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A frota do Governo do Paraná 

deve sempre estar identificada 

com a Marca. Os adesivos serão 

aplicados nos veículos, máquinas  

e equipamentos dos programas 

específicos ou de convênios.

ATEANÇÃO: Para impressão e recorte 

das películas utilizar somente os 

arquivos digitais fornecidos pela 

Secretaria da Comunicação Social. 

04. FROTA

M A N U A L  D E  I D E N T I D A D E  V I S U A L
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4.1. Veículos leves (cor clara)

Aplicação da Marca em película adesiva 

diretamente sobre as portas dianteiras e a 

traseira do veículo. A diagramação ao lado se 

aplica a qualquer modelo de veículo leve (Astra, 

Logan, Parati, Santana, Palio Weekend, Gol, 

etc) utilizando-se àreas planas, evitando-se a 

sobreposição em frisos e barras.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Adesivos impressos em vinil cristal

60cm

25cm

18cm

15cm

4.1. veículo leve
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4.2. Veículos leves (cor escura)

Aplicação da Marca em película adesiva 

diretamente sobre as portas dianteiras e a 

traseira do veículo. A diagramação ao lado se 

aplica a qualquer modelo de veículo leve (Astra, 

Logan, Parati, Santana, Palio Weekend, Gol, 

etc) utilizando-se àreas planas, evitando-se a 

sobreposição em frisos e barras.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Adesivos impressos em vinil cristal

• Usar a versão negativa da Marca 

   em 1 cor (branco)

60cm

25cm

18cm

15cm

4.2. veículo leve escuro
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70cm

18cm

Aplicação da Marca em película adesiva 

diretamente sobre as portas dianteiras e a traseira 

do veículo. A diagramação ao lado se aplica 

a qualquer modelo de veículo médio (Kombi, 

Ecosport, X-terra) utilizando-se àreas planas, 

evitando-se a sobreposição em frisos e barras.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Adesivos impressos em vinil cristal

NOTA: Para aplicação em veículos escuros, 

seguir as especificações dadas no item 4.2 

deste manual

30cm

21cm

4.3. veículo médio
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Aplicação da Marca em película adesiva 

diretamente sobre as portas, o capô e a traseira 

do veículo, utilizando-se àreas planas, evitando-se 

a sobreposição em frisos e barras.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Adesivos impressos em vinil cristal

40cm

capô

portas

traseira

4.4. ambulância
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Aplicação da Marca em película adesiva 

diretamente sobre as portas, o capô e a traseira do 

veículo. Deverá ser adesivado em sua totalidade, 

conforme layout ao lado, utilizando-se àreas planas, 

evitando-se a sobreposição em frisos e barras.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Adesivos impressos em vinil cristal

NOTA: Para aplicação em veículos escuros, 

seguir as especificações dadas no item 4.2 

deste manual

IMPORTANTE: para aplicação com 
autarquias e empresas, consultar a 
Secretaria da Comunicação Social.

centralizado no eixo da porta

centralizado no eixo do capô
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Aplicação da Marca em película adesiva 

diretamente sobre a lateral e a traseira do veículo.

Deverá ser adesivado em sua totalidade, conforme 

layout ao lado, utilizando-se àreas planas, 

evitando-se a sobreposição em frisos e barras.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Adesivos impressos em vinil cristal

• Película adesiva opaca PRETA recortada 

para o lettering “www.pr.gov.br” em 

Myriad Pro Regular

• Numeração em tinta automotiva

NOTA: Para aplicação em veículos 

escuros, seguir as especificações dadas 

no item 4.2 deste manual

IMPORTANTE: para aplicação com 
autarquias e empresas, consultar a 
Secretaria da Comunicação Social.

centralizado

centralizado
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4.7. Autarquias e empresas em veículos leves

Para a aplicação de marcas de autarquias e 

empresas em frota do Governo, primeiramente deve-

se obdecer as relações estabelecidas neste manual 

(item 1.16).

A ALTURA padrão da Marca do Governo do Paraná, 

para aplicação em veículos leves, será 25cm para as 

laterias e 18cm para a traseira.

IMPORTANTE: estas orientações devem 
ser seguidas para marcas das autarquias 
e empresas que ocupem a área 1 ou 2 da 

relação estabelecida (pág 1.16). Quando a àrea 
com melhor aproveitamento for a 3, consultar 

a Secretaria da Comunicação Social.

NOTA: Para aplicação em veículos escuros, seguir 

as especificações dadas no item 4.2 deste manual, 

bem como verificar a aplicação da marca da 

autarquia em fundo escuro. 

25cm

18cm

conjunto centralizado

conjunto centralizado

4.7. veículo leve autarquias e empresas
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Para a aplicação de marcas de autarquias e 

empresas em frota do Governo, primeiramente deve-

se obdecer as relações estabelecidas neste manual 

(item 1.16).

A ALTURA padrão da Marca do Governo do Paraná, 

para aplicação em veículos médios, será 30cm para 

as laterias e 21cm para a traseira.

IMPORTANTE: estas orientações devem 
ser seguidas para marcas das autarquias 
e empresas que ocupem a área 1 ou 2 da 

relação estabelecida (pág 1.16). Quando a àrea 
com melhor aproveitamento for a 3, consultar 

a Secretaria da Comunicação Social.

NOTA: Para aplicação em veículos escuros, seguir 

as especificações dadas no item 4.2 deste manual, 

bem como verificar a aplicação da marca da 

autarquia em fundo escuro. 

30cm

21cm

conjunto centralizado

conjunto centralizado

4.8. veículo médio autarquias e empresas
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Todos os arquivos sinalizados neste manual 

encontram-se disponíveis para download em

comunicacao.pr.gov.br

Qualquer dúvida, consultar a 

Secretaria da Comunicação Social.


