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Identidade do Governo Federal na Internet

1. Do identificador para uso nas páginas iniciais dos Ministérios

2. Do identificador para uso nas páginas internas dos Ministérios e dos órgãos vinculados

3. Do identificador para uso nas páginas iniciais dos órgãos vinculados

35 pixels

21 pixels

21pixels

As dimensões do símbolo gráfico foram definidas para o formato de visualização em 800 por 600 pixels, por ser esta a configuração predominante
entre os usuários de Internet no Brasil. Qualquer variação de apresentação deve obedecer às proporções aqui apresentadas. Sua cor será a resultante,
em RGB, da hexadecimal de cor "#FFCC00".



Composição da área esquerda do Identificador:

Composição da área central do Identificador

Composição da área direita do Identificador

Utilizando-se novo arquivo, em software para edição de imagens, com
medidas exatas de 430 X 35 pixels, gerar grade de 1 X 1 pixel.

A reprodução da Bandeira Brasileira estará posicionada imediatamente após
o término do primeiro pixel da grade.

A fonte utilizada no identificador será a Frutiger Bold 20 pts para o tema a
que o ministério esta associado, e 12 pts condensada para o nome por
extenso do Ministério, sem abreviações.

Estará disponível lista de sítios ou portais do Governo Federal na Internet,
imediatamente após o término da imagem identificadora do ministério/órgão.
Modificações (alteração/inclusão) deverão ser empregadas somente em
articulação com a Subsecretaria de Publicações, Patrocínios e Normas da
SECOM.

Marca do Governo Federal na medida exata de 116 x 33 pixels, com link para
o Portal do Governo Brasileiro.

1. Identificador para uso nas páginas iniciais dos Ministérios
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Composição da área esquerda do Identificador

Composição da área central do Identificador

Composição da área direita do Identificador

Utilizando-se novo arquivo, em software para edição de imagens, com
medidas exatas de 430 X 21 pixels, gerar grade de 1 X 1 pixel.

A reprodução da Bandeira Brasileira estará posicionada imediatamente após o
meio do primeiro pixel da grade.
A fonte utilizada no Identificador será a Frutiger 12 pts para a escrita do
nome por extenso do ministério, sem abreviações.

Para as páginas internas a utilização da lista de sítios e Portais não será
necessária.

Marca do Governo Federal na medida exata de 74 x 21 pixels, com link para o
Portal do Governo Brasileiro.

2. Identificador para uso nas páginas internas dos Ministérios e órgãos vinculados
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Composição da área esquerda do Identificador

Composição da área central do Identificador

Composição da área direita do Identificador

Utilizando-se novo arquivo, em software para edição de imagens, com
medidas exatas de 430 X 21 pixels. Gerar grade de 1 X 1 pixel.

A Bandeira Brasileira estilizada estará posicionada imediatamente após o meio
do primeiro pixel do grade.
A fonte utilizada no Identificador será a Frutiger, 12 pts para a escrita do
nome por extenso do ministério, sem abreviações.

Estará disponível lista de sítios ou portais do Governo Federal na Internet,
imediatamente após o término da imagem identificadora do ministério/órgão.
Modificações (alteração/ inclusão) deverão ser empregadas somente em
articulação com a Subsecretaria de Publicações, Patrocínios e Normas da
SECOM.

Marca do Governo Federal na medida exata de 74 x 21 pixels, com link para o
Portal do Governo Brasileiro.

3. Identificador para uso nas páginas iniciais dos órgãos vinculados
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A fim de preservar os padrões de identidade aqui apresentados e reduzir a possibilidade de distorções, os integrantes do SICOM deverão
solicitar, via formulário disponível no endereço http://www.presidencia.gov.br/marcas, ou no endereço eletrônico da SECOM
(secom@planalto.gov.br), os arquivos fonte para implantação das orientações contidas neste Manual.
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Mais informações a respeito da identidade visual à disposição na

Secretaria de Comunicação de Goveno e Gestão Estratégica
Presidência da República
Esplanada dos Ministérios, Bloco A – 6º andar – Brasília DF – CEP 70054-900
Tels: (0xx61 411-4891 e 411-4882 Fax (0xx61) 223-9322

E-mail: secom@planalto.gov.br

Subsecretaria de Publicações, Patrocínios e Normas


