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Introdução 

A identidade visual da Alezzia, loja de móveis em aço inox, foi elaborada sobre 
os conceitos da marca - Ecodesign e Equilíbrio -  juntamente com a origem do 
nome, a cidade de Alesia, onde o imperador Julio Cesar derrotou os gauleses. A 
letra “s” foi substituída por dois “z” que pela numerologia representa a energia 
do 8 que significa justiça, ambição, organização e comando.

Usando o número da impressão, que é a soma dos números das consoantes (L 
+ Z + Z = 3 + 8 + 8 = 19 = 1 + 9 = 10), nosso nome tem a energia 1 que é a 
inicitiava, coragem, independência, ou seja, segundo a numerologia as pessoas 
que leem o nome Alezzia recebem a impressão acima. Essa impressão é total-
mente alinhada com o nosso plano de ser a empresa que vai universalizar o uso 
dos móveis em aço inox em residências e empresas de serviço e comércio como 
hotéis e restaurantes.

A união de elementos tão distintos se deu por meio da transmutação do ícone “ponta de lança” 

para o ícone “folha”, representado em três etapas. A representação visual desta transmutação 

resultou no símbolo usado pela marca Alezzia, que acompanha o logotipo. 

Várias idéias foram pensadas e submetidas ao crivo da consulta de tarot, e a transmutação da 

lança em folha foi o que tivemos melhores resultados através das cartas

No logotipo utilizamos a fonte Goudy Old Style, que possui serifa de origem romana, para o 

nome da marca. A letra “A” teve sua barra horizontal suprimida para atribuir leveza e elegância 

ao nome. Para o slogan, logo abaixo do nome, utilizamos a fonte Futurist Fixed-Width, uma 

fonte sem serifa e bem espaçada, arredondada, de leitura facilidada em tamanhos menores. 

A marca deve ser preservada e apresentada sempre em conformidade com as normas e padrões 

deste manual.

Observação: o termo “logomarca” é um neologismo difundido entre os profissionais de publici-

dade e marketing, considerado inadequado entre designers por se tratar de uma má interpreta-

ção, que despreza a etimologia da palavra “logo”, que vem do grego “logos” - palavra. O nome 

“marca” pode ser utilizado, sozinho, para representar a união entre tipos e símbolo. Caso a 

marca seja composta apenas por tipos (letras), ela é considerada “logotipo”. Caso seja composta 

apenas por uma imagem, ela é considerada “símbolo”. 
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Símbolo

logotIpo

logo AlezzIA
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A ImportÂnCIA dA mArCA

A marca é algo que deve transmitir imediatamente a qualquer pessoa 
que a reconheça uma história completa que envolve estilo de vida, 
qualidade, satisfação e outros aspectos.

Para que isso aconteça é preciso ter conscitência na apresentação do 
nosso simbolo corporativo entre todas as formar e veículos que ela 
pode se apresentar.

Na maioria das grandes coorporações a marca é um bem intangível 
extremamente valioso, capaz de fazer um produto vender muito mais 
por um preço muito mais caro.

Para chegarmos e esse ponto faremos um investimento de longo 
prazo, mais de 10 anos no mínimo, para termos uma marca que seja 
globalmente reconhecida e que tenha uma reputação sólida junto as 
pessoas.
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proporção ÁureA
A marca foi estabelecida sobre o retângulo de ouro, baseado na Proporcão Áurea.
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tIpogrAfIA

Goudy Old Style
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ 

abcdefghijklmnopqrstuvxz 

0123456789 !@#$%¨&*()

A modificado - 

Futurist Fixed-width
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ

abcdefghijklmnopqrstuvxz

0123456789 !@#$%¨&*()

CoreS

CMYK                                                RGB

Pantone color bridge CMYK EC

10 0 30 30

0 0 0 30

0 0 0 60

170 180 150

190 190 190

130 130 130

140 200 60

5783 EC

Cool Gray 4EC

Cool Gray 8EC

375 EC

50 0 100 0
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grId

reServA de IntegrIdAde
Para determinar a margem mínima para o logo, utiliza-se a altura da letra “i”.
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redução mÁxImA
O logo poderá ser reduzido até, no máximo, 15mm (quinze milímetros) de altura, para não 
impossibilitar a leitura do slogan “Móveis em Aço Inox”. 

15mm

eSCAlA de CInzA

CMYK  0 0 0 40

CMYK  0 0 0 50

CMYK  0 0 0 60

CMYK  0 0 0 60
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trAço poSItIvo

CMYK 0 0 0 0

CMYK 0 0 0 20

CMYK 0 0 0 40
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50% preto

CMYK 0 0 0 50
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trAço negAtIvo

CMYK 0 0 0 100

CMYK 0 0 0 80

CMYK 0 0 0 60
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AplICAção em fundo ColorIdo

Para utilizar o logo colorido em fundos coloridos, este deverá ser mantido dentro de um 
box com fundo branco, respeitando a reserva de integridade.

trAço poSItIvo e trAço negAtIvo
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Os logos em traço positivo e negativo poderão ser usados diretamente sobre fundo col-
orido, desde que haja bom contraste.

Sem contraste
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Para aplicação sobre fotografias, o logo deverá ser posicionado sobre um fundo homogê-
neo e com constraste, sem elementos que “disputem” pela atenção, respeitando a margem 
de segurança.

Pouco contraste

AplICAção Sobre fotogrAfIA
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Pouco contraste
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Para utilizar o logo colorido sobre fotos, bem como sobre fundo colorido, este deve ser 
mantido dentro de um box de fundo branco.
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Sem margem de proteção para a árvore, imagem de fundo disputa atenção com o logo.
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lIStA de reStrIçõeS

O logotipo não deverá ser utilizado sem o símbolo

O símbolo não deverá ser utilizado isoladamente como substituto do logo enquanto a 
marca não estiver consolidada para ser reconhecida apenas por ele. 
Entretanto, poderá ser utilizado como complemento, onde a marca esteja visível e bem 
representada por outros meios, além da utilização do símbolo.

O símbolo poderá ser utilizado isoladamente como marca d’água em impressos e como elemento de 
destaque em mídias digitais (banners, hotsites, anúncios, etc.) e impressos (envelopes, cartão de visitas, 
pastas). Nesses casos ele pode ser rotacionado. 

Marca d’água com 20% de transparência

Simulação de impresso

Não utilizar o símbolo sem corte e/ou centralizado. Sempre “sangrar” o símbolo para fora das dimensões do 
papel e sem deixar as pontas superiores do simbolo expostas, pois, são muito poteagudas até o momento.
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O símbolo não deve ser posicionado de outra maneira.

O logo não deve ser distorcido ou rotacionado

As cores não podem ser modificadas
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Pode-se modificar o símbolo nessas condições:

Aplicações especiais

Aplicações em relevo seco e hot stamp são permitidas. 
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AplICAçõeS

Uniforme loja - bordado sobre camisa 
branca

A camisa do uniforme deverá ser usada com calça social preta e sapato preto.
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SImulAção de dISplAy

Esta é uma simulação em terceira dimensão, de um display formado por peças em aço 
inox fixadas a uma superfície plana, como uma parede. Está em perspectiva, e não deve 
ser utilizada como base ou argumento para a distorção do logo em duas dimensões. 
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futuro e ConSIderAçõeS

MÓVEIS EM AÇO INOX
O texto MÓVEIS EM AÇO INOX foi tema de bastante debate e se 
mostrou realmente necessário para que nossa marca passe alguma 
mensagem para as pessoas que não a conhecem, atualmente a es-
magadora maioria, contudo, em casos de redução esse texto é difícil 
de ser lido.

No futuro podemos vir a retirar essa sentença do nosso logotipo.

ARREDONDAMENTO DAS PONTAS
As quinas das lanças e folhas foram feitas de forma muito pon-
teaguda, algo que destoa da nossa maneira de usar os cantos sempre 
arredondados.

Em um futuro vamos fazer uma leve releitura da nossa marca tornan-
do os cantos mais suaves.


