MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL
E DE PRODUÇÃO DA ETIQUETA
DO SISTEMA ABRAPA DE IDENTIFICAÇÃO
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MARCA INSTITUCIONAL
Com a tecnologia do Sistema Abrapa de Identiﬁcação

Este manual traz as diretrizes de utilização da marca SAI

(SAI), todas as informações sobre a origem do algodão

e de produção da etiqueta. Ao utilizá-lo como fonte de

constam na etiqueta aplicada ao fardo. Ela identiﬁca a

consulta, siga rigorosamente todas as especificações

algodoeira de origem, o número da prensa e o número

apresentadas.

do fardo. Contém, ainda, seis secções destacáveis,
utilizadas, entre outras aplicações, na classiﬁcação visual
e na análise por HVI.
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1.

GRADE DE CONSTRUÇÃO
A grade apresentada abaixo evidencia as linhas de construção
e proporção da marca.
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2.

ÁREA DE PROTEÇÃO
A marca SAI deve ser aplicada em uma área livre de interferências.
A área de respiro tem a finalidade de valorizar a marca e evitar que
outros elementos disputem a atenção com o desenho.
O parâmetro definido é a medida “x”, conforme esquemas apresentados
abaixo. É expressamente proibida a colocação de qualquer elemento
ou corte nessa área.
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x

Área de

Proteção

x
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3.

CORES INSTITUCIONAIS
As cores empregadas na identificação da marca são o AMARELO PANTONE 7408 C

Cores Institucionais

e o PRETO PANTONE BLACK C. A fidelidade das cores é um requisito fundamental
para garantir a consistência na reprodução da marca. Verifique as tonalidades
comparando-as sempre com a escala Pantone Formula Guide.
Dependendo da peça a ser confeccionada e da sua natureza (papel,
cartão, tecido, metal, etc.), outras referências de cores podem ser necessárias.
Caso não exista uma especificação estabelecida, a conversão deve ser
feita por aproximação, tomando-se a escala Pantone como base.

AMARELO • MARCA SAI

PANTONE 7408 C ou

C0 / M25 / Y100 / K0

PRETO • MARCA SAI

PANTONE PROCESS BLACK C ou

C0 / M0 / Y0 / K100
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4.

APLICAÇÕES EM FUNDOS DIVERSOS

Aplicações em

A opção preferencial de reprodução da marca SAI

As reproduções em branco aplicam-se

é em sua versão colorida, desde que seja tecnicamente

preferencialmente sobre fundo escuro ou em imagem

viável e o contraste com o fundo proporcione uma

que possibilite contraste.

boa visibilidade.
Deve-se evitar o uso da marca em cores
As exceções são:

diferentes das mostradas abaixo.

• Materiais em que se fazem necessárias reproduções
monocromáticas (sempre em cor sóbria).
• Reproduções que não exigem necessariamente
o uso de cores, como, por exemplo, gravações em relevo,
hot stamping e holografia.

Opções de Uso Preferencial

Fundo Branco

Fundo Claro

Monocromático

Negativo

Fundo Imagem 1

Fundo Imagem 2

Fundos Diversos
Opções de Uso Alternativo
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5.

LIMITE DE REDUÇÃO
Para não comprometer a leitura, a largura mínima
para redução da marca é de 3 cm.

Limite de

Redução

3 cm

Limite de Redução
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6.

TIPOGRAFIA

Tipografia

O tipo escolhido é a família Futura, na versão Bold Condensed.

AB

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
Futura Bold Condensed
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7.

C

Código da Algodoeira
(Cadastro GS1)
Gin code

F

Dígito Verificador
Check code

A

Identificação do Tipo
de Código (EAN/UCC)
Barcode Type
EAN/UCC

A Etiqueta

E

Número do Fardo
Bale number

B

Dígito Extensão
Identifica Matriz/Filial
Gin main code
or branch code

D

Número da Prensa
Press number
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8.

