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APRESENTAÇÃO

Marca identifica uma ideia, um grupo de pessoas, um governo, mas, sobretudo, 
diferencia práticas. O uso correto da marca do governo cumpre este papel e vai 
além. Promove uma unidade de comunicação fundamental para a consolidação 
de um projeto de eficiência nos serviços públicos e uma correta leitura da 
atuação do governo do Estado em diferentes áreas da sociedade. 

Este manual pretende orientar sobre os fluxos de trabalho da publicidade e dos 
patrocínios entre os órgãos estaduais e a Diretoria de Publicidade e Marketing 
da Secom. São apresentados os aspectos técnicos para a escolha da melhor 
diretriz de comunicação, elaboração de briefing, aplicações de marca e dos 
recursos de patrocínio. É um instrumento prático e rápido para consultas e 
orientações. Também proporciona uma forma clara de aplicação da nossa 
identidade visual e dos procedimentos e fluxos de trabalho da publicidade, dos 
patrocínios e dos eventos. 

EXPEDIENTE

PRODUÇÃO

FALE CONOSCO
Departamento de Publicidade e 
Marketing
(51) 3213.0702
publicidade@secom.rs.gov.br
Rua Riachuelo, 1218
CEP 90010-271
Centro Histórico
Porto Alegre | RS | Brasil
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DIRETRIZES DE
COMUNICAÇÃO
Na sua lógica de relacionamento, o Governo é parceiro das pessoas, realista e 
responsável.

PROBLEMA > CAMINHO > AÇÃO > ENGAJAMENTO

O conceito geral destaca uma dinâmica de COMUNIDADE com reciprocidade de 
direitos e deveres, impulsionando unidade e parceria.
= Eficiência na prestação dos serviços públicos.

Mas, colocar-se ao lado da comunidade, não retira do Governo as suas 
responsabilidades.

União, solidariedade e ação coletiva são os conceitos presentes na marca 
“Todos pelo Rio Grande”.
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DIRETRIZES DE
COMUNICAÇÃO
Valores essenciais:

- Pessoas
- Eficiência
- Transparência
- Cooperação
- Inovação
- Sustentabilidade

Estas orientações devem ser percebidas nas peças de publicidade do governo. 
O posicionamento institucional deve estar presente na mensagem e funcionar 
como um guarda-chuva das ações a serem divulgadas. Assim, a comunicação 
terá unidade e todos os órgãos estarão alinhados.

COMUNICAÇÃO
GOVERNAMENTAL
- Divulgação de campanhas ligadas aos direitos dos cidadãos (assistência 
social, moradia, saúde, empregos, etc.), despertando o sentimento cívico.

- Campanhas de prevenção social (higiene, segurança, educação, etc.), 
que visam alterar comportamentos e mentalidades, gerenciando condutas e 
difundindo normas de civilidade.

- Convocar os cidadãos para o cumprimento de seus deveres (alistamento 
militar, declaração do imposto de renda, etc.).
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FLUXO DE DEMANDAS
PARA PUBLICIDADE

FLUXO DE DEMANDAS
PARA PUBLICIDADE

SECOM ENVIA
O BRIEFING 
PARA A(S)

AGÊNCIA(S)

AGÊNCIA(S) 
APRESENTA(M)

PROPOSTA 
PARA SECOM E 

ÓRGÃO

SECOM E ÓRGÃO 
AVALIAM A(S)
PROPOSTA(S) 
RECEBIDA(S) 

DA(S) AGÊNCIA(S)

APÓS APROVADO, 
AGÊNCIA REALIZA

ORÇAMENTOS
(PRODUÇÃO/MÍDIA)

E OS ENVIA
À SECOM E ÓRGÃO

Caso necessário, SECOM e ÓRGÃO
solicitam ajustes

ÓRGÃO FAZ 
A SAAC E 

ENVIA PARA 
SECOM

Órgão deve anexar à SAAC,
o briefing, layouts e orçamentos

BRIEFING

SE APROVADO

SECOM

ANÁLISE
Aprova ou solicita alteração/complementação/

adequação no briefing

DEFINIÇÃO DA(S) AGÊNCIA(S)

PODE SER
Seleção interna
Seleção direta

ENCAMINHA 
AO ÓRGÃO

DEMANDANTE

SOLICITA
EMPENHO PARA 
SECRETARIA DA 

FAZENDA
(Exceto empresas de 

economia mista)

ÓRGÃO ENVIA 
SAAC + EMPENHO 

PARA AGÊNCIA 
EXECUTAR

O TRABALHO

SECOM AVALIAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃO
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Os patrocinadores deverão pautar sua atenção com base nas seguintes 
premissas:

Deverão ser valorizados e estimulados os patrocínios que:

FLUXO DE DEMANDAS 
PARA PATROCÍNIO

ÓRGÃO
FAZ BRIEFING 

DE PATROCÍNIO

ENVIA PARA 
SECOM COM A 

PROPOSTA
COMERCIAL

COMITÊ DE
PATROCÍNIO AVALIA 
A NECESSIDADE DE 
PARTICIPAÇÃO DO 

ÓRGÃO NO PROJETO

SECOM ENVIA RETORNO 
AO ÓRGÃO E CASO 

APROVADO, O ÓRGÃO 
DEVE ENCAMINHAR A 
SAAC PARA SECOM

DIRETRIZES
PARA PATROCÍNIO

> Promovam a acessibilidade de idosos e de pessoas com mobilidade reduzida ou com 
deficiência física, sensorial ou cognitiva, de forma segura e autônoma, aos espaços onde se 
realizam eventos ou aos produtos oriundos dos patrocínios realizados.
> Apresentem preocupação com a preservação do meio ambiente, mediante emprego 
de materiais reciclados, recicláveis, ecoeficientes e biodegradáveis, baixa utilização de 
recursos naturais e reduzida emissão de gases poluentes.
> Promovam a inovação, o desenvolvimento regional sustentável e a geração de emprego e 
renda para a população local.
> Promovam os direitos humanos e práticas inovadoras e democráticas de comunicação.

Isonomia e coerência na gestão
Divulgação sistêmica de políticas e diretrizes
Promoção da cidadania e do 
desenvolvimento humano

Respeito à diversidade étnica e cultural
Sustentabilidade e responsabilidade social
Desdobramento educacional
Promoção do Estado no Brasil e no exterior

* Mais informações sobre a política de patrocínios: decreto nº 48.188



12 13

EVENTOS

O planejamento é fundamental para qualquer empreendimento.
Quando se fala em planejamento de eventos, pode-se associar à ideia do 
planejamento estruturado no âmbito das relações públicas. Constitui um 
processo complexo e abrangente e está sempre vinculado a situações e 
realidades da vida de pessoas, grupos e das mais diversas organizações e 
instituições da esfera pública e privada.

EVENTOS

Dicas para que seu evento seja um sucesso:
- criar um briefing definindo a estratégia: O QUE PRETENDE COM O EVENTO? 
QUAL O PÚBLICO QUE DESEJA ALCANÇAR? QUAL O MELHOR EVENTO E 
FORMATAÇÃO A SER SEGUIDO? É VIÁVEL A SUA REALIZAÇÃO?
- fazer um resumo de informações, identificando elementos essenciais para 
organização da ação.
- tempo de antecipação para a realização
- convidados e quantidade de convites
- recursos físicos e humanos a envolver
- espaço onde irá decorrer e tempo de duração
- custos associados
- comercialização e divulgação do evento
- reuniões preparatórias (quantas forem necessárias) divisão de atribuições e 
responsabilidades.
- definir quem será o principal ou os principais promotores do evento.
- formatar um modelo básico de check-list.
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MANUAL DE
IDENTIDADE VISUAL
Este manual reduzido não substitui o Manual de Identidade Visual completo.
Em caso de dúvida, consulte a Diretoria de Publicidade e Marketing da Secom.

O manual completo e os arquivos digitais estão disponíveis no link:
http://bit.ly/MIVrs

CORES

CMYK C0 M0 Y0 K100
RGB R0 G0 B0
PANTONE PROCESS BLACK C

CMYK C0 M95 Y90 K0
RGB R238 G49 B47
PANTONE 185 C

CMYK C90 M0 Y100 K0
RGB R0 G171 B78
PANTONE P 145-8 C

CMYK C0 M20 Y100 K0
RGB R255 G203 B5
PANTONE 116 C

CMYK C0 M0 Y0 K100
RGB R0 G0 B0
PANTONE PROCESS BLACK C

CMYK C0 M0 Y0 K55
RGB R138 G140 B142

CMYK C0 M0 Y0 K80
RGB R88 G89 B91

CMYK C0 M0 Y0 K25
RGB R199 G200 B202

O LOGOTIPO _COLOR O LOGOTIPO _CINZA
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CORES

O LOGOTIPO_FUNDO CHAPADO

Para fundos preto, verde ou vermelho, deve-se 
aplicar o logotipo na versão vazada.

Para fundos escuros deve-se 
aplicar o logotipo na versão letras 
brancas.

Para fundos claros deve-se aplicar 
o logotipo na versão letras pretas.

CORES
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O LOGOTIPO

ASSINATURA CONJUNTA COM EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA

O logotipo da empresa não deve exceder 
a largura do TODOS.

O LOGOTIPO

Desta maneira, você 
garante que o logotipo não 
seja invadido por outros 
elementos.

MARGEM DE SEGURANÇA
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O LOGOTIPO

ASSINATURA SECRETARIAS

1 SECRETARIA 2 SECRETARIAS

QUANDO ASSINA
BRASÃO OU TODOS

- Publicidade legal
- Adesivo de frota
- Material de expediente (envelope, papel timbrado, 
cartão de visita etc)
- Fachada
- Período eleitoral (de tal a tal)

- Todos os outros materiais gráficos de comunicação
- Peças de publicidade
- Brindes
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HIERARQUIA
DAS MARCAS
Quando outros logotipos assinarem uma peça junto com o governo do Estado, 
estes devem ser aplicados da esquerda para a direita, em ordem de importância, 
cuidando para que fiquem sempre em tamanho menor do que o logotipo do 
governo do Estado, conforme exemplo abaixo:
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/GovernodoRS
@governo_rs


