MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

Este é o selo de marca de certificação “Sabor Gaúcho”, de
produtos provenientes de estabelecimentos de produção
artesanal . É por meio dele que os produtos serão
identificados nos supermercados, feiras e pontos de vendas,
como sinônimo de produtos oriundos de agroindústrias
familiares rurais produzidos artesanalmente, com
desenvolvimento sustentável, geração de emprego e renda no
campo e preservação do meio ambiente. O selo deve ser
empregado com o máximo cuidado. Alterar suas
especificações ou reproduzi-lo de forma inadequada
significa abalar sua integridade. Ao utilizar este manual
como fonte de consulta, siga rigorosamente todos os
padrões apresentados.

APRESENTAÇÃO

1
A concepção do selo partiu
da necessidade de traduzir
graficamente uma marca mista
nominativo/figurativo, que
denomina a origem do
produto, com procedência
alicerçada na produção
artesanal da agroindústria
familiar rural, estando
dentro das exigências
sanitárias e ambientais e com
responsabilidade social.

Sabor Gaúcho - Denominação da origem,
com procedência alicerçada na produção
artesanal da agroindústria familiar rural.

2

Lenço do gaúcho em forma de coração - Símbolo
cultural regional, tradicionalismo, mão de obra
familiar.

3

A junção de todos os elementos formam um selo de marca de certificação, denominado de “Sabor Gaúcho”

MEMORIAL DESCRITIVO

A fidelidade na reprodução das
cores é fundamental para
garantir a consistência na
aplicação. Dependendo da peça a
ser confeccionada e da sua
natureza (papel, cartão, película
adesiva, metal, etc.), outros
padrões de cores serão
necessárias. Caso não exista uma
especificação estabelecida a
conversão deverá ser feita por
aproximação e encaminhada para
aprovação do Departamento de
Agroindústria Familiar,
Comercialização e Abastecimento
DACA - SDR.

Cores
C: 0
M: 100
Y: 100
K: 0

Pantone
R: 237
red 032C
G: 50
B: 55
#Ed3237

C: 86
M: 5
Y: 100
K: 0

R: 0
G: 167
B: 58
#00a73a

PADRÃO DE IMPRESSÃO

Pantone
354 C

Sendo o selo “ Sabor Gaúcho”, um atrativo à
comercialização, sua utilização no rótulo deverá
seguir algumas normas, em relação ao seu tamanho e
localização*, para que o mesmo não passe
despercebido.
Para uma melhor visibilidade do selo, em produtos,
apoios e patrocínios, foi necessário planejar uma
padronização.
A margem de segurança (X)** de uma marca é
importante para manter sua visibilidade e
legibilidade, evitando que outros elementos interfiram
em sua visualização. Considere uma “borda”
especificada onde nada deve constar.

* Reduções mínimas para impressão em rótulos

x
x

x
x

** Margens de segurança

TIPOLOGIA E REDUÇÕES

USO CORRETO

Versão preferencial

Versão em tons de cinza
para impressão não colorida

Versão para uso em fundos
coloridos

USO INCORRETO

Versão na Vertical

VERSÕES

Versão Colorida

Versão em formato de selo
com fundo branco

