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Este Manual de Identidade Visual do Projeto contém 
as regras de visibilidade para quaisquer comunicações, 
produtos de consultorias, materiais de divulgação e 
disseminação de resultados, publicações e demais 
elementos de comunicação das ações do Projeto Rural 
Sustentável. 

É de suma importância que todos os parceiros atendam 
aos requisitos estabelecidos neste Manual, pois a 
veiculação de informações de forma diversa à acordada 
poderá acarretar na retirada de circulação de quaisquer 
materiais, peças de comunicação ou produtos que 
possam transmitir a imagem das instituições envolvidas 
de forma por elas considerada indesejada. 

Introdução
Comunicação do Projeto
Toda publicação, veiculação em mídia (digital ou 
impressa), ou qualquer tipo de comunicação que 
mencione o Projeto, deverá informar o nome “Rural 
Sustentável”, bem como citar os parceiros:
• Implementação: Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS)
• Apoio Técnico: Banco do Brasil S/A e 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  
(Embrapa)

• Realização: Governo do Reino Unido, Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA)
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A marca Rural Sustentável deve 
ser preservada e apresentada em 
conformidade com o padrão e normas 
deste manual.

A marca apresenta variantes de uso 
quando não for possível sua utilização 
plena.

Versão preferencial 
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Círculo: confere inteireza 
e integração dos elementos

Representação/
Construção dos
Elementos

Céu azul, limpo: redução das 
emissões de carbono

Verde escuro: 
florestas nativas

Cores intercaladas 
verde claro e escuro: 
área de plantio

Círculos: copa de diferentes árvores/ 
diversidade. Área de pastagem

Curva senoidal:
curso natural dos rios

Área recuperada: 
diferenciação no tom de verde
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Especificação de 
cores e Tipologia

Ao lado, encontram-se os 
tons exatos de cada cor para 
impressões em policromia 
(CMYK), versões eletrônicas 
(RGB) e impressões em cores 
sólidas (aqui definidas pelo 
Pantone correspondente). 

Nos arquivos digitais consta a 
versão correta para cada espaço 
de cor, com os valores definidos 
nos próprios arquivos.

C: 40 / M: 0 / Y: 0 / K:0
R: 161 / G: 217 / B: 247
Pantone 291 C 

C: 60 / M: 10 / Y: 0 / K:0
R: 98 / G: 184 / B: 232
Pantone 2915 C

C: 90 / M: 35 / Y: / 100 / K:30
R: 11 / G: 97 / B: 45
Pantone 7483 C 

C: 60 / M: 0 / Y: 100 / K:10
R: 114 / G: 174 / B: 57
Pantone 369 C

C: 50 / M: 0 / Y: 100 / K: 0
R: 149 / G: 193 / B: 30
Pantone 375 C

C: 70 / M: 30 / Y: 100 / K: 10
R: 89 / G: 131 / B: 47
Pantone 370 C
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Versão 
monocromática

As versões monocromáticas  devem ser 
usadas nas comunicações em preto e 
branco  como exceção.

A versão monocromática exibida aqui 
pode ser usada na comunicação em preto 
e branco, por exemplo,  por fac-símile ou 
comunicação interna. 

Assim como na versão escala de cinza, 
admite-se excepcionalmente a utilização 
de outra cor.
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Versão 
monocromática 
invertida

As versões monocromáticas  
devem ser usadas nas 
comunicações em preto e branco 
 como exceção.
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Para que seja mantida a integridade 
dos elementos e legibilidade da marca 
nominativa, recomenda-se que o menor 
tamanho para reprodução não seja inferior 
a 20 mm de altura e 16 mm de largura.

Limites de redução
16 mm

20 mm
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Versão Horizontal

Para maiores informações sobre a aplicação da marca, 
baixe o Manual da Logomarca do Projeto Rural Sustentável

no site www.ruralsustentavel.org
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Todos os parceiros deverão garantir a visibilidade dos 
seus logotipos em todas as ações derivadas do Projeto 
(reuniões, obras, equipamentos, veículos, placas, 
letreiros, cartazes, publicações, documentos, materiais 
publicitários, dentre outros). 

