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.

O Movimento por uma Cultura de Doação (MCD) nasceu em 2012 como uma 
articulação ampla, formada por  indivíduos e organizações que se organizaram 
voluntariamente, de maneira informal e orgânica, para inspirar e mobilizar pessoas 
e organizações no propósito de enraizar a doação como parte da cultura brasileira.

Com o objetivo de fortalecer institucionalmente esse trabalho e impulsionar o 
ecossistema de doação em nosso país, foi criada uma força-tarefa para pensar 
e  propor maneiras de coordenar esforços nessa direção. Essa força-tarefa é 
orientada  pelo documento “Por um Brasil + Doador, Sempre”, no qual estão 
consolidadas as 5 Diretrizes para o Movimento por uma Cultura de Doação no 
período 2020-2025.

Queremos que esse movimento se espalhe e norteie a atuação de diversos atores,  
que podem se engajar de diferentes formas nessa causa. Por isso, qualquer 
indivíduo ou organização que pretenda atuar e fomentar iniciativas articuladas no 
campo, pode  usar a logomarca do Movimento e os selinhos das 5 Diretrizes em 
seus materiais educativos ou de comunicação.

Aqui, você encontra as regras para esse uso. Elas valem para membros ativos do  
movimento, profissionais liberais, pessoas físicas, organizações sem fins lucrativos,  
entidades do setor privado, governos, instituições de ensino ou acadêmicos e  
contempla diferentes formas de uso.
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Nosso 
manifesto

Sonhamos com uma sociedade onde as pessoas doam generosamente. 
Onde causas e organizações recebem os recursos necessários para 
cumprir seu papel e compor uma sociedade civil organizada, vibrante, 
forte, autônoma, e com isso a democracia fica mais forte.

Onde cada cidadão tem consciência do seu papel social e da relevância 
da sua doação para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, da 
sua comunidade e do nosso país. Onde doar se tornou cultura.

Unidos por esse sonho comum e por acreditar na doação como um 
elemento central para a construção do país que queremos, nasce o 
Movimento por uma Cultura de Doação.

Pra quem acredita que uma sociedade mais justa é possível e está 
disposto a trabalhar para fazê-la acontecer. Um espaço para refletir, 
estudar, compreender e unir forças, mentes e corações para encontrar 
os caminhos para construir e fortalecer a cultura de doação Brasil, 
porque acreditamos que é o melhor que podemos fazer pelo nosso 
país. E porque teimamos em acreditar que sim, é possível.
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• O uso da logomarca do Movimento por uma Cultura de Doação ou 
dos selinhos das 5 Diretrizes por outras entidades não significa que 
endossamos a entidade ou suas atividades, produtos ou serviços.

• A logomarca do MCD ou os selinhos das 5 Diretrizes não podem 
ser reproduzidos para fins de autopromoção ou para obtenção de 
qualquer ganho financeiro pessoal. 

• Para situações não previstas neste documento, entre em contato 
conosco pelo e-mail movimento@doar.org.br, utilizando o assunto 
“LOGO / SELO SOLICITAÇÃO DE USO NÃO PREVISTO”. O pedido deve 
detalhar a proposta de uso, explicitando como ela se alinha com o 
espírito e os objetivos do Movimento por uma Cultura de Doação, 
bem como às suas 5 Diretrizes.  

Informações gerais

mailto:movimento%40doar.org.br?subject=LOGO%20/%20SELO%20SOLICITA%C3%87%C3%83O%20DE%20USO%20N%C3%83O%20PREVISTO
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A logomarca do Movimento por uma Cultura de Doação pode ser usada 
de acordo com as descrições de aplicação da marca (ver páginas 10 a 23), 
com as seguintes finalidades: 
 

Informativas ou educativas
Qualquer uso não comercial e não destinado à arrecadação de fundos, 
tais como: 

• Aulas, treinamentos e apresentações internas ou em eventos.

• Ações de comunicação com o intuito de divulgar e engajar mais pessoas 
e organizações para o Movimento.

• Ações voltadas à divulgação das 5 Diretrizes e demais iniciativas do 
Movimento. 

É permitido emparelhar a logomarca da sua entidade com a logomarca 
do Movimento, de acordo com as instruções nas páginas 22 e 23. 
Este uso não requer a permissão do Movimento nem um acordo de 
licenciamento. 
 

