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1) Instruções para a confecção e a manutenção de placa 

 

As instruções abaixo orientam a confecção das placas indicativas de empreendimentos financiados 

com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) administrado pelo 

Ministério da Integração Nacional, pelo Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste 

(CONDEL/SUDECO) e pelo Banco do Brasil S.A. 

 

Este documento foi desenvolvido em consonância com o “Manual de Uso da Marca do Governo 

Federal – Obras” da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República – SECOM/PR e 

será disponibilizado nos sites do Ministério da Integração Nacional, da Superintendência do 

Desenvolvimento do Centro-Oeste e do Banco do Brasil S.A. 

 

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações 

contidas no presente manual. 

 

Material: as placas devem ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de 

madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações 

deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso 

não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material 

plástico, pela sua durabilidade e qualidade. 

 

Localização: as placas devem ser afixadas pelo beneficiário do FCO em local visível, 

preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a 

melhor visualização. 

 

Conservação: recomenda-se que as placas devem ser mantidas em bom estado de conservação, 

inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de fruição do FCO. 

 

Modelo da placa: as medidas, cores e demais orientações complementares, devem ser, 

rigorosamente, aplicadas ao modelo da placa presente no arquivo disponibilizado nos sites da 

Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO) e do Banco do Brasil S.A. Neste 

modelo, as únicas informações que devem ser inseridas são a finalidade, o nome do beneficiário e o 

valor financiado, observando o mesmo padrão de fonte, tamanho, cor e alinhamento definidos. 
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Especificações para confecção e manutenção de placa 

 

Padrão geral das placas 

Área Total Proporção de 8x por 4x. 

Área do nome do Fundo (A) 

Cor de fundo: verde (Pantone 3425C);  

Fonte: Signika Bold (caixa alta e baixa);  

Cor da fonte: branca. 

Área de informações do projeto 

(B) 

Cor de fundo: verde (Pantone 370C);  

Fonte: Signika Regular (caixa alta e baixa);  

Cor da fonte - amarela (Pantone 116C) e branca;  

Espaço entre linhas 1 vez o tamanho do corpo da letra. 

Espaço entre letras O espaçamento entre letras é 20. 

Área das assinaturas (C) 

Cor de fundo: branca;  

Alinhamento: centralizado;  

A denominação “Ministério do” deve estar em Signika Light e 

o nome do ministério deve estar em Signika Semibold, 

espaçamento entre letras é -40. 
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Exemplo de cálculo 

Cálculo para o tamanho da placa 

Definir a base “X” dividindo a altura estabelecida para 

placa por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por 

exemplo: 

 

X=1,8/4 = 0,45 m 

 

8 x X = x 0,45 = 3,60 m 

 

A altura de cada área da placa será assim definida: 

Nome do Fundo 2x = 0,90m; 

Informações do projeto x = 0,45m 

Logomarcas: 

 - Instituição Financeira; 

 - Sudeco; e 

 - Ministério da Integração Nacional 

x = 0,45m 

 

Especificações: Nome do Fundo (A) 

Fonte Signika Bold 

Cor da Fonte Branca 

Espaço entre letras Nenhum 

Espaço entre linhas 
1,2 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo: o corpo da letra 

sendo 60, o espaçamento será 60 (60 X 1 = 60). 

  

 - Deve-se criar, primeiramente, margens à esquerda e à direita e separação central de colunas, de 

largura 1/2x. O corpo da fonte para o nome do Fundo será proporcional à largura da área restante. 

 - Cada linha do nome suporta 17 caracteres (contando os espaços) e o alinhamento deve ser 

centralizado; 

 - O nome pode ser distribuído em até duas linhas. 

Exceção: no caso de títulos longos que não se encaixem na regra acima, mudar o cálculo para 

23 caracteres por linha, até três linhas, mantendo o restante das regras. 

 

 

Especificações: Informações do projeto (C) 

Fonte 
Signika Regular para o título e para a informação. 

Cor da fonte  Amarela - Pantone 116 C para o 

título da informação e branca para a informação 

Espaço entre letras Nenhum 

Espaço entre linhas 
1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo: o corpo da letra 

sendo 20, o espaçamento será 20 (20 x 1 = 20). 

 - Deve-se criar, primeiramente, margens à esquerda e à direita e separação central de colunas, de 

largura 1/2x. O corpo da fonte para as informações do projeto será proporcional à largura da área 

restante. 

 - Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres (contando os espaços), sendo cada coluna 

composta de até quatro linhas. O alinhamento deve ser feito à esquerda.  
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Assinaturas e marcas (D) 

Assinatura do Governo Federal 
Deverá ter ½ da altura da caixa de assinatura de tamanho “x”, 

sempre ser centralizada na vertical e alinhada pela esquerda. 

Logomarcas: 

 - Instituição Financeira; 

 - Sudeco; e 

 - Ministério da Integração 

Nacional. 

Deverão ser aplicadas na área da logomarca do Governo 

Federal, seguindo as mesmas orientações de proporção 

acima, com a diferença do alinhamento pela direita. 

A colocação das marcas deve seguir a regra para comunicação do Governo Federal, da direita para 

a esquerda, observando o grau de envolvimento com a obra. 
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2) Instruções para a confecção e afixação de plaquetas ou adesivos 

 

As instruções abaixo orientam a confecção de plaquetas ou adesivos para afixação em máquinas e 

equipamentos financiados com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste 

(FCO) administrado pelo Ministério da Integração Nacional, pelo Conselho Deliberativo do 

Desenvolvimento do Centro-Oeste (CONDEL/SUDECO) e pelo Banco do Brasil S.A. 

 

Material: Para afixação ou adesivação das informações deverá ser usado material plástico 

(poliestireno) ou as mesmas deverão ser pintadas a óleo ou esmalte, de preferência, material plástico 

devido a sua durabilidade e qualidade. 

 

Localização: as plaquetas e os adesivos devem ser afixados pelo beneficiário do FCO, nas máquinas 

e/ou equipamentos, preferencialmente na superfície com melhor visualização. 

 

Conservação: as plaquetas e os adesivos devem ser mantidos em bom estado de conservação, 

inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de fruição do FCO. 

 

Medidas: as plaquetas e os adesivos devem ter 20 cm de largura por 15 cm de altura. 

 

Modelo da plaqueta e adesivo: as medidas, cores e demais orientações complementares, devem ser, 

rigorosamente, aplicadas ao modelo presente no arquivo disponibilizado nos sites da 

Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO) e do Banco do Brasil S.A. 

 

 