Logomarcas dos 
parceiros

Integram este Projeto:
• Implementação: Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

e Sustentabilidade (IABS)
• Apoio Técnico: Banco do Brasil S/A e Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
• Realização: Governo do Reino Unido, Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Observação: As marcas dos parceiros deverão seguir os padrões 
estabelecidos em seus respectivos Manuais de Identidade Visual, 

respeitando suas especificidades, cores, espaçamentos, tamanhos, dentre outras.

Implementação: Apoio Técnico: Realização:
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Parceiro Executor:
Instituição responsável pela execução da atividade 
específica, prevista no Plano de Trabalho do Projeto, 
mediante contrato, convênio ou termo de parceria 
estabelecido.

Parceiros Executores 
e Apoio local

Implementação: Apoio Técnico: Realização:

Parceiro Executor:

logo* logo*

IMPORTANTE: Todo material elaborado por um terceiro deverá ser aprovado pela coordenação de comunicação do Projeto Rural Sustentável, conforme previsto em contrato.
* O tamanho da(s) marca(s) do parceiro executor e do(s) apoio(s) local(is) nunca poderão ser maior(es) do que as marcas dos parceiros do projeto.

Apoio local:

Apoio Local:
Instituição colaboradora que, com seus meios ou 
recursos diretos, apoia na execução da atividade 
específica.

A orientação é utilizar a sua marca em conjunto com 
as logomarcas do parceiros, conforme especificado:
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Para todo e qualquer material utilizado 
para divulgação de qualquer ação no 
âmbito do Projeto Rural Sustentável, é 
obrigatoriamente necessário a utilização 
das logos dos parceiros no rodapé (parte 
inferior) de todas as peças, sejam elas 
impressas ou digitais. No exemplo ao lado, 
é mostrado a aplicacão das marcas em um 
papel timbrado.

Visibilidade
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis inter-
dum arcu. In eleifend tincidunt cursus. Sed eleifend risus nec finibus vestibulum. 
Cras rutrum risus dolor. Curabitur a congue nisl. In placerat faucibus blandit. 
Praesent placerat arcu eget leo bibendum vulputate. Mauris eleifend magna vel 
turpis faucibus, eget placerat nisi finibus. Pellentesque habitant morbi tristique 
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Sed posuere sem vitae 
risus congue, nec consequat tortor ornare. Sed quis nisi vulputate, ultricies elit 
sed, facilisis sem. Morbi auctor ac purus eu ornare. Pellentesque sed lacinia 
lorem, ut convallis arcu. Sed tristique, sem quis efficitur sodales, libero est 
condimentum nulla, ut dignissim lectus velit iaculis ligula. Phasellus consequat 
tortor eu tortor auctor, vel hendrerit nunc mollis. Nunc viverra maximus pulvinar.

Integer sit amet metus leo. Integer libero diam, vehicula sed facilisis vel, sollic-
itudin at turpis. Morbi nisi massa, dignissim sed sollicitudin et, cursus eu enim. 
In tincidunt libero a pretium pulvinar. Quisque faucibus, sapien sed pharetra 
pugiat. Mauris quis ornare felis, vel semper velit. Vestibulum pellentesque sem-
per lectus, tempus volutpat sapien scelerisque quis. Donec accumsan, diam at 
convallis euismod, elit nunc cursus ligula, facilisis mollis sapien purus sed sapien.

Sed sed dictum nulla, nec sollicitudin elit. Mauris at ante urna. Vivamus iaculis 
lacinia purus quis varius. Sed pretium maximus nunc, sit amet blandit ante 
malesuada quis. Sed mattis, dui eu mattis efficitur, lorem libero tincidunt 
nulla, dapibus semper eros ex eget diam. Donec neque nisl, laoreet eu dui ac, 
consequat malesuada lorem. Pellentesque vulputate ultrices scelerisque. Nulla 
facilisi. Aliquam erat volutpat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent 
per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris eget laoreet magna. Cras 
mattis velit ut luctus pretium. Curabitur hendrerit, nisl et vehicula varius, tellus 
mauris molestie justo, vitae sollicitudin ante ligula non ipsum. Aliquam vitae 
felis dui. Cras ut enim tellus. In hendrerit turpis sit amet urna dictum, ut euismod 
nibh consectetur.

Sed eros velit, luctus ut lorem laoreet, tincidunt blandit velit. Morbi blandit libe-
ro purus, id porttitor nisl gravida nec. Phasellus in sem purus. Integer rhoncus 
lacus in metus mattis, a vulputate quam rutrum. Integer id ante elementum, 
mattis magna in, tempor tellus. Quisque quis justo nisi. Morbi rutrum mauris 
quis eros bibendum, in pretium justo blandit. Curabitur egestas purus vel ipsum 
iaculis pulvinar non a sem. Praesent sit amet scelerisque dolor. Nulla at nisl non 
dolor vulputate pretium. Donec in dictum massa.

Implementação: Apoio Técnico: Realização:
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Materiais 
Institucionais, para 
Eventos e Dia de 
Campo

Para todo e qualquer material 
utilizado para divulgação de 
qualquer ação no âmbito do 
Projeto Rural Sustentável, é 
obrigatoriamente necessário 
a utilização das logos dos 
parceiros no rodapé (parte 
inferior) de todas as peças, 
sejam elas impressas ou 
digitais.

Visibilidade

BannerCartaz

Folder

Exemplos 
de materiais 
institucionais

Implementação: Apoio Técnico: Realização:
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Crachá

Chapéu

Colete

Implementação: Apoio Técnico: Realização:
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Propriedade 
dos materiais
Todas as publicações técnicas, científicas e acadêmicas, 
produzidas a partir das ações e resultados oriundos de 
recursos do Projeto devem ser submetidas aos seus 
parceiros para aprovação, mesmo que a publicação não 
seja produzida com recursos do Projeto. É indispensável 
que sejam mencionados o nome completo do Projeto 
que deu origem à publicação, bem como os parceiros 
envolvidos no mesmo.

A utilização das informações, documentos e produtos 
gerados no âmbito do Projeto para fins diferentes 
daqueles previstos nos respectivos termos de 
referência dependerá de autorização prévia e expressa 
dos parceiros do Projeto, mesmo após encerrada a sua 
vigência. Esta determinação inclui qualquer publicação 
técnico-científica e acadêmica. 

Os direitos autorais sobre as obras intelectuais e a 
titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto 
da obra coletiva, que porventura vierem a ser criadas em 
razão das atividades realizadas no âmbito do Projeto, 
permanecerão na titularidade exclusiva das instituições 
parceiras, nos termos da Lei n.o 9.610 de 1998. Fica 
também assegurado às instituições parceiras o direito 
da reedição das referidas obras, para atendimento a 
Projetos/Projetos ou outras ações de seu interesse. 
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Anexo I
Materiais Institucionais para 

os Dias de Campo
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Banner 1 Banner 2

Banners
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Cartazes

Cartaz A2

Cartaz CalendárioImplementação: Apoio Técnico: Realização:

Implementação: Apoio Técnico: Realização:
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Folder

Folder capa Folder miolo



20

Papelaria

Bloco de notas Ficha de Avaliação Marcador de página

Implementação: Apoio Técnico: Realização:
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Certificado

Certificado frente Certificado costas
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Implementação: Apoio Técnico: Realização:

Brindes

Boné

Crachá eventos

Sacola Kraft

Caneca squeeze



Implementação: Apoio Técnico: Realização:


