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OPÇÃO 1

OPÇÃO 2



Assinatura da marca Sebrae compartilhada
Hierarquia das assinaturas

Por razões estratégicas de comunicação foram definidas algumas regras de assinaturas 
compartilhadas com as devidas hierarquias. 

Quando o  assinar um convênio em parceria com um Parceiro e a divisão for (50% / 50%), Sebrae
quem produzir o documento tem a preferência da assinatura.

Atenção! por se tratar de um documento (convênio) entre as partes, a razão social tem que vir 
assinada.

NEMO ENIM IPSAM VOLUPTATEM QUIA VOLUPTAS 
Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem

NEMO ENIM IPSAM VOLUPTATEM QUIA VOLUPTAS 

OPÇÃO 1

OPÇÃO 2

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem
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Assinatura da marca Sebrae compartilhada
Criação de marcas

Para criação de marcas, cuidado com os excessos, não é recomendável criar marcas para 
eventos / projetos / subprojetos. As marcas quando criadas precisam ser registradas e não 
convém gerar custos, gastar tempo, montar processo, fazer pesquisa com marcas que terão 
uma vida prematura. Sejam elas: nominativa, figurativa, mista e tridimensional. 

Recomendamos que,  para a criação de marcas dos programas e produtos do Sebrae, o nome 
Sebrae faça parte da marca criada.

Sebrae
Nome do
Programa

Sebrae
Nome do
Produto

Programa Produto

Espaço 
para a 
Arte 

Espaço 
para a 
Arte 

Eventos Projetos Subprojetos
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Assinatura da marca Sebrae compartilhada
Ordem das marcas compartilhadas

Para criação de um produto / marcas em parceria com outras instituições, é importante que se 
observe a hierarquia das assinaturas.
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INSTITUIÇÃO

INSTITUIÇÃO

INSTITUIÇÃO

INSTITUIÇÃO (2)

INSTITUIÇÃO (2)INSTITUIÇÃO (3)

 
Produto/

marca

 
Produto/

marca

 
Produto/

marca

Quando as marcas estiverem assinadas na parte inferior de um 
documento, livro,  ou peças de comunicação, a ordem de 
grandeza favorece o primeiro da direita para a esquerda.

Neste caso, só há uma instituição e o seu produto. 

Quando as marcas estiverem assinadas na parte inferior de um 
documento, livro,  ou peças de comunicação, a ordem de 
grandeza favorece o primeiro da direita para a esquerda.

Neste caso, há duas (2) instituições e o produto da parceria. 

Quando as marcas estiverem assinadas na parte inferior de um 
documento, livro,  ou peças de comunicação, a ordem de 
grandeza favorece o primeiro da direita para a esquerda.

Neste caso, há três (3) instituições e o produto da parceria. 



Assinatura da marca Sebrae compartilhada
Opção de assinatura de marcas compartilhadas

Para criação de um produto / marcas em parceria com outras instituições, é importante que se 
observe também as opções das assinaturas. No caso, produto / marcas, ela poderá ser 
assinada na parte superior, do lado direito de algumas peças de comunicação (cartaz, folder, 
banner,  boletim, capa de apostílha, capa de livro, cartilha...) . 
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor.

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET, 
CONSECTETUR 
ADIPISICING ELIT

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET, 
CONSECTETUR 
ADIPISICING ELIT

INSTITUIÇÃO (2) INSTITUIÇÃO (2)INSTITUIÇÃO INSTITUIÇÃO 
 

Produto/
marca

 
Produto/

marca



Assinatura da marca Sebrae compartilhada
Hierarquia de marcas compartilhadas

Para criação de marcas em parceria com outras instituições, algumas questões precisam ser 
levadas em consideração: 

a)  Sempre considerar a importância das instituições em primeiro lugar;
b)  Quem produzir as peças de comunicação do evento, terá a preferência da assinatura;
c) A marca do produto criada, sempre será assinada após as assinaturas das instituições; 
d) Observar os tamanhos das marcas, e buscar um equilíbrio nas assinaturas entre elas.
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Habitats de 
Inovação 
DA IDÉIA AO SUCESSO 

Habitats de 
Inovação 
DA IDÉIA AO SUCESSO 

Habitats de 
Inovação 
DA IDÉIA AO SUCESSO 

Sempre considerar a importância das instituições em primeiro lugar

Sempre considerar a importância das instituições em primeiro lugar

Quem produzir as peças de comunicação do evento, terá a preferência 
da assinatura (neste exemplo, está sendo o Sebrae. Padrão Sebrae)

Quem produzir as peças de comunicação do evento, terá a preferência 
da assinatura (neste exemplo, está sendo o Banco do Brasil. Padrão Banco do Brasil)

marca do produto
criado em parceria
com três instituições

marca do 
produto

marca do 
produto

instituições



Assinatura da marca Sebrae compartilhada
Criação de marcas pontuais

Para eventos expressivos e eventos que acontecem ano‐a‐ano, recomendamos a criação de 
uma identidade visual com ou sem marca, somente como forma de identificação. Ou seja, 
acabou o evento, acabou o seu uso. Sem registro e sem guarda. 

Exemplo abaixo.

6º ENCONTRO 
NACIONAL DE
APICULTORES

7º ENCONTRO 
NACIONAL DE
APICULTORES

8º ENCONTRO 
NACIONAL DE
APICULTORES
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Assinatura da marca Sebrae compartilhada
Marcas (absorvidas)

As marcas de produtos já criadas com forte reconhecimento junto ao público e aquelas 
marcas de outros parceiros absorvidas pelo Sebrae, sugerimos que as mesmas continuem 
sem alterações (exemplo Empretec).
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Assinatura da marca Sebrae compartilhada
Marcas consolidadas 

As marcas de produtos já criadas com forte reconhecimento junto ao público e aquelas 
marcas de outros parceiros absorvidas pelo Sebrae, sugerimos que as mesmas continuem 
sem alterações (exemplo Desafio Universitário migrado do Desafio Sebrae).
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