
ANO:
Março de 2019

ATIVIDADES:
Brandign & Design

RESPONSÁVEL:
Analie Peligrinelli

Ash Memorial
Logo & Identidade Visual:
Componentes e Guidelines



A proposta sugerida neste impresso tem caráter meramente ilustrativo. No arquivo original será 
mantida as proporções reais do projeto desenvolvido, porém, deverá ser considerado que em 
alguns casos, pequenas modificações poderão ocorrer em função da produção, adaptação e 
aplicação no layout final. Os Direitos Autorais, conforme legislação aplicável, pertencem a Calibre. 
Não sendo permetida a reprodução ou confecção de nossos projetos sem a prévia autorização.

IMPORTANTE:



Argumento
Criativo

As ideias propostas aqui, seguiram os 
parâmetros determinados na coleta e análise do 
conceito e estratégia do negócio, mercado, 
público-alvo e concorrência.

O processo de criação do projeto, também 
considerou os aspectos emocionais, simbólicos e 
culturais envolvidos.

Ash Memorial:
Sobre

Esse projeto envolveu imersão, investigação, 
criação e design estratégico, com o intuito de 
entrega de soluções gráficas para o 
desenvolvimento da logo e da identidade 
visual do Ash Memorial.  

Ele tem como diretriz acompanhar valores, 
promessa e postura da marca, frente ao seu 
público de contato; otimizar relações;  
potencializar o valor e a qualidade percebida; 
além de gerar engajamento e conexões 
verdadeiras.

A criação das formas, definição das cores da 
logo ou símbolo da empresa, são apenas uma 
fração do sistema de identidade visual. As 
cores de apoio, tipografia, elementos 
secundários, padrões de diagramação, padrões 
de fotografia e texturas formam o sistema visual 
que irá possibilitar o fácil reconhecimento da 
marca, seja na televisão, publicidade na internet 
ou materiais impressos.

Esse sistema de identidade visual, organizado e 
claro da empresa, irá promover melhor a 
identidade e a imagem da marca.

O Ash Memorial é um 
cemitério e crematório, 
com um novo conceito 
estrutural e processos 
100% ecológicos. 

Sua estrutura, 
atendimento 
humanizado e serviços, 
são inovadores para o 
setor e paltados por 
uma tendência mundial 
de acolhimento da 
diversidade de credos 
e culturas.



Ash Memorial:
Os Pilares

 Humanização Sustentabilidade Tecnologia

São vários os fatores 
que influenciam 
positivamente no valor 
de uma marca, entre 
elas estão: lealdade a 
marca, qualidade 
percebida, 
associações com a 
marca e conhecimento 
da marca. 

Essas áreas devem ser 
gerenciadas 
constantemente para 
ampliar ou manter o 
valor de marca já 
conquistado.

Faz parte dos seus 
valores cuidar do meio 
ambiente, por isso, atua 
de modo a preservar e 
minimizar impactos na 
área em que está 
presente. 

Uma marca pensada 
para garantir o conforto 
físico e mental aos seus 
clientes, reconhecendo 
seu papel na 
sociedade e na vida 
das pessoas.

Une tecnologia de ponta 
à criação de soluções 
sustentáveis, assumindo 
o compromisso de 
atender às 
necessidades 
ambientais e sociais 
presentes e futuras. 

Ash
Memorial



Ash Memorial:
Cores

Cada cor escolhida 
possui um significado e 
representação gráfica 
específica para a 
condução emocional, 
visando uma rápida 
identificação para com 
a área de atuação.
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Ash Memorial:
Tipografia

A escolha tipográfica, 
juntamente com o tom 
de voz optado, irão 
representar a empresa 
em sua comunicação 
não verbal.

As escolhas realizadas 
privilegiam a 
legibilidade e variação 
de expressão.

Fonte Primária Fonte Secundária

ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽabcčćdđefghijklm
nopqrsštuvwxyzžĂÂÊÔƠƯăâêôơư1234567890‘?’“!”(%)[#]{@
}/&\<-+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*

ABCČĆDÐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽabcčćdđefghij
klmnopqrsštuvwxyzžĂÂÊÔƠƯăâêôơư1234567890‘?’“!”(%)[
#]{@}/&\<-+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
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Ash Memorial:
Conceito

Os signos dispostos 
deverão ser entoados 
ou evocados sempre 
que houver a 
necessidade de 
apresentação. 

Conexão: A conexão 
entre pessoas ou 
entidades religiosas é 
poderosa e essencial para 
cada um.

Caminho: Todas as 
tragetórias tiveram um 
início e um dia terá um 
encerramento. 

Portão: A porta simboliza 
a passagem entre duas 
situações ou dois 
mundos: o conhecido e o 
desconhecido. É muitas 
vezes utilizada na Bíblia, 
onde ela significa a 
entrada do céu.

Fogo: Ele simboliza vida, 
conhecimento intuitivo, 
iluminação,  paixão e 
espírito, tanto no ocidente 
como no oriente. É um 
símbolo regenerador, 
purificador e considerado 
um símbolo sagrado na 
maioria das religiões, 
como o Hinduísmo, 
Cristianismo, Judaísmo, 
Islamismo, Xintoísmo e 
Wicca.

PortãoCaminhoConexão

++

Fogo

+

Signos
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Ash Memorial:
Malha Construtiva

A Malha Construtiva 
colabora na estrutura 
geométrica da logo,  
constituíndo os eixos 
que auxiliarão no 
alinhamento dos 
elementos. 



Ash Memorial:
Logo

M E M O R I A L
®
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Ash Memorial:
Logo 

A versão da logo em 
outline, também 
conhecida como linhas 
ou contorno, é 
recomendada para uso 
em papel de fax e 
aplicações ou 
bordado. A espessura 
da linha pode variar 
dependendo dos 
materiais, da superfície 
e da escala de 
aplicação.

Nas versões 
monocromáticas, 
positiva e negativa a 
marca deve ser 
aplicada 
exclusivamente nas 
cores preta (versão 
positiva) ou branca 
(versão negativa), pois 
qualquer outra cromia 
pode comprometer a 
identidade visual.

Giro

Outras aplicações

Logo

Monocromia

M E M O R I A L
®



Ash Memorial:
Variações

Existem outras duas 
configurações 
possíveis para a 
utilização da marca.

Contudo, a aplicação 
deve ser cautelosa 
para que não haja 
descaracterização da 
marca.
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Ash Memorial:
Pattern

O Pattern é uma 
ferramenta poderosa e 
versátil para comunicar 
a personalidade da 
marca e ajudar na 
construção de uma 
identidade visual forte.

Pode ser usado em 
embalagens e roupas, 
mas em tudo, desde 
papelaria até adesivos, 
banners de sites e 
decoração de 
escritórios.

Para o Ash, foi 
desenvolvido um 
símbolo complementar a 
logo com a função de 
colaborar no 
entendimento de área e 
no fortalecimento da 
identidade. 

São duas árvores 
representando a 
genealogia e, ao mesmo 
tempo, dois castiçais. 
Elas se unem para 
formarem um portal ou 
entrada, simbolizando a 
passagem entre duas 
situações ou dois 
mundos.

Composição



Ash Memorial:
Ícones & Pictogramas

Eles possuem o 
objetivo de construir 
uma linguagem visual 
universal para a marca.

O seu estilo abstrato e 
minimalista das figuras, 
facilitam sua utilização 
em uma grande 
variedade de projetos 
de design.

UrnaSolRosaVela

Coração Caixão FogoÁrvore



Ash Memorial:
Papelaria/Cartão Pessoal

M E M O R I A L
®

Juliana Dali,
Comercial, (12) 99644.0888
dali@ashmemorial.com.br

+55 (12) 2532.2674
Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 
2532-2674, Jd. Torrão de Ouro, 
São José dos Campos-SP

www.ashmemorial.com.br 



Ash Memorial:
Papelaria/ Timbrado

www.ashmemorial.com.br

contato@ashmemorial.com.br

(12) 2532.2674

Marcus Marcony,
Hospital Madre de Deus

Para: Assunto: 

13 de agosto de 2018.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil 
imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam 
liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod 
mazim placerat facer possim assum. 

Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. 
Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas 
est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. 
Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit 
litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo 
typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum.

Atenciosamente,

Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 

2532-2674,  Jd. Torrão de Ouro, 

São José dos Campos-SP

Lorem ipsum dolor, 
consectetuer adipiscing elit,

M E M O R I A L
®



Ash Memorial:
Embalagem 



Ash Memorial:
Suporte de Café/ Flores



Ash Memorial:
Suporte de Café/ Flores



Ash Memorial:
Uniforme Cafeteria





Ligue:
+55 (12)  4141.2188

Carol ina Si lva Dias,  25
Jardim Rodolfo,  São José
dos Campos-SP

/agenciacal ibre

/agenciacal ibre

@agenciacal ibre

agenciacal ibre.com.br
contato@agenciacal ibre.com.br


