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Criada em 1962,  assume a responsabilidade pela distribuição de habitações de interesse social. Sua atuação é articulada com 

políticas e programas que visem ao desenvolvimento das funções econômicas e sociais da população, preferencialmente de baixa 

renda, com o intuito de assegurar o bem estar das comunidades, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio 

ambiente.

Em 1964, o nome foi substituído por Sociedade de Habitação de Interesse Social (SHIS). 

Em 2019, é criada uma nova marca para a companhia, que vem ao encontro do novo momento vivido pela empresa, agora mais 

atuante, próxima do cidadão e incentivadora do desenvolvimento habitacional com qualidade e cidadania, buscando sempre 

acompanhar os anseios da sociedade na qual esta inserida.

Em 26 de setembro de 2007, passa a ser chamada de Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB).

Em 1994, após trinta anos, muda o nome para Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (IDHAB). 

Em 1962, adota o nome de Sociedade de Habitações Econômicas de Brasília (SHEB). 

Em 2015, após concurso público nacional de design gráfico, é criada uma nova marca para a companhia.

1. MARCA   |    HISTÓRICO  DA  MARCA
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1. MARCA   |    MISSÃO, VISÃO E VALORES

Missão
Prover habitação de 

qualidade, com 
cidadania. Ser referência nacional em 

gestão e implantação de 
programas habitacionais de 

interesse social.

Visão

I - Respeito
II - Cidadania

III - Transparência

Valores

IV - Responsabilidade Social

CODHAB  |   MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL



1. MARCA   |    APRESENTAÇÃO

Nesta primeira fase, documenta-se, por meio de textos, diagramas e 

ilustrações, os principais elementos da identidade visual e a sua utilização 

na papelaria, identificação funcional e uniformes.

Esta é a nova marca da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do 

Distrito Federal, CODHAB.

Desde sua fundação até os dias atuais, a marca da companhia evoluiu de 

acordo com seus posicionamentos e expectativas. A modernização da 

marca da CODHAB vem ao encontro do novo momento vivido pela 

empresa, agora mais atuante, próxima do cidadão e incentivadora do 

desenvolvimento habitacional com qualidade e cidadania, buscando 

sempre acompanhar os anseios da sociedade na qual está inserida.

As cores representadas pelo o verde da natureza, o azul do céu e do Lago 

Paranoá e o amarelo do Sol que sempre se faz presente em nossa cidade.

A habitação é representada pela casa, que traduz o lar, aconchego e 

proteção.

A segunda fase do projeto, em desenvolvimento prevê a utilização da 

marca em frota de veículos, fachadas do edifícios sede, postos de 

atendimento localizados nas cidades satélites e sinalizações diversas.

08
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1. MARCA   |    FAMÍLIA TIPOGRÁFICA

A família tipográfica escolhida para a Identidade Visual da 

CODHAB foi a Helvetica, uma tipografia moderna e de boa 

legibilidade. O uso dessa família tipográfica está previsto 

também para aplicações nos demais textos (anúncios 

publicitários, cartas, endereços de papelaria institucional, títulos 

e textos de formulários, etc.).

Helvetica Neue Normal

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Helvetica Neue Bold

 Helvetica Neue Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

CODHAB  |   MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL
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1. MARCA   |   TIPOGRAMA

D/2
D/4
D/4

PRETO 80%  INSTITUCIONAL
C0;M0;Y0;K80

Os espaços mínimos recomendados ao redor do tipograma e entre 

a sigla e o nome da companhia é igual à altura da letra ‘’D/2'’ da 

sigla CODHAB e entre a linhas do nome da companhia é igual à 

altura da letra ‘’D/4'’.  Ou seja, para saber qual os espaços  

mínimos ao redor do tipograma e da sigla, meça a altura da letra 

‘’D/2'’ da sigla CODHAB e entre as linhas do nome da companhia, 

meça a altura da letra ‘’D/4'’. Esse é o valor que determina as 

distâncias do tipograma.

Deve ser resguardado um espaço entre as linhas e ao redor do 

tipograma, livre de interferência de outros elementos gráficos para 

preservar sua integridade e legibilidade. 

Tipograma em duas linhas

D/4

Tipograma auxiliar em uma linha
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal

CODHAB  |   MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

Tipograma auxiliar em duas linhas



1. MARCA   |    SÍMBOLO

Este símbolo representa visualmente a marca da companhia, de forma 

abstrata ou figurativa, facilitando sinteticamente a sua compreensão e 

assimilação.

O símbolo pode ser utilizado isoladamente, sem estar acompanhado pelo 

tipograma. Isso deve ocorrer somente quando o nome da empresa estiver 

presente em outro lugar visível. É uma boa opção para reduções ou falta 

de espaço, como por exemplo em favicons ou marcas dágua.

11
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1. MARCA   |   CORES  INSTITUCIONAIS

A marca CODHAB é composta de 4 cores a saber: verde, azul, 

amarelo e cinza (preto 80%), essas cores não podem sofrer 

variações nas  tonalidades, por isso possui um código cromático 

que deve obrigatoriamente ser respeitado, pois estabelece uma 

paleta de cores fundamentais na identificação deste projeto de 

identidade.

A fidelidade na reprodução das cores é um item fundamental 

para garantir a consistência da imagem Corporativa.

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, 

tornando-se a escala Pantone como base para comparação. Na 

tabela ao lado estão as referências dos materiais usados com 

maior freqüência.

