
 

 

 

Diretrizes para uso da Marca e Nome PCI 
 
 
As seguintes Diretrizes, aprovadas pelo conselho de Administração do Instituto PCI, definem as 
modalidades e regras de utilização da logomarca PCI e dos nomes: 
Estratégia PCI – Produzir, Conservar e Incluir 
Instituto PCI – Produzir Conservar e Incluir 
 

1. Das Definições: 

 
A Estratégia Produzir, Conservar e Incluir, apresentada pelo Governo do Estado de Mato Grosso 
na COP 21, em Paris na França no ano de 2015, constitui instrumento de planejamento do Estado 
de Mato Grosso, tendo por objetivo a expansão e aumento da eficiência da produção 
agropecuária e florestal, a conservação dos remanescentes de vegetação nativa, recomposição 
dos passivos ambientais e a inclusão socioeconômica da agricultura familiar e populações 
tradicionais; 
 
O Instituto PCI, também designado pela sigla PCI, fundado em 15 de Março de 2019, é uma 
associação de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, com prazo de duração 
indeterminado, e tem a função de colaborar com a administração pública estadual na 
implementação da Estratégia PCI, com a responsabilidade, entre outros fins descritos em seu 
Estatuto, de coordenar e articular ações entre os múltiplos atores ligados à Estratégia, fomentar 
Políticas Públicas, captar recursos financeiros e gerir programas e projetos. 
 
 

2. Modalidades de uso do nome e marca 

 

a) Políticas públicas e ações governamentais que contribuem com a Estratégia PCI 

 
Critérios para autorização do uso do nome e marca: 
  
- Contribuir com pelo menos uma meta da Estratégia, sem prejudicar nenhuma meta 
dos três eixos 
 
Disclaimer recomendado: este (projeto/iniciativa/política) contribui para a Estratégia Produzir, 
Conservar, Incluir de Mato Grosso 
 
Autorização: pelo Diretor Executivo do Instituto PCI ou por uma Secretaria das pastas que 
compõe a Estratégia no âmbito Estadual (Casa Civil, SEMA, SEDEC, SEAF, SEPLAN). 
 

b) Iniciativas não governamentais e projetos de campo que contribuem com a Estratégia 

PCI 

Critérios para autorização do uso do nome e marca:  
 



 

 

- Contribuir com pelo menos uma meta da Estratégia, sem prejudicar nenhuma meta 
dos três eixos 
-  Compromisso e apoio para coibir e denunciar práticas ilegais como desmatamento 
ilegal, trabalho análogo a escravo ou infantil, comércio ilegal, produção em áreas 
protegidas. 
 
Disclaimer recomendado: este (projeto/iniciativa) contribui para a Estratégia Produzir, 
Conservar, Incluir de Mato Grosso 
 
Autorização: pelo Diretor Executivo do Instituto PCI  
 

c) Iniciativas não governamentais e projetos de campo que contribuem com a Estratégia 

PCI, e considerados prioritários pelo Instituto PCI para engajamento com investidores 

e empresas 

Critérios para autorização do uso do nome e marca:  
 
- Contribuir com pelo menos duas metas da Estratégia, sem prejudicar nenhuma meta 
dos três eixos; 
-  Compromisso e apoio para coibir e denunciar práticas ilegais como desmatamento 
ilegal, trabalho análogo a escravo ou infantil, comércio ilegal, produção em áreas 
protegidas; 
- Projeto em andamento e com potencial de escalabilidade e ou replicabilidade; 
 
Disclaimer recomendado: este (projeto/iniciativa) é prioritário para o Instituto Produzir, 
Conservar, Incluir de Mato Grosso 
 
Autorização: pelo Comitê de Investimentos do Instituto PCI  
 

d) Iniciativas jurisdicionais que tem o objetivo de implementar a Estratégia PCI em 

municípios e regiões do Estado (Pactos Regionais); 

