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MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL
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O objetivo do manual é fornecer todoas as informações para que os elementos estruturais do projeto 
de identidade visual sejam aplicados corretamente em todos os níveis de informação nas quais a 
companhia de teatro heliópolis o utiliza. 

É importante que todas recomendações estabelecidas no manual sejam seguidas para que os 
elementos visuais da identidade sejam aplicados de maneira consistente.
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apresentação

elementos estruturais e 
conceito

Outubro 2011, a companhia de teatro heliópolis comemora 11 anos de vida, 
e vê a necessidade de renovação em sua identidade visual, para isso, foi feita 
uma pesquisa de três meses com os elementos presentes em sua história e as 
aspirações da companhia para o futuro.

Entre os elementos selecionados na pesquisa, identificamos o SOL como 
o principal significante de: energia, movimento, coragem, sensibilidade, 
força, perseverança e luta. Junto com o SOL e a cor amarela primordial na 
comunicação, aparece o GIRASSOL, que significativamente para a comunidade 
de heliópolis vem , ano após ano sendo o símbolo da união em torno de um ideal 
comum, a PAZ.

a seguir um painel das imagens referenciais do processo de criação da nova 
identidade

elegemos em conjunto como símbolo o círculo com sementes de girassol, que 
remete à energia, expressão e vida, além da conexão com a flor mencionada 
acima.

a tipografia escolhida foi a Londrina, do designer Marcelo Magalhães Pereira que 
foi elaborada com base na fonte Folk através do kickstarter e Google fonts.
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“A verdade prova que o tempo é o senhor
Dos dois destinos, dos dois destinos
Já que pra ser homem tem que ter
A grandeza de um menino, de um menino
No coração de quem faz a guerra
Nascerá uma flor amarela
Como um girassol
Como um girassol
Como um girassol amarelo, amarelo”

o girassol _ cidade negra

1927



símbolo
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http://www.marcelomagalhaes.net  
Londrina Type Design by Marcelo Magalhães is licensed under a SIL licence

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVXYWZ
\!@#$%¨&*()_+
    0123456789*/-+.{}

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVXYWZ
\!@#$%¨&*()_+
0123456789*/-+.{}

fonte Londrina

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVXYWZ
\!@#$%¨&*()_+
0123456789*/

tipografia
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versões monocromáticas

os elementos do símbolo deverão ter a cor de fundo e a fonte contrária ao fundo
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1927

tipografia auxiliar abcdefghijklmn
opqrstuvxywz
\!@#$%¨&*()_+
0123456789*/-+.{}
fonte Helvetica Neue LT Pro

Rua Silva Bueno, 1533 - Ipiranga, São Paulo  T.: (11) 2060-0318
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sinalização externa

a area frontal servirá como banner de atividades

a area lateral como informação institucional

T.:  2060.0318 

de 05 a 30 de Abril às 18h
entrada franca

ctheliopolis



aplicações em material gráfico
logo ctheliópolis + casa de teatro + endereço
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presença digital
redes sociais

e-mail
As redes sociais hoje são o grande fenômeno de mídia na internet e praticamente 
polarizam a audiência de toda pessoa que está conectada. Como ferramenta 
de divulgação e mídia espontânea, é o melhor canal de exposição de trabalhos, 
projetos e eventos. Pensando nesse aspecto é de fundamental importância tratar 
os endereços facebook, twitter e youtube como instrumentos de divulgação dos 
projetos da companhia e sendo assim uma revalorização do visual e constante 
atualização dos dados nesses canais é muito importante, tanto que optamos por 
migrar as informações de site e blog para estes canais devido ao grande tráfego e 
facilidade de atualizações e comunicação., sendo assim a proposta de consolidar 
a marca através das redes com uma identidade visual única e consistente. 

O endereço único e multi canal também facilitará em muito o processo de 
entendimento e aumenta os pontos de contato da marca com seu público.
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marca d´’agua nos videos, canal tulioafrica

opacidade 30% logo branco
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papelaria

uso de carimbos _ 3



papel carta

o papel carta é feito apenas “on-
demand” e impresso em cores, a 
fim de manter a consistência da 
identidade visual em documentos 
importantes, e economizar papel. de 
qualquer maneira seu uso é limitado 
a propostas específicas e o uso do 
email será preferencial.
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Mumsandre Ypisit lummolor

Vero Ex

São Paulo, 01 de Novembro de 2011

Rua Silva Bueno, 1533 - Ipiranga São Paulo  Informações : (11) 2060-0318



cartão visita

moo.com   100 fotos diferentes    70mm x 28mm
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promocionais



PROJETOARTEECIDADANIAEMHELIÓPOLISIII

PROJETOARTEECIDADANIAEMHELIÓPOLISIII
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