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Comunicação visual
Conceito

respondendo, portanto, de maneira sensível, a estas particularidades, e propondo 
diversas opções de abordagem dos temas apresentados. A comunicação com o 
público não deve ser um monólogo, mas um canal de duas vias.

O gráfico acima ilustra estes dois conceitos – os livres trajetos dos visitantes pelo 
espaço, assim como os diferentes interesses e perspectivas de cada indivíduo.

A proposta de identidade visual e sinalização desenvolvida para o Centro 
Cultural São Paulo baseia-se nos seguintes princípios:
Uma arquitetura que oferece múltiplas possibilidades de circulação, que não 
determina um único caminho, mas sim permite a livre exploração e ocupação 
dos espaços.
O conceito de que uma instituição cultural moderna deve valorizar a 
individualidade de cada visitante, seu contexto e história particulares, 
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2.
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REPLICA LIGHT 8/10 PT

A concepção do centro cultural 
foi baseada em extensa pesquisa 
para entender o que significava 
o acesso à informação em um 
país como o Brasil. O edifício 
foi projetado com o objetivo de 
facilitar o encontro do usuário 
com aquilo que seria oferecido no 
centro cultural. Dessa maneira, a 
arquitetura do prédio privilegia as 
dimensões amplas e as múltiplas 
entradas e caminhos.

REPLICA REGULAR 8/10 PT

A concepção do centro cultural 
foi baseada em extensa 
pesquisa para entender o 
que significava o acesso à 
informação em um país como o 
Brasil. O edifício foi projetado 
com o objetivo de facilitar o 
encontro do usuário com aquilo 
que seria oferecido no centro 
cultural. Dessa maneira, a 
arquitetura do prédio privilegia 
as dimensões amplas e as 
múltiplas entradas e caminhos.
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país como o Brasil. O edifício 
foi projetado com o objetivo 
de facilitar o encontro do 
usuário com aquilo que seria 
oferecido no centro cultural. 
Dessa maneira, a arquitetura 
do prédio privilegia as 
dimensões amplas e as 
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Família Tipográfica Cores Principais

Sugestão de marca com nova tipografia

Cores Secundárias

Elementos de identidade
Marca, Tipografia e Cor

Marca
O símbolo original concebido por Emilie Chamie para o Centro Cultural São Paulo 
é bastante coerente com o edifício, e acreditamos que ele se mantenha atual ainda 
hoje. Propomos aqui, no entanto, como sugestão, a mudança na tipografia da 
assinatura, a fim de garantir coerência com a Comunicação Visual do centro como 
um todo.

Tipografia
Replica é um redesenho da clássica fonte sem serifa Helvetica. Desenhada sobre 
um grid rigoroso pelo renomado estúdio suiço Norm, a família tipográfica ganhou 
uma personalidade moderna e distinta. As modificações sutis incorporadas no novo 
desenho trazem um olhar do sec. XXI sem torná-la cansativa ou extravagante. 
Concebida tanto para uso em texto como para grandes tamanhos, a Replica 
funciona bem para textos de leitura, títulos, aplicações gráficas e sinalização. 



Saída

Administração

Banheiro Feminino

Banheiro Masculino

Possibilidades de Configuração do Sistema

Sistema Aéreo: 3 módulos na horizontal

Aplicação em mobiliário/ Placas de Sinalização Temática

Sistema Aéreo: 2 módulos na horizontal

Configuração Vertical: Identificação de Salas e Espaços Aplicação em paredes 

Sistema Aéreo: 1 módulo/ Encaixe das placas direcionais e textos na estrutura
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Comunicação visual no espaço
Identificação e sinalização do 
edifício e seus espaços

sinalização seja utilizada de forma mais ativa, como, por exemplo, através 
da incorporação dos títulos de grandes eventos da programação nas placas 
direcionais do edifício. O sistema modular da estrutura permite a variação 
horizontal e vertical no número de placas, como mostram os diagramas acima. 
A mesma estrutura prevê um módulo para fixação em paredes, no sentido 
vertical ou horizontal, perpedicular à parede.

O sitema de sinalização proposto é uma solução modular e flexível, que permite 
alto grau de customização e, portanto, adequação às diferentes necessidades do 
edifício. O módulo básico do sistema é uma estrutura em forma de "trilho" que 
permite o encaixe das placas de conteúdo – textos, setas e ícones. As vantagens 
desta proposta são a fácil substituição de conteúdos por motivo de reconfiguração 
dos espaços do museu, ou por vandalismo de placas nos locais de alcance do 
público (banheiros, corredores, etc). Além disso, esta solução permite que a 
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Comunicação visual no espaço
Identificação e sinalização do
edifício e seus espaços

Identificação dos diferentes pisos aplicado nas vigas metálicas;
Identificação dos diferentes setores da biblioteca;
Sinalização em corredor de circulação do piso das bibliotecas;
Identificação de sanitário;
Identificação de auditório;
Identificação de salas;
Sinalização em corredor de circulação.