Identificação do programa
Fonte: Helvetica Regular – 16pt

Fonte: Helvetica Bold – 20pt (iniciais)

Numeração das etiquetas
Fonte: Helvetica Bold – 14pt

Informações de
contato da ABRAPA
www.abrapa.com.br
Fonte: Helvetica Bold – 10pt
+55(61) 3028-9700
Fonte: Helvetica Bold – 8pt

Fonte: Helvetica Bold – 8pt

Sigla do estado da usina
de beneficiamento

Formato: 87x15mm

Código de barras auxiliar

NÃO REMOVER

4

DO NOT REMOVE

Sistema Abrapa de Identificação

1411451

00 0789853840

UF

LOGO DA FAZENDA / ALGODOEIRA
e outras informações
Marca da usina de beneficiamento

00 0 789853946 1 411451 4

00 0 789853946 1 411451 4

00 0 789853946 1 411451 4

00 0 789853946 1 411451 4

00 0 789853946 1 411451 4

00 0 789853946 1 411451 4

A

B

C

D

E

F

Aut. 1166 de 17/12/2015
Lote aut. 069001 a 071000
HVI

VISUAL

Numeração completa
da etiqueta
Feita pelo próprio sistema.
Sugestão de fonte: Helvetica Regular – 12pt

+55(61) 3028-9700

Observação:
As serrilhas e meio-cortes estabelecem seis secções transversais destacáveis,
de altura 30 mm, a partir da extremidade inferior da etiqueta. A proteção de
adesivos na etiqueta BOPP também deve ser destacável. A etiqueta de polietileno
(PEAD) deverá ser guepe. Não existe espaço entre as etiquetas sequenciadas.

www.abrapa.com.br

Informações de remoção
Fonte: Helvetica Bold – 12pt

Marca da ABRAPA
Versão monocromática, com 3,6cm

Código de barras (principal)
Formato: 97x33 mm

Fonte: Helvetica Bold – 38pt
Fonte: Helvetica Bold – 14pt

Data de autorização do pedido
Fonte: Helvetica Bold – 8pt

Fonte: Helvetica Bold – 8pt

Lote de autorização do pedido
(números dos fardos)

Número de autorização do pedido
Fonte: Helvetica Bold – 8pt

Código F:
Acompanha o fardo,
utilizado pelo porto.
Fonte: Helvetica Bold – 26pt

Código E:
Acompanha o fardo,
utilizado pelo porto.
Fonte: Helvetica Bold – 26pt

Código D:
Destacado na usina de
beneficiamento.
Inserido dentro do fardo.
Fonte: Helvetica Bold – 26pt

Código C:
Destacado na usina
de beneficiamento.
Inserido dentro do fardo.
Fonte: Helvetica Bold – 26pt

Código B:
Destacado na usina
de beneficiamento.
Acompanha amostra
para classificação HVI.
B • Fonte: Helvetica Bold – 26pt
HVI • Fonte: Helvetica Bold – 7pt

Código A:
Destacado na usina
de beneficiamento.
Acompanha amostra
para classificação visual.
A • Fonte: Helvetica Bold – 26pt
VISUAL • Fonte: Helvetica Bold – 7pt

310 mm

Formato
e medidas internas

110 mm
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9.

7 mm

NÃO REMOVER

77 mm

UF

4

DO NOT REMOVE

Sistema Abrapa de Identificação

1411451

00 0 789853946 1 411451 4

00 0 789853946 1 411451 4

00 0 789853946 1 411451 4

00 0 789853946 1 411451 4

00 0 789853946 1 411451 4

00 0 789853946 1 411451 4

LOGO DA FAZENDA / ALGODOEIRA
e outras informações

00 0789853840
+55(61) 3028-9700

F

5,5 mm

E

7 mm

D
C
B
A

7 mm
3 mm

15 mm

2 mm

www.abrapa.com.br

2 mm

3 mm

33 mm
48 mm
10 mm
15 mm
15 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

HVI

15 mm
15 mm
15 mm

2 mm

Aut. 1166 de 17/12/2015
Lote aut. 069001 a 071000
VISUAL

15,5 mm
15,5 mm
15,5 mm
15,5 mm
15,5 mm
15,5 mm

COR PADRÃO DA ETIQUETA

Cor Padrão

A fidelidade na reprodução da cor é fundamental para garantir a identificação e
o contraste para leitura do código de barras nos fardos. Verifique a fidelidade das
tonalidades comparando-as sempre com a escala Pantone Formula Guide.
Em função das reações distintas da tinta sobre as diferentes mídias e suas
especificidades nas condições de uso prático, fica determinado que o amarelo para
o Polietileno (PEAD) é o PANTONE PASTEL BASIC COLORS YELLOW 0131 C.
Para o Adesivo (BOPP), é o PANTONE 600 C.

Polietileno (PEAD)
com ou sem ilhós

PANTONE PASTEL BASIC
COLORS YELLOW 0131 C

Adesivo (BOPP)

PANTONE 600 C
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10.

TIPOS

Tipos

TIPO 1: POLIETILENO COM ILHÓS

TIPO 2: POLIETILENO SEM ILHÓS

TIPO 3: BOPP ADESIVO

Impressão com ribbon misto de
alta resistência e durabilidade
em polietileno (PEAD), espessura
0,150 micras +/-10%, gramatura
140,00g/m2 +/-5%.
Cor Pantone Pastel Basic Colors
Yellow 0131 C.

Impressão com ribbon misto de
alta resistência e durabilidade
em polietileno (PEAD), espessura
0,150 micras +/-10%, gramatura
140,00g/m2 +/-5%.

Impressão com ribbon misto de
alta resistência e durabilidade em
BOPP cola borracha, gramatura
adesivo 30gr +/-5%, espessura
total 0,140 micras +/-10%.
Cor Pantone 600 C.

Acabamento refilado, seis serrilhas
(*), com aplicação de ilhós nº 50
em ferro ou latão com acabamento
niquelado.

Cor Pantone Pastel Basic Colors
Yellow 0131 C.

Acabamento refilado,
seis serrilhas (*).

Acabamento refilado,
seis meio-cortes (*).

Observações:
(*) As serrilhas e meio-cortes servem seis secções transversais destacáveis, de altura 30 mm, a partir da
extremidade inferior da etiqueta. A proteção do adesivo na etiqueta BOPP também deve ser destacável.
Não existe espaço entre as etiquetas sequenciadas.
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11.

IDENTIFICAÇÃO

ROLOS DE ETIQUETAS ADESIVAS E EM POLIETILENO SEM ILHÓS
Em cada rolo, por pedido, deverá ser informado, obrigatoriamente,
em adesivo pequeno de cor branca, o início e o término da numeração
sequencial das respectivas etiquetas, conforme modelo abaixo.

Prensa 01
Seq. 01

Identificação

Número da prensa
Sequência dos
rolos de etiquetas

000001
a
000500

de rolos, molhos e caixas

Sequência de etiquetas
impressas no rolo

Observação:
A quantidade de etiquelas por rolo será sempre de 500 peças.
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12.

MOLHO DE ETIQUETAS EM POLIETILENO COM ILHÓS

IDENTIFICAÇÃO DAS CAIXAS DE ROLOS E MOLHOS DE ETIQUETAS

Cada molho deverá ser amarrado com um cordão de plástico ou similar,
passante pelos ilhoses, mantendo-se rigorosamente a sequência de
numeração das etiquetas. O molho deverá conter, numa pequena etiqueta
branca fixada ao cordão, o início e o término da numeração sequencial das
respectivas etiquetas, conforme modelo abaixo.

Cada caixa deverá conter um adesivo especificando a algodoeira, número do
pedido, número da prensa, tipo de etiqueta e numeração sequencial da caixa
dentro do pedido, conforme modelo abaixo.

“Algodoeira Modelo”

Prensa 01
Seq. 01

Pedido: 001 Prensa: 01
Etiqueta: Polietileno com ilhós
Caixa: 01

Número da prensa
Sequência dos
molhos de etiquetas

000001
a
000100
Sequência de etiquetas
impressas no molho

Observações:
A quantidade de etiquelas por molho ficará a critério da gráfica.

Nome fantasia da algodoeira

Número da prensa
Tipo de etiqueta
Numeração da caixa

Observações:
A caixa poderá ter rolos ou molhos em quantidade a critério da gráfica, desde
que sejam de um mesmo pedido, da mesma prensa e contenham etiquetas
de um só tipo.
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COMUNICAÇÃO DE ENVIO

Comunicação
de envio

Após o despacho das etiquetas, a gráfica deverá encaminhar um e-mail
ao comprador (algodoeira ou proprietário) ou ao responsável pelo pedido,
contendo, obrigatoriamente, as seguintes informações:
1) data de envio;
2) número da Nota Fiscal;
3) transportadora;
4) telefone da transportadora;
5) data de previsão da chegada.
Caso o pedido seja atendido em mais que uma remessa, esse procedimento
deverá ser adotado em cada uma delas, devendo a gráfica controlar todas
as remessas e etiquetas enviadas.
Outras informações sobre proposta de orçamento, detalhamento de
pedidos e disponibilização de arquivos para impressão serão fornecidas
oportunamente pela Abrapa diretamente às gráficas credenciadas.
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13.