Mobilização de recursos
Engloba ações destinadas à mobilização de recursos para organizações 
da sociedade civil, fundações e institutos sem fins lucrativos. Neste 
caso, o  uso da logomarca pode ser feito com o objetivo de sinalizar o 
engajamento  da entidade no MCD e no fortalecimento das 5 Diretrizes.

É permitido emparelhar a logomarca da sua entidade com a logomarca 
do  Movimento, de acordo com as instruções nas páginas 22 e 23. 
Este uso não  requer a permissão do Movimento nem um acordo de 
licenciamento.

O Movimento por uma Cultura de Doação não assume qualquer  
responsabilidade, obrigação ou compromisso com o processo ou os  
resultados da arrecadação de fundos em questão.

 
 

Uso de nossa logomarca
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Comerciais
Empresas ou organizações com fins lucrativos podem exibir a logomarca 
do MCD desde que seja para mostrar apoio ao Movimento e conectar 
suas marcas à marca do Movimento. 

Este uso requer a permissão do Movimento e um acordo de 
licenciamento.  As solicitações devem ser enviadas para movimento@
doar.org.br com o  assunto “LOGO / SELO SOLICITAÇÃO DE USO 
COMERCIAL”. O pedido deve  detalhar a proposta de uso, explicitando 
como ela se alinha com  o espírito e os objetivos do Movimento por uma 
Cultura de Doação, bem  como às suas 5 Diretrizes.

É admitido o uso nas seguintes formas:

• Comerciais, promocionais, de fortalecimento da reputação ou da 
marca.

• Peças publicitárias, informes publicitários, ou qualquer outro uso que 
tenha como finalidade promover o Movimento para um público mais 
amplo.

É permitido exibir a logomarca da empresa lado a lado com a logomarca  
do MCD, de acordo com as instruções nas páginas 22 e 23. Ao fazer  
isso, as logomarcas devem vir acompanhadas do texto, “[Nome da sua  
entidade / Nós] apoiamos o Movimento por uma Cultura de Doação” (ver 
exemplo na página 22).

O MCD não assume qualquer  responsabilidade, obrigação ou 
compromisso com o processo ou os  resultados da ação comercial em 
questão.

 
 

Duração da permissão para o uso da logomarca
• Não há um limite para o uso da logomarca do MCD, desde que  a 

entidade esteja de fato engajada e trabalhando para a divulgação e 
promoção da Cultura de Doação no Brasil, de acordo com o espírito e 
os  objetivos do Movimento.

Uso de nossa logomarca

mailto:movimento%40doar.org.br?subject=LOGO%20/%20SELO%20SOLICITA%C3%87%C3%83O%20DE%20USO%20COMERCIAL
mailto:movimento%40doar.org.br?subject=LOGO%20/%20SELO%20SOLICITA%C3%87%C3%83O%20DE%20USO%20COMERCIAL
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Selinhos

Regras para o uso dos selinhos das 5 diretrizes
• Os 5 selinhos das Diretrizes podem ser usados juntos ou 

separadamente, conectando uma atividade ou ação à implementação 
de uma ou mais diretrizes. Veja exemplos nas páginas 60 e 61.

• Cada ícone deve ser usado em sua totalidade, incluindo o número, 
título e elemento gráfico, conforme especificações nas páginas 56 e 57. 

• Um ou mais dos 5 selinhos das Diretrizes podem ser exibidos 
emparelhados com a logomarca do Movimento e da sua entidade, 
conforme especificações nas páginas 58 e 59.

Duração da permissão para o uso dos selinhos 
das 5 diretrizes
• Os selinhos das 5 Diretrizes podem ser usados durante sua vigência, 

prevista inicialmente para o período de 2020 a 2025. 
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Logomarca02.
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1

2

3

45

6

7

8

Conceito

Por ser uma construção 
independente, um fazer voluntário 
uníssono que gera pertencimento

Em um movimento descentralizado e 
pulsante, mas com bases consistentes 
para abarcar projetos que amplificam 
a prosperidade no Brasil

Disseminar a generosidade, 
engajar pessoas e provocar uma 
reflexão acolhedora sobra a 
cidadania

De forma coletiva e plural, 
conectada em uma rede de 
corresponsabilidade amorosa

DOAÇÃO EM 
MOVIMENTO

Sinapses para uma 
nova dimensão da 

sociedade: mais 
consciente e mais 

doadora

Que oferece conhecimento e 
espaço para encontros, escutas, 
ações, articulações e decisões 
concretos

Atraindo e compartilhando novas
ideias, visões e sorrisos com

harmonia e consciência

Reverberando felicidade e confiança 
em um ambiente em que todos 
potencializam a transformação