Legendas das imagens:
Sinalização da entrada na área externa do edifício; 
Sinalização direcional próxima à entrada do edifício;
Sinalização direcional posicionada na base das rampas;
Vista da sinalização nos diferentes pisos a partir do vão central;
Sinalização no acesso lateral ao piso das Bibliotecas;
Sinalização de saída para o jardim;
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Comunicação visual no espaço
Identificação e sinalização dos
acervos e exposições

Legendas das imagens:
Modelo de identificação de obra de expoisção permanente;
Modelo de identificação de obra de exposição temporária;
Variações de parede de abertura de exposições;
Sistema de identificação do acervo das bibliotecas. 
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Materiais impressos
Papelaria e peças institucionais

Legendas das imagens:
Papel de carta, envelope ofício e cartões de visita com cores variadas;
Camiseta;
Bóttons coloridos, com ou sem imagens;
Livreto institucional;
Copo;
Sacola.

A linha reta e curva são um mesmo elemento visto sob diferentes perspectivas, 
e podem ser utilizadas em aplicações diversas. Como diz o arquiteto Luis Telles, 
"a reta é uma curva de raio infinito". Fazem parte da identidade visual, portanto, 
tanto as retas quanto as curvas, sem que o uso de uma exclua o da outra. 
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Materiais impressos
Cartaz, programação e catálogo

Legendas das imagens:
Cartaz institucional em mobiliário urbano;
Livreto de programação mensal;
Variação de livreto de programação mensal;
Cartazes de eventos temporários na cidade; 
Exemplo de catálogo de exposição coletiva.
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Materiais impressos
Folders e banners

Legendas das imagens:
Banner aéreo de evento temporário;
Folder com programação de evento temporário;
Variação de capa de folder de evento temporário;
Variação de capa de folder de evento temporário.
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Comunicação digital
Portal da internet

O projeto gráfico do portal online foi desenvolvido sobre um grid de 12 colunas 
e utiliza as linhas coloridas como forma de organização e hierarquização das 
informações. A solução simples e objetiva coloca em primeiro plano os conteúdos e 
permite que o usuários encontre o que procura sem distrações. A modularidade do 
layout permite que o site possa crecer de forma coerente no futuro, incorporando 
novas seções e conteúdos.



CCSP – Newsletter Novembro 2013

Flávia Nalon [ps.2]

CCSP – Newsletter Novembro 2013

CCSP

CCSP – Festival de Curtas Portugueses

Fábio Prata [ps.2]

CCSP – Festival de Curtas Portugueses

CCSP

CCSP – Festival de Curtas Portugueses

Lucas Blat [ps.2]

CCSP – Festival de Curtas Portugueses

CCSP – verde

Centro Cultural São Paulo
Rua Vergueiro 1000, Paraíso
01504-000 São Paulo/SP 
T 11 3397 4002
ccsp@prefeitura.sp.gov.br

Prezados senhores,

o CCSP vem convidar para o Festival de Curtas Portugueses, 
a decorrer no nosso espaço de cinema de 18 a 22 de Outubro.
Os ingressos encontram-se à venda no nosso site ou na nossa 
bilheteria. Confira a programação completa e os preços em 
www.ccsp.com.br. Contamos com a sua presença.

Obrigada.
Um abraço,
Thiago Santos

CCSP – Festival de Curtas Portugueses

André Felipe [ps.2]

CCSP – Festival de Curtas Portugueses

CCSP – amarelo

Centro Cultural São Paulo
Rua Vergueiro 1000, Paraíso
01504-000 São Paulo/SP 
T 11 3397 4002
ccsp@prefeitura.sp.gov.br

Prezados senhores,

o CCSP vem convidar para o Festival de Curtas Portugueses, 
a decorrer no nosso espaço de cinema de 18 a 22 de Outubro.
Os ingressos encontram-se à venda no nosso site ou na nossa 
bilheteria. Confira a programação completa e os preços em 
www.ccsp.com.br. Contamos com a sua presença.

Obrigada.
Um abraço,
Carolina Andrade

CCSP – Festival de Curtas Portugueses

Lisa Moura [ps.2]

CCSP – Festival de Curtas Portugueses

CCSP – azul

Centro Cultural São Paulo
Rua Vergueiro 1000, Paraíso
01504-000 São Paulo/SP 
T 11 3397 4002
ccsp@prefeitura.sp.gov.br

Prezados senhores,

o CCSP vem convidar para o Festival de Curtas Portugueses, 
a decorrer no nosso espaço de cinema de 18 a 22 de Outubro.
Os ingressos encontram-se à venda no nosso site ou na nossa 
bilheteria. Confira a programação completa e os preços em 
www.ccsp.com.br. Contamos com a sua presença.

Obrigado.
Um abraço,
Flávio Prado
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Informativo eletrônico Convite Eletrônico Página no Facebook Assinatura de e-mail

Comunicação digital
Assinatura de e-mail, redes sociais,
convites e informativos eletrônicos

Os princípios de identidade visual se aplicam à comunicação com o público 
por meio digital, incorporando as variações de uso das linhas retas e curvas, 
diferentes cores, combinadas ou não ao uso de imagens.


