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Produto 11 - Manual de Identidade Visual com critérios e 
orientações para padronização da identificação dos 
pontos comerciais da RESF e das Redes Locais.
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No âmbito do contrato de prestação de serviços de 
Consultoria Processos e Produtos de Excelência (PRO-
CESSO SELETIVO Nº 002/2018), do Projeto “Fortaleci-
mento da Rede de Economia Solidária e Feminista: 
sustentabilidade e solidariedade para o bem viver” a 
ser implementado em dez estados do Brasil (Rio 
Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Distrito Federal, Goiás, Bahia, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Ceará e Pará) e no Distrito Federal, 
considerando-se o TERMO DE FOMENTO Nº 
853134/2017 firmado entre a Subsecretaria de Econo-
mia Solidária do Ministério do Trabalho e a Guayí (Cha-
mada Pública 001/2017 – SENAES/MTB), apresenta-se 
o Produto 2 da referida consultoria.

Os Serviços estão previstos nas metas, etapas e 
ações abaixo:

Meta 05 - Ampliação das estratégias de comercializa-
ção de produtos e serviços da RESF e de suas redes no 
âmbito local/territorial, com atenção ao acesso às 
compras públicas, com a qualificação da produção e 
agregação de valor, visando a sustentabilidade econô-
mica e socioambiental, e cuidando da qualidade do 
produto ao longo da cadeia produtiva, bem como 
aproveitando a diversidade e a dimensão nacional da 
RESF para potencializar seus processos de comerciali-
zação; buscar a transparência nas relações de produ-
ção, comercialização e consumo, com respeito ao con-
sumidor e educação para o consumo sustentável e 
solidário; certificação e integração no Sistema Nacio-
nal de Comércio Justo e Solidário 

Etapa 5.2. / Ação 5.2.1. - Qualificação técnica e agre-
gação de valor para produtos selecionados

APRESENTAÇÃO
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A sinalização é fundamental para orientar o consumi-
dor sobre que produtos ele encontra em determinado 
ponto de venda, onde estão esses produtos e quais os 
benefícios ou diferenciais de determinado produto 
em relação a outro. No nosso caso, pensar um manual 
de sinalização que funcione na perspectiva de organi-
zar a presença visual da RESF na diversidade de 
pontos comerciais que suas empreendedoras e redes 
atuam é um desafio que precisa incorporar nas suas 
soluções, padrões que funcionem para lojas de rua, de 
galerias comerciais, de shopping (incluindo aqui 
quiosques e feiras temporárias), feiras permanentes 
ou regulares, feiras de rua esporádicas e lojas ou 
pontos comerciais compartilhados.

Este manual orienta, portanto, um conjunto de solu-
ções de comunicação visual que podem ser aplicados 
a uma grande gama de pontos de comercialização da 
RESF. Todas as soluções apresentadas aqui buscam 
ser e fácil reprodução, utilizar materiais e técnicas de 
produção acessíveis no Brasil inteiro e terem um custo 
de implantação relativamente baixo. Outra preocupa-
ção no desenvolvimento das peças é que sejam solu-
ções duráveis e práticas de instalar, montar e trans-
portar, isso se torna particularmente importante 
quando falamos das feiras e dos pontos comerciais 
compartilhados.

A maior parte das soluções apresentadas neste 
manual, podem ser implementadas de forma conjun-
ta, por isso tentamos ao máximo pensar peças inter-
cambiáveis, que se ajustem a diversas aplicação.

Algumas soluções sugeridas neste manual podem 
ainda serem adquiridas de forma coletiva pela rede 
nacional ou pelas redes locais barateando sua imple-

INTRODUÇÃO mentação nos pontos de venda. Isso é especialmente 
verdadeiro em todos os materiais impressos.

Em cada uma das soluções apresentadas, tentou-se 
também indicar que tipo de fornecedor deve ser pro-
curado, a intenção é ajudar a orientar o trabalho das 
bases na implementação destas soluções. Da mesma 
forma, todas as peças vetoriais podem ser ajustadas 
nas medidas que atendam a cada ponto comercial, as 
apresentadas neste documento são referências.
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A sinalização é fundamental para orientar o consumi-
dor sobre que produtos ele encontra em determinado 
ponto de venda, onde estão esses produtos e quais os 
benefícios ou diferenciais de determinado produto 
em relação a outro. No nosso caso, pensar um manual 
de sinalização que funcione na perspectiva de organi-
zar a presença visual da RESF na diversidade de 
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soluções, padrões que funcionem para lojas de rua, de 
galerias comerciais, de shopping (incluindo aqui 
quiosques e feiras temporárias), feiras permanentes 
ou regulares, feiras de rua esporádicas e lojas ou 
pontos comerciais compartilhados.

Este manual orienta, portanto, um conjunto de solu-
ções de comunicação visual que podem ser aplicados 
a uma grande gama de pontos de comercialização da 
RESF. Todas as soluções apresentadas aqui buscam 
ser e fácil reprodução, utilizar materiais e técnicas de 
produção acessíveis no Brasil inteiro e terem um custo 
de implantação relativamente baixo. Outra preocupa-
ção no desenvolvimento das peças é que sejam solu-
ções duráveis e práticas de instalar, montar e trans-
portar, isso se torna particularmente importante 
quando falamos das feiras e dos pontos comerciais 
compartilhados.

A maior parte das soluções apresentadas neste 
manual, podem ser implementadas de forma conjun-
ta, por isso tentamos ao máximo pensar peças inter-
cambiáveis, que se ajustem a diversas aplicação.

Algumas soluções sugeridas neste manual podem 
ainda serem adquiridas de forma coletiva pela rede 
nacional ou pelas redes locais barateando sua imple-

mentação nos pontos de venda. Isso é especialmente 
verdadeiro em todos os materiais impressos.

Em cada uma das soluções apresentadas, tentou-se 
também indicar que tipo de fornecedor deve ser pro-
curado, a intenção é ajudar a orientar o trabalho das 
bases na implementação destas soluções. Da mesma 
forma, todas as peças vetoriais podem ser ajustadas 
nas medidas que atendam a cada ponto comercial, as 
apresentadas neste documento são referências.
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A ideia central desde produto é conseguir propor para 
a RESF a adoção de uma unidade visual que seja repre-
sentativa da sua diversidade e que porte os conceitos 
que são caros para a rede. Neste sentido a proposta 
precisa dialogar com a história já trilhada e com os 
caminhos para o futuro desta rede de redes ao 
mesmo tempo que busca dar mais visibilidade para o 
trabalho das empreendedoras solidárias que costu-
ram essa rede.

Dito isso, também é importante lembrar que esta 
ação busca – além da uniformidade visual – ampliar a 
comunicação dos pontos comerciais conectados a 
RESF, transmitindo neste processo, alguns conceitos 
que são importantes para a rede como um todo, por 
isso, as peças apresentadas neste documento vão 
orbitar ao redor de duas construções: aqui tem econo-
mia feminista e escolha produtos feministas.

Sobre a escolha de cores, a base de toda a comunica-
ção visual está solidamente assentada no roxo já 
característico da rede. Mas como a logo da RESF já 
opera com outras cores em especial nas bonecas, 
podemos ampliar a paleta, mantendo essa predomi-
nância do roxo. Neste ponto ainda vale notar que o 
tecido tipo chita e chitão podem ser importantes alia-
dos na padronização dos pontos comercias

Já na escolha de materiais, sempre que possível ela 
está orientada para aqueles mais ecológicos, com 
origem vegetal como tecidos como chita e juta, e 
madeiras de reaproveitamento. Na medida que for 
impreterível o uso de substratos baseados em petró-
leo ou mineração, vamos tentar fazer peças duráveis e 
que tenham múltiplos propósitos ou usos.

O CONCEITO
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No planejamento deste documento, deste produto, o 
primeiro desafio é justamente a grande diversidade 
de aplicações e locais ondem a rede opera seus pro-
cessos de comercialização, neste sentido, as propos-
tas apresentadas a seguir são referências em especial 
no tamanho já que as medidas devem atender os 
critérios de aplicação em cada caso. Além disso, é 
sempre importante lembrar que o maior não quer 
dizer o mais visível, ter espaço para a informação ‘res-
pirar’ ajuda no processo de comunicação.

