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Zahar
Manual de identidade visual
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Apresentação
Zahar: uma casa editorial
humana e humanista
A Zahar, através dos livros e de outros meios que venha a utilizar para
a difusão de conhecimento, atua na
formação cultural do brasileiro a partir
de uma visão humana e humanista das
artes, da ciência e da vida.
O posicionamento da marca Zahar
reafirma o nosso compromisso com
o público leitor de editar e difundir
conteúdos de qualidade – independentemente do suporte tecnológico
– sempre preservando um forte traço
do pensamento e da personalidade
do pioneiro Jorge Zahar: o seu caráter
humano e humanista.
“Jorge Zahar era um humanista. Uma
pessoa profundamente envolvida com
o processo civilizador do homem”
		
Ana Cristina Zahar
Esta visão de mundo, tão presente em
todos os livros que editamos até hoje,
deve ser reforçada também na nossa
comunicação. Assim, em associação
com uma administração profissional e comprometida com resultados,
manteremos uma posição única e de
destaque na mente de todos os nossos
públicos.
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Neste sentido, são três os pilares que
baseiam a essência da nossa marca e o
nosso posicionamento:
Tradição
Fruto do trabalho de três gerações de
editores ao longo de mais de cinquenta
anos, o valor do nome Zahar foi construído através de uma história marcada
pelo pioneirismo e pela qualidade.
Independência
Uma característica sempre marcante da
nossa conduta editorial.
Pluralidade
Nosso catálogo reúne um grande universo de temas e visões, buscando
sempre alcançar, de forma completa, a
maior variedade de leitores possível.
Seguindo os conceitos e normas apresentados neste Manual de Identidade,
você garantirá que a comunicação da
Zahar mantenha-se forte e integrada. Em
caso de dúvida, consulte a gerência de
marketing.
Bom trabalho!

Elementos básicos
A Zahar possui duas versões de marca:
horizontal e vertical. Sempre que possível, será adotada a versão horizontal.
Nos casos em que o projeto gráfico da
peça exigir, poderá ser utilizada a versão
vertical, contanto que a casa editorial seja
consultada e autorize sua utilização.
Sob nenhuma hipótese poderá ser modificado o desenho da marca, seja pela
deformação de seu símbolo (expandindo
desproporcionalmente qualquer de seus
lados), seja pela modificação da fonte
utilizada no texto. Tampouco serão permitidas mudanças nas proporções entre
as distâncias de seus elementos.

Símbolo

Assinatura horizontal

Assinatura vertical
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Construção
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A largura da letra H fornece as unidades
básicas para o espacejamento dos caracteres
e a proporção e distância do símbolo.
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Escala
Para facilitar a escolha e o uso dos diversos tamanhos de corpo, foram desenvolvidas duas séries numéricas baseadas
na sequência de Fibonacci, matemático
italiano que viveu nos séculos 12 e 13.
Na sequência de Fibonacci, cada número é igual à soma dos dois anteriores.
Quando esses números são traduzidos
em dimensões, uma característica fica
evidente: cada elemento da sequência
é nitidamente distinto de seu antecessor
ou sucessor, ao contrário do que acontece em sequências de incremento linear.
Noutras palavras, a relação entre os elementos desse tipo de série não é mecânica, mas orgânica.
O uso de uma sequência única limitaria
muito as possibilidades de escolha dos
tamanhos de tipo. O uso de uma segunda sequência com valores intermediários
resolve o problema.
Essa solução aparece no Modulor, sistema
de mensuração arquitetônica baseado nas
características do corpo humano proposto pelo arquiteto suíço Le Corbusier no
século 20.
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Sequências da assinatura horizontal
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A 7, 14, 21, 35, 56, 91, 147cm...
B 14, 28, 42, 70, 112, 182, 294cm...
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Sequências da assinatura vertical
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A 4, 5, 9, 13,5, 22,5, 36, 58,5, 94,5...
B 9, 18, 27, 45, 72, 117, 189, 306...
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Redução mínima
Nas peças gráficas cujo limite de tamanho forçar a uma redução da marca, esta
nunca poderá ser menor do que 21mm
de largura na versão horizontal nem
menor que 13,5mm de largura na versão
vertical. Nas peças em que tais dimensões não sejam possíveis, a casa editorial
deverá ser consultada para encaminhar
solução apropriada.
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Horizontal

21mm

Vertical

13,5mm

Ampliações
Para uso em peças como cartazes, banners, outdoors e bus doors, a marca
poderá ser ampliada, contanto que sejam
respeitadas as proporções de seus desenhos e das distâncias entre seus elementos, bem como suas respectivas fontes.

