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Mensagem do Presidente

A imagem da TECNISA é o resultado do conjunto das ações, relacionamentos, produtos e
comunicações estabelecidas com todos os públicos.
Com objetivo de definir uma única identidade e obter máxima eficácia nos investimentos de
comunicação, é necessária a padronização de todas as manifestações da empresa.
O Manual de Identidade Visual foi desenvolvido para garantir a unidade na comunicação,
normatizando de maneira correta a aplicação da logomarca.
Todos os colaboradores são agentes disseminadores da marca, por isso, contamos com o
cuidado e atenção em cada detalhe.
Atenciosamente,
Meyer Joseph Nigri
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1.1. Logomarca preferencial
Logomarca

A logomarca TECNISA é a forma gráfica própria e exclusiva para
veicular o nome síntese da empresa em todas as manifestações
visuais.

Losango TECNISA

Sempre que possível, a logomarca deverá ser utilizada na versão
em cores, preservando seu desenho original, mantendo
rigorosamente os padrões estabelecidos neste manual.
Para reproduzir a logomarca, utilizar somente arquivos digitais.

Slogan

h
h
h

h
Grid de construção

Área de não interferência

Área de não interferência
A proximidade de outros elementos gráficos pode reduzir o
impacto visual ou mesmo a legibilidade da logomarca. Dessa forma,
recomenda-se a adoção de uma área de não interferência em torno
da logomarca equivalente à altura da letra A, conforme apresentado
ao lado.

h

As páginas deste manual foram impressas digitalmente e não devem ser empregadas
como referência de cor. Para esse fim, utilize como referência uma escala Pantone® nova
e em bom estado de conservação.
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1.2. Logomarca secundária

Para facilitar o uso da logomarca nas diversas manifestações visuais foi
definida uma versão secundária dominante vertical.
O critério de uso das versões se baseia no melhor aproveitamento do
campo visual onde se posicionará a logomarca, sempre respeitando a
área de não interferência.

Losango
TECNISA

Para reproduzir a logomarca, utilizar somente arquivos digitais.
Logomarca

Slogan

h
h

h

Área de não interferência
A proximidade de outros elementos gráficos pode reduzir o
impacto visual ou mesmo a legibilidade da logomarca. Dessa forma,
recomenda-se a adoção de uma área de não interferência em torno
da logomarca equivalente à altura da letra A, conforme apresentado
ao lado.

h

Grid de construção

Área de não interferência

h

As páginas deste manual foram impressas digitalmente e não devem ser empregadas
como referência de cor. Para esse fim, utilize como referência uma escala Pantone® nova
e em bom estado de conservação.
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1.3. Logomarca colorida preferencial

Logomarca colorida com losango tridimensional

O uso consistente da logomarca TECNISA é fundamental para
que possamos construir uma imagem sólida, ganhar visibilidade,
reconhecimento e destacar a empresa de seus concorrentes.
A integridade da logomarca deve ser sempre respeitada: ela não pode
ser distorcida, alongada ou alterada.
Logomarca colorida com losango tridimensional
É a versão preferencial da logomarca e deve ser usada sempre que
possível.

Logomarca em duas cores com losango chapado

Logomarca em duas cores com losango chapado
Deve ser aplicada quando houver a necessidade de cores sólidas
para atender às necessidades de reprodução como impressão em silk
screen, tapumes, etc.

As páginas deste manual foram impressas digitalmente e não devem ser empregadas
como referência de cor. Para esse fim, utilize como referência uma escala Pantone® nova
e em bom estado de conservação.
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1.4. Logomarca colorida secundária

Logomarca colorida com losango tridimensional

Logomarca colorida com losango tridimensional
Deve ser usada sempre que possível.
Logomarca em duas cores com losango chapado
Deve ser aplicada quando houver a necessidade de cores sólidas
para atender às necessidades de reprodução como impressão em silk
screen, tapumes, etc.

Logomarca em duas cores com losango chapado

As páginas deste manual foram impressas digitalmente e não devem ser empregadas
como referência de cor. Para esse fim, utilize como referência uma escala Pantone® nova
e em bom estado de conservação.
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1.5. Logomarca monocromática
preferencial
Logomarca em uma cor com losango tridimensional

A integridade da logomarca deve ser sempre respeitada: ela não pode
ser distorcida, alongada ou alterada. Qualquer modificação torna o
significado da logomarca confuso e reduz o seu impacto.
Logomarca em uma cor
Deve ser aplicada quando houver a necessidade de uso de uma única
cor para atender às restrições de reprodução como fax, silk screen,
impressões monocromáticas, etc.

Logomarca em uma cor com losango chapado

As páginas deste manual foram impressas digitalmente e não devem ser empregadas
como referência de cor. Para esse fim, utilize como referência uma escala Pantone® nova
e em bom estado de conservação.
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1.6. Logomarca monocromática
secundária
Logomarca em uma cor com losango tridimensional

Logomarca em uma cor
Deve ser aplicada quando houver a necessidade de uso de uma única
cor para atender às restrições de reprodução como fax, silk screen,
impressões monocromáticas, etc.

Logomarca em uma cor com losango chapado

As páginas deste manual foram impressas digitalmente e não devem ser empregadas
como referência de cor. Para esse fim, utilize como referência uma escala Pantone® nova
e em bom estado de conservação.
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1.7. Uso restrito da logomarca

Aplicação apenas do losango TECNISA

Todas as aplicações de uso restrito devem ser aprovadas pelo
departamento de marketing TECNISA.
Aplicação apenas do losango TECNISA
- materiais de uso exclusivo interno da empresa;
- ações de endomarketing com colaboradores;
- ações e campanhas de incentivo para corretores.
Logomarca sem slogan
Para patrocínios, quando a logomarca for aplicada em reduções
menores do que o tamanho mínimo adotado neste manual (ver. 1.17.
Cuidados na veiculação).
Logomarca sem slogan

Nestes casos, devido a perda de legibilidade, o slogan não deve ser
aplicado.
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1.8. Paleta de cores preferencial

A paleta de cores é um componente fundamental do código visual
TECNISA. As cores primárias são o vermelho e preto que formam a
base da linguagem visual TECNISA.

Cores primárias
COR VERMELHO
Pantone 1797 C
C0 M100 Y100 K10
R204 G0 B0
Hexadecimal: #cc0000

COR PRETO
Pantone Black C
C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0
Hexadecimal: #000000

Degradê
Escala de vermelhos

C0
M100
Y100
K10
R204 G0 B0
Hexadecimal: #cc0000

C0
M100
Y100
K50

A escala de vermelhos deve ser utilizada em elementos como tarjas e
áreas de destaques. São recursos complementares da comunicação
TECNISA.

R128 G0 B0
Hexadecimal: #800000

* Pantone é marca registrada da Pantone Inc., EUA.
As páginas deste manual foram impressas digitalmente e não devem ser empregadas como referência de cor. Para esse fim, utilize como referência uma escala
Pantone® nova e em bom estado de conservação.
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1.9. Paleta de cores secundária

Cores secundárias
PRATA
Pantone 877 C

CINZA
Pantone Cool Gray 5
C0 M0 Y0 K 30
R 178 G 178 B 178
Hexadecimal: #b2b2b2

A paleta de cores é um componente fundamental do código visual
TECNISA. O prata e o cinza formam a paleta de cores secundária.
Deverá ser usada em grafismos e fundos, como apoio das cores
primárias.

Degradê
Escala de cinzas

C0
M0
Y0
K5
R242 G242 B242
Hexadecimal: #f2f2f2

C0
M0
Y0
K25

A escala de cinzas é um elemento complementar que deve ser
utilizado em materiais em que a ideia de luz e foco se tornam
importantes. Essa escala proporciona um layout mais leve e dinâmico.

R191 G191 B191
Hexadecimal: #bfbfbf

* Pantone é marca registrada da Pantone Inc., EUA.
As páginas deste manual foram impressas digitalmente e não devem ser empregadas como referência de cor. Para esse fim, utilize como referência uma escala
Pantone® nova e em bom estado de conservação.
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1.10. Aplicação da logomarca sobre fundos

A logomarca deverá ser aplicada sobre fundos que permitam o
máximo de contraste para garantir alta legibilidade.
Neste caso, os fundos são equivalentes de 0% a 60% de preto, após
a conversão em escala de cinza.
A logomarca não poderá ser aplicada sobre fundos equivalentes de
60% a 90% de preto, após a conversão em escala de cinza.
A utilização da logomarca sobre as cores equivalentes de 90% a 100%
de preto é permitida na versão negativa, conforme diagrama abaixo:

0%

60%

60%

90%

100%

100%

90%

As páginas deste manual foram impressas digitalmente e não devem ser empregadas
como referência de cor. Para esse fim, utilize como referência uma escala Pantone® nova
e em bom estado de conservação.
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1.11. Aplicação da logomarca sobre
imagens e fundos preferenciais
Aplicação da logomarca sobre imagem

Aplicação da logomarca sobre fundos preferenciais

Em usos sobre imagens, a logomarca deverá ser obrigatoriamente
aplicada sobre fundos com o máximo de uniformidade da cor para
garantir alta legibilidade, conforme exemplo ao lado.
Sobre fundos coloridos, a logomarca deve ser preferencialmente
aplicada sobre branco, cinza e preto.

aplicação em fundo branco

aplicação em fundo cinza

aplicação em fundo preto

Nota: os exemplos de imagens utilizados neste manual
são ilustrativos e não aprovados para utilização final.
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1.12. Referência de grafismo para fundo

Nesta aplicação, a logomarca deve ser alocada em áreas com o
mínimo de interferência do fundo.
Para reproduzir o grafismo, utilizar somente os arquivos digitais.

As páginas deste manual foram impressas digitalmente e não devem ser empregadas como referência de cor. Para esse fim, utilize como referência uma escala
Pantone® nova e em bom estado de conservação.
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1.13. Tipologia oficial Myriad

Alfabeto Myriad

Myriad Pro Light

Myriad Pro Light Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz
1234567890@$%?!:*{}()[]

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz
1234567890@$%?!:*{}()[]

Myriad Pro Regular

Myriad Pro Condensed

Myriad Pro Bold

Myriad Pro Bold Condensed

A tipografia é um elemento-chave no código visual e as fontes
tipográficas escolhidas proporcionam padrões gráficos exclusivos,
o que traz personalidade e singularidade para a comunicação.
Ao lado são apresentadas as versões preferenciais do Alfabeto Myriad.
Uso: materiais publicitários em geral (folhetos, folders, etc.).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz
1234567890@$%?!:*{}()[]
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz
1234567890@$%?!:*{}()[]

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz
1234567890@$%?!:*{}()[]
.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz
1234567890@$%?!:*{}()[]

Myriad Pro Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz
1234567890@$%?!:*{}()[]
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1.14. Tipologia oficial Univers

Alfabeto Univers

Univers 45 Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz
1234567890@$%?!:*{}()[]

Univers 47 Light Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz
1234567890@$%?!:*{}()[]

A tipografia é um elemento-chave no código visual e as fontes
tipográficas escolhidas proporcionam padrões gráficos exclusivos,
o que traz personalidade e singularidade para a comunicação.
Ao lado são apresentadas as versões preferenciais do Alfabeto Univers.
Uso: papelaria e cartão de visita.

Univers 55 Light

Univers 57 Condensed

Univers 65 Bold

Univers 67 Bold Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz
1234567890@$%?!:*{}()[]
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz
1234567890@$%?!:*{}()[]

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz
1234567890@$%?!:*{}()[]
.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz
1234567890@$%?!:*{}()[]

Univers 75 Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz
1234567890@$%?!:*{}()[]
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1.15. Tipologia oficial Calibri

Alfabeto Calibri - fonte de sistema

Calibri Regular

Calibri Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz
1234567890@$%?!:*{}()[]

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz
1234567890@$%?!:*{}()[]

Fonte de sistema
Na impossibilidade de uso do alfabeto padrão Myriad e Univers, como,
por exemplo, websites, e-mails, documentos em Word, planilhas e
apresentações em Power Point e preenchimentos eletrônicos; deverá
ser utilizado o alfabeto Calibri, facilitando o uso para o público geral.
Ao lado são apresentadas as versões do Alfabeto Calibri.
Uso: websites, e-mails, assinatura de e-mail, preenchimentos
eletrônicos e documentos do Microsoft Office, como arquivo
de texto, planilhas e apresentações em Power Point.
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1.16. Grafia do nome em textos corridos

Com 33 anos de atividade, a TECNISA é uma das maiores,
mais tradicionais e inovadoras empresas do mercado
imobiliário brasileiro. Além de atuar de forma integrada
(incorporação, construção e vendas), tem como diferenciais
a forte reputação, foco no atendimento do cliente
e qualidade de seus produtos, vendas pela internet
e consistente rentabilidade.

Em textos corridos de uso geral, o nome TECNISA deverá ser
grafado sempre em caixa alta, conforme mostrado ao lado.
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1.17. Redução

30 mm

A redução excessiva da logomarca pode gerar problemas de
legibilidade. Para que esse problema não ocorra, deve-se obedecer às
especificações de dimensões mínimas. Para peças gráficas em geral,
a largura mínima recomendada é de 30 mm para a versão dominante
horizontal e 24 mm para a versão dominante vertical.

24 mm
Exemplos de aplicação
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1.18. Uso incorreto
Uma identidade visual sólida depende da conscientização do uso
de seus elementos gráficos. O uso incorreto da logomarca reduzirá
o impacto total da identidade visual.

A proporção entre o losango e TECNISA não pode ser
modificada

A logomarca não pode ser aplicada com sombra

Nesta página, são apresentados alguns exemplos de aplicações
incorretas, que deverão ser rigorosamente evitados.

As cores da logomarca não podem ser alteradas

Nunca aplique a logomarca sobre fundos que não
permitam a sua perfeita leitura.

A logomarca não pode possuir complemento de texto
ou elemento gráfico dentro da área de não interferência

A logomarca não pode ser reproduzida na versão a traço

Não aprisione a logomarca em boxes ou caixas
de cor

A logomarca não pode ser reconstruída ou modificada

A logomarca não pode ser impressa em baixa resolução

A logomarca não pode ser aplicada sobre fundos vermelhos

A logomarca não pode ser impressa em fundos com
degradês diferentes dos estipulados neste manual

A logomarca não pode ser alongada ou comprimida

GRANDES PARCERIAS
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2. Papelaria básica TECNISA

2.1. Cartão de visita
2.2. Papel carta
2.3. Envelope ofício
2.4. Envelope ofício com janela
2.5. Envelope saco A4
2.6. Envelope saco A3
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2.1. Cartão de visita

7

Thomas Brull

Univers Light Condensed cp9

Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores

Univers Light Condensed cp7

brull@tecnisa.com.br
Av Brig Faria Lima 3144
3º andar Jd Paulistano
01452-000 São Paulo SP
Tel 55 11 3708 1020
www.tecnisa.com.br

5

30

Impresso em offset, 4x0, nas cores padrão CMYK, sobre papel branco
opaline 240 g/m2. Formato 50 x 90 mm e verniz com reserva.
Todas as medidas em milímetros.

Univers Light Condensed cp8

Univers Bold Condensed cp8
5
10
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2.2. Papel carta
25

55

25

15

Impresso em offset, 4x0, nas cores padrão CMYK, sobre papel de alvura
elevada 90 g/m2, no formato 297 x 210 mm (A4 ABNT).
Todas as medidas em milímetros.
Bloco de endereçamento em tamanho real:
Av Brig Faria Lima 3144
3º andar Jd Paulistano
01452-000 São Paulo SP
www.tecnisa.com.br

Univers Light Condensed cp8
Univers Bold Condensed cp 8

15

Av Brig Faria Lima 3144
3º andar Jd Paulistano
01452-000 São Paulo SP
www.tecnisa.com.br
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2.3. Envelope ofício
13

60

Impresso, aberto, em offset, 6x0, nas cores CMYK + 2 pantones, sobre
papel couché fosco 120 g/m2 e verniz.
Formato fechado: 230 x 114 mm

13

Todas as medidas em milímetros.

Bloco de endereçamento em tamanho real:
Av Brig Faria Lima 3144
3º andar Jd Paulistano
01452-000 São Paulo SP
www.tecnisa.com.br

Univers Light Condensed cp8
Univers Bold Condensed cp 8

Av Brig Faria Lima 3144
3º andar Jd Paulistano
01452-000 São Paulo SP
www.tecnisa.com.br

13
13
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2.4. Envelope ofício com janela
13

60

Impresso, aberto, em offset, 6x0, nas cores CMYK + 2 pantones, sobre
papel couché fosco 120 g/m2, verniz e faca especial.
Formato fechado: 230 x 114 mm

13

Todas as medidas em milímetros.

Bloco de endereçamento em tamanho real:
Av Brig Faria Lima 3144
3º andar Jd Paulistano
01452-000 São Paulo SP
www.tecnisa.com.br

Univers Light Condensed cp8
Univers Bold Condensed cp 8

Av Brig Faria Lima 3144
3º andar Jd Paulistano
01452-000 São Paulo SP
www.tecnisa.com.br

13
13
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25

90

2.5. Envelope saco A4

25

Impresso, aberto, em offset, 6x0, nas cores CMYK + 2 pantones, sobre
papel couché fosco 120 g/m2 e verniz.
Formato fechado: 260 x 360 mm
Todas as medidas em milímetros.

Bloco de endereçamento em tamanho real:

Av Brig Faria Lima 3144
3º andar Jd Paulistano
01452-000 São Paulo SP
www.tecnisa.com.br

Univers Light Condensed cp10
Univers Bold Condensed cp 10

Av Brig Faria Lima 3144
3º andar Jd Paulistano
01452-000 São Paulo SP
www.tecnisa.com.br

20

25
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35

110

2.6. Envelope saco A3

35

Impresso, aberto, em offset, 6x0, nas cores CMYK + 2 pantones, sobre
papel couché fosco 120 g/m2 e verniz.
Formato fechado: 365 x 455 mm
Todas as medidas em milímetros.

Bloco de endereçamento em tamanho real:

Av Brig Faria Lima 3144
3º andar Jd Paulistano
01452-000 São Paulo SP
www.tecnisa.com.br

Univers Light Condensed cp10
Univers Bold Condensed cp 10

Av Brig Faria Lima 3144
3º andar Jd Paulistano
01452-000 São Paulo SP
www.tecnisa.com.br

25
35
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3. Código visual TECNISA Flex

3.1. Logomarca
3.2. Logomarca colorida
3.3. Logomarca monocromática
3.4. Paleta de cores
3.5. Aplicação da logomarca sobre fundos
3.6. Aplicação da logomarca sobre imagens e fundos
preferenciais
3.7. Logomarca de produto Flex
3.8. Grafia do nome em textos corridos
3.9. Redução
3.10. Uso incorreto
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3.1. Logomarca
Logomarca

A logomarca é a forma gráfica própria e exclusiva para veicular o
nome síntese do produto em todas as manifestações visuais.

Losango TECNISA

Sempre que possível, a logomarca deverá ser utilizada na versão
em cores, preservando seu desenho original, mantendo
rigorosamente os padrões estabelecidos neste manual.
Para reproduzir a logomarca, utilizar somente arquivos digitais.

h
h
h
h
Grid de construção

Área de não interferência

h

Área de não interferência
A proximidade de outros elementos gráficos pode reduzir o
impacto visual ou mesmo a legibilidade da logomarca. Dessa forma,
recomenda-se a adoção de uma área de não interferência em torno
da logomarca, equivalente à altura da letra “A”, conforme apresentado
ao lado.

As páginas deste manual foram impressas digitalmente e não devem ser empregadas
como referência de cor. Para esse fim, utilize como referência uma escala Pantone® nova
e em bom estado de conservação.
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3.2. Logomarca colorida

Logomarca colorida com losango TECNISA tridimensional

Logomarca colorida com losango TECNISA tridimensional
Deve ser usada sempre que possível.
Logomarca em duas cores com losango TECNISA chapado
Deve ser aplicada quando houver a necessidade de cores sólidas,
para atender às necessidades de reprodução como impressão em silk
screen, tapumes, etc.

Logomarca em duas cores com losango TECNISA chapado

As páginas deste manual foram impressas digitalmente e não devem ser empregadas
como referência de cor. Para esse fim, utilize como referência uma escala Pantone® nova
e em bom estado de conservação.

M - MKT - 001 - 02

3.3. Logomarca monocromática

Logomarca em uma cor com losango TECNISA tridimensional

A integridade da logomarca deve ser sempre respeitada: ela não pode
ser distorcida, alongada ou alterada. Qualquer modificação torna o
significado da logomarca confuso e reduz o seu impacto.
Logomarca em uma cor
Deve ser aplicada quando houver a necessidade de uso de uma única
cor para atender às restrições de reprodução como fax, silk screen,
impressões monocromáticas, etc.

Logomarca em uma cor com losango TECNISA chapado

As páginas deste manual foram impressas digitalmente e não devem ser empregadas
como referência de cor. Para esse fim, utilize como referência uma escala Pantone® nova
e em bom estado de conservação.
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3.4. Paleta de cores

A paleta de cores é formada pelas cores vermelho e preto da marca,
conforme especificação ao lado.

Cores primárias
COR VERMELHO
Pantone 1797 C
C0 M100 Y100 K10
R204 G0 B0
Hexadecimal: #cc0000

COR PRETO
Pantone Black C
C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0
Hexadecimal: #000000

* Pantone é marca registrada da Pantone Inc., EUA.