LOJAS DE RUA
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Talvez a solução mais simples e com o melhor custo 
benefício, esta apresentação de unidade da rede vai 
orientar todos os outros materiais para PDV.

ADESIVO DE 
VITRINE

S I M P L I F I C A N D O

Fornecedor: gráficas e gráficas rápidas

Tipo de material: adesivo de vinil

Medidas do modelo: 32x50cm
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Em especial para os pontos que tenham espaço de 
fachada.

PLACA DE 
SINALIZAÇÃO

S I M P L I F I C A N D O

Fornecedor: empresas especializadas em fachadas 
de pontos comerciais

Tipo de material: vinil ou tecido impresso com arma-
ção de metal ou madeira

Medidas do modelo: 60x180cm
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Funciona bem em áreas abertas onde existe espaço 
para a instalação deste tipo de solução.

TOTEM DE 
SINALIZAÇÃO

S I M P L I F I C A N D O

Fornecedor: empresas de sinalização externa

Tipo de material: base em madeira ou metal 
coberto com adesivo de vinil

Medidas do modelo: 150x45cm
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Prático, bonito e com um custo acessível, essa solu-
ção será proposta em diversas aplicações. Outra 
característica deste tipo de solução é que a base em si 
pode ser utilizada com diversas bandeiras diferentes, 
então uma rede pode ter uma base (ou ainda cons-
truir de forma artesanal) e adquirir diversas bandei-
ras para utilizar em mais de um espaço ou mesmo em 
dias especiais.

WIND BANNER

S I M P L I F I C A N D O

Fornecedor: empresas de sinalização

Tipo de material: base em plástico com bastão 
em alumínio e bandeira em tecido

Medidas do modelo: 150x30cm
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Identificar a origem dos produtos pode influenciar na 
escolha de compra dos consumidores.

TESTEIRAS PARA
GONDOLAS

S I M P L I F I C A N D O

Fornecedor: empresas de sinalização

Tipo de material: base em papelão coberto 
com adesivo de papel ou vinil

Medidas do modelo: 80x7cm
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Escolha produtos feminista 

Identificar a origem dos produtos pode influenciar na 
escolha de compra dos consumidores.

TESTEIRAS PARA
GONDOLAS

S I M P L I F I C A N D O

Fornecedor: empresas de sinalização

Tipo de material: base em papelão coberto 
com adesivo de papel ou vinil

Medidas do modelo: 80x7cm

S I M P L I F I C A N D O

Fornecedor: empresas de sinalização

Tipo de material: base em papelão coberto 
com adesivo de papel ou vinil

Medidas do modelo: 80x7cm

Escolha produtos feminista Escolha produtos feministas 
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Mais uma ferramenta de comunicação eficiente.

SPLASH PARA
GONDOLAS

S I M P L I F I C A N D O

Fornecedor: empresas de sinalização

Tipo de material: base em papelão coberto 
com adesivo de papel ou vinil com corte especial

Medidas do modelo: 20x20cm
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Este tipo de espaço comercial costuma ter regras mais 
rígidas sobre o que é possível fazer, também costu-
mam exigir um investimento maior por parte dos loca-
tários das lojas para a implementação de um ambien-
te atraente. Algumas das soluções já apresentadas 
podem ser adaptadas para o uso neste tipo de 
ambiente

LOJAS EM 
CENTROS 
COMERCIAIS
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Talvez a solução mais simples e com o melhor custo 
benefício, esta apresentação de unidade da rede vai 
orientar todos os outros materiais para PDV.

ADESIVO DE 
VITRINE

S I M P L I F I C A N D O

Fornecedor: Gráficas e gráficas rápidas

Tipo de material: adesivo de vinil

Medidas do modelo: 50x40cm
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Solução que pode funcionar muito bem em diversos 
espaços comerciais.

DISPLAY 

S I M P L I F I C A N D O

Fornecedor: gráficas

Tipo de material: base em papelão impresso 
em um lado com policromia com corte especial

Medidas do modelo: 21x10cm cada face
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Identificar a origem dos produtos pode influenciar na 
escolha de compra dos consumidores.

