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’’Holaria: Holos + Olaria.’’



MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

Em um mundo onde observamos a multiplicação dos 
estímulos visuais e o crescimento progressivo no volume 
de informações, o design deixou de ser um diferencial para 
se tornar obrigatório. 

Hoje, a batalha pelo território físico evoluiu para a 
concorrência pela atenção mental e temos cada vez 
menos espaço e menos tempo para contar nossas 
histórias.

Para ter um visual de destaque dentro desta realidade, é 
necessário um design que harmonize ousadia com 
consistência visual, considerando as necessidades da 
empresa e os aspectos sociais e culturais do público alvo.

Independente da mídia, suporte ou veículo de 
comunicação, o design é essencial para transmitir as 
mensagens de forma correta e eficiente.

Através do design da marca, é possível expressar que 
espécie de organização a empresa é, conectar a empresa 

a imagens e conceitos, proporcionar consciência nos 
canais de comunicação e tornar a empresa mais acessível 
para o consumidor.

Gerenciada estrategicamente, a marca serve como o 
núcleo das atividades para gerar reconhecimento e 
fidelidade, ajudando os consumidores a atravessar um 
oceano crescente de alternativas, servindo como o fio 
condutor para construir patrimônio ao longo do tempo.

Uma marca forte se constrói através da integração entre a 
expressão visual e a essência da empresa. A correta 
representação da visão e ação da empresa permite 
comunicar uma imagem clara e consistente da instituição, 
construindo um valor durável para a organização. 

O manual de identidade visual tem como objetivo, 
preservar a integridade da identidade nas possíveis 
mudanças das pessoas responsáveis pelo gerenciamento 
da marca, garantindo consistência e credibilidade durante 
todo o ciclo de utilização da marca.
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Holaria: Holos + Olaria
O nome Holaria é a expressão exata e síntese do que somos. É a união de duas 
palavras: Holos, que vem do grego e significa "todo" e Olaria que na língua portuguesa 
designa a arte ou o lugar onde se fabricam peças cerâmicas, entre elas, a Porcelana - 
matéria prima que é suporte de nossas criações. 

Historicamente, temos a noção do todo como algo íntegro e orgânico (sistêmico), onde 
todas as partes contam e formam uma unidade indivisível. Este conceito sistêmico é 
algo muito caro ao Design atual, que vê os produtos não mais como elementos isolados 
e sim como parte de um amplo sistema, que envolve dimensões estéticas, produtivas, 
econômicas, sociais e ambientais.

Essas duas competências – o trabalho com a matéria prima Porcelana e o Design - 
formam a essência da Holaria.

Visão

’’O presente é enraizado no passado e lança as sementes para o futuro.’’

A Holaria sente-se parte de um grande encadeamento de relações e acontecimentos 

que vão desde o passado remoto até o futuro desconhecido.

Do passado, temos a tradição cerâmica e a longa herança de conhecimentos daqueles 

que vieram antes de nós. Do futuro, temos a perspectiva de que são os nossos atos que 

constroem as condições de vida das próximas gerações.

Trabalhar a porcelana, talvez o mais nobre dos materiais cerâmicos, em produtos para a 

casa que sintetizem passado e futuro é a nossa visão.
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Fabricação

’’Valorizando as Competências Tradicionais.’’

A Holaria tem a cultura de criar o novo a partir das 

habilidades tradicionais da indústria de porcelana. Uma 

das prerrogativas de nosso trabalho é associar os avanços 

tecnológicos decorrentes das áreas de design e 

engenharia à capacidade técnica e produtiva da indústria. 

A empresa, que faz parte do grupo Germer Porcelanas 

Finas, está estrategicamente sediada em Campo 

Largo/PR, cidade conhecida nacionalmente como a 

“Capital da Louça”. A Germer, que tem 34 anos de 

tradição, é uma das lideres no mercado de louça de mesa 

no Brasil. 

Um ponto importante, que garante a qualidade das 

peças produzidas, o processo de modernização que vem 

sendo implantado na fabrica. Exemplo disso, é o novo 

forno movido a gás natural, que é o mais moderno da 

América Latina e muitos outros equipamentos tecnológicos 

que garantem aos produtos Holaria - ricos em detalhes, 

formas ousadas e inovadoras – grande qualidade.
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Ética

Conhecimento como base de ação consciente

Orientação para o design, inovação, experimentação e aperfeiçoamento constante

Transparência, abertura e respeito em nossas relações

Harmonia como caminho e meta para a criação de produtos

A Holaria cultiva no seu cotidiano uma série de valores que determinam a sua conduta como empresa: 

Vivemos num mundo de crescente complexidade. Acreditamos que a base para se agir conscientemente 
neste mundo é o conhecimento. A compreensão já é uma forma de ação. A criação de produtos mais 
inteligentes, ambientalmente desejáveis e tecnicamente factíveis para o mundo atual necessita de uma 
base sólida de conhecimentos.

A Holaria tem o design como um dos pontos centrais para a sua gestão empresarial. Para nós, design é 
5% inspiração e 95% transpiração, ou seja, nossa filosofia é de que a tarefa de criação é algo que exige 
muito esforço, estudo e trabalho. Sem isso o processo de inovação, fundamental para indústria, não 
ocorre. Assim como não ocorre também sem outro ingrediente fundamental: a experimentação. Temos em 
mente que apenas com o trabalho prático da experimentação e o seu aperfeiçoamento constante é que se 
desenvolve uma cultura de inovação forte.  

A base das relações humanas deve ser a verdade. Acreditamos que o cultivo de relações positivas e 
duradouras com os nossos clientes, fornecedores, parceiros e vendedores criam uma cultura de confiança 
e desvelo mútuos. A amplificação destas qualidades para uma esfera maior beneficia toda a sociedade. 

 

Dedicamo-nos a criar produtos que sejam harmônicos em todos os seus níveis: estéticos, produtivos, 
econômicos e ambientais. Acreditamos que o caminho da criação deve se pautar pela harmonia. 
Harmonizar pragmatismo e utopia, risco e prudência, beleza e técnica, tecnologia e tradição, passado e 
futuro. Um bom produto é resultado de uma boa idéia transformada em uma boa forma, materializada por 
meio de matérias-primas e processos de fabricação excelentes, tudo dentro de um encadeamento levado 
de forma equilibrada e diligente.

Razão de Ser

’’Tornar a vida cotidiana mais agradável.’’

A Holaria tem como razão de ser a criação de produtos em porcelana 

que tornem a vida cotidiana mais agradável. Seja por meio da função 
ou por meio da plasticidade das formas, tentamos criar produtos 

amigáveis.

Produtos que remetam as pessoas à coisas familiares e memórias 
afetivas. E que tenham também algo de novo, que criem um efeito 

inesperado, criando assim novas linguagens e possibilitando novas 
leituras e memórias.  

Entretanto, não fazemos isso de maneira gratuita. Fazemos isso sem 

perder de vista a ideia de contribuir para a melhoria de nossa cultura 
material e para o avanço dos produtos em porcelana para a casa.
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Conceitos e Valores

A marca/símbolo da Holaria é composta pela união de dois 

elementos, o “Fogo” e a “Porcelana”, ambos, participantes 

indissociáveis na história da indústria cerâmica. 

O elemento “Fogo” é composto por 3 geometrias 

sobrepostas, formando um desenho vivo, flexível e 

dinâmico, representando o movimento característico das 

chamas. A sobreposição dos elementos é evidenciada 

através da utilização do recurso de transparência, 

permitindo tonalidades mais fortes nas áreas de 

intersecção, simbolizando a importância da participação 

de cada elemento para o fortalecimento do todo.

O elemento “Porcelana” é representado pelo vaso, objeto 

histórico e simbólico dessa indústria. O vaso segue um 

desenho de formas tradicionais, representando a 

importância histórica da indústria cerâmica na sociedade, 

além de objetivar a fácil compreensão do espectador pelo 

desenho familiar. 

Em conjunto, com as geometrias representando o fogo e o 

objeto vaso aplicado em negativo, formam um símbolo 

institucional marcante e representativo.

A circularidade resultante no desenho permite também um 

visual harmônico, simbolizando o conceito de Holos (o 

todo), parte essencial na formação do nome da empresa. 