CODHAB  |   MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

R55;G141;B77

C100;M75;Y14;2K

R37;G91;B150 R96;G96;B98

#378D4D #FFCB29#255B96
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USO PREFERENCIAL

Versão Horizontal
A marca pode ocorrer em duas versões: uma horizontal, de uso 

preferencial, e outra vertical.

O uso da versão vertical será indicado nas situações em que a versão 

preferencial apresenta dificuldades de uso.

1. MARCA   |    VERSÕES  EM CORES
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Versão Vertical

1. MARCA   |    VERSÕES  EM CORES

CODHAB  |   MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

A marca pode ocorrer em duas versões: uma horizontal, de uso 

preferencial, e outra vertical.

O uso da versão vertical será indicado nas situações em que a versão 

preferencial apresenta dificuldades de uso.
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1. MARCA   |   VERSÕES  MONOCROMÁTICAS

A marca possui uma versão monocromática, que somente em 

casos excepcionais e na impossibilidade de se trabalhar com a 

versão preferencial em cores poderá ser usada.

Nessas situações, a marca deve ser aplicada exclusivamente nas 

cores preta (versão positivo) ou branca (versão negativo).

Versão Horizontal Preferencial
em cores

Versão Horizontal Excepcional
Monocromática Negativo

Versão Horizontal Excepcional
Monocromática Positivo

CODHAB  |   MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL
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A marca deve ser aplicada sempre em conformidade
com o padrão e as normas contidas neste manual.

1. MARCA   |   RELAÇÕES DE PROPORÇÕES E DISTÂNCIAS - VERSÃO VERTICAL

Deve ser resguardado um espaço ao redor da marca, livre de 

interferência de outros elementos gráficos para preservar sua 

integridade e legibilidade. A este espaço atribuímos o nome de 

‘’arejamento’’.

O espaço mínimo recomendado de arejamento da marca é igual à 

altura da letra ‘’D’’/2 da sigla CODHAB. Ou seja, para saber qual o 

arejamento mínimo da marca, meça a altura da letra ‘’D’’/2 da sigla 

CODHAB. Esse é o valor que determina a distância do arejamento 

da marca.

CODHAB  |   MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

D/2
D/4
D/4
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1. MARCA   | RELAÇÕES DE PROPORÇÕES E DISTÂNCIAS -  VERSÃO HORIZONTAL 

A marca deve ser aplicada sempre em conformidade
com o padrão e as normas contidas neste manual.

Deve ser resguardado um espaço ao redor da marca, livre de 

interferência de outros elementos gráficos para preservar sua 

integridade e legibilidade. A este espaço atribuímos o nome de 

‘’arejamento’’.

O espaço mínimo recomendado de arejamento da marca é igual à 

altura da letra ‘’D’’/2 da sigla CODHAB. Ou seja, para saber qual o 

arejamento mínimo da marca, meça a altura da letra ‘’D’’/2 da sigla 

CODHAB. Esse é o valor que determina a distância do arejamento 

da marca.

CODHAB  |   MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL
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1. MARCA   |   REPRODUÇÃO  DA  MARCA

Somente no caso de total impossibilidade de uso dos meios de 

reprodução eletrônica deverá ser utilizado o diagrama ao lado, no 

qual a retícula de módulos quadrados orienta na construção do 

símbolo e espacejamento do logotipo.

A consolidação de uma marca depende do uso correto de todos os 

seus elementos. Para aplicar a marca da CODHAB em qualquer 

meio, solicite sempre um arquivo eletrônico. Não tente redesenhá-

lo, pois você estará arriscando a qualidade da imagem do serviço.

Diagrama da Marca - Versão Horizontal

CODHAB  |   MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL
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Somente no caso de total impossibilidade de uso dos meios de 

reprodução eletrônica deverá ser utilizado o diagrama ao lado, no 

qual a retícula de módulos quadrados orienta na construção do 

símbolo e espacejamento do logotipo.

Diagrama da Marca - Versão Vertical

1. MARCA   |   REPRODUÇÃO  DA  MARCA
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1. MARCA   |   ÁREA DE PROTEÇÃO GRÁFICA - VERSÃO VERTICAL

A marca deve ser aplicada sempre em conformidade
com o padrão e as normas contidas neste manual.

CODHAB  |   MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL
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1. MARCA   |   ÁREA DE PROTEÇÃO GRÁFICA - VERSÃO HORIZONTAL

A marca deve ser aplicada sempre em conformidade
com o padrão e as normas contidas neste manual.

CODHAB  |   MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL
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1. MARCA   |   REDUÇÕES  MÁXIMAS

A redução demasiada de qualquer marca dificulta a sua leitura e o 

seu reconhecimento. Entretanto, a determinação de limites de 

redução estará sujeita ao processo empregado, à qualidade do 

original utilizado e à qualidade de reprodução obtida.

Recomendamos como limite de redução da marca CODHAB, para 

impressos em off-set, as medidas especificadas ao lado. A sua 

redução além desse limite comprometerá a leitura da marca.

CODHAB  |   MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL
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1. MARCA   |   ASSINATURAS - VERSÃO EM CORES

As assinaturas principais deverão ser utilizadas sempre que 

possível. Caso o local disponível para aplicação for  horizontal, 

deve ser utilizada a assinatura horizontal. Quando o local for 

vertical, deve ser utilizada a assinatura vertical.

A melhor opção é aplicar sobre fundo branco, caso não seja 

possível, fica permitido a aplicar sobre fundos lisos, homogêneos e 

de cor clara.

Assinatura completa
Horizontal duas linhas
Principