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Introdução 
 Criado pelo Ministério das Relações Exteriores, o Programa de Diplomacia da Inovação (PDI) 

busca quebrar os estereótipos vinculados à imagem do Brasil no exterior e mostrar um País que 

produz conhecimento, produtos e serviços em setores da fronteira científica, com capacidade de ser 

referência tecnológica mundial.  

 As principais atividades desempenhadas no programa consistem em: organização de missões 

para startups, objetivando mostrar soluções tecnológicas brasileiras no exterior; participação em 

feiras do setor científico e tecnológico; ações de incubação cruzada de startups; e “softlanding”.  

 Essas ações visam elevar o perfil do Brasil junto aos ecossistemas estrangeiros de inovação, com 

o propósito de identificar parcerias e atrair investimentos, apoiar a internacionalização de startu-ps, 

auxiliar na mobilização da diáspora científica brasileira no exterior e fomentar a colaboração entre 

parques tecnológicos e ambientes de inovação brasileiros e estrangeiros. 

  Deve-se utilizar a marca do PDI em todas as atividades apoiadas pelo programa. O Manual do uso 

da marca do PDI foi desenvolvido para definir o padrão e os métodos de aplicação da identidade visual 

do programa. Uma identidade visual unificada é passo essencial para manter imagem consistente e 

conferir unidade à comunicação do PDI ao longo dos diferentes canais de comunicação visual sejam 

impressos ou virtuais. O manual é ferramenta essencial na correta aplicação de padrões visuais e 

elementos gráficos de todos os materiais de marca, o uso de cores aprovados e as especificações de 

impressão válidas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conceito da Marca 

❖ “O Meteoro” 

Meteoro é escultura de Bruno Giorgi, produzida com mármore branco de carrara, localizada sobre 

o espelho d'água em frente ao Palácio Itamaraty, em Brasília. A obra de arte que foi esculpida entre 

1967 e 1968 é montada com cinco partes de uma esfera vazada estilizada, significando os laços 

diplomáticos entre os cinco continentes. Entre as obras de arte do acervo do Palácio Itamaraty, o 

Meteoro tornou-se praticamente um símbolo do Ministério das Relações Exteriores.  Embora pese 50 

toneladas, a obra parece flutuar sobre o espelho d'água que circunda o edifício. Ao ser aplicado para 

representar o PDI, o logo busca trazer a associação imediata do programa ao Ministério das Relações 

Exteriores para o público interno. As cores verde, azul e amarela buscam associar o logo ao Brasil 

para o público externo que desconhece a obra meteoro. Outras associações que se buscam com a 

imagem é a da robustez e densidade das ações diplomáticas, consubstanciadas na solidez de um 

meteoro, bem como a superação dos desafios da alta rotatividade da tecnologia, como os movimentos 

do meteoro singrando os céus. 

❖ Versões: 

▪ Horizontal (Preferencial) 

 



 
▪ Vertical 



 
 

 

 

 

 

Área de não interferência e redução 
Deve-se manter uma área de não interferência em torno da marca do PDI, como distância mínima 

entre a marca e qualquer outro elemento visual. A distância mínima a ser respeitada está 



demonstrada no diagrama ao lado. Entretanto, recomenda-se reservar, sempre que possível, 

espaçamento maior que a área mínima. 

❖ Margens de Segurança 

▪ Horizontal 

 

 



 
▪ Vertical 



 
 

 

 

 

 



❖ Redução Máxima* 

Para que seja mantida a integridade e a legibilidade da marca, sua aplicação em meios impressos 

não deve adotar largura inferior a 3,5 cm (horizontal) e 2 cm (vertical). Em meios eletrônicos, a 

redução máxima é de 200 px. 

 

Em casos excepcionais, onde houver necessidade de uma aplicação com largura inferior a 3,5 cm 

(horizontal), a 2 cm (vertical) ou 200 px, deve ser utilizada a versão simplificada da marca, conforme 

demonstrado a baixo, sendo que a largura mínima permitida em impressos é de 2,7 cm para versão 

horizontal e 1,7 cm para versão vertical, e de 110 px (horizontal) e 80 px (vertical) em meios 

eletrônicos. 

 

▪ Horizontal 

 

     
3,5 cm                                                  2,7 cm 

 

▪ Vertical 

 

                                
2 cm                                         1,7 cm 



❖ Usos indevidos 

A marca do PDI não deve ser mostrada em cores alternativas, bordas adicionais ou textos 

distorcidos. Qualquer arranjo, estrutural ou cromático, é proibido a título de manutenção da 

consistência da marca. 

Não distorcer:  

Não alterar as cores:  



Não rotacionar:  

Não alterar tipologia:  

Não aplicar moldura:  



Não adicionar elementos:  

Não aplicar efeitos:  

 

 

 

 

 



Referência de Cores 
As cores oficiais para as manifestações gráficas da marca do PDI são inspiradas nas cores da 

Bandeira Nacional. 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.  

 

 

 

 

 

Ao lado, encontram-se os tons exatos de cada cor para impressões monocromáticas. Nos arquivos 

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

arquivos. 



 

                          

 
 

   

 



Aplicação sobre fundos 
Ao aplicar a marca sobre fundo claro ou branco, utilizar a fonte no preto padrão da marca. Ao 

aplicar em fundo escuro, utilizar a fonte na cor branca. Nos casos em que a cor de fundo coincidir com 

a cor dos elementos da marca, como no exemplo ao lado, deve ser usado um box branco em torno da 

marca, seguindo o padrão de não interferência descrito anteriormente. 

❖ Fundos 

▪ Claros; 

 

                       
 

▪ Escuros: 



        

 

No caso de aplicação sobre fundos instáveis, deve-se utilizar a marca normalmente. Caso o fundo 

estável seja escuro ou com cores muito próximas da marca, deve-se utilizar a versão da marca com 

fonte na cor branca, seguindo o padrão de não interferência descrito anteriormente em ambos os 

casos. 



 

 



 



 

 

 

 

 



Tipografia 
A fonte utilizada no projeto de identidade visual foi a Signika-SemiBold e, apenas as fontes da 

família Signika devem ser utilizadas, caso seja necessário alguma mudança tipográfica. Em 

programações de internet, por razões técnicas, se a fonte Signika não estiver disponível, recomenda-

se a fonte Verdana. 

❖ Signika Light 

- ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ 

- abcdefghijklmnopqrstuvxwyz 

- 0123456789 

 
❖ Signika Regular 

- ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ 

- abcdefghijklmnopqrstuvxwyz 

- 0123456789 

 

❖ SignikaBold 

- ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ 

- abcdefghijklmnopqrstuvxwyz 

- 0123456789 

 

❖ SignikaSemiBold 

- ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ 

- abcdefghijklmnopqrstuvxwyz 

- 0123456789 

 



Associação de marcas 
Na associação de marca com outros órgãos da administração direta ou indireta, a área total das 

marcas não devem ultrapassar a altura e a largura total da marca do PDI. O alinhamento inferior deve 
observar a base do termo “INOVAÇÃO”, de acordo com o exemplo ao lado. É importante que a marca 
do PDI nunca seja aplicada em tamanho menor que o de outras marcas em associações de marcas. 
Nesse caso, ambos os logos serão travados sob a marca do título disposta em uma largura exata. Eles 
também devem ser mantidos com uma distância mínima de, pelo menos, a altura do logo. A ordem 
dos logos pode mudar dependendo se a atividade é liderada pelo MRE ou por outro órgão, empresa 
ou setor.  

 

❖ Vertical – canto superior direito 

 



❖ Horizontal – canto inferior direito 

 

❖ Outros Idiomas 

A marca deverá seguir o idioma utilizado nas peças de comunicação, conforme exemplos ao lado. 

Nos casos das peças em mais de um idioma, deverá ser adotada a versão na língua do país em que o 

material será distribuído ou no idioma predominante do público-alvo da peça. Casos específicos 

deverão ser precedidos de consulta à DPTEC I. 

                       



                              

 

                             


