
marca horizontal   

Esta é a versão padrão da marca e, sempre que os meios permitirem, 

sua utilização deverá ser privilegiada em relação às outras versões.

marca vertical   

2 módulos

C15 M32 Y100 K10

R181 G145 B47

HEXA: # b5912f

C8 M25 Y100 K0

R225 G188 B30

HEXA: # e1bc1e

C100 M80 Y40 K40

R36 G51 B78

HEXA: # 24334e

C80 M55 Y25 K10

R78 G100 B137

HEXA: # 4e6489

C100 M85 Y10 K20

R40 G59 B117

HEXA: # 283b75

padrão cromático – tons de cinza   

Para utilização em situações em que não é possível o uso de cores.  

padrão cromático – Pantone – 3 cores   
Somente essa versão pode ser aplicada sobre fundos claros, desde que a soma total das 
tintas, do fundo, seja inferior a 10%, como no exemplo abaixo.

PANTONE 124C PANTONE 125C PANTONE 2758C

K100 K80 K40

proteções e afastamentos   

A fi m de preservar a integridade da assinatura e proteger de 

interferências causadas por outros elementos posicionados próximos, 

uma medida para a área de proteção – margem de segurança – foi 

estabelecida e se aplica a todas as versões da assinatura. A área livre 

em volta da assinatura a ser respeitada equivale a dois módulos.

padrão cromático – cmyk   

padrão cromático – preto e branco   

reduções   

Quando for feita a redução da marca do Projeto Apoio aos Diálogos 

Setoriais UE-Brasil, deverão ser observadas as medidas especifi cadas 

a seguir, a fi m de evitar perdas na leitura e no reconhecimento.

Tamanho mínimo para mídias de alta resolução

Tamanho mínimo para mídias de baixa resolução

Visa dar ordem estrutural e formal à comunicação textual. É necessário 

que se especifi que uma família tipográfi ca e suas aplicações, de maneira 

a estabelecer a forma pela qual a linguagem escrita deve ser representada 

visualmente no sistema de identidade visual. 

Tipograma:

DinPro Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz

DinPro Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz

Tipografi a complementar para publicações e afi ns:

DinPro Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz

Univers Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz

Univers Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz

alfabeto tipográfi co   

assinatura institucional   

Com o objetivo de englobar os parceiros da iniciativa, temos de um 

lado a União Europeia e do outro o Governo Federal, de modo que 

a logo “Diálogos Setorias” permeie, intermedie e promova, por 

meio de seu próprio movimento e signifi cação, o diálogo em si e a 

compreensão entre as partes. 

fundo: C7 M0 Y0 K3

5 mm 9 mm

10 mm

18 mm

1 módulo

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UE-BRASIL manual da marca resumo


