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O MBCV É UMA MARCA? 
Sim. Marca não é somente um logotipo, mas todo o material, serviços e ideias que se 
relaciona m com ele. É o que fica na mente das pessoas cada vez que elas entram em contato 
com a instituição. A marca de uma instituição é a sua identidade, sendo um de seus bens 
mais valiosos. 
 
POR QUE USAR ADEQUADAMENTE O IMAGOTIPO? 
Por várias razões: 
- Para facilitar e padronizar a identidade visual.
- Para ter um logotipo simples e direto que traduza a visão, identificado o MBCV mesmo que 
o nome por extenso não apareça. 
- Tornar mais frequente a sigla MBCV, já que o nome Ministério Batista Cristo é a Vida será 
secundário para fins de registro de marca. 
 
PARA QUÊ O MANUAL? 
Para fortalecer a identidade do MBCV.
Padronizando as diversas aplicações do dia-a-dia, nós preservamos suas propriedades 
visuais sem alterar sua essência, facilitando a correta percepção, propagação, identificação e 
memorização da marca.

COMO USAR? 
Ao se criar qualquer material que leve consigo a identificação MBCV, este deve estar de 
acordo com as regras estabelecidas aqui. Eventualmente algumas aplicações não estarão 
previstas, já que não é possível prever de antemão todos os materiais nos quais a marca 
MBCV será aplicada. Mas no caso de dúvida, o Ministério Comunicação estará à disposição 
para orientá-lo especificamente.
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Imagotipo - Combinação da imagem simbólica/icon + Lettering. Geralmente 
o símbolo/Icon + o Lettering poderão eventualmente funcionar em separado.  

Bíblia aberta: representa o 
ensino da palavra, que 
é a base forte do MBCV, 
através do qual 
ele é reconhecido. 
 
 

Chama: posta sobre a bíblia 
aberta passa o conceito 
de palavra “viva” e a ação do 
Espírito Santo. 
 
 
 

Globo: traduz a idéia de que 
esta visão – o ensino da pa-
lavra - pode ser recebida no 
mundo todo, em qualquer 
lugar. Em suma: uma igreja 
com visão mundial firmada 
na palavra de Deus.

Logotipo - LOGO significa palavra + TYPO 
significa LETRA ou CARACTER. Isto é, um 
logotipo é quando atribuimos uma identificação 
(à marca/produto/serviço) apenas pelo Lettering. 
 
Tagline - Chamado também de slogan, 
ele dramatiza os benefícios emocionais e 
funcionais da marca e ajuda a comunicar 
algum aspecto distintivo da concorrência.  

Símbolo é a figura, ou desenho da marca.

Símbolo Logotipo

Tag Line/Slogan
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VERSÕES 
Abaixo estão as versões da logomarca que poderão ser utilizadas.  
NÃO DEVERÃO SER CRIADOS OUTROS FORMATOS.

versão vertical sem slogan

Nome por extenso: Com slogan:

versão horizontal sem slogan

APLICAÇÕES 
O imagotipo poderá ser aplicado de três formas diferentes. A escolha de qual delas utilizar 
deverá possuir o seguinte critério: Os elementos (nome por extenso ou slogan) não podem 
aparecer escritos duas vezes na mesma peça.
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APLICAÇÃO SOBRE FUNDO COM TEXTURA OU IMAGEM 
A aplicação da logomarca sobre fundo com textura ou imagem prejudica sua legibilidade, por 
isso, sugerimos as seguintes alternativas nestes casos:
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ÁREA MÍNIMA 
É um espaço mínimo de reserva que deverá ser respeitado ao redor da marca. Independente 
do tamanho do imagotipo a ser aplicado, a área mínima deverá ser proporcional a letra B da 
sigla MBCV. Nenhum elemento gráfico, salvo submarcas, poderá ser inserido dentro deste 
espaço.

TAMANHO MÍNIMO 
O tamanho mínimo será medido em relação ao símbolo do imagotipo e NUNCA deverá ser 
inferior a estes exemplos: 
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COMO NÃO USAR 
O imagotipo NUNCA deverá ser alterado, seja na letra, na cor ou na forma. Alguns exemplos 
do que NÃO fazer:

Logotipo distorcido Uso de cores não autorizadas
(exceto submarcas - vide pag. 22)

Tipologia alterada

Mudança na ordem d os elementos Uso de sobreposição 
à logomarca

Logotipo com ef eitos

Utilização do logo 
como t exto

O                re alizará
este evento.

Tipologia com 
espaçamento alterado

Igreja
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O MBCV EM UM TEXTO 
Quando nos referimos ao MBCV em um 
texto, devemos sempre utilizar caixa alta 
com a mesma tipologia do texto em que 
estiver inserida. A única exceção é para os 
casos em que a fonte utilizada não admita 
caixa alta.

USO DO SÍMBOLO ISOLADO 
O símbolo isolado deve ser sempre um 
elemento de suporte, devendo-se usar 
preferencialmente a assinatura completa. 
Seu uso será permitido em marcas d`àgua, 
desde que a assinatura apareça em 
alguma parte da peça. Exceções devem ser 
verificadas com o Ministério Comunicação.

A utilização do logo como t exto não é p ermitida

Lembre-se:

Não utilize a fonte   da logomarca (Frutiger LT Std 55 Roman) em me io  
a uma fonte diferente para citar o MBCV.   

O                re alizará este evento.

Utilize sempre a fonte que já está em uso no texto.  
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TIPOLOGIA (fontes) 
Foram escolhidas duas famílias de fontes 
para padronizar a tipografia de material 
gráfico produzido no MBCV. São elas:

Família Helvetica 
Escolhemos esta família de fontes devido a 
sua clareza e objetividade.

Família Arial
Deve ser adotada como fonte 
alternativa para quem não possui 
a família Helvetica instalada em 
seu computador.

As fontes Helvetica e Arial devem ser utilizadas em textos de documentos e peças institucionais 
(ofícios, e-mail, sinalizações, publicações etc.).

No caso de convites, anúncios, ou cartazes de caráter lúdico (ex.: campanhas publicitárias, 
eventos, retiros), é permitido o uso de fontes diferentes apenas na parte da peça que não faça 
uso da identidade visual ou que não tenha caráter institucional. 

Em caso de dúvidas, consulte o Ministério de Comunicação.
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COR 
A cor principal da identidade MBCV é o azul. É possível também utilizar o preto ou o branco.

REFERÊNCIAS DA COR AZUL UTILIZADA EM NOSSO IMAGOTIPO
R:0 G:97 B:144
C:96 M:30 Y:5 K:22 
PANTONE 3015C 

PRETO OU BRANCO 
A cor preta ou branca será utilizada somente quando não for possível utilizar a cor principal. 
A aplicação deve se basear no tipo de fundo a ser aplicado, sempre deve-se ter o aspecto de 
total constraste entre os elementos que compõem a peça.
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SUBMARCA 
É a assinatura de um ministério ou departamento aliada ao IMAGOTIPO do MBCV.

POR QUÊ?
A utilização de submarcas irá unificar a identidade visual do MBCV sendo mais fácil de 
reconhecê-la onde quer que ela seja utilizada. Além disso, traz implícita a idéia de hierarquia, 
sugerindo que se está debaixo de um teto, que é o MBCV.

Ex.:

SE EU QUISER UTILIZAR O LOGO DO MBCV + A SUBMARCA, COMO FAÇO? 
Utilize apenas a submarca pois ela foi visualmente desenvolvida para ser auto-explicativa.



12

SUBMARCAS DO MBCV - Ministérios 
Caso a submarca de seu ministério ou departamento não tenha sido contemplada, favor 
entrar em contato com o departamento de comunicação para análise.

Estação Integração

Comunicação e MKT

Ensino

Social

Acolhimento

Administração Contábil

Infantil

Missões

Família

Capelania

Mordomia

Juad

Esportivo

Jovem

Intercessão

Anônimos em Recuperação

Administração Eclesiástica

Louvor

Mulheres

Dança

Administrativo
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Comunicação

ALGUMA DÚVIDA? 
Fale conosco. Queremos auxiliá-lo(a) no que for preciso.

Comunicação e Marketing MBCV
51 3582.3620, ramal 232 | comunicacao@mbcv.org