TESTEIRAS PARA
GONDOLAS

S I M P L I F I C A N D O

Fornecedor: empresas de sinalização

Tipo de material: base em papelão coberto 
com adesivo de papel ou vinil

Medidas do modelo: 80x7cm

Escolha produtos feministas 



Mais uma ferramenta de comunicação eficiente.

SPLASH PARA
GONDOLAS

S I M P L I F I C A N D O

Fornecedor: empresas de sinalização

Tipo de material: base em papelão coberto 
com adesivo de papel ou vinil com corte especial

Medidas do modelo: 20x20cm
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Aqui é importante investir na identificação do espaço 
que os produtos da RESF ocupam, constituindo uma 
unidade visual. Também é importante adaptar nossa 
comunicação com o restante do espaço, então as 
sugestões apresentadas aqui devem ser balanceadas 
com as já existentes no espaço.

LOJAS 
COMPARTILHADAS
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Solução que pode funcionar muito bem em diversos 
espaços comerciais.

DISPLAY 

S I M P L I F I C A N D O

Fornecedor: gráficas

Tipo de material: base em papelão impresso 
em um lado com policromia com corte especial

Medidas do modelo: 21x10cm cada face

produtos 
feministas 

Escolha
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Identificar a origem dos produtos pode influenciar na 
escolha de compra dos consumidores.

TESTEIRAS PARA
GONDOLAS

S I M P L I F I C A N D O

Fornecedor: empresas de sinalização

Tipo de material: base em papelão coberto 
com adesivo de papel ou vinil

Medidas do modelo: 80x7cm

Escolha produtos feminista 

Identificar a origem dos produtos pode influenciar na 
escolha de compra dos consumidores.

TESTEIRAS PARA
GONDOLAS

S I M P L I F I C A N D O

Fornecedor: empresas de sinalização

Tipo de material: base em papelão coberto 
com adesivo de papel ou vinil

Medidas do modelo: 80x7cm

S I M P L I F I C A N D O

Fornecedor: empresas de sinalização

Tipo de material: base em papelão coberto 
com adesivo de papel ou vinil

Medidas do modelo: 80x7cm
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Mais uma ferramenta de comunicação eficiente.

SPLASH PARA
GONDOLAS

S I M P L I F I C A N D O

Fornecedor: empresas de sinalização

Tipo de material: base em papelão coberto 
com adesivo de papel ou vinil com corte especial

Medidas do modelo: 20x20cm
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Aqui pensamos nas soluções leves, portáteis e práti-
cas. Tudo aqui precisa ser desmontável e não deve 
acrescentar muito peso as bancas e outros materiais 
que precisam ser transportados.

FEIRAS
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Similar ao adesivo para vitrine, tem a vantagem de ser 
portátil.

BANNER PARA
BARRACA

S I M P L I F I C A N D O

Fornecedor: gráficas e gráficas rápidas

Tipo de material: tecido impresso com acaba-
mento em bastão

Medidas do modelo: 80x50
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Prático, bonito e com um custo acessível, essa solu-
ção será proposta em diversas aplicações. Outra 
característica deste tipo de solução é que a base em si 
pode ser utilizada com diversas bandeiras diferentes, 
então uma rede pode ter uma base (ou ainda cons-
truir de forma artesanal) e adquirir diversas bandei-
ras para utilizar em mais de um espaço ou mesmo em 
dias especiais.

WIND BANNER

S I M P L I F I C A N D O

Fornecedor: empresas de sinalização

Tipo de material: base em plástico com bastão 
em alumínio e bandeira em tecido

Medidas do modelo: 150x30cm

Aqui tem 
economia
feminista 

logo rede local
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Mais uma ferramenta de comunicação eficiente.

SPLASH PARA
GONDOLAS

S I M P L I F I C A N D O

Fornecedor: empresas de sinalização

Tipo de material: base em papelão coberto 
com adesivo de papel ou vinil com corte especial

Medidas do modelo: 20x20cm
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Solução que pode funcionar muito bem em diversos 
espaços comerciais.

DISPLAY 

S I M P L I F I C A N D O

Fornecedor: gráficas

Tipo de material: base em papelão impresso 
em um lado com policromia com corte especial

Medidas do modelo: 21x10cm cada face

produtos 
feministas 

Escolha
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