
manual de uso de marca



Este manual explica como utilizar corretamente a 
marca Weiss Arquitetura.

O Objetivo é uniformizar a comunicação visual, atra-
vés da padronização dos elementos gráficos. É importante 
seguir as indicações de uso aqui listadas para garantir a 
qualidade na implantação da identidade.
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A marca Weiss Arquitetura nasceu de um projeto escritó-
rio de arquitetura voltado à experiências, idealizado por Barba-
ra Garcia de Carvalho e Tide Junqueira em 2013 e produzido em 
meados de 2014.

O naming Weiss, grafia latina de Weiß, representa clarida-
de, luz, branco, dentre outros conceitos ligados a luminosi-
dade. 

A escolha da língua alemã na definição da marca, trans-
cende a grafia: apropria-se de importantes estéticas e cor-
rentes arquitetônicas do país, como o International Style e a 
escola Bauhaus.

 O escritório pretende uma experiência ligada a correntes de 
criação próximas, como arquitetura, design industrial, design de 
interiores,  urbanismo, estamparia e jardinagem, sempre focando 
nos detalhes e acabamentos.

Weiss representa, portanto, todos os conceitos ligados à 
luz: inteligência, esclarecimento, ideia, intuição, prosperidade e 
brilhantismo.

nascimento da marca - Conceituação

weiss arquitetura - Nascimento
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weiss arquitetura - Nascimento

nascimento da marca - referências estéticas
Fundamentados pelos conceitos apresentados no capítulo 

“Nascimento da Marca - Conceituação”, os estudos de referên-
cias estéticas afunilaram-se em 4 representações.

W - Primeira letra da palavra alemã Weiß, a letra dáblio faz 
parte do conjunto fonético relativamente novo na história das 
escritas. Nascido da junção de duas letras U, o dáblio só foi in-
cluído no alfabeto português em 1990. Apesar disso, nenhuma 
palavra da língua portuguesa possui esta letra, apenas aquelas 
de línguas estrangeiras, fazendo com que o leitor identifique ime-
diatamente, quando a letra é utilizada, ser uma palavra de outra 
língua. Esta internacionalização agrega valor direto a marca, por 
se tratar, ainda que estrangeira, de uma palavra de fácil leitura, 
herança do  formulário ortográfico de 1943, que definiu a leitura 
de W pela fonética V.

Sirius α CMa - Baseado no conceito de luz, a estrela Sirius 
é a amostra mais forte e representativa vista pela Terra. Estrelas 
são os elementos mais claros existentes na natureza e a Sirius é a 
estrela mais brilhante do céu noturno e a única que pode ser vista 
a olho nu de qualquer ponto da terra. 

Processing  - Linguagem de programação generativa, o 
processing pode ser representado de forma gráfica. O resulta-
do de seus algorítimos pode criar malhas de interligação entre 
pontos, formando uma mancha única, assim como os várias 
campos de atuações da Weiss, propondo um resultado único e 
com identidade.

Estruturas  - O campo principal de atuação da Weiss, a ar-
quitetura, esta sempre ligada a projeto no imaginário popular. 
As estruturas são os principais elementos técnicos em projetos 
de construção, geralmente ocultas, mas que possibilitam dar 
vida às construções. Indo contra a relação de dureza, as estru-
turas que possibilitam construções sólidas e, ao mesmo tempo, 
orgânicas, serviram de base para o desenvolvimento de uma 
marca forte e, ao mesmo tempo, nada óbvia.
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A marca foi criada com a preocupação de não se conter à 
uma solução gráfica. Os conceitos Weiss praticamente obrigam 
que a marca seja multi-sensorial, principalmente visual e tátil. 

Após um longo brainstorm e esboços em ambiente tridimen-
sional, nasceu a primeira ideia do que seria o sinal gráfico da 
marca, mas ainda em ambiente totalmente gráfico.

Para explorar à fundo estes conceitos, a marca deveria nas-
cer em ambiente real e palpável. 

Baseado nos conceitos e referência estéticas, o processo 
escolhido foi o da construção de uma estrutura real metálica, 
com segmentos únicos interligados por meio de solda.

Com o esboço criado virtualmente, desmembrou-se cada 
segmento para originar um guia, contendo dimensões de cada 
uma das 16 partes da peça final. Em seguida, foi escolhido a vare-
ta de latão, a qual foi marcada, catalogada, cortada e conferida, 
uma a uma.

O resultado deste processo foram os diversos segmentos 
que comporiam, mais tarde, a peça que originaria a marca Weiss.

criação da marca 

weiss arquitetura - Nascimento
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Com todos os segmentos ajustados, iniciou-se o processo de 
solda utilizando o estanho para fundição.

Cada segmento catalogado foi soldado individualmente às 
demais peças que ligaria. Neste momento, o esboço tridimensio-
nal virtual serviu como referência para que cada segmento fosse 
perfeitamente soldado nas peças corretas, obedecendo inclina-
ção e ângulos resultantes.

O processo iniciou-se pincelando ácido fosfórico nas extre-
midades, para que removesse resíduos indesejáveis e resultasse 
em uma melhor aderência por parte da solda. Com a ajuda de um 
suporte específico com lente de aumento, cada junção foi feita 
cuidadosamente.

weiss arquitetura - Nascimento

criação da marca 
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Com a estrutura quase finalizada, testes táteis e visuais fo-
ram feitos com a finalidade de lapidar ainda mais a marca.

O resultado disso foi o processo de ajuste de alguns seg-
mentos que foram, posteriormente, ressoldados. Ao final, todas 
as soldas foram reforçadas com o próprio estanho e as extremi-
dades ajustadas com a ajuda de uma lima. 

criação da marca 

weiss arquitetura - Nascimento
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Com a peça perfeitamente ajustada, satisfazendo as ex-
pectativas táteis e visuais, algumas demãos de tinta automotiva 
spray na cor preto fosco foram aplicadas sobre a peça.

Este processo garantiu a uniformidade de cor da peça, além 
de proteção contra intempéries que pudessem atingir a mesma 
durante os processos futuros.

criação da marca 

weiss arquitetura - Nascimento
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A peça final resultou em uma estrutura extremamente firme 
e sólida, com tamanho e posições ideias e unindo todos os con-
ceitos da marca e referências estéticas em uma só forma: o W, a 
estrela, o processing e a própria estrutura orgânica.

Após finalizada, a peça foi registrada em meio fotográfico 
de diversas posições possíveis, até chegar na considerada mais 
representativa. Neste passo, o esboço tridimensional digital foi 
totalmente remodelado e ajustado às características da peça e 
sua posição escolhida foi repetida, gerando uma visão através 
da isometria, algo impossível de ser capturado por uma câmera.

Com esta visualização, nasceu a mancha gráfica Weiss, ori-
ginando as assinaturas da marca.

criação da marca 

weiss arquitetura - Nascimento
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A “Assinatura Prioritária Weiss” é uma composição no for-
mato logotipo, contendo sinal gráfico e elementos tipográficos.

Com base no objeto criado e desenvolvido, documentado por 
todo o capítulo “Nascimento”,  foi definida uma posição de visua-
lização, remodelada em ambiente tridimensional e exportada em 
visualização isométrica. 

Com a mancha do sinal gráfico especificada, juntou-se os 
elementos tipográficos “WEISS” e “ARQUITETURA” à marca. Os 
ajustes e proporções podem ser visualizados no capítulo “Estru-
tura”.

Os elementos tipográficos foram criados com base no Estilo 
Internacional de design e arquitetura, através da referência má-
xima na tipografia grotesca e display Baron Neue.

A formatação deverá se manter independente da aplicação, 
de modo que somente sua configuração de cores e preenchimen-
to se altere para a adaptação em diferentes trabalhos - compor-
tando-se como identidade cambiante.

assinatura prioritária

weiss arquitetura - identidade visual
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A “Assinatura Horizontal Weiss” é uma composição no for-
mato logotipo, contendo sinal gráfico e elementos tipográficos.

Com proporções idênticas a versão “Assinatura Prioritária”, 
a versão horizontal é equilibrada ao centro horizontal. Nesta ver-
são, a distância entre a face direita do sinal e a face esquerda 
dos elementos tipográficos é igual a distância entre a face in-
ferior do sinal e a face superior dos elementos tipográficos da 
versão “Assinatura Prioritária”.

