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Está é a marca de lingerie Mercês.

O nome é em homenagem a mãe da criadora, já que a mesma representa 
muitas características que a marca procura.

Mulheres de 16 a 40 anos, das classes C e B. Mulheres que possuem uma 
vida agitada e estão atrás de peças confortáveis e que não deixam de 
ser bonitas e sexys. A ideia é ter tamanhos variados, para o público que 
enfrenta dificuldade de achar peças de tamanhos menores e plus size.

O símbolo foi baseado nos emblemas e brasões em rococó as linhas cur-
vas, delicadas e fluídas possui leveza, caráter intimista, elegância, alegria 
e exuberância .

O uso da marca pode ocorre em duas versões imagotipo e isotipo.

1. APRESENTAÇÃO

MercêsMercês

Uso Preferencial
Imagotipo isotipo



2. CORES

Pantone / PMS Metallic 876
CMYK  = C:0  M:32  Y:55  K:39
RGB = R:155  G:106  B:69
#9b6a45

Jabuti preto / Preto (black)
CMYK  = C:0  M:0  Y:0  K:0
RGB = R:0  G: 0  B: 0
#000000

Branco (white) / #ffffff
CMYK  = C: 0  M: 0  Y: 0  K: 0
RGB = R:255  G:255  B:255
 #ffffff

As cores que identificam a marca Mercês devem ser aplicadas conforme 
as apresentadas abaixo, caso necessário aplicação em tons de cinza use 
Preto (black) em fundo claro, e em negativo use  Branco (white) com fun-
do preto, para uma melhor comparação use uma escala pantone.



3. FAMÍLIA TIPOGRÁFICA

CANDARA (Alfabeto principal)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789(!$%&/.|*’@´,?;:)

Sadhira
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Centaur
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Candara Bold (Alfatbeto complementar)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789(!$%&/.|*’@´,?;:)

A família tipográfica escolhida para a identidade visual da Mercês foi
Centaur e Sadhira o uso destas fontes é restrito ao desenho do logotipo 
e lettering.
A família tipográfica Candara e Candara bold  foram escolhidas  por sere-
rem modernas e de boa legibilidade e bastante versátil, possuindo uma 
ampla variedade de pesos e versões para aplicações em anúncios publici-
tários, cartas, endereços de papelaria institucional, títulos.



4. REPRODUÇÃO DA MARCA
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O diagrama construtivo com base na medida “x”, correspondente a
altura da letra “E” da Identidade visual.



VERSÕES

Mercês

Mercês

As versôes da marca em negativo e positivo só devem ser usada quando a 
versão normal não puder ser aplicada, buscando uma melhor legibilidade 
da marca.

Versão em negativo Versão em tons de cinza

Versão em preto e branco



5. USOS INCORRETOS

O logotipo não pode ser modifi cada de forma indevida. Proporções,
espaçamentos, formas e cores devem seguir as especifi  cações
deste manual.
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ês
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Não inverter

Não rotacionar

Uso correto Uso correto

Não alterar a cor Não redimensionar

Mercês Mercês



Mercês
Largura 7,277 mm

Altura 7,585 mm

Largura 5,929 mm

Altura 5,074 mm

Mercês

Mercês

6. REDUÇÃO DA MARCA

Alguns produtos gráficos possuem um espaço limitado para utilização da 
marca e para isso recomendamos a redução mínima, como ilustra a figura 
abaixo. Utilização da marca em tamanhos menores não fica legível, preju-
dicando a exposição da marca.



7. AREJAMENTO DA MARCA

x

x
Mercês

A área de arejamento define as distâncias mínimas que devem separar a 
marca de outros elementos visuais, assegurando sua correta
percepção e legibilidade. A área de proteção tem como base a grade.



É importante que a identidade visual da marca seja preservada, garantin-
do sua unidade onde quer que esteja.  Aplicação da marca em materias 
gráficos com fundo colorido,  podera ser feita em box preto, respeitando 
as regras de arejamento e redução mínima entre logo e caixa.

8. APLICAÇÃO EM BOXES



9. PAPELARIA

CARTÂO DE VISITA

Especifi cações
Formato: 7cm x 4cm
Qualidade do papel: Couchê 250g
Processo de impressão: OFFSET



PAPEL TIMBRADO

Mercês

Rod. BR-356, 3049 - Belvedere, 
Belo Horizonte - MG, 30320-900 Tel:33346-444

Especifi  cações
Formato: 297x207 mm
Qualidade do papel: Apergaminhado 90g
Processo de impressão: OFFSET



Especifi cações
Formato: 470x320 mm
Qualidade do papel: Couchê 275g
Acabamento: Vinco
Processo de impressão: Digital

PASTA

Av. João Domingos nº: 202  CEP: 5515-355
Telefone: 3334-5147

Mercês



Especificações
Formato: 91x102 mm
Qualidade do papel: Couchê 250g
acabamento: Corte especial para deixar no formato desejado
Processo de impressão: OFFSET

TAG



SACOLA

Especificações
Formato: 15,5X9,7X5 cm
Qualidade do papel: Apergaminhado 150g 
acabamento: Corte especial para deixar no formato desejado
Processo de impressão: OFFSET



CAIXA

Para o maior cuidado com a peça e com a mobilidade da compra, a Mercês 
oferece uma sacola personalizada com a cortesia de uma caixa e embru-
lho impecável, com todo carinho e charme que a marca propõe.

Medidas: 16 x 16 x 7 cm
Acabamentos: Laminação BOPP fosca, Verniz Localizado, Hotstamping
Material da embalagem: Duplex 

 



BRINDE

Pensando no estilo da marca e do seu público o brinde criado para as clien-
tes é um porta acessórios com espelho. A idéia é que o espelho simboliza 
a reflexão individual e a verdade pura, representando assim a aceitação 
pessoal. E o porta acessório seria algo não só pra guardar acessório, mas 
como recordação de cada um deles.

Especificações
18 cm de comprimento 
12 cm de largura
4 cm de altura
material: madeira revistido
com vinil.