Escala de vermelhos

C0
M100
Y100
K10
R204 G0 B0
Hexadecimal: #cc0000

C0
M100
Y100
K50
R128 G0 B0
Hexadecimal: #800000

As páginas deste manual foram impressas digitalmente e não devem ser empregadas como referência de cor. Para esse fim, utilize como referência uma escala
Pantone® nova e em bom estado de conservação.
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3.5. Aplicação da logomarca sobre fundos

A logomarca deverá ser aplicada sobre fundos que permitam o
máximo de contraste para garantir alta legibilidade.
Neste caso, os fundos são equivalentes de 0% a 60% de preto, após a
conversão em escala de cinza.
A logomarca não poderá ser aplicada sobre fundos equivalentes de
60% a 90% de preto, após a conversão em escala de cinza.
A utilização da logomarca sobre cores equivalentes de 90% a 100% de
preto é permitida na versão negativa, conforme diagrama abaixo:

0%

60%

60%

90%

100%

100%

90%

As páginas deste manual foram impressas digitalmente e não devem ser empregadas
como referência de cor. Para esse fim, utilize como referência uma escala Pantone® nova
e em bom estado de conservação.
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3.6. Aplicação da logomarca sobre
imagens e fundos preferenciais
Aplicação da logomarca sobre imagens

Aplicação da logomarca sobre fundos preferenciais

Em usos sobre imagens, a logomarca deverá ser obrigatoriamente
aplicada sobre fundos com o máximo de uniformidade para
garantir alta legibilidade, conforme exemplo ao lado.
Os fundos coloridos preferenciais são branco, cinza e preto.

aplicação em fundo branco

aplicação em fundo cinza

aplicação em fundo preto

Nota: os exemplos de imagens utilizados neste manual
são ilustrativos e não aprovados para utilização final.
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3.7. Logomarca de produto Flex

Identifica os produtos TECNISA Flex.
Para facilitar o uso em diversas aplicações, criamos três versões,
conforme apresentado abaixo:
Identificação de Produto

Com fio dourado

Com nome de produto escrito em caixa alta.
Fonte: Helvetica Neue Condensed Bold
Tamanho mínimo corpo 7

Com nome de produto escrito em caixa alta.
Fonte: Helvetica Neue Condensed Bold
Tamanho mínimo corpo 7
Logomarca institucional
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3.8. Grafia do nome em textos corridos

TECNISA Flex é a linha de produtos voltada para o
segmento econômico com preços entre R$100.000,00 e
R$300.000,00 com atuação desde 2010, está presente nas
cidades de São Paulo, Guarulhos, Osasco, Suzano, Diadema,
Cotia, Mogi das Cruzes, São Bernardo do Campo, Jundiaí,
Manaus, Gama e Curitiba.

Em textos corridos de uso geral, o nome TECNISA deverá ser
grafado sempre em caixa alta e a palavra Flex deverá ser grafada
somente com a letra “F” maiúscula.
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3.9. Redução

A redução excessiva da logomarca pode gerar problemas de
legibilidade. Para que esse problema não ocorra, deve-se obedecer às
especificações de dimensões mínimas. Para peças gráficas em geral,
(impressos, brindes, etc.) a largura mínima da logomarca TECNISA Flex
recomendada é de 42 mm.

42 mm

O tamanho mínimo para Flex é de 28 mm para a versão institucional e
15 mm para a versão com assinatura do produto, conforme exemplos
ao lado.

28 mm

15 mm
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3.10. Uso incorreto
Uma identidade visual sólida depende da conscientização do uso
de seus elementos gráficos. O uso incorreto da logomarca reduzirá o
impacto total da identidade.

A proporção entre o losango e TECNISA não pode ser
modificada

A logomarca não pode ser aplicada com sombra

Nesta página são apresentados alguns exemplos de aplicações
incorretas, que deverão ser rigorosamente evitados.

As cores da logomarca não podem ser alteradas

Nunca aplique a logomarca sobre fundos que não
permitam a sua perfeita leitura

A logomarca não pode possuir complemento de texto
ou elemento gráfico dentro da área de não interferência

A logomarca não pode ser reproduzida na versão a traço

Não aprisione a logomarca em boxes ou caixas
de cor

A logomarca não pode ser reconstruída ou modificada

A logomarca não pode ser impressa em baixa resolução

A logomarca não pode ser aplicada sobre fundos vermelhos

A logomarca não pode ser impressa em fundos com
degradês diferentes dos estipulados neste manual

A logomarca não pode ser alongada ou comprimida

GRANDES PARCERIAS
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4. Papelaria TECNISA Flex

4.1. Cartão de visita
4.2. Papel carta
4.3. Envelope ofício
4.4. Envelope ofício com janela
4.5. Envelope saco A4
4.6. Envelope saco A3
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4.1. Cartão de visita

7

André Mioto

Univers Light Condensed cp9
Univers Light Condensed cp7

Gerência de Incorporação

mioto@tecnisa.com.br
Av Brig Faria Lima 3144
3º andar Jd Paulistano
01452-000 São Paulo SP
Tel 55 11 3708 5381
www.tecnisa.com.br

Impresso em offset, 4x0, nas cores padrão CMYK, sobre papel branco
opaline 240 g/m2. Formato 50 x 90 mm e verniz com reserva.
Todas as medidas em milímetros.

Univers Light Condensed cp8

Univers Bold Condensed cp8
5

5

43

10
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4.2. Papel carta
25

75

25

15

Impresso em offset, 4x0, nas cores padrão CMYK, sobre papel de alvura
elevada 90 g/m2, no formato 297 x 210 mm (A4 ABNT).
Todas as medidas em milímetros.
Bloco de endereçamento em tamanho real:
Av Brig Faria Lima 3144
3º andar Jd Paulistano
01452-000 São Paulo SP
www.tecnisa.com.br

Univers Light Condensed cp8
Univers Bold Condensed cp 8

15

Av Brig Faria Lima 3144
3º andar Jd Paulistano
01452-000 São Paulo SP
www.tecnisa.com.br
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4.3. Envelope ofício
13

85

Impresso, aberto, em offset, 4x0, nas cores padrão CMYK, sobre papel
de alvura elevada 120 g/m2.
Formato fechado: 230 x 114 mm

13

Todas as medidas em milímetros.
Bloco de endereçamento em tamanho real:
Av Brig Faria Lima 3144
3º andar Jd Paulistano
01452-000 São Paulo SP
www.tecnisa.com.br

Univers Light Condensed cp8
Univers Bold Condensed cp 8

Av Brig Faria Lima 3144
3º andar Jd Paulistano
01452-000 São Paulo SP
www.tecnisa.com.br

13
13
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4.4. Envelope ofício com janela
13

85

Impresso, aberto, em offset, 4x0, nas cores padrão CMYK, sobre papel
de alvura elevada 120 g/m2.
Formato fechado: 230 x 114 mm

13

Todas as medidas em milímetros.

Bloco de endereçamento em tamanho real:

Av Brig Faria Lima 3144
3º andar Jd Paulistano
01452-000 São Paulo SP
www.tecnisa.com.br

Univers Light Condensed cp8
Univers Bold Condensed cp 8

Av Brig Faria Lima 3144
3º andar Jd Paulistano
01452-000 São Paulo SP
www.tecnisa.com.br

13
13
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25

120

4.5. Envelope saco A4

25

Impresso, aberto, em offset, 4x0, nas cores padrão CMYK, sobre papel
de alvura elevada 120 g/m2.
Formato fechado: 260 x 360 mm
Todas as medidas em milímetros.
Bloco de endereçamento em tamanho real:

Av Brig Faria Lima 3144
3º andar Jd Paulistano
01452-000 São Paulo SP
www.tecnisa.com.br

Univers Light Condensed cp10
Univers Bold Condensed cp 10

Av Brig Faria Lima 3144
3º andar Jd Paulistano
01452-000 São Paulo SP
www.tecnisa.com.br

20

25
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35

145

4.6. Envelope saco A3

35

Impresso, aberto, em offset, 4x0, nas cores padrão CMYK, sobre papel
de alvura elevada 120 g/m2.
Formato fechado: 370 x 445 mm
Todas as medidas em milímetros.
Bloco de endereçamento em tamanho real:

Av Brig Faria Lima 3144
3º andar Jd Paulistano
01452-000 São Paulo SP
www.tecnisa.com.br

Univers Light Condensed cp10
Univers Bold Condensed cp 10

Av Brig Faria Lima 3144
3º andar Jd Paulistano
01452-000 São Paulo SP
www.tecnisa.com.br

25
35
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5. Outras aplicações

5.1. Template e-mail TECNISA
5.2. Template e-mail TECNISA Flex
5.3. Template Power Point
5.4. Template Word
5.5. Template gráficos
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5.1. Template e-mail TECNISA

Os textos e assinaturas de e-mail devem seguir as seguintes regras:
- O texto do corpo do e-mail deverá ser escrito em Calibri Regular
corpo 11;
- O “nome e sobrenome” da assinatura deverá ser escrito
em Calibri Bold corpo 10;
- O restante da caixa da assinatura deverá ser escrita em Calibri
Regular corpo 10;
- As informações sobre confidencialidade deverão ser escritas
em Calibri Regular corpo 7 e sua tradução em Calibri Regular
Italic corpo 7.

