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introdução - o Ibict e a gestão da marca
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O Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia (Ibict) é uma Unidade de Pesquisa vinculada ao 
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), órgão da 
administração direta do Governo Brasileiro.
A missão do Ibict é promover a competência e o 
desenvolvimento de recursos e infra-estrutura de 
Informação em Ciência e Tecnologia (ICT) para a produção, 
a socialização e a integração do conhecimento científico-
tecnológico.

Através de seus programas e projetos, o Ibict desenvolve e 
implementa ações em conjunto com instituições de 
naturezas diversas em todo o território nacional.

Neste contexto, de público bastante heterogêneo e 
territorialmente extenso, uma boa gestão da marca é 
essencial para divulgar e firmar a identidade do Ibict como a 
Instituição Nacional cuja visão de futuro é atender às 
demandas e aos novos desafios sobre a informação em 
ciência, tecnologia e inovação colocados pela sociedade do 
conhecimento.

Assim sendo, é objetivo deste manual apresentar a 
identidade visual do Ibict e seus principais usos e 
aplicações, assim como, orientar a boa aplicação da marca 
tanto pelo usuário interno, quanto pelas instituições 
parceiras do Instituto.
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tipografia (fontes utilizadas/marca)

02



manual de identidade visual

padrão cromático                                                      padrão tipográfico
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PANTONE
534C

R 46
G 64
B 107

C 100
M 88
K 33
Y 24

H 222
S 57
B 42

HEX
#2E406B



Instituto Brasileiro de Informação
em Ciência e Tecnologia

HelveticaNeueLT Std Med
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz1234567890
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padrão cromático                                                      padrão tipográfico
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PANTONE
446C

R 93
G 94
B 96

C 0
M 0
K 0
Y 81

H 222
S 57
B 42

HEX
#5D5E60
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apresentações da marca em cor                          apresentações em monocromia                      
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aplicação sobre fundos                      
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aplicação sobre fundos instáveis                      

07



manual de identidade visual

marca & atividades fim                  
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marca & atividades fim                  

apresentações 
externas - programas e projetos                        
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apresentações 
internas - coordenações / programas e projetos
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campo de proteção da assinatura                            reduções máximas                  
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malha construtiva                  
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aplicação / material promocional - caneta                  

ibict
Instituto Brasileiro de Informação
em Ciência e Tecnologia
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aplicação / material promocional - caneca                  
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aplicação / material promocional - caneca                  
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aplicação / material promocional - CD                 
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aplicação / material promocional - camiseta          
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ibict.br
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aplicação / material promocional - bolsa          
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aplicação / material promocional - boné          
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aplicação / material promocional - chapéu          
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aplicação / material promocional - crachá  
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aplicação / material promocional - broche
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aplicação / material promocional - pendrive
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cartão de visita
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assinatura Ibict / MCTIC / Governo Federal
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Links para acessar o manual e arquivos da Secom

http://www.secom.gov.br/atuacao/publicidade/orientacoes-para-uso-da-marca-do-governo-federal

http://www.secom.gov.br/atuacao/publicidade/orientacoes-para-o-uso-da-marca-do-governo-federal-arquivos/
manual-de-uso-da-marca-do-governo-federal-janeiro-2019_v06.pdf

http://www.secom.gov.br/atuacao/publicidade/orientacoes-para-o-uso-da-marca-do-governo-federal-arquivos/
manual-de-uso-da-marca-do-governo-federal-patrocinio-2019.pdf
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