Área de proteção
Deve-se evitar adicionar elementos
textuais dentro da área de proteção
definida pelos próprios elementos da
marca, conforme aparece abaixo:

Aplicação em livros da Zahar
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Dimensões
A marca da Zahar deve ser aplicada nas
capas de seus livros sempre na forma de
selo. As dimensões abaixo correspondem
aos formatos fechados mais comuns:

7mm

21mm

7mm

16mm

Capas
12x18cm
13x18cm
35mm

7mm

28mm

18mm

Capas
14x21cm
16x23cm

7mm

42mm

35mm

Capas
21x26cm
49mm

Para a aplicação em outros formatos,
consulte a casa editorial.

7mm

20.5mm

7mm

Posição
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O selo da marca Zahar (ver página 10)
deve estar posicionado na capa seguindo
as variações descritas a seguir.
1. Em lombadas cujo comprimento é
inferior ao do selo da capa (x), apenas o
símbolo da Zahar é aplicado, nas mesmas
medidas do símbolo da capa.

lombada

Escala 1:2

quarta capa

capa

10mm
10mm

Exemplo:

x

Menor
que x

x

Escala 1:2
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2. O símbolo deve ser reduzido apenas
quando os espaços à direita e esquerda
do símbolo forem respectivamente inferiores a 1.5mm. Neste caso, o símbolo
e os espaços devem ser reduzidos na
mesma proporção. O símbolo deve ser
mantido alinhado ao selo pelo centro.

lombada

Escala 1:2

quarta capa

capa

10mm
10mm

x

Menor
que
(y + 3mm)

y

Exemplo:
Escala 1:2
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Exemplo:3. Em lombadas cujo comprimento é igual ou maior que o do selo da
capa (x), mas não ultrapassando o comprimento do selo, deve-se usar a marca
da Zahar nas mesmas dimensões usadas
na capa.

lombada

Escala 1:2

quarta capa

10mm
10mm

x

Igual ou
maior que x

capa

x

Exemplo:
Escala 1:2

Código de barras
Deve-se reservar um espaço para a inserção do código de barras na quarta capa.
Este espaço deve ser um retângulo branco, sem fio, medindo 21x13cm e posicionado conforme as ilustrações acima.
Cor do selo
O selo deve ter preferencialmente a cor
oficial da Zahar, formando um conjunto
com a marca em branco.
Todavia, se o projeto da capa assim o
pedir, é possível empregar outras cores,
assim como o uso do selo vazado, com
fio de espessura de 0,4mm. Nesses casos
especiais, a equipe da Zahar deve ser
consultada.
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Cores oficiais
Pantone 159 C
CMYK 10 · 75 · 100 · 5
RGB 199 · 91 · 18

Em caso de fundo heterogêneo a ponto
de prejudicar a legibilidade, o logo deve
ser aplicado num quadrado da cor oficial
da Zahar com as dimensões respeitando a
área de proteção.
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Famílias tipográficas
Família principal
Optma

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz
Família auxiliar
Dante

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijklmnopqrstuvxz
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Padronização ortográfica
Em textos corridos, a casa editorial deve
ser nomeada simplesmente como Zahar.
Exemplo:
O livro “Amor Líquido” é o mais recente
lançamento da Zahar.
Nas frases em que a atividade nuclear da
Zahar não está explicitada, o nome deve
ser antecedido pelo termo editora (em
letras minúsculas). Exemplo:
A editora Zahar possui mais de meio século de tradição.
Sempre que necessário, deve-se empregar
a expressão “casa editorial” como sinônimo da marca Zahar. Exemplo:
A Zahar é uma casa editorial que prima
pela excelência em suas publicações.
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