Resultando em valorosas diretrizes
mapas, dados, campanhas e exemplos

para ecossistemas de doação
e equilíbrio social
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Logomarca
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Versão principal

Versão positiva 
Hex: #fcb832

Versão negativa
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Versão secundária

Versão positiva 
Hex: #009eb3

Versão negativa
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Versão P&B

Versão positiva Versão negativa
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Versões escala de cinza
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Versões alternativas - campanhas

Mês do orgulho LGBT Outubro Rosa 
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Versões alternativas - campanhas

Abril Azul Mês do Meio Ambiente
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Versões possíveis - logo horizontal

Para uso em formatos verticais e junto dos selinhos das 5 diretrizes 
(ver página 54):



20

Versões possíveis - desmembramento

Em casos em que parte da logomarca esteja sendo usada enquanto 
grafismo, é possível usar apenas o logotipo:
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Grid, tamanhos e espaçamentos

A área de proteção do espaçamentodo logo tem o 
tamanho correspondente às letras MO do logo, sendo 
também medida por uma unidade de um quadrado.
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Uso com outros logotipos - horizontal

Distância mínima de 5 
unidades de grid “mo”

Declaração necessária em 
caso de uso comercial

Modular tamanho pela altura 
do logo do Movimento por 
uma Cultura de Doação

Nós apoiamos o Movimento por uma Cultura de Doação
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Uso com outros logotipos - vertical

Distância mínima de 5 
unidades de grid “mo”

Modular tamanho pela 
largura do logo do Movimento 
por uma Cultura de Doação
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Cores03.
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Cores primárias

Amarelo
HEX #fcb832

RGB 252, 184, 50

CMYK 0, 30, 85, 0

Azul Água
HEX #009eb3

RGB 0, 158, 179

CMYK 85, 0, 25, 0
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Cores secundárias

Azul Cobalto
HEX #2868C6

RGB 40, 104, 198

CMYK 85, 60, 0, 0

Magenta
HEX #b52a80

RGB 181, 42, 128

CMYK 30, 100, 0, 0

Laranja
HEX #f2590c

RGB 242, 89, 12

CMYK 0, 75, 100, 0
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Tons neutros

HEX #000000
CMYK 30, 0, 0, 100

HEX #FFFFFF
CMYK 0, 0, 0, 0

HEX #2C2C31
CMYK 30, 0, 0, 88

HEX #DDDDDD
CMYK 0, 0, 0, 20

HEX #3D3D3D
CMYK 0, 0, 0, 88

HEX #B4B4BE 
CMYK 10, 0, 0, 35

HEX #5A5A5A
CMYK 0, 0, 0, 75

HEX #7E8390
CMYK 20, 0, 0, 55
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Cores extras - eventos especiais

Verde Folha
HEX #008129

RGB 0, 129, 41

CMYK 100, 0, 100, 15

Usado para eventos especiais 
(dia do meio ambiente) e como 
apoio nas ilustrações
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Amarelo #fcb832

Laranja #f2590c

Amarelo 80%

Amarelo 60%

Amarelo 40%

Azul Água #009eb3 Magenta #b52a80 Azul Cobalto #2868C6

Azul Água #036c7a Magenta #7c1856 Azul Cobalto #154379

Azul Água 80% Magenta 80% Azul Cobalto 80%

Azul Água 60% Magenta 60% Azul Cobalto 60%

Azul Água 40% Magenta 40% Azul Cobalto 40%

Uso de cor nas ilustrações
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Tipografia04.
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Open Sans
Utilizada para títulos

fonts.google.com/specimen/Open+Sans

Aa
Opens sans light
Opens sans light italic
Opens sans regular
Opens sans italic
Opens sans semibold
Opens sans semibold italic
Opens sans bold
Opens sans bold italic
Opens sans extra bold
Opens sans extra bold italic

http://fonts.google.com/specimen/Open+Sans
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Ubuntu
Utilizada para títulos

fonts.google.com/specimen/Ubuntu

Aa
Ubuntu light

Ubuntu light italic

Ubuntu regular

Ubuntu regular italic

Ubuntu medium

Ubuntu medium italic

Ubuntu bold

Ubuntu bold italic

mailto:https://fonts.google.com/specimen/Ubuntu?subject=
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Nunito
Utilizada para destaques

fonts.google.com/specimen/Nunito

Aa
Nunito Extra Light
Nunito Extra Light Italic
Nunito Light
Nunito Light Italic
Nunito regular
Nunito italic
Nunito semibold
Nunito semibold italic
Nunito bold
Nunito bold italic
Nunito extrabold
Nunito extrabold italic 
Nunito black
Nunito black italic

mailto:https://fonts.google.com/specimen/Nunito?subject=
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Fotografia05.
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Em um movimento descentralizado e 
pulsante, mas com bases consistentes 
para abarcar projetos que amplificam 
a prosperidade no Brasil1
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2
Disseminar a generosidade, engajar 
pessoas e provocar uma reflexão 
acolhedora sobra a cidadania
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3 De forma coletiva e plural, 
conectada em uma rede de 
corresponsabilidade amorosa



38

 

4 Que oferece conhecimento e espaço 
para encontros, escutas, ações, 
articulações e decisões concretas
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Resultando em valorosas diretrizes mapas, 
dados, campanhas e exemplos para 

ecossistemas de doação e equilíbrio social 5
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6
Reverberando felicidade e confiança 

em um ambiente em que todos 
potencializam a transformação
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7
Atraindo e compartilhando novas

ideias, visões e sorrisos com
harmonia e consciência
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8
Por ser uma construção 

independente, um fazer voluntário 
uníssono que gera pertencimento
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Base de fotos gratuitas

https://unsplash.com

https://www.rawpixel.com

https://www.pexels.com/

https://www.freepik.com 

https://pixabay.com 

http://imagebase.net

http://publicdomainarchive.com

https://mmtstock.com

https://kaboompics.com/gallery

http://www.temqueter.org/fotos 

https://www.canva.com/pt_br/ 

https://www.nappy.co 

https://escalalatina.com/

https://unsplash.com
https://www.rawpixel.com
https://www.pexels.com/
https://www.freepik.com 
https://pixabay.com 
http://imagebase.net
http://publicdomainarchive.com
https://mmtstock.com
https://kaboompics.com/gallery
http://www.temqueter.org/fotos 
https://www.canva.com/pt_br/ 
https://www.nappy.co 
https://escalalatina.com/
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Orientações

Evitar fotos muito posadas e sem ação / movimento. Ao falar de maneira genérica 
sobre o Movimento, evitar fotos 
que abordem uma causa muito 
específica.

Evitar fotos de escritório/burocracia que acabam 
não trazendo acolhimento
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Ilustrações06.
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Representar diversidade no perfil de pessoas, altura, gênero, 
idade, tons de pele, presença de deficiência

Usar as cores do manual nas ilustrações

Representar rostos de formas simplificadas

Separar figura e fundo pelo uso de cor, mas se manter fiel à paleta

Representar apenas pessoas brancas, magras, com 
cara de ambiente executivo

Usar cores literais

Ilustrações muito detalhadas ou realistas

Usar contorno

Diretrizes
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Iconografia07.
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Referências: selinhos das diretrizes

Ícones de uso restrito: podem ser usados somente enquanto selinhos das diretrizes



52

Ícones: temas gerais da cultura de doação

Fonte: Freepik @flaticon
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Ícones: causas

Fonte: Freepik @flaticon
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Selinhos08.
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Selinhos das 5 diretrizes

Versão positiva
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Selinhos das 5 diretrizes

Versão negativa
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Cor do logotipo se 
adapta à da diretriz

Selos das diretrizes - uso junto ao logotipo

Distância de 1 
unidade de grid “mo”
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Selos das diretrizes - uso junto ao logotipo

Distância de 1 
unidade de grid “mo”

Caso seja usada mais de uma diretriz, 
usar o logo principal (amarelo)

Sem espaçamentos entre 
os selos das diretrizes
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Selinhos das 5 diretrizes - exemplos de aplicação

Exemplo de aplicação:
Relatório Anual 2020 - Movimento Bem 
Maior
Quando associado ao nome do movimento, 
não é necessário colocar a logomarca.
É importante descrever as atividades 
relacionadas àquela diretriz.

PROJETO I

Movimento  
Por Uma Cultura de Doação

Semear e germinar ideias para promover a doação no Brasil. 
Esse é o objetivo do MCD, uma iniciativa de mais de 200 indi-
víduos – lideranças atuantes, sejam do setor privado, público 
ou do Terceiro Setor – que se encontra encubada pelo GIFE e 
atua articulando e coordenando esforços em prol da cultura 
de doação. A partir da mobilização desse grupo, do qual o 
Movimento Bem Maior faz parte, nasceu o Dia de Doar no 
Brasil e também o documento de diretrizes Por um Brasil 
+ Doador, Sempre, um conjunto de diretrizes que tem por 
objetivos mobilizar novos atores em torno da causa, orientar 
quem já está atuando e fomentar novas iniciativas.

