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MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL
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Este manual de identidade visual da Mirantes Empreendimentos 
foi desenvolvido para criar um conjunto de normas de aplicação 
e uso dos elementos, estabelencendo assim, uma uniformidade 
e coerência no uso da marca.

É por meio da marca que uma instituição transmite visualmente 
seus valores, sua filosofia, torna-se visível e reconhecida pelo 
público.

As normas presentes neste manual devem ser seguidas com 
rigor no sentido de se manter preservada a identidade visual 
desenvolvida. Quaisquer situações, variações ou dúvidas devem 
ser encaminhadas à designer.

Samara Munize
samara@mirantesdalagoa.com.br
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MISSÃO

A Mirantes Empreendimentos é mais do que uma empresa de construção 
civil, pois busca criar junto, estimulando a cocriação/colaboração e desen-
volvendo lares com qualidade de vida, sustentabilidade e preço justo. 
Nossa missão é contribuir para que você enxergue mais longe, veja outros 
horizontes e sonhe com um novo futuro para sua família.



CONCEITO

O logotipo é um composto de símbolo e palavras. Ele foi criado pensando no 
propósito da empresa, é uma marca que passa credibilidade, inovação, seriedade, 
dinamismo e praticidade. Foram utilizadas formas que remetessem ao conceito 
geral do Mirantes: Muito mais que uma casa. Foi levado em consideração também 
a tríade dos sócios-fundadores.



ASSINATURAS

As assinaturas são as possibilidades de escrita da marca quanto à 
disposição de seus elementos. Ela pode ser vertical, sendo neste caso a 
principal, horizontal e em casos específicos em que a marca não possa 
aparecer por completo, poderá utilizar-se apenas o símbolo.

PRINCIPAL SECUNDÁRIA

Observação: Nunca usar o naming “Mirantes Empreendimentos” separado 
para remeter a marca. Apenas o símbolo pode ser usado separadamente.



DESENHO CONSTRUTIVO

O desenho construtivo traz informações concernentes à proporção 
entre os elementos da marca, de forma que, quando reproduzida 
em diversos tamanhos e aplicada em diferentes suportes, não sofra 
distorção de seu desenho.
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ÁREA DE PROTEÇÃO

A área de proteção é a área externa à marca que deverá ser respeitada quando 
exposta juntamente a outras marcas e elementos gráficos a fim de que continue 
legível e reconhecível por parte do espectador. Neste caso, como referência, 
foi utilizada a dimensão da letra “M”.
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REDUÇÃO MÁXIMA

A redução máxima determina o tamanho limite a que a 
marca poderá sofrer redução, de forma que não perca 
legibilidade, tanto no meio digital quanto no impresso.

IMPRESSO: 1,2 CM

DIGITAL: 110 PX

IMPRESSO: 1 CM

DIGITAL: 80 PX



VERSÕES ACROMÁTICAS E ESCALA DE CINZA

As versões acromáticas correspondem às aplicações positivo e nega-
tivo da marca, ou seja, preto no branco e branco no preto. Este caso 
será utilizado em situações nas quais a marca não poderá ser aplicada 
com o auxílio das cores de apoio.

POSITIVONEGATIVO ESCALA DE CINZA



VERSÕES MONOCROMÁTICAS

Deve ser aplicada quando houver a necessidade de uma cor 
sólida para atender às exigências de produção para fins de 
redução de custo ou limitação técnica. A preferência é pelo uso 
de uma das três cores principais da marca.



FUNDOS COLORIDOS

Quando a marca for aplicada em fundos coloridos, deverá observar-se a sua apli-
cação: em fundos escuros, aplicar versão em branco, e em fundos claros, versão 
no azul principal da marca. Quando fizer uso de fotografia, atentar também para 
esta mesma regra para que a marca não seja confundida com o fundo.



PALETA DE CORES

As cores da marca para impressão e web, estão apresentadas abaixo. 
Elas foram pensadas de forma a transmitir a intenção da empresa e 
não devem ser mudadas.

C 82%
M 38%
Y 0%
K 0%

R 51
G 133
B 195

#3385c3

C 61%
M 4%
Y 0%
K 0%

R 111
G 194
B 235

#6fc2eb

C 2%
M 50%
Y 98%
K 0%

R 239
G 152
B 0

#ef9800

C 90%
M 60%
Y 20%
K 70%

R 0
G 37
B 65

#002541



TIPOGRAFIA

A fonte utilizada na formação da marca é constituida pela Família 
Gotham. Elas deverão ser utilizadas em textos nos materiais gráficos. 
Não deverá haver substituição por outras fontes, mesmo que similares.

Gotham Light Italic
Gotham Book
Gotham Book Italic
Gotham Medium
Gotham Bold

Gotham Bold Italic

Gotham Light



USOS INCORRETOS

Os usos incorretos determinam o que NÃO poderá nem deverá 
ser feito com a marca quando se for utilizá-la para reprodução e 
aplicação, para que a Identidade não seja afetada e para que seja 
conservada a sua legibilidade e reconhecimento.

MIRANTES



APLICAÇÕES





Natal, março de 2020