Critérios para autorização do uso do nome e marca:  
 
- Atuar em municípios, ou regiões do Estado de Mato Grosso; 
- Ter instituído um comitê de governança multi-atores com atuação no município ou 
região; 
- Formalizar o compromisso de contribuir com metas nos três eixos da Estratégia, sem 
prejudicar nenhuma meta dos três eixos; 
-  Compromisso e apoio para coibir e denunciar práticas ilegais como desmatamento 
ilegal, trabalho análogo a escravo ou infantil, comércio ilegal, produção em áreas 
protegidas; 
 
Stakeholder envolvidos na implementação da Estratégia a nível local, podem usar o 
nome e marca PCI conforme as seguintes diretrizes: 
 
 



 

 

Categoria Tipo Definição Exemplo 

PROCESSO 
Claims feitos sobre o 
processo de 
implementação de 
Pactos Regionais 

Engajamento Significa que atores 
locais estão 
envolvidos na 
construção de uma 
estratégia 
jurisdicional local 
ligada à Estratégia 
estadual 

Estamos construindo 
um Pacto Regional 
PCI 

Compromisso Significa que 
diferentes grupos de 
atores acordaram 
um compromisso 
baseado em metas 
construídas de forma 
participativa que 
contribuem para a 
Estratégia PCI 
Estadual 

Temos um Pacto 
Regional Produzir, 
Conservar e Incluir, 
com compromissos e 
metas  

Monitoramento Significa que o Pacto 
Regional consegue 
mensurar e reportar 
progressos na 
estratégia definida 
regionalmente 

Estamos fazendo 
progressos na 
implementação do 
Pacto Regional PCI 

 
 
 
Autorização: pelo Conselho de Administração do Instituto PCI mediante evidências 
 
  

e) Apoio Institucional do Instituto PCI a eventos e iniciativas, sem custos 

Critérios para autorização do uso do nome e marca:  
 
Os eventos e iniciativas devem: 
- Ter a participação de entidades ligadas à PCI; 
- Ter relação temática com as metas da Estratégia; 
- Ter relação com o Estado de Mato Grosso; 
- influenciar positivamente a Estratégia PCI; 
 
Autorização: Diretor Executivo. No caso de patrocínio a eventos, a decisão cabe ao Conselho de 
Administração do Instituto. 
 
 

f) Uso do nome do Instituto PCI em cartas de apoio a iniciativas e projetos 

 

Critérios para autorização do uso do nome e marca:  



 

 

 
As iniciativas e projetos devem: 
- Ter a participação de entidades ligadas à PCI; 
- Ter relação temática com as metas da Estratégia; 
- Ter relação com o Estado de Mato Grosso; 
- Influenciar positivamente a Estratégia PCI; 
 
Autorização: Diretor Executivo 
 
 

g) Uso do nome e marca do Instituto PCI por entidades, empresas e organizações 

fundadoras do Instituto PCI  

 

Fica autorizado o uso do nome e marca do Instituto PCI por entidades, empresas e 
organizações fundadoras do Instituto. 
 
Disclaimer recomendado: esta (organização, empresa, entidade) é membro fundador do 
Instituto PCI do Estado de Mato Grosso. 
 
 

h) Uso do nome e marca do Instituto PCI por entidades, empresas e organizações 

membros do Instituto PCI  

 

Fica autorizado o uso do nome e marca do Instituto PCI por entidades, empresas e 
organizações que são membros associados do Instituto, desde que a associação tenha 
sido aprovada em Conselho. 
 
Disclaimer recomendado: esta (organização, empresa, entidade) é membro associado ao 
Instituto PCI do Estado de Mato Grosso. 
 
 

i) Usos e claims por empresas e organizações envolvidas na governança, no apoio a 

pactos regionais ou na implementação de ações relacionadas à estratégia PCI 

 
Organizações e empresas, membros ou não do Instituto, envolvidas na implementação 
da Estratégia podem usar o nome e marca PCI conforme as seguintes diretrizes: 
 

Categoria Tipo Definição Exemplo 

PROCESSO 
Claims feitos sobre o 
processo de 
implementação da 
PCI ou de pactos 
regionais 

Engajamento Significa que a 
empresa ou 
organização está 
envolvida na 
governança da 
estratégia 
jurisdicional 

Somos 
parte/Estamos 
participando da 
Estratégia PCI/o 
Instituto PCI 
 
Somos 
parte/Estamos 



 

 

participando do 
desenvolvimento de 
um pacto regional da 
PCI 

APOIO 
Claims feitos sobre 
ações concretas na 
jurisdição 
relacionadas com a 
Estratégia PCI 

Contribuição Significa que a 
empresa tomou 
ações significativas 
em investimento ou 
outra forma de 
apoio que 
contribuam com a 
Estratégia 

Estamos apoiando a 
PCI investindo xxx 
em projetos ligados 
à Estratégia 

Originação Significa que a 
empresa está 
preferencialmente 
originando suas 
compras em Mato 
Grosso, em projetos 
ligados à PCI ou em 
Pactos Regionais e 
apoiando seus 
fornecedores 

Estamos apoiando a 
PCI através da 
compra preferencial 
de produtos de 
projetos em Mato 
Grosso 

Storytelling Significa que a 
empresa pode usar 
uma narrativa de 
como sua 
intervenção 
contribuiu com a 
Estratégia 

Capacitamos nossos 
fornecedores a 
restaurarem áreas 
degradadas, 
contribuindo assim 
para a PCI 

Atribuição Significa que a 
empresa consegue 
mensurar o impacto 
de suas ações na 
Estratégia 

Nossa assistência 
técnica elevou em 
20% a produtividade 
pecuária na região x, 
constribuindo assim 
para a Estratégia PCI 

 
Autorização: Diretor Executivo mediante evidências a serem coletadas. 
 
Especificamente sobre ações de apoio, abaixo estão alguns exemplos do que poderia ser 
considerado uma ação de apoio e o tipo de evidencia relacionado: 
.   

Tipo de Ação Tipo de evidência 

Investir em projetos em Mato Grosso Registro de valores investidos, Contratos 
assinados com implementadores, Registros 
de reuniões, ações de campo 

Investir no Instituto PCI ou na governança de 
Pactos Regionais 

Registro de valores investidos, Contratos 
assinados 



 

 

Investimentos em fortalecimento 
institucional (reg. Fundiária, ambiental por 
ex.) 

Registro de valores investidos, Contratos 
assinados com implementadores, Registros 
de reuniões, ações de campo 

Sourcing de serviços ambientais Contratos para compra de créditos de 
carbono ou outro tipo de serviço ambiental 
gerado na jurisdição 

Originação preferencial Registros de volumes originados na 
jurisdição, contratos com projetos 

Assistência técnica Registros de pessoal empregado no apoio em 
ações na jurisdição, ou cedidos para trabalhar 
com a PCI 

Voice support Artigos, mídia, participação em eventos 

Apoiar o monitoramento Registro de dados coletados, contratos para 
serviços de monitoramento 

 
 
 

3. Manual da Marca 

O Instituto disponibilizará o Manual da Marca para todos os interessados no uso do 
nome e marca PCI. 
 

4. Licenciamento e comercialização 

Segundo o Estatuto Social do Instituto PCI, Capítulo II, Parágrafo único: 
 
Para atendimento de sua finalidade, o PCI poderá licenciar e comercializar produtos com a sua 
logomarca, publicar e comercializar material técnico-científico com o seu nome, prestar serviços 
remunerados de capacitação, treinamento e assessoria a pessoas jurídicas, públicas e privadas, 
objetivando captar recursos, os quais serão única e exclusivamente direcionados à 
sustentabilidade do PCI e ao desenvolvimento e execução das atividades a que se destina. 

 