LOGOTIPO / TIPOLOGIA
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O Logotipo

Conceitos e Valores

O Logotipo refere-se à forma particular como o nome da 

marca é representado graficamente, pela escolha ou 
desenho de uma tipografia específica. 

Através do estilo das letras, a tipografia visa dar suporte e 
expressão aos conceitos e às mensagens da marca. 

Usar corretamente o logotipo é uma das ações 
obrigatórias para o reforço da imagem e da personalidade 
da empresa.

O logotipo da Holaria é composto por uma tipografia 
exclusiva, desenhada para representar modernidade, 

elegância e seriedade da organização.

O desenho da letra ’’a’’ segue forma circular, 
acompanhando o estilo da letra ’’o’’, permitindo gerar 

consistência visual através da repetição das formas. 

O estilo das letras é caracterizado ainda pelos cantos 

retos, não serifados, reforçando o conceito de 
modernidade, além de permitir harmonia e boa legibilidade 
na aplicação em formatos reduzidos.



Vertical
A marca Holaria pode ser configurada em duas versões: uma vertical, de uso 

preferencial, e outra horizontal. O uso da versão horizontal será indicado somente nas 
situações em que a versão preferencial apresentar dificuldades. 

Horizontal
Ambas as configurações objetivam harmonia entre os elementos. Por se tratar de uma 

marca com estrutura geométrica de curvaturas específicas, para os fins de reprodução 
devem ser utilizados somente os arquivos originais.

CONFIGURAÇÕES
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Vertical
A malha de construção tem como função garantir a integridade da relação de 

proporções da marca. A consolidação de uma marca requer sempre o uso correto de 
todos os seus elementos.

Horizontal
As ilustrações demonstram a relação proporcional existente entre o símbolo e o logotipo 

nas versões vertical e horizontal. O módulo é a variável que deve ser utilizada em toda a 

programação visual que será derivada a partir da identidade visual.



Vertical
A área de proteção é o espaço de respiro destinado para garantir a integridade e o 

equilíbrio visual da marca. A área de proteção deverá ter pelo menos a distância de um 
módulo ’’x’’ estabilizado no desenho acima, correspondente à altura do logotipo.

Horizontal
Não são admitidas quaisquer formas de interferência ou invasão do campo delimitador. 

A regra se aplica em todas as configurações de aplicações da marca (horizontal/vertical, 
positivo/negativo, p&b/1cor, com ou sem assinatura).

ÁREA DE PROTEÇÃO
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ALFABETO INSTITUCIONAL
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abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Helvetica Neue Standard
Utilização em textos corridos em formato menor ou em reduções que comprometam a legibilidade.

Helvetica Neue Standard Thin
Utilização em títulos e destaques de maior formato.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Alfabeto Institucional
O alfabeto corporativo também se constitui como 
elemento importante no conjunto de signos que compõem 
um programa de identidade visual. Através do alfabeto 
institucional, são mantidas as características da identidade 
na configuração do texto na programação visual.

Família Tipográfica
A família tipográfica escolhida para o alfabeto institucional da Holaria é a Helvetica, uma tipografia moderna e de boa 
legibilidade, nas variantes Neue Standart e Neue Standart Thin. O uso dessa família tipográfica está previsto para todas as 
aplicações nos textos referentes à Holaria (anúncios, cartas, endereços de papelaria institucional, etc). Especial cuidado 
deve ser tomado quanto à versão da família tipográfica, já que existem variações de denominação para as plataformas PC 
e Mac, pois o uso incorreto da mesma pode comprometer severamente o desenho final do texto.



ASSINATURA / COLEÇÕES  Vertical
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A assinatura visa comunicar a coleção dos produtos da empresa e outras descrições. 

Standard Thin, na tonalidade cyan, visando manter devido cotraste com o logotipo. Em reduções que comprometam a legibilidade, utilizar a variante Neue Standard. Na versão vertical, a 
assinatura deve ter a metade da altura do logotipo. O distanciamento da assinatura em relação ao logotipo deve ser a mesma do símbolo com o logotipo.

Para a assinatura, deve-se utilizar o alfabeto institucional estabelecido Helvetica na variante Neue 

store



ASSINATURA / COLEÇÕES  Horizontal
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A assinatura visa comunicar a coleção dos produtos da empresa e outras descrições. 

Standard Thin, na tonalidade cyan, visando manter devido cotraste com o logotipo. Em reduções que comprometam a legibilidade, utilizar a variante Neue Standard. Na versão 
horizontal, a assinatura deve ter a mesma altura do logotipo. O distanciamento da assinatura em relação ao logotipo deve ser a mesma do símbolo com o logotipo.

Para a assinatura, deve-se utilizar o alfabeto institucional estabelecido Helvetica na variante Neue 

store



CORES INSTITUCIONAIS
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As Cores Institucionais

Características

A fidelidade na reprodução das cores é um item 

fundamental para garantir a consistência da imagem 

corporativa. Assim como a marca, o alfabeto corporativo e 

o logotipo, a cor é um elemento marcante no processo de 

comunicação visual. 

Verifique sempre a fidelidade das tonalidades 
comparando-as com a escala Pantone.

Dependendo da peça a ser confeccionada e da sua 
natureza (papel, cartão, película adesiva, metal, etc.), 

outras referências de cores serão necessárias. Caso não 
exista uma especificação estabelecida, a conversão deve 
ser feita por aproximação, tomando-se a escala Pantone 

como base para comparação.

As identidade cromática da marca Holaria é formada pelas 
cores CYAN e CINZA (Preto 50%). Todo o espectro tonal 

destas cores podem ser aplicadas e a combinação destes 
caracterizarão a identidade visual da Holaria.

Devido às configurações cromáticas da marca possuir 

gradações específicas na tonalidade, para fins de 

reprodução devem ser utilizados somente os arquivos 
originais.

CYAN / CIANO
CMYK: C100

RGB: R0 G147 B221
Pantone Process Cyan

CINZA (Preto 50%)
CMYK: K50

RGB: R128 G128 B128
Pantone 424



A marca Holaria possui três variações referente à 

configuração das cores:

1. Gradação Tonal ( coluna esquerda )

2. Cores Uniformes sobrepostas ( coluna meio )

3. Cores Uniformes ( coluna direita )

Deve-se sempre dar preferência ao uso a marca na opção 

de gradações tonais ( coluna esquerda ).

A aplicação das cores de forma uniforme (chapadas) deve 

ser condicionada somente quando houver limitações na 

tecnologia disponível para produção (decalques, 

estampas, recortes, etc). 

As aplicações em negativo possuem duas opções, sendo 

uma sobre fundo preto e outra sobre fundo na tonalidade 

institucional (cyan). 

O símbolo na tonalidade cyan deve ser utilizado somente 

quando houver fundo branco ou totalmente preto, visando 

contraste suficiente para sua visualização. 

Em hipótese alguma, o símbolo em cyan deve ser aplicado 

sobre um fundo cinza. Nestes casos, tanto o símbolo 

quanto o logotipo devem ser aplicados em tonalidade 

branca.

Sobre o fundo cyan, a marca deve ser aplicada na 

tonalidade branca.

POSITIVO / NEGATIVO  Vertical

17
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POSITIVO / NEGATIVO  Horizontal

Gradação Tonal - Negativo - Fundo Cyan Cores Uniformes Sobrepostas - Negativo - Fundo Cyan Cores Uniformes - Negativo - Fundo Cyan

Gradação Tonal - Negativo - Fundo Preto Cores Uniformes Sobrepostas - Negativo - Fundo Preto Cores Uniformes - Negativo - Fundo Preto

Gradação Tonal - Positivo Cores Uniformes Sobrepostas - Positivo Cores Uniformes - Positivo



P&B / 1 COR  Vertical
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Gradação Tonal - Negativo Tonalidades Uniformes - Negativo 1 Cor - Negativo

Gradação Tonal - Positivo Tonalidades Uniformes - Positivo 1 Cor - Positivo



P&B / 1 COR  Horizontal
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Gradação Tonal - Negativo Tonalidades Uniformes - Negativo 1 Cor - Negativo

Gradação Tonal - Positivo Tonalidades Uniformes - Positivo 1 Cor - Positivo



Vertical
A redução demasiada de qualquer marca dificulta a sua leitura e o seu reconhecimento. 

