de racas e etnias brasileiras. A marca rompe uma tradicao, ao 
incorporar elementos visuais nunca antes associados a um simbolo governamental. Inverteu-se a 
equagao segundo a qual uma marca concebida em Brasilia deveria ser "levada" a todos os rincoes do 
pais. Ao contrario, a nova marca assume a necessidade de levar mais Brasil para Brasilia. A intengao 
e mostrar um governo mais proximo das pessoas, mais proximo da realidade dos cidadaos, mas 
proximos do Brasil. 
Um pais de todos comeca com um governo que tern a cara do Brasil. 
A marca foi concebida e criada pelo publicitario Duda Mendonca, que a doou ao governo federal. 
Para obter a marca por meio eletronico, basta entrar em contato com a Secom pelos telefones 411 
4823 ou 411 4851. 
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