Esta versão deve ser utilizada apenas em aplicações nas 
quais a “Assinatura Prioritária” não seja possível, por limitações 
técnicas.

assinatura horizontal

weiss arquitetura - identidade visual
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A “Assinatura Variação W” é uma composição no formato 
logotipo, contendo sinal gráfico e elementos tipográficos.

Com proporções idênticas a versão “Assinatura Prioritá-
ria”, nesta versão, o elemento tipográfico “ARQUITETURA” é 
inexistente.

assinatura variação W

weiss arquitetura - identidade visual
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O “Sinal Gráfico Weiß” é composto apenas da mancha 
gráfica desenvolvida no capítulo “Nascimento”, sem apoio ti-
pográfico.

Esta versão deve ser aplicada em meios já contextuali-
zados pela marca, na qual alguma das demais versões já te-
nham sido aplicadas.

sinal gráfico Weiß

weiss arquitetura - identidade visual
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As assinaturas Weiss Arquitetura possuem versões 
positivas e negativas, que podem ser utilizadas tanto em fundos e 
superfícies de cor única, quanto em imagens e variações tonais. 

As regras para utilização são as mesmas para as versões 
Prioritária, Horizontal, Variação W e Sinal Gráfico Weiß: Em 
utilização em fundos escuros e saturados, deve-se priorizar a 
versão negativa, em White Weiss* - já os fundos pouco saturados 
e mais claros, prioriza-se a versão positiva, em Black Weiss*.

Para fundos de tons, brilho e saturação baixas, deve-se 
priorizar as assinaturas positivas. Já para os fundos de tons, 
brilho e saturação medias ou escuras, deve-se priorizar as 
assinaturas negativas.

*Cores descritas no subcapítulo “Cores Institucionais”.

assinatura - versão positiva e negativa 

weiss arquitetura - identidade visual
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Como elemento de apoio, a marca Weiss Arquitetura possui 
infinitas variações de posicionamento tridimensional de seu sinal 
gráfico. 

Presente em ambiente 3D, a mesma formatação pode 
ser impressa de inúmeras formas distintas sob perspectiva 
isométrica. Na referência, algumas das possibilidades 
alternativas de visualização são expostas.

Estas variações podem ser utilizadas em aplicações 
alternativas que convenham uma diferente interpretação da 
marca e o conjunto delas pode compor patterns de apoio - ver os 
subcapítulos “Elemento de Apoio - Pattern Alinhado”, “Elemento 
de Apoio - Pattern Irregular”, “Cartão de Visitas” e “Assinatura 
de Email”.

elemento de apoio - versões tridimensionais da marca

weiss arquitetura - identidade visual
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Através de diversas versões, como as presentes no 
subcapítulo “Elemento de Apoio - Versões Tridimensionais da 
Marca”, foi composto um pattern com manchas alinhadas, de 
forma regular entre colunas e linhas. 

Este pattern pode ser utilizado como fundo em aplicações 
digitais e impressas, garantindo sempre um baixo contraste, 
como no exemplo de mancha na cor Type Weiss* sobre fundo 
branco.

*Core descrita no subcapítulo “Cores Institucionais”.

elemento de apoio - pattern Alinhado

weiss arquitetura - identidade visual
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Através de diversas versões, como as presentes no 
subcapítulo “Elemento de Apoio - Versões Tridimensionais da 
Marca”, foi composto um pattern com manchas intercaladas, de 
forma irregular entre colunas e linhas. 

Este pattern pode ser utilizado como fundo em aplicações 
digitais e impressas, garantindo sempre um baixo contraste, 
como no exemplo de mancha na cor Type Weiss* sobre fundo 
branco.

*Core descrita no subcapítulo “Cores Institucionais”.

Elemento de Apoio - pattern irregular

weiss arquitetura - identidade visual



e s t r u t u r a



22

O grid de construção da identidade visual Weiss Arquitetura 
possui elemento modular.

A marca foi desenvolvida em formato de logotipo, com sinal 
gráfico e apoio tipográfico. O sinal gráfico foi formalizado após a 
modelagem tridimensional da marca e captura de uma posição 
específica, em visão isométrica. Após isso, as devidas correções 
de espessura e detalhamentos visuais foram desenvolvidas com 
intuito de agregar fluidez e leveza.

Os elementos tipográficos foram desenvolvidos com base 
na família tipográfica Baron Neue. Algumas modificações foram 
desenvolvidas, em especial o redesenho das letras “S” presentes 
em “WEISS” e das letras “A” presentes em “Arquitetura”.

Todos os elementos e suas espessuras foram delimitados 
com base na proporção áurea, definida pela sequência de 
Fibonacci. Cada elemento W é definido através da equação de 
progressão geométrica Wn = W1 . q

n-1, onde a razão q é delimitada 
pelo valor de φ (phi), 1,618. Com isso, partindo de uma medida 
inicial, como a W1 , é gerada uma sequência infinita, das quais 
são utilizadas 7 amostras, de W1 a W7 - com valores modulares 
indicados em azul na referência.

Partindo desta lógica, a largura das hastes tipográficas 
de “ARQUITETURA”, através da amostra de “I”, gerou a base 
definida por W1, das quais originaram as demais. Após definir a 
sequencia, os elementos foram dispostos conforme a referência.

Além das disposições de tamanho e distanciamento, a 
largura do Sinal Gráfico Weiß e o tipográfico “ARQUITETURA” 
serviram de base para a unidade de largura L, aplicada na lei 
áurea, sendo multiplicada por φ, resultando em L φ, definindo 
assim as dimensões do elemento tipográfico “WEISS”.

Este estudo de grid é válido tanto para a assinatura Prioritária 
representada na referência, quanto para a assinaturas Horizontal, 
Variação W e Sinal Gráfico Weiß

grid de construção da marca - proporções
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weiss arquitetura - estrutura
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Priorizando a boa leiturabilidade e legibilidade da marca, 
detalhes gráficos foram desenvolvidos para agregar leveza à 
marca e mancha tipográfica.

Na referência, é notado os detalhes utilizados para viabilizar 
esta fluidez e demais melhoras. 

Para melhor visualização, sugerimos analisar o conteúdo da 
referência através de ampliação deste material.

grid de construção da marca - medidas
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weiss arquitetura - estrutura
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A marca desenvolvida possui áreas de não-interferência, 
para que as características conferidas aos elementos compostos 
não se modifiquem e a área de respiro não seja invadida.

A versão Assinatura Prioritária deve respeitar esta regra: 
nada deve ultrapassar a linha vermelha demarcada, para versões 
institucionais de aplicação ao lado de outras marcas ou demais 
elementos de destaque.

Para se encontrar a área de não interferência, deve-se 
utilizar as dimensões de largura do elemento tipográfico “I”, 
presente no termo “WEISS”. Com esta dimensão, aplica-se 
o equivalente a “2,5 Is” abaixo e “2 Is” à direita, à esquerda e 
acima, representada pelas guias em cinza escuro.

área de não-interferência - Assinatura prioritária

weiss arquitetura - uso de marca
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A marca desenvolvida possui áreas de não-interferência, 
para que as características conferidas aos elementos compostos 
não se modifiquem e a área de respiro não seja invadida.

A versão Assinatura Horizontal deve respeitar esta regra: 
nada deve ultrapassar a linha vermelha demarcada, para versões 
institucionais de aplicação ao lado de outras marcas ou demais 
elementos de destaque.

Para se encontrar a área de não interferência, deve-se 
utilizar as dimensões de largura do elemento tipográfico “I”, 
presente no termo “WEISS”. Com esta dimensão, aplica-se 
o equivalente a “2,5 Is” abaixo e “2 Is” à direita, à esquerda e 
acima, representada pelas guias em cinza escuro.

área de não-interferência - Assinatura Horizontal

weiss arquitetura - uso de marca



27

A marca desenvolvida possui áreas de não-interferência, 
para que as características conferidas aos elementos compostos 
não se modifiquem e a área de respiro não seja invadida.

As versões Variação W e Sinal Gráfico Weiß da assinatura 
devem respeitar esta regra: nada deve ultrapassar a linha 
vermelha demarcada, para versões institucionais de aplicação 
ao lado de outras marcas ou demais elementos de destaque.

Para se encontrar a área de não interferência da Variação W, 
deve-se utilizar as dimensões de largura do elemento tipográfico 
“I”, presente no termo “WEISS”. Com esta dimensão, aplica-
se o equivalente a “2 Is” abaixo, à direita, à esquerda e acima, 
representada pelas guias em cinza escuro.

Para se encontrar a área de não interferência do Sinal 
Gráfico Weiß, deve-se utilizar as dimensões de largura das 
hastes. Com esta dimensão, aplica-se o equivalente a “3 hastes” 
abaixo, à direita, à esquerda e acima, representada pelas guias 
em cinza escuro.

área de não-interferência - variação w e sinal gráfico Weiß  

weiss arquitetura - uso de marca
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A marca Weiss Arquitetura possui como tipografia padrão 
para titulares a família Baron Neue.

Esta família deverá ser utilizada sempre que elementos 
de apoio à marca forem necessários em forma de títulos, em 
materiais digitais e impressos, salvo em blocos de texto longo e 
corrido, sendo permitido o uso de fontes grotescas semelhantes 
alternativas.

padrão tipográfico - Titulares
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG
the quick brown fox jumps over the lazy dog
12345678901234567890
ç-_ = + [ ] { } \ | , . < > ? / ~ ” ` !@#$%^&* ( ) ´ ¨ ˜ ˆ

Baron NeuE
regular

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG
the quick brown fox jumps over the lazy dog
12345678901234567890
ç-_=+[]{}\| , . < >?/~” ` !@#$%^&*() ´¨˜ˆ

Baron Neue
black

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG
the quick brown fox jumps over the lazy dog
12345678901234567890
ç-_=+[]{}\|,.<>?/~”`!@#$%^&*()´¨˜ˆ

Baron Neue
bold

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG
the quick brown fox jumps over the lazy dog
12345678901234567890
ç-_=+[]{}\|,.<>?/~”`!@#$%^&*()´¨˜ˆ

Baron Neue
italic

weiss arquitetura - uso de marca
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A marca Weiss Arquitetura possui como tipografia padrão 
de apoio as fontes da linha Condensed da família Univers Lt Std.

Esta família deverá ser utilizada sempre que elementos 
de apoio à marca forem necessários, em materiais digitais 
e impressos, sendo permitido o uso de fontes grotescas 
semelhantes alternativas.

padrão tipográfico - Apoio
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG
the quick brown fox jumps over the lazy dog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
ç - _ = + [ ] { } \ | , . < > ? / ~ ” ` ! @ # $ % ^ & * ( ) ´ ¨ ˜ ˆ

Univers LT Std
59 Ultra Condensed

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG
the quick brown fox jumps over the lazy dog
12345678901234567890
ç-_=+ [ ] { } \ | , .<>?/~”`!@#$%^&*( ) ´ ¨ ˜ ˆ

Univers LT Std
47 Light Condensed

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG
the quick brown fox jumps over the lazy dog
12345678901234567890
ç-_=+[ ] { } \ | , .<>?/~”`!@#$%^&*() ´ ¨ ˜ ˆ

Univers LT Std
67 Bold Condensed

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG
the quick brown fox jumps over the lazy dog
12345678901234567890
ç-_=+[ ] { } \ | , .<>?/~”`!@#$%^&*() ´ ¨ ˜ ˆ

Univers LT Std
57 Condensed

weiss arquitetura - uso de marca
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A marca Weiss Arquitetura possui como tipografia padrão 
para apoio em meios digitais, como em websites, os estilos das 
famílias Roboto e Roboto Condensed.

Todos os estilos desta fonte podem ser utilizados, priorizando  
as fontes da referência.

padrão tipográfico - digital online
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG
the quick brown fox jumps over the lazy dog
12345678901234567890
ç - _ = + [ ] { } \ | , . < > ? / ~ ” ` ! @ # $ % ^ & * ( ) ´ ¨ ˜ ˆ

Roboto Condensed
Regular

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG
the quick brown fox jumps over the lazy dog
12345678901234567890
ç-_=+[ ] { }\ | , .<>?/~”` !@#$%^&*() ´¨˜ˆ

Roboto
Light Italic

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG
the quick brown fox jumps over the lazy dog
12345678901234567890
ç-_=+[]{}\|,.<>?/~”`!@#$%^&*()´¨˜ˆ

Roboto Condensed
Bold

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG
the quick brown fox jumps over the lazy dog
12345678901234567890
ç-_=+[]{}\|,.<>?/~”`!@#$%^&*()´¨˜ˆ

Roboto Condensed
Bold

weiss arquitetura - uso de marca
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A marca desenvolvida possui tamanho mínimo para 
aplicação, aferidos através de testes, tanto em meios digitais 
quanto impressos.

Em qualquer aplicação, a marca jamais deverá ser aplicada 
em tamanho inferior aos indicados nas referências. O não 
cumprimento destas regras pode causar a perda de leiturabilidade 
e legibilidade das assinaturas.

regras de redutibilidade

mínimo digital mínimo impressão offset mínimo impressão digital mínimo plotagem

Prioritária

Horizontal

Variação W

Weiß

80 px

56 px

50 px

30 px

30 px

18 px

115 px

25 px

7,5 mm

5,3 mm

5 mm

3,2 mm

3 mm

18 mm

11 mm

2,4 mm

9 mm

6,3 mm

6 mm

3,6 mm

4 mm

2,4 mm

13 mm

2,84 mm

25mm

17,6 mm

28 mm

17 mm

20 mm

12 mm

45 mm

9,8 mm
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A marca Weiss Arquitetura possui cores previstas para 
utilizações institucionais. 

Cada uma das cores é apresentada em 4 processos de 
composição diferentes, sendo em CMYK para utilização em 
materiais a serem impressos em quadricromia, como impressão 
digital ou offset, RGB e Hexadecimal como valores de luz, para 
serem utilizados em aplicações digitais para reprodução em tela 
ou projeção e Pantone nas versões Uncoated e Coated, para 
utilização em impressão de alta fidelidade, garantindo tonalidade 
extremamente fiel em todas as impressões.

cores institucionais

C_40
M_30
Y_10
K_100

R_0
G_0
B_0

#FFFFFF

Pantone® Black U

Pantone® Black C

Pantone® 

Coated

Pantone® 

Uncoated

CMYK

BLACK BLACK WEISS GRAY WEISS TYPE WEISS WHITE WEISS

RGB 

Hexadecimal

 Pantone® 419C  Pantone® 717 C  Pantone® Cool Gray 1C

Pantone® 419 U Pantone® 417 U Pantone® Cool Gray 1U

R_42
G_46
B_50

#2A2E32

R_88
G_88
B_88

#585858

R_187
G_187
B_187

#BBBBBB

R_241
G_241
B_241

#f1f1f1

C_10
M_0
Y_0
K_95

C_0
M_0
Y_0
K_80

C_0
M_0
Y_0
K_30

C_0
M_0
Y_0
K_5
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A B C D

E F G H

0º

O logotipo desenvolvido possui restrições de uso, não 
podendo ser descaracterizado. Ao lado, alguns exemplos de 
descaracterização proibidos:

A - Utilizar cores ou tons com baixo contraste entre 
assinatura e fundos, de forma diferente da prevista no 
subcapítulo “Cores Institucionais”;

B -Reposicionar os elementos da marca;
C - Utilizar gradientes ou degradês como efeito de 

preenchimento da marca;
D - Utilizar cores muito distintas das previstas no 

subcapítulo “Cores Institucionais” e que possuam baixo 
contraste com fundos;

E - Deformar verticalmente a marca, sem manter 
proporções originais;

F - Deformar horizontalmente a marca, sem manter 
proporções originais;

G - Rotacionar a marca em aplicações;
H - Não respeitar a área de não interferência da marca, prevista 

no subcapítulo “Uso da Marca”.

usos incorretos

weiss arquitetura - uso de marca



c o m u n i c a ç ã o



35

O cartão de visitas Weiss foi desenvolvido com base 
em quatro conceitos centrais, além dos valores da marca: 
Objetividade, leveza, simplicidade e sensibilidade.  

Com estes conceitos em mente, foi evitado propostas 
com corte especial, dobra ou qualquer recurso que pudesse 
resultar no encarecimento excessivo por processos alternativos 
de impressão, degradação rápida por dobras e problemas de 
armazenamento por formatos especiais.

Definições de impressão:
- Dimensão refilado: 88 mm x 48 mm.
- Dimensão com sangria: 111,2 mm x 71,2 mm.
- Cores: 1 x 1 (K x K).
- Acabamentos: laminação fosca em ambas faces e verniz  

         reservado em ambas faces.
- Substrato: Papel Couché fosco 300 g/m2 dupla face.
- Impressão: Offset.
- Processo de cor: CMYK.

Foram utilizadas as seguintes estilos tipográficos, corpos e 
entrelinhas:

a- Univers Lt Std | 57 Condensed - 11 pt / 13,2 pt
b- Univers Lt Std | 45 Light Oblique - 8 pt / 19,6 pt
c- Univers Lt Std | 47 Light Condensed - 9 pt / 10 pt
d- Univers Lt Std | 47 Light Condensed - 8 pt / 20 pt
e- Univers Lt Std | 47 Light Condensed - 8 pt / 10 pt
f- Univers Lt Std | 59 Ultra Condensed - 9 pt / 20 pt

*Cores descritas no subcapítulo “Cores Institucionais”.

Cartão de visitas

Tide Junqueira
arquiteto sócio
CAU: 143001-7

tide@weissarquitetura.com
+55 11 996.071.411

WEISSARQUITETURA.COM

88 mm

88 mm

33,5 mm
2,3 mm

26 mm
31 mm

48 mm

15 mm

9,3 mm

18,3 mm

39,4 mm 48 mm

a
c

Black*

e

b

d

f

10,4 mm

White Weiss*

Black*

Gray Weiss*

verniz reservado

weiss arquitetura - comunicação
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A assinatura Weiss é forte e representativa.   Reforçando a 
origem do nome, foi desenvolvida uma versão que explore, assim 
como o cartão de visitas, a versão negativa da marca - branca 
sobre fundo preto.  

Além da marca, a assinatura contém dados do remetente, 
elementos que reforçam a identidade (como o pattern irregular) 
e o gradiente partindo do logotipo - reforçando o conceito de luz.  

Definições da assinatura:
- Dimensão: 450 px x 150 px.
- Definição: 72 dpi.
- Processo de cor: RGB.

Foram utilizadas as seguintes estilos tipográficos, corpos e 
entre-linhas:

a- Univers Lt Std | 57 Condensed - 17,6 pt / 21 pt
b- Univers Lt Std | 45 Light Oblique - 12,8 pt / 15,3 pt
c- Univers Lt Std | 47 Light Condensed - 12,8 pt / 16 pt
d- Univers Lt Std | 47 Light Condensed - 13 pt / 26 pt
e- Univers Lt Std | 59 Ultra Condensed - 15 pt / 26 pt

*Cores descritas no subcapítulo “Cores Institucionais”.

Assinatura de Email

450 px

130 px
41 px

150 px122 px

14 px29 px

91 px

238 px

a

c

Black*

e

b

d

Black*

White Weiss*

Gray Weiss*
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A diagramação de email Weiss segue regras de boa 
legibilidade e leiturabilidade, baseada no International Style. 
O corpo do texto deve ser alinhado à esquerda, iniciando com 
uma saudação, desenvolvendo o texto e finalizando com o sinal 
underscore “_” seguido sem espaçamento da despedida.

Foram utilizadas as seguintes estilos tipográficos e corpos, 
limitadas ao catálogo padrão dos leitores de email:

a- Arial | Italic - 12 pt.
b- Arial | Regular - 12 pt
b- Arial | Italic - 12 pt.

*Cores descritas no subcapítulo “Cores Institucionais”.

diagramação de email

1 breakline

1 breakline

2 breaklines

alinhado à esquerda

assinatura

a

c

b

Gray Weiss*

weiss arquitetura - comunicação
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