Os limites de redução estarão sujeitos ainda à qualidade de reprodução obtida. O 
tamanho mínimo deve ser ajustado de acordo com a tecnologia de produção. 

Horizontal
Para a versão da marca sem assinatura, estabelece-se como limite de redução ideal 

para a configuração vertical, 20mm e para a configuração horizontal, 30mm. Somente no 

caso de restrições no espaço de aplicação, é permitida a redução limite.

REDUÇÃO Sem Assinatura
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Vertical
Para a versão da marca com assinatura, estabelece-se como limite de redução ideal 

para a configuração vertical, 25mm (largura) e para a horizontal, 7,5mm (altura). Somente 
no caso de restrições no espaço de aplicação, é permitida a redução limite.

Horizontal
De acordo com a tecnologia de reprodução selecionada, a tipografia da assinatura pode 

ser comprometida devido à característica de fina espessura. Nestes casos, deve-se 
optar substituição da Helvetica Neue Standard Thin pela Helvetica Neue Standard.

REDUÇÃO Com Assinatura
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USOS INDEVIDOS
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Interferência e desrespeito à área de proteção. Desrespeito ao contraste mínimo entre a marca e o fundo. Cor de fundo fora dos padrões convencionados.

Marca fora das proporções estabelecidas. Cores fora dos padrões institucionais. Tipografia incorreta para o logotipo e assinatura.



FOTOGRÁFICA
LINGUAGEM 

Diretrizes
Enquadramentos
Produção
Marca + Fotografia



Diretrizes

A fotografia dos produtos Holaria devem buscar uma 

linguagem visando destaque à beleza da volumetria (B) e a 

valorização da característica reflexiva da cerâmica (A).

As imagens devem seguir um estilo visual de fotografia de 
estúdio (fundo infinito) (D), porém devem buscar uma 

iluminação natural (não homogênea) para valorização dos 

contrastes (luz e sombra) (B), cuidando para não exceder 

nos sombreados muito escuros. A tonalidade do fundo (D) 
deve ser explorada visando manter um contraste mínimo 
com o objeto retratado.

Os reflexos devem manter uma boa definição (A), com 

bordas evidentes, para caracterizar a propriedade da 
cerâmica, porém sem exagerados na claridade para 
manter a naturalidade do produto.

Em produtos de alta reflexibilidade (cromados), devem-se 
evitar reflexos que possam gerar ruídos visuais. Buscar 

continuidade nos reflexos para um melhor desenho e 

valorização da forma. Evitar reflexos em pontos isolados, 
exceto em casos cujo objetivo seja este.  

As fotografias devem manter uma margem mínima (respiro 
visual) (C), suficiente para facilitar aplicações em materiais 
gráficos como catálogos e websites, assim como para 
reservar um espaço técnico para inserção da marca 
Holaria.

DIRETRIZES FOTOGRÁFICAS
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ENQUADRAMENTO PRODUTOS
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Considerações

Todos os produtos devem possuir registro de pelo 

menos 4 enquadramentos:

1. Vista Frontal com Fundo

2. Vista Frontal sem Fundo

3. Perspectiva 

4. Detalhe

Em todas as fotografias, deve-se buscar um padrão de 
iluminação visando imagens equalizadas de luz e 
sombra, além das diretrizes previamente descritas.

Em cada enquadramento, deve-se encontrar a melhor 
face do produto para sua valorização. Na opção sem 

fundo, a sombra e o reflexo na base é opcional.

Deve-se evitar uso de grandes angulares, exceto em 

fotografias cuja finalidade seja artística, conceitual ou 

ilustrativa. Em fotografias cujo objetivo é informativo, 

grandes angulares causam distorções exageradas nos 

produtos, podendo gerar conflito de informações nos 
materiais. Recomenda-se utilização de lente próxima 
ao olho humano ou um pouco acima (50 a 100mm). 

Exceto em casos de composição fotográfica (mais de 
um produto, conceituais e ilustrativas), toda a 

fotografia deve possuir foco bem definido (máxima 
profundidade de foco). 3. Perspectiva 4. Detalhe

1. Vista Frontal 2. Vista Frontal sem Fundo. 
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PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA

Destaque da volumetria exclusiva da linha de produtos.

Valorização das opções de composição dos produtos.

Valorização conceitual do produto (vulcão).

Destaque à caracterítica estética da linha de produtos.

Considerações

As produções fotográficas devem explorar as 

características dos produtos de forma individual ou em 
conjunto. Podem ser utilizados objetos auxiliares para 

destaque à função, conceito ou estética dos objetos. 

Através da composição com outros produtos de mesmo 

estilo estético, é possível demonstrar e valorizar as 

características das linhas de produtos. Nas produções cujo 
olhar e a estética seja prioridade, é livre o uso de recursos 
como grandes angulares, profundidade de foco para 

valorização da imagem.

Valorização do conjunto e linguagem lúdica.



Fundo Claro
Quando a fotografia possuir um fundo claro (próximo ao branco), permitindo um bom 
contraste, a marca pode ser utilizada em positivo, sem bordas ou caixa de proteção.

Fundo Preto
Quando a fotografia possuir um fundo preto (somente preto), a marca pode ser utilizada 
na configuração negativa, com o símbolo em cyan, sem bordas ou caixa de proteção.

MARCA + FOTOGRAFIA
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Fundo Fotográfico 1
Quando a fotografia apresentar preenchimento dos espaços, 
em negativo (branco), sobre uma caixa de proteção azul (trasnparência opcional).

a marca pode ser aplicada 

Fundo Fotográfico 2
Quando a fotografia apresentar preenchimento dos espaços, a marca pode ser utilizada 
em negativo (chama azul) sobre uma caixa de proteção preta (trasnparência opcional).

MARCA + FOTOGRAFIA

29



Fundo Cinza
Quando a fotografia possuir um fundo cinza (intermediário), deve-se optar pela aplicação 
da marca em negativo (branco), caso não seja utilizada a caixa de proteção.

Fundo Fotográfico 3 / Colorido
Em fundos fotográficos preenchidos com tendência cromática, recomenda-se utilização 
em negativo (branco) sobre caixa de proteção preta, visando evitar conflitos visuais. 

MARCA + FOTOGRAFIA
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APLICAÇÕES

Papelaria
· Cartão de Visitas

· Papel Timbrado

· Envelope Comercial
· Envelope Ofício
· Pasta

Material Institucional
· Catálogo
· Folder

Website
· Conceito Visual



PAPELARIA CARTÃO DE VISITAS
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Verso 1

Frente

90x50mm
Papel Couchê 230g
4x4 Cores
Laminação Fosca
Verniz UV Localizada

Verso 2



PAPELARIA PAPEL TIMBRADO
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Versões
Sem Marca d’Água
Com Marca d’Água

Formato A4
Papel Offset 75g
2x0 Cores



PAPELARIA ENVELOPE COMERCIAL
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230x114mm
Papel Offset 90g
2x0 Cores
Faca, Dobra e Montagem



PAPELARIA ENVELOPE OFÍCIO
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230x320mm
Papel Offset 90g
2x0 Cores
Faca, Dobra e Montagem



PAPELARIA PASTA
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460x330mm (Aberto)
Papel Triplex 300g
2x0 Cores
Faca, Dobra e Montagem



PAPELARIA CONJUNTO
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MATERIAL INSTITUCIONAL CATÁLOGO
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Características

Os materiais institucionais Holaria devem 

buscar estética leve, simples e elegante, 

valorizando as fotografias dos produtos e as 
características da identidade visual (proporção, 

combinação de cores, tipografia, etc). 

As fotografias podem ser aplicadas vazadas ou 
com margens visando seu destaque. 

As imagens fotográficas contendo a beleza da 

volumetria e as características do material 

cerâmico devem ser evidenciados em todos os 

materiais Holaria. A fotografia deve ser o objeto 

central na programação visual dos materiais. 

Outro elemento de valorização deve ser a 
combinação cromática cyan com os tons de 

cinza que fortalecerá a identidade institucional 

da Holaria. 

Respiros visuais também devem ser 
considerados visando contemplação dos 
elementos fotográficos, limpeza e elegância 
visual.

Exceto em casos especiais, deve-se manter a 

verticalidade e horizontalidade na 

diagramação, evitando textos e composições 

em diagonal ou assimetrias que comprometam 
a características harmônicas da identidade.



MATERIAL INSTITUCIONAL FOLDER
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Características
Os materiais Holaria devem buscar estética leve, simples e elegante, valorizando as 

fotografias dos produtos e as características da identidade visual. Destaque à 
combinação cromática cyan com os tons de cinza para o fortalecimento da identidade e 
dos respiros visuais para contemplação dos elementos fotográficos e limpeza visual. 

Exceto em casos especiais, deve-se manter a verticalidade e horizontalidade na 

diagramação, evitando textos e composições em diagonal ou assimetrias exageradas.



WEBSITE CONCEITO VISUAL
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Características

O website Holaria deve buscar estética leve, simples e 

elegante, valorizando as fotografias dos produtos e as 
características da identidade visual (proporção, 

combinação de cores, tipografia, etc). 

Além dos aspectos visuais, o website deve buscar 

navegação fácil, simples e intuitiva, mantendo o visitante 

sempre ciente da sua localização, como e para onde quer 
ir, facilitando acesso às informações desejadas.

As imagens fotográficas contendo a beleza da volumetria e 
as características do material cerâmico devem ser 
evidenciados no website. As fotografias dos produtos 

devem ser os objetos centrais na programação visual. 

Outro elemento de valorização deve ser a combinação 

cromática cyan com os tons de cinza que fortalecerá a 
identidade institucional da Holaria. 

Respiros visuais também devem ser considerados visando 

contemplação dos elementos fotográficos, limpeza e 

elegância visual.

Exceto em casos especiais, deve-se manter a verticalidade 
e horizontalidade na diagramação, evitando textos e 
composições em diagonal ou assimetrias exageradas que 
comprometam a características harmônicas da identidade.



Consolidar uma imagem não é tarefa simples. 

Requer trabalho, compromisso e paciência. 

Um padrão de identidade visual se justifica não 

para "maquiar" uma situação simular uma 

"nova realidade", mas para evidenciar algo que 

a instituição já construiu ou possui. A vivência 

ensina que a melhor maneira de demonstrar 

algo que se faz, e se faz bem, é fazer. Porém, 

às vezes tudo que se precisa é de abertura, 

espaço, para iniciar uma apresentação. Numa 

realidade em que todas as demais instituições 

também desejam demonstrar quem são, ou o 

que de melhor sabem fazer, é que se percebe 

o quanto este espaço é reduzido. 

Neste escopo, comunicar precisa ser uma 

atividade sintética. Em comunicação, síntese é 

o desafio de levar à audiência, ou clientela, 

uma mensagem compacta que seja, ao mesmo 

tempo, representativa, significativa e valiosa. 

Sintetizar é o trabalho de uma marca, ponto 

fundamental para qualquer identidade 

corporativa. Representativa e significação são 

funções que a marca ora instituída pretende 

cumprir. Valor, porém, constitui variável mais 

complexa nesta equação. A marca somente 

CUIDAR BEM DA MARCA

não possui a prerrogativa de ser valiosa, uma 

vez que valor é um tratamento dado por quem 

a vê ou a usa.

A marca representa o todo e traz consigo um 

conjunto de significados. Seu fortalecimento se 

dá com o uso. Para usar é preciso acreditar, 

valorizar. É onde entrarm o trabalho, o 

compromisso e a paciência. Trabalho de 

divulgá-la corretamente nos meios e espaços 

de comunicação pertinentes. Compromisso de 

internalizar seu conceito e potencializar em sua 

função. Paciência para observar seus 

resultados. A construção do valor de uma 

marca, e de uma imagem, começa 

internamente. E é preciso envolver uma 

instituição inteira para construir uma boa 

imagem.

A marca da Holaria está a seu dispor. Seja 

como recurso de apoio, ferramenta de trabalho 

ou estandarte do controle. Como bem coletivo, 

também está sob sua responsabilidade. Cuide 

bem dela e use sem moderação.

Curitiba, 14 de dezembro de 2011.
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