PROJETO II

Podcast Aqui se Faz, Aqui se Doa  

Lançamos no dia 01/12, Dia de Doar, em parceria com 
o Instituto Mol, o primeiro de uma série de 40 episó-
dios do podcast Aqui se Faz, Aqui se Doa. No ar sem-
pre às terças-feiras, o programa traz papos inspira-
dores, formas criativas de doar (inclusive para quem 
não tem dinheiro!) e apresenta produtos que ajudam 
causas — tudo isso com muito bom humor.   os em-
preendedores sociais Artur Louback e Roberta Faria 
apresentam personagens importantes da filantro-
pia, jogam luz sobre números e fatos relacionados 
ao tema, sugerindo caminhos e ideias inovadoras de 
fazer boas ações. Os programas estão disponíveis no 
Spotify e em outras plataformas. 

RELATÓRIO ANUAL 2020

Movimento Bem Maior
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Alguns materiais, como as iniciativas ABCR, 
citam as diretrizes sem utilizar os selinhos 

ou ícones. Recomenda-se que se use a 
identidade gráfica deste manual.

https://movimentobemmaior.org.br/fase5/wp-content/uploads/2021/07/MBM_relatorioatividades2020-1.pdf
https://movimentobemmaior.org.br/fase5/wp-content/uploads/2021/07/MBM_relatorioatividades2020-1.pdf
https://captadores.org.br/
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Selinhos das 5 diretrizes - exemplos de aplicação

4. Fortalecer as organizações da sociedade civil
• Consultoria e capacitações para Organizações da 
• Sociedade Civil
• Transformando Territórios - Programa de • 
• Desenvolvimento de Institutos e Fundações 
• Comunitárias
• Publicação do Guia de Gestão de Pessoas no 
• Terceiro Setor, em parceria com o Instituto ACP

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020 IDIS

IDIS EM AÇÃO

Para colaborar com esse mapeamento, classificamos nossas atividades 
de acordo com as cinco diretrizes.

1. Educar para a Cultura de Doação
• Descubra Sua Causa
• Brasil Giving Report
• Evento: #ComoDoar
• Artigos em jornais e no site

2. Promover Narrativas Engajadoras
• Visibilidade na mídia: participação do IDIS em
• 336 reportagens sobre cultura de doação 
• e investimento social privado
• Publicação de relatórios de avaliação de impacto, 
• que facilitam diálogo com doadores

3. Criar um ambiente favorável à doação
• Advocacy pelos Fundos Patrimoniais
• Filantrópicos
• Apoio ao advocacy pelo fim do ITCMD 
• na doação

5. Fortalecer o ecossistema promotor da 
Cultura de Doação

• Participação no comitê coordenador do 
Movimento por uma Cultura de Doação
• Participação do Grupo de Conhecimento do 
• GIFE
• Participação do conselho da WINGs, do Instituto  
• Mol, do Dia de • Doar e mentoria no programa 
BTG Soma
• Membro fundador do movimento Catalyst 2030 
• no Brasil

• Descubra Sua Causa

• Brasil Giving Report 2020

• Evento: #ComoDoar

• Artigos em jornais e no site

EDUCAR PARA A
CULTURA DE DOAÇÃO

IDIS 2020 

• Consultoria e capacitações para Organizações da
Sociedade Civil

• Transformando Territórios - Programa de
Desenvolvimento de Institutos e Fundações Comunitárias

• Publicação do Guia de Gestão de
 Pessoas no Terceiro Setor,
 em parceria com o Instituto ACP

FORTALECER ORGANIZAÇÕES
DA SOCIEDADE CIVIL

IDIS 2020 

Exemplo realizado pelo Instituto MOL.
Os ícones de cada selinho podem ser usados 

isoladamente, desde que as diretrizes 
correspondentes estejam explicitamente 

referenciadas no material.

Exemplo de aplicação 
utilizado pelo IDIS 
- Instituto para o 
Desenvolvimento do 
Investimento Social.

https://institutomol.org.br/
https://www.idis.org.br/
https://www.idis.org.br/
https://www.idis.org.br/
https://www.idis.org.br/
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Saiba mais: www.doar.org.br

http://www.doar.org.br

