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1. SELO
O selo gráfico Brasil Mulher deve
ser aplicado em conformidade com
o padrão e as normas deste manual.

2. CONCEITO
O Brasil Mulher é uma estratégia de atuação em rede
que une instituições da sociedade civil, iniciativa privada,
governos (esferas municipal, estadual e federal) e organismos
multinacionais em prol da garantia dos direitos das mulheres.
O que se pretende é reunir ações existentes, estimular novas
ações a serem implementadas pelos diversos setores da
sociedade,além de dar visibilidade a elas.

Elemento-síntese

E é justamente essa a inspiração para a construção do selo,
formado graficamente por várias bandeiras juntas. São
bandeiras que simbolizam, por exemplo, o enfrentamento
da violência contra a mulher, a igualdade de gênero, a
autonomia, a economia, a promoção da saúde, a educação
e mais espaço de decisão. Uma rede inteira de pessoas
conectadas, onde cada agente e cada ponte são fundamentais

OBS. 1: o elemento-síntese nunca deve assinar uma peça sozinho.
Caso ele seja usado como parte da composição do leiaute, ainda assim,
é necessária a assinatura completa também.

OBS. 2: este selo gráfico não deve ser reproduzido. Sempre utilize os
arquivos originais fornecidos.

3. VERSÕES HORIZONTAL E VERTICAL

Horizontal

O selo gráfico Brasil Mulher é composto de duas
versões: horizontal e vertical.
A versão vertical é prioritária e deve ser privilegiada
sempre em aplicações institucionais ou na
comunicação, seja em meio digital ou impresso.
Entretanto, a escolha entre as duas versões depende
do contexto do leiaute, prezando sempre o equilíbrio
usual, a legibilidade e o respeito à área de proteção.

Vertical

Os elementos são os mesmos em ambas as composições e devem
respeitar as mesmas determinações de área de proteção, redução
máxima e proporção entre os elementos que compõem o selo.

Positiva
A versão positiva do selo gráfico deve ser aplicada somente sobre fundos de cor clara.

4. VERSÕES MONOCROMÁTICAS
A versão monocromática é recomendada para os casos em
que houver restrição de cores na impressão e nos meios de
reprodução que não permitam a impressão em policromia,
mas que permitam a utilização de retícula.
Negativa
A versão negativa do selo gráfico deve ser aplicada somente sobre fundos de cor escura.

5. ÁREA DE NÃO INTERFERÊNCIA
Para garantir a legibilidade, a integridade e o impacto
desejado do selo gráfico Brasil Mulher, deve
sempre haver um espaçamento mínimo ao seu
redor, chamado de área de não interferência.
Nenhum elemento gráfico, como texto ou imagem,
deve invadir esse espaço, medido em função de X.
O X é a altura do pictograma. Essa distância está
demonstrada no diagrama ao lado. Atenção:
para aumentar ainda mais o arejamento do selo,
recomenda-se reservar, sempre que possível,
um espaçamento maior que a área mínima.

Impresso

21 mm

6. REDUÇÃO MÁXIMA

16 mm

Visando a legibilidade dos elementos do selo gráfico Brasil
Mulher, foi definido o tamanho mínimo de 21mm x 16mm
para meio impresso. E 90 x 119 pixels de largura para aplicação
em meio on-line.

On-line

119 pixels

90 pixels

7. REFERÊNCIAS DE COR
O selo gráfico Brasil Mulher deve ser utilizado apenas em sua forma
original, uma vez que as cores são um dos principais elementos para
inspirar e transmitir a personalidade do selo.
Note que os códigos CMYK e RGB não são, necessariamente, frutos de
uma conversão automática e provavelmente irão apresentar diferenças
de tonalidade, pois foram gerados a partir do Pantone correspondente a
cada cor, o que garante uma conversão mais fiel a cada mídia.

Cor Brasil
C=3 M=53 Y=75 K=5
R=89 G=44 B=131
Pantone: 164 C
Cor Mulher
C=81 M=100 Y=9 K=3
R=226 G=135 B=77
Pantone: 2597 C

DEGRADÊ

Cor Brasil
C=3 M=53 Y=75 K=5
R=89 G=44 B=131
Pantone: 164 C

Cor Mulher
C=81 M=100 Y=9 K=3
R=226 G=135 B=77
Pantone: 2597 C

8. VARIAÇÕES SOBRE FUNDOS
O selo gráfico Brasil Mulher pode ser aplicado sobre uma
variedade limitada de fundos coloridos.
Não é permitida a aplicação positiva do selo sobre fundos
de baixo contraste, mesmo que sejam cores presentes na
paleta de cores do selo gráfico, como azul, verde, rosa,
laranja, vermelho e preto. Nestes casos, recomenda-se usar
a versão negativa para dar o contraste, melhorar a leitura
e a compreensão.

Não utilizar nos casos abaixo ou semelhantes!

9. APLICAÇÃO SOBRE FUNDOS INSTÁVEIS
O selo gráfico Brasil Mulher pode ser aplicado
sobre uma variedade limitada de fundos
fotográficos. Deve-se observar sempre o contraste
entre a logo e o fundo.
É obrigatório aplicá-lo em áreas livres, com poucos
ruídos, com predominância da cor branca ou cores
que garantam contraste com o selo.
Quando for necessário aplicar sobre um fundo
fotográfico de baixo contraste, é obrigatório o uso
de um suporte branco.

Não utilizar nos casos abaixo ou semelhantes!

10. ASSINATURA CONJUNTA
A aplicação do selo em peças de publicidade, promoção
e divulgação de eventos patrocinados sempre deve vir
acompanhada da marca do Governo Federal.
É preciso salientar, porém, que o selo gráfico jamais
deve assinar uma peça. Ele deve ser encarado como um
elemento gráfico de destaque, como um título ou vinheta
de abertura, por exemplo. E nunca uma assinatura. O selo
deve ser aplicado a uma distância segura da marca Brasil
que assina a peça.

Não utilizar como modelos abaixo!

11. ASSINATURA ELETRÔNICA
O uso de vinheta eletrônica institucional em peças para TV e rádio
deverá ser precedido de consulta à SECOM.

12. EXEMPLOS DE APLICAÇÃO
Fundo de Palco

Anúncio

Cartela