Dolor sit amet,
Consectetur adipiscing elit, sad diam nommumy elusmod tempor incidunt ut labore et dolore
magna aliquam erat volupat. Ut enim ad minim veniam, Et duis autem vel eum irere dolor in
reprehenderit in volupate velit esse molestale, vel illum dolore eu fugiat nulla pariatur.
At vero eos et justo odio dignissim que vlandit pre praesant luptatum delenit aigue dous dolor
ficia deserunt mollit anim id est laborum et dolor fuga. Et harumd dereud facilis ester.

Calibri Regular cp11
cor preta

OBS.:
- Não é permitida a alteração do padrão da assinatura, inclusão
de imagens e textos que não estejam especificados na regra ao lado.
- Não devem ser aplicados fundos de telas.

Erat volupat.
Nome Sobrenome
Cargo Cargo
Tel 11 3708 5706
cel. 11 9854 0933
Av Brig Faria Lima 3144 2º andar
Jd Paulistano São Paulo SP
www.tecnisa.com.br

Calibri Bold cp10 cor preta
Calibri Regular cp10 cor preta
Calibri Bold cp10 cor cinza

“As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e/ou PRIVILEGIADAS e são protegidas pelo sigilo legal. Se V.S.a. não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado (a) para que se abstenha
de divulgar, copiar, distribuir ou de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, devendo promover, desde logomarca, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de
controle, ficando sujeito as responsabilidades legais.”

Calibri Regular cp7 cor preta

“The information contained in this message is CONFIDENTIAL and/or PRIVILEGED and protected by legal secrecy. If you are not the addressee of this message, you are immediately notified to keep from publishing,
copying, distributing or in any way using the information contained in this message, and you should, at once, remove its content from your database, records or control system, or you will be held legally accountable.”

Calibri Italic cp7 cor preta
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5.2. Template e-mail TECNISA Flex

Os textos e assinaturas de e-mail devem seguir as seguintes regras:
- O texto do corpo do e-mail deverá ser escrito em Calibri Regular
corpo 11;
- O “nome e sobrenome” da assinatura deverá ser escrito
em Calibri Bold corpo 10;
- O restante da caixa da assinatura deverá ser escrita em Calibri
Regular corpo 10;
- As informações sobre confidencialidade deverão ser escritas
em Calibri Regular corpo 7 e sua tradução em Calibri Regular
Italic corpo 7.

Dolor sit amet,
Consectetur adipiscing elit, sad diam nommumy elusmod tempor incidunt ut labore et dolore
magna aliquam erat volupat. Ut enim ad minim veniam, Et duis autem vel eum irere dolor in
reprehenderit in volupate velit esse molestale, vel illum dolore eu fugiat nulla pariatur.
At vero eos et justo odio dignissim que vlandit pre praesant luptatum delenit aigue dous dolor
ficia deserunt mollit anim id est laborum et dolor fuga. Et harumd dereud facilis ester.

Calibri Regular cp11
cor preta

OBS.:
- Não é permitida a alteração do padrão da assinatura, inclusão
de imagens e textos que não estejam especificados na regra ao lado.
- Não devem ser aplicados fundos de telas.

Erat volupat.
Nome Sobrenome
Cargo Cargo
Tel 11 3708 5706
cel. 11 9854 0933
Av Brig Faria Lima 3144 2º andar
Jd Paulistano São Paulo SP
www.tecnisa.com.br

Calibri Bold cp10 cor preta

Calibri Regular cp10 cor preta
Calibri Bold cp10 cor cinza

“As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e/ou PRIVILEGIADAS e são protegidas pelo sigilo legal. Se V.S.a. não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado (a) para que se abstenha
de divulgar, copiar, distribuir ou de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, devendo promover, desde logomarca, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de
controle, ficando sujeito as responsabilidades legais.”

Calibri Regular cp7 cor preta

“The information contained in this message is CONFIDENTIAL and/or PRIVILEGED and protected by legal secrecy. If you are not the addressee of this message, you are immediately notified to keep from publishing,
copying, distributing or in any way using the information contained in this message, and you should, at once, remove its content from your database, records or control system, or you will be held legally accountable.”

Calibri Italic cp7 cor preta
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5.3. Template Power Point

A apresentação eletrônica é hoje o formato mais utilizado para
comunicar as realizações e projetos da empresa para públicos
externos e internos.
Calibri Regular cp22 cor preta
Calibri Regular cp16 cor preta

Calibri Regular cp20 cor vermelha
Calibri Regular cp18 cor preta

A padronização visa assegurar a personalidade única, alinhada
com os princípios do sistema visual da TECNISA.
Utilizar template disponibilizado pela TECNISA e atentar
para todas as regras de cores, tipologia, gráficos e tabelas
especificadas no arquivo.

Calibri Regular cp16 cor cinza

Calibri Regular cp9 cor cinza

Calibri Regular cp20 cor vermelha

Calibri Regular cp16 cor branco

Calibri Regular cp16 cor preto

Calibri Regular cp9 cor cinza
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5.4. Template Word

Título: Calibri Bold cp 16
Subtítulo: Calibri Regular cp 14
Texto: Calibri Regular cp 12
Utilizar template disponibilizado pela TECNISA.

Av. Brig.Faria Lima, 3144
3º andar - Jd. Paulistano
01452-000 - São Paulo - SP
Tel.: 55 11 3708-1000
www.tecnisa.com.br
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5.5. Template gráficos
Vers‹ o Chapada
Gráfico tridimensional chapado

Volume	
  de	
  Lançamentos	
  

Gráfico tridimensional chapado
Uso: jornal.

Calibri	
  14	
  	
  
Vermelho	
  	
  
R207	
  
G0	
  
B0	
  

Gráfico tridimensional com degradê
Uso: apresentações Power Point, relatórios impressos e revistas.

Calibri	
  14	
  	
  
Negrito	
  
Preto	
  	
  

Calibri	
  11	
  
Vermelho	
  
R204	
  
G0	
  
B0	
  	
  

Cinza	
  1	
  
R132	
  
G136	
  	
  
B140	
  

Vers‹ o Degrad•

Vermelho	
  1	
  
R204	
  
G0	
  
B0	
  

gráﬁcos	
  
deverão	
  respeitar	
  a	
  proporcionalidade	
  de	
  tamanho/escala	
  entre	
  si,	
  conforme	
  variação	
  dos	
  valores	
  
Gráfico tridimensionalOs	
  
com
degradê
A	
  versão	
  chapada	
  se	
  aplica	
  apenas	
  para	
  jornal.	
  	
  

18/05/11

Volume	
  de	
  Lançamentos	
  

Cinza	
  1	
  
R195	
  
G197	
  
B199	
  

Cinza	
  2	
  
R132	
  
G136	
  	
  
B140	
  

Calibri	
  14	
  	
  
Negrito	
  
Preto	
  	
  

Calibri	
  14	
  	
  
Vermelho	
  	
  
R207	
  
G0	
  
B0	
  

2

Vermelho	
  1	
  
R255	
  
G171	
  
B171	
  

Vermelho	
  2	
  
R204	
  
G0	
  
B0	
  

Calibri	
  11	
  
Vermelho	
  
R204	
  
G0	
  
B0	
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Os	
  gráﬁcos	
  deverão	
  respeitar	
  a	
  proporcionalidade	
  de	
  tamanho/escala	
  entre	
  si,	
  conforme	
  variação	
  dos	
  valores	
  

6. Aplicação da logomarca

6.1. Legendas corporativas TECNISA
6.2. Legendas corporativas TECNISA Flex
6.3. Formato para anúncios logomarca preferencial
6.4. Formato para anúncios logomarca secundária
6.5. Estrutura de anúncio TECNISA com 3 parceiros
6.6. Estrutura de anúncio TECNISA com 2 parceiros
6.7. Estrutura de anúncio TECNISA com 1 parceiro
6.8. Estrutura de anúncio TECNISA com 1 sócio e
mesma proporção de participação e 3 parceiros
6.9. Estrutura de anúncio TECNISA com 1 sócio e
mesma proporção de participação e 2 parceiros
6.10. Estrutura de anúncio TECNISA com 1 sócio e
mesma proporção de participação e 1 parceiro
6.11. Estrutura de anúncio institucional
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h/2

Texto Myriad
Regular cp 8

6.1. Legendas corporativas TECNISA

120 mm

Incorporação, Construção e Vendas

h/2

h

h/2

Texto Myriad
Regular cp 9.5

Texto Myriad
Regular cp 7

As legendas servem para indicar o tipo de participação da TECNISA
em diferentes veiculações. Estas legendas devem sempre manter o
padrão aqui descrito para garantir a identidade visual da marca.

h/2

CRECI 19.773-J

75 mm

Incorporação, Construção e Vendas

h/2

h

Texto corpo 8.5

h/2

CRECI 19.773-J

h/2

Texto Myriad Regular cp 6
45 mm

Incorporação, Construção e Vendas

h/2
h

CRECI 19.773-J

Texto Myriad Regular cp 7.5

h/2

As páginas deste manual foram impressas digitalmente e não devem ser empregadas
como referência de cor. Para esse fim, utilize como referência uma escala Pantone® nova
e em bom estado de conservação.
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h/2

6.2. Legendas corporativas
TECNISA Flex

Texto Myriad
Regular cp 8
120 mm

Incorporação, Construção e Vendas

h/2

As legendas servem para indicar o tipo de participação da TECNISA
Flex em diferentes veiculações. Estas legendas devem sempre manter
o padrão aqui descrito para garantir a identidade visual da marca.

h

Texto Myriad
Regular cp 9.5
h/2

Texto Myriad
Regular cp 7

h/2

CRECI 19.773-J

75 mm

Incorporação, Construção e Vendas

h/2

h

Texto corpo 8.5

h/2

CRECI 19.773-J

h/2

Texto Myriad Regular cp 6
45 mm

Incorporação, Construção e Vendas

h/2
h
CRECI 19.773-J

h/2

Texto Myriad Regular cp 7.5
As páginas deste manual foram impressas digitalmente e não devem ser empregadas
como referência de cor. Para esse fim, utilize como referência uma escala Pantone® nova
e em bom estado de conservação.
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6.3. Formato para anúncios
logomarca preferencial

130 mm

Aplicação em página
dupla de jornal: largura
mínima de 130 mm

A logomarca deve ser aplicada em tamanhos adequados, a fim
de garantir a legibilidade. Os exemplos apresentam as dimensões
mínimas das assinaturas para aplicação nos diferentes formatos
de anúncio em jornal.
100 mm

Aplicação em página
simples de jornal: largura
mínima de 100 mm

65 mm
Aplicação em formato
“rouba página” de jornal
(19.6 x 39 cm) e em
revistas: largura mínima
de 65 mm

55 mm
Aplicação em 1/4 de
página de jornal: largura
mínima de 55 mm

50 mm
Aplicação em jornal com
logomarca de sócio:
largura mínima de 50 mm

As páginas deste manual foram impressas digitalmente e não devem ser empregadas
como referência de cor. Para esse fim, utilize como referência uma escala Pantone® nova
e em bom estado de conservação.
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6.4. Formato para anúncios
logomarca secundária

80 mm
55 mm

A marca deve ser aplicada em tamanhos adequados, a fim de
garantir a legibilidade. Os exemplos apresentam as dimensões
mínimas das assinaturas para aplicação nos diferentes formatos
de anúncio de jornal.

Aplicação em página
simples de jornal: largura
mínima de 55 mm
Aplicação em página
dupla de jornal: largura
mínima de 80 mm
40 mm

25 mm

Aplicação em formato
“rouba página” de jornal
(19.6 x 39 cm) e em
revistas: largura mínima
de 40 mm

Aplicação em 1/4 de
página de jornal: largura
mínima de 25 mm

As páginas deste manual foram impressas digitalmente e não devem ser empregadas
como referência de cor. Para esse fim, utilize como referência uma escala Pantone® nova
e em bom estado de conservação.
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Espaço destinado ao nome
do empreendimento e
localização

6.5. Estrutura de anúncio TECNISA
com 3 parceiros

10%

Espaço dedicado ao nome do empreendimento e localização (bairro)

Toda e qualquer adaptação de formato deverá preservar a
proporção determinada.

Espaço destinado à
campanha do produto
40%
Informações referentes à
metragem e quantidade
de dormitórios devem
estar sempre à direita

Espaço destinado para
campanha do produto

100%

Espaço destinado aos
diferenciais do produto
Espaço destinado ao selo
Octacampeã do Prêmio
Consumidor Moderno de
Excelência em Serviços ao Cliente

20%

Espaço destinado à
imagem do QR Code

h/2

Distância mínima para aplicação
da informação
Espaço destinado à selos e
formas de contato, tais como:
website, telefone

Informações referentes a
metragem e quantidade
de dormitórios

Espaço destinado aos
h/2
h/2
h/2
diferenciais
do produto

Distância mínima entre as
informações contidas no rodapé
e os diferenciais do produto

h

h/2

3032.0160

www

tecnisa.com.br

10%

h/2

Distância mínima para aplicação
da informação

h
Conheça nossos ambientes digitais

Espaço destinado às logomarcas
dos parceiros. Cada logomarca
deve ter 30% da área da
logomarca TECNISA

Espaço destinado à tarja de
ícones de redes sociais

30%
h/2

Incorporação

Vendas

LOGOMARCA

Financiamento

LOGOMARCA

h

2h

h

LOGOMARCA

h/2
h

h

As logomarcas deverão estar
alinhadas pela base da letra “p” do
slogan TECNISA

Projeto arquitetônico: MCAA Arquitetos. Projeto paisagístico: Martha Gavião Paisagismo. Projeto de áreas comuns: Janaína Leibovitch. Incorporadora responsável: Granada Investimentos Imobiliários Ltda. O projeto encontra-se
em aprovação, sendo que o empreendimento só poderá ser comercializado após a expedição do Registro de Incorporação no Cartório de Imóveis, nos termos da lei Nº 4591/64. Vendas Futuras: TCI - Tecnisa Consultoria Imobiliária:
Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco B – 1º andar - São Paulo-SP. Abyara Brasil Brokers: Av. República do Libano, 1.110 - São Paulo - SP. Fernandez Mera Negócios Imobiliários: Av. Brig. Luis Antonio, 4.910 - São Paulo - SP.
Imagens e perspectivas meramente ilustrativas.

Espaço destinado ao texto legal
h
Alinhamento de
todas as informações

Distância mínima
entre as logomarcas
deve ser de h

Distância entre
logomarca TECNISA e
demais logomarcas

Espaço destinado à logomarca TECNISA com
h
tamanho mínimo de 100 mm de largura (ver item
Alinhamento de todas
6.3. Formato para anúncios logomarca preferencial)
as informações (site,
logomarca TECNISA e CRECI)
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Espaço destinado ao nome
do empreendimento e
localização

6.6. Estrutura de anúncio TECNISA
com 2 parceiros

10%

Espaço dedicado ao nome do empreendimento e localização (bairro)

Texto
Toda e qualquer adaptação de formato deverá preservar a
proporção determinada.

Espaço destinado à
campanha do produto
40%
Informações referentes à
metragem e quantidade
de dormitórios devem
estar sempre à direita

Espaço destinado para
campanha do produto

100%

Espaço destinado aos
diferenciais do produto
Espaço destinado ao selo
Octacampeã do Prêmio
Consumidor Moderno de
Excelência em Serviços ao Cliente

20%

Espaço destinado à
imagem do QR Code

h/2

Distância mínima para aplicação
da informação
Espaço destinado à selos e
formas de contato, tais como:
website, telefone

Informações referentes a
metragem e quantidade
de dormitórios

Espaço destinado aos
h/2 h/2
h/2
diferenciais
do produto

Distância mínima entre as
informações contidas no rodapé
e os diferenciais do produto

h

h/2

3032.0160

www

tecnisa.com.br

10%

h/2

Distância mínima para aplicação
da informação

h
Conheça nossos ambientes digitais

Espaço destinado às logomarcas
dos parceiros. Cada logomarca
deve ter 45% da área da
logomarca TECNISA

Espaço destinado à tarja de
ícones de redes sociais

30%
h/2

Incorporação

Vendas

2h
LOGOMARCA

h

LOGOMARCA

h/2
h

h

As logomarcas deverão estar
alinhadas pela base da letra “p” do
slogan TECNISA

Projeto arquitetônico: MCAA Arquitetos. Projeto paisagístico: Martha Gavião Paisagismo. Projeto de áreas comuns: Janaína Leibovitch. Incorporadora responsável: Granada Investimentos Imobiliários Ltda. O projeto encontra-se
em aprovação, sendo que o empreendimento só poderá ser comercializado após a expedição do Registro de Incorporação no Cartório de Imóveis, nos termos da lei Nº 4591/64. Vendas Futuras: TCI - Tecnisa Consultoria Imobiliária:
Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco B – 1º andar - São Paulo-SP. Abyara Brasil Brokers: Av. República do Libano, 1.110 - São Paulo - SP. Fernandez Mera Negócios Imobiliários: Av. Brig. Luis Antonio, 4.910 - São Paulo - SP.
Imagens e perspectivas meramente ilustrativas.

Espaço destinado ao texto legal
h

Alinhamento de
todas as informações

Distância mínima
entre as logomarcas
deve ser de h

Distância entre
logomarca TECNISA e
demais logomarcas

Espaço destinado à logomarca TECNISA com
h
tamanho mínimo de 100 mm de largura (ver item
6.3. Formato para anúncios logomarca preferencial)
Alinhamento de todas as
informações (site, logomarca
TECNISA e CRECI)
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Espaço destinado ao nome
do empreendimento e
localização

6.7. Estrutura de anúncio TECNISA
com 1 parceiro

10%

Espaço dedicado ao nome do empreendimento e localização (bairro)

Texto
Toda e qualquer adaptação de formato deverá preservar a
proporção determinada.

Espaço destinado à
campanha do produto
40%
Informações referentes à
metragem e quantidade
de dormitórios devem
estar sempre à direita

Espaço destinado para
campanha do produto

100%

Espaço destinado aos
diferenciais do produto
Espaço destinado ao selo
Octacampeã do Prêmio
Consumidor Moderno de
Excelência em Serviços ao Cliente

20%

Espaço destinado à
imagem do QR Code

h/2

Distância mínima para aplicação
da informação
Espaço destinado à selos e
formas de contato, tais como:
website, telefone

Informações referentes a
metragem e quantidade
de dormitórios

Espaço destinado aos
h/2
h/2
h/2
diferenciais
do produto

Distância mínima entre as
informações contidas no rodapé
e os diferenciais do produto

h

h/2

3032.0160

www

tecnisa.com.br

Espaço destinado à tarja de
ícones de redes sociais

10%

h/2

Distância mínima para aplicação
da informação

h
Conheça nossos ambientes digitais

30%
Espaço destinado à logomarca
do parceiro. A logomarca deve
ter 70% da área da logomarca
TECNISA

h/2

Incorporação

2h

h

LOGOMARCA

h/2
h
Projeto arquitetônico: MCAA Arquitetos. Projeto paisagístico: Martha Gavião Paisagismo. Projeto de áreas comuns: Janaína Leibovitch. Incorporadora responsável: Granada Investimentos Imobiliários Ltda. O projeto encontra-se
em aprovação, sendo que o empreendimento só poderá ser comercializado após a expedição do Registro de Incorporação no Cartório de Imóveis, nos termos da lei Nº 4591/64. Vendas Futuras: TCI - Tecnisa Consultoria Imobiliária:
Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco B – 1º andar - São Paulo-SP. Abyara Brasil Brokers: Av. República do Libano, 1.110 - São Paulo - SP. Fernandez Mera Negócios Imobiliários: Av. Brig. Luis Antonio, 4.910 - São Paulo - SP.
Imagens e perspectivas meramente ilustrativas.

Espaço destinado ao texto legal
h
Alinhamento de
todas as informações

Logomarca
centralizada com a
tarja das redes sociais

Distância entre
logomarca TECNISA e
demais logomarcas

Espaço destinado à logomarca TECNISA com
tamanho mínimo de 100 mm de largura (ver item
h
6.3. Formato para anúncios logomarca preferencial)
Alinhamento de todas as
informações (site, logomarca
TECNISA e CRECI)
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Espaço destinado ao nome
do empreendimento e
localização

6.8. Estrutura de anúncio TECNISA
com 1 sócio e mesma
proporção e 3 parceiros

10%

Espaço dedicado ao nome do empreendimento e localização (bairro)

Texto
Toda e qualquer adaptação de formato deverá preservar a
proporção determinada.

Espaço destinado à
campanha do produto
40%
Informações referentes à
metragem e quantidade
de dormitórios devem
estar sempre à direita

Espaço destinado para
campanha do produto

100%

Espaço destinado aos
diferenciais do produto
Espaço destinado ao selo
Octacampeã do Prêmio
Consumidor Moderno de
Excelência em Serviços ao Cliente

20%

Espaço destinado à
imagem do QR Code

h

Distância mínima para aplicação
da informação
Espaço destinado à selos e
formas de contato, tais como:
website, telefone

Informações referentes a
metragem e quantidade
de dormitórios

Espaço destinado aos
h h
h
diferenciais
do produto

h

3032.0160

www

tecnisa.com.br

h

Distância mínima entre as
informações contidas no rodapé
e os diferenciais do produto

h
10%

Distância mínima para aplicação
da informação

h

Conheça nossos ambientes digitais

Espaço destinado à tarja de
ícones de redes sociais

30%
Espaço destinado às logomarcas
dos parceiros. Cada logomarca
deve ter 30% da área da
logomarca TECNISA

h

LOGOMARCA SÓCIO

h/2
LOGOMARCA

LOGOMARCA

h

LOGOMARCA

h

2h

h

h/2
h

As logomarcas deverão estar
alinhadas pela base da letra “p” do
slogan TECNISA

Projeto arquitetônico: MCAA Arquitetos. Projeto paisagístico: Martha Gavião Paisagismo. Projeto de áreas comuns: Janaína Leibovitch. Incorporadora responsável: Granada Investimentos Imobiliários Ltda. O projeto encontra-se
em aprovação, sendo que o empreendimento só poderá ser comercializado após a expedição do Registro de Incorporação no Cartório de Imóveis, nos termos da lei Nº 4591/64. Vendas Futuras: TCI - Tecnisa Consultoria Imobiliária:
Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco B – 1º andar - São Paulo-SP. Abyara Brasil Brokers: Av. República do Libano, 1.110 - São Paulo - SP. Fernandez Mera Negócios Imobiliários: Av. Brig. Luis Antonio, 4.910 - São Paulo - SP.
Imagens e perspectivas meramente ilustrativas.

Espaço destinado ao texto legal
h

Alinhamento de
todas as informações

Distância mínima
entre as logomarcas
deve ser de h

A logomarca do sócio
deve estar sempre
posicionada à esquerda
da logomarca TECNISA

Espaço destinado à logomarca TECNISA com
h
tamanho mínimo de 50 mm de largura (ver item
Distância entre
Alinhamento de todas as 6.3. Aplicação em jornal com logomarca de sócio)
logomarca TECNISA
informações (site, logomarca
e demais logomarcas TECNISA e CRECI)
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Espaço destinado ao nome
do empreendimento e
localização

6.9. Estrutura de anúncio TECNISA
com 1 sócio e mesma
proporção e 2 parceiros

10%

Espaço dedicado ao nome do empreendimento e localização (bairro)

Texto
Toda e qualquer adaptação de formato deverá preservar a
proporção determinada.

Espaço destinado à
campanha do produto
40%
Informações referentes à
metragem e quantidade
de dormitórios devem
estar sempre à direita

Espaço destinado para
campanha do produto

100%

Espaço destinado aos
diferenciais do produto
Espaço destinado ao selo
Octacampeã do Prêmio
Consumidor Moderno de
Excelência em Serviços ao Cliente

20%

Espaço destinado à
imagem do QR Code

h

Distância mínima para aplicação
da informação
Espaço destinado à selos e
formas de contato, tais como:
website, telefone

Informações referentes a
metragem e quantidade
de dormitórios

Espaço destinado aos
h h
h
diferenciais
do produto

h

3032.0160

www

tecnisa.com.br

h

Distância mínima entre as
informações contidas no rodapé
e os diferenciais do produto

h
10%

Distância mínima para aplicação
da informação

h

Conheça nossos ambientes digitais

Espaço destinado à tarja de
ícones de redes sociais

30%
Espaço destinado às logomarcas
dos parceiros. Cada logomarca
deve ter 45% da área da
logomarca TECNISA

h/2

h

LOGOMARCA SÓCIO
LOGOMARCA

LOGOMARCA

h

2h

h

h/2
h

As logomarcas deverão estar
alinhadas pela base da letra “p” do
slogan TECNISA

Projeto arquitetônico: MCAA Arquitetos. Projeto paisagístico: Martha Gavião Paisagismo. Projeto de áreas comuns: Janaína Leibovitch. Incorporadora responsável: Granada Investimentos Imobiliários Ltda. O projeto encontra-se
em aprovação, sendo que o empreendimento só poderá ser comercializado após a expedição do Registro de Incorporação no Cartório de Imóveis, nos termos da lei Nº 4591/64. Vendas Futuras: TCI - Tecnisa Consultoria Imobiliária:
Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco B – 1º andar - São Paulo-SP. Abyara Brasil Brokers: Av. República do Libano, 1.110 - São Paulo - SP. Fernandez Mera Negócios Imobiliários: Av. Brig. Luis Antonio, 4.910 - São Paulo - SP.
Imagens e perspectivas meramente ilustrativas.

Espaço destinado ao texto legal
h

Distância mínima
Alinhamento de
todas as informações entre as logomarcas
deve ser de h

Distância entre
A logomarca do sócio
logomarca TECNISA
deve estar sempre
posicionada à esquerda e demais logomarcas
da logomarca TECNISA

Espaço destinado à logomarca TECNISA com
h
tamanho mínimo de 50 mm de largura (ver item
Alinhamento de todas as 6.3. Aplicação em jornal com logomarca de sócio)
informações (site, logomarca
TECNISA e CRECI)
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Espaço destinado ao nome
do empreendimento e
localização

6.10. Estrutura de anúncio TECNISA
com 1 sócio e mesma
proporção e 1 parceiro

10%

Texto
Toda e qualquer adaptação de formato deverá preservar a
proporção determinada.

Espaço destinado à
campanha do produto
40%
Informações referentes à
metragem e quantidade
de dormitórios devem
estar sempre à direita

100%

Espaço destinado aos
diferenciais do produto
Espaço destinado ao selo
Octacampeã do Prêmio
Consumidor Moderno de
Excelência em Serviços ao Cliente

20%

Espaço destinado à
imagem do QR Code

h

Distância mínima para aplicação
da informação
Espaço destinado à selos e
formas de contato, tais como:
website, telefone

h h

Distância mínima entre as
informações contidas no rodapé
e os diferenciais do produto

h

h

h

3032.0160

www

tecnisa.com.br

h

10%
Distância mínima para aplicação
da informação

h

Conheça nossos ambientes digitais

Espaço destinado à tarja de
ícones de redes sociais

30%
Espaço destinado à logomarca
do parceiro. A logomarca deve
ter 70% da área da logomarca
TECNISA

h/2

h

LOGOMARCA SÓCIO

LOGOMARCA

2h

h

h/2
h

As logomarcas deverão estar
alinhadas pela base da letra “p” do
slogan TECNISA

Projeto arquitetônico: MCAA Arquitetos. Projeto paisagístico: Martha Gavião Paisagismo. Projeto de áreas comuns: Janaína Leibovitch. Incorporadora responsável: Granada Investimentos Imobiliários Ltda. O projeto encontra-se
em aprovação, sendo que o empreendimento só poderá ser comercializado após a expedição do Registro de Incorporação no Cartório de Imóveis, nos termos da lei Nº 4591/64. Vendas Futuras: TCI - Tecnisa Consultoria Imobiliária:
Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco B – 1º andar - São Paulo-SP. Abyara Brasil Brokers: Av. República do Libano, 1.110 - São Paulo - SP. Fernandez Mera Negócios Imobiliários: Av. Brig. Luis Antonio, 4.910 - São Paulo - SP.
Imagens e perspectivas meramente ilustrativas.

Espaço destinado ao texto legal
h

Alinhamento de
todas as informações

Distância entre
A logomarca do sócio
logomarca TECNISA
deve estar sempre
posicionada à esquerda e demais logomarcas
da logomarca TECNISA

Espaço destinado à logomarca TECNISA com
h
tamanho mínimo de 50 mm de largura (ver item
Alinhamento de todas as 6.3. Aplicação em jornal com logomarca de sócio)
informações (site, logomarca
TECNISA e CRECI)
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6.11. Estrutura de anúncio institucional

Toda e qualquer adaptação de formato deverá preservar a
proporção determinada.

Campanha
100% da altura

20%
da
altura

60% da largura
100% da largura
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