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Apresentação
A marca é a essência de uma empresa, a expressão de sua identidade. Ela representa os valores
mais importantes e a individualidade da instituição. Este Mini-Manual é um guia de normatização
com especificações e regras do Sistema de Identidade Visual da Kamilla Diniz - Design de Ambientes.
Ao seguir as diretrizes aqui descritas, você mantém
a unidade da marca, evita distorções e aumenta
sua eficácia. É dessa forma, com coerência e unidade, que se constrói uma identidade visual sólida
e reconhecida. Esta é uma importante ferramenta
para a garantia da manutenção dos atributos da
marca e das suas aplicações. Para conhecer as
aplicações, leia cuidadosamente todas as normas
e consulte-as sempre que precisar.
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Importante
Este manual foi feito para ser consultado facilmente. Para
encontrar o conteúdo desejado, basta clicar sobre a seção
correspondente no índice ao acima. Para retornar
click no ícone
e retornar a pagina inicial.
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MARCA
Sobre a Marca
A marca da KAMILLA DINIZ DESIGN DE AMBIENTES é
composta de símbolo, logotipo, que pode ser agregada
a um Slogan.

Marca

Símbolo - É um sinal gráfico
que representa uma instituição. A grande propriedade
do símbolo é sua capacidade de síntese. O grafismo da
iluminária fornece a base
para o símbolo da KAMILLA
DINIZ - DESIGN DE AMBIENTES, sugerindo força, estrutura
e precisão ao nome.
Logotipo - É a forma particular e diferenciada com a qual
o nome da instituição é registrado nas aplicações.

Símblo
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Beleza e Conforto

Slogan - É uma frase-chave
ou expressão que sintetiza o
posicionamento e atividade
da marca ou da empresa.

Slogan
Logotipo

Marca - É o conjunto formado pelo símbolo e pelo logotipo. Existe uma normatização,
que deve ser rigorosamente
seguida, quanto à posição
de um Marca.

IMPORTANTE:
Em algumas aplicações
o simbolo pode aparecer sozinho, contando
que a marca apareça
no contexto geral da
aplicação. Como é mostrado no exemplo ao
lado.

EXEMPLO

CORES
Elementos Institucionais
A cor, em função de sua alta
pregnância (boa fixação e
reconhecimento), é fundamental
para a eficiência do Sistema de
Identidade Visual. As cores institucionais da KAMILLA DINIZ DESIGN DE AMBIENTES são azul
hexadecimal (#05637D) e amarelo puro (#F3D91F) para a marca,
podendo ser usados outro ton
de azul mais claro (#20b3d2),
apenas para o Slogan. Para as
impressões em policromia deve-se utilizar rigorosamente a conversão de cor mostrada ao lado
(CMYK). É importante que o
resultado final da impressão corresponda precisamente às cores
institucionais, independentemente do processo de impressão, ou
tipo de papel. Para isso, deverão
ser fornecidas às gráficas amostras de referência das cores que
se encontram à disposição neste
Manual.

HEXADECIMAL
#05637D

HEXADECIMAL
#20b3d2

HEXADECIMAL
#F3D91F

C93% M59% Y35% K14%

C83% M34% Y29%K2%

C7% M9% Y96% K0%

R14 G91 B122

R24 G134 B160

R234 G217 B31

Obs.:
As cores Branco 100%, Preto 100% podem ser usadas indiscriminadamente em qualquer aplicação, principalmente para documentos P&B.

Tipografia Institucional
A tipografia institucional da
KAMILLA DINIZ - DESIGN DE AMBIENTES é a Caviar Dreams, um
tipo de letra atrativa, clara e de
natureza alegre que capta a
atenção dos espectadores e
atribui a indentidade um visual
contemporâneo. Pode ser usada
sempre para correlatas, textos
corridos e Títulos, podendo ser
substituida por Candara, pois
possui uma forma orgânica e
chamativa. a Verdana é outra
sugestão para ser usada em
todo e qualquer lugar, uma tipografia muito comum e limpa, que
sempre favorece legibilidade e
clareza para documentos em
geral.

Caviar
Dreams

abcdefghiklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890(&?!-–’“”.,;:)ç´ ˆ ˜

Candara,

abcdefghiklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890(&?!-–’“”.,;:)ç´ ˆ ˜

Verdana,

abcdefghiklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890(&?!-–’“”.,;:)ç´ ˆ ˜

MALHA
Malha Construtiva
A Malha Construtiva passa a
assumir um papel de controle e
verificação das proporções do
desenho. Esta verificação serve
para detectar erros através da
comparação entre o desenho
presente no manual e o aplicado no layout.
Assim o cliente pode comparar e
verificar se existe ou não problemas de reprodução na marca e
exigir refeitura de projetos inadequados, pois está de posse
do mesmo manual utilizado como
guia para criação. Como controle, serve como documento
legislador, que rege o uso da
marca, com também para garantir a perfeita representação da
marca em pinturas manuais.

Para que a marca não sofra
interferência de outros elementos
(outras marcas, textos, linhas, etc.),
foi estabelecido um campo de
proteção, ou seja, a distância
mínima que a marca deve manter
do que está à sua volta. Por isso,
nunca se deve aproximar da
marca qualquer informação que
ultrapasse essas margens. O
campo de proteção é definido
por “X” marcados a partir da
extemidade mais periféica da
marca. A unidade de medida “X”
é obtida com a largura da base
da letra “m” da marca KAMILLA
DINIZ - DESIGN DE AMBIENTES.
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Campo de Proteção
x

x
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RESTRIÇÃO
Aplicações Vetadas
A marca KAMILLA DINIZ DESIGN DE AMBIENTES é o elemento mais importante do Sistema de Identidade Visual. Por essa
razão, é essencial que as diretrizes gerais estabelecidas neste
manual
sejam rigorosamente
seguidas.
Ao lado estão ilustrados alguns
erros comuns no uso da marca,
embora nem todos os usos considerados inaceitáveis estejam
demonstrados:
1. Mudar a proporção entre
símbolo e logotipo.

1.

2.
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2. Mudar a composição do
logotipo.
3. Distorcer a marca verticalmente ou horizontalmente.
4. Aplicar a marca em outras
cores.

3.
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5. Modificação de qualquer elemento da marca.
6. Usar o símbolo inapropriadamente. (Placas Informativas).

4.

5.
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Banheiros

6.
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3D
Sujestão de Aplicação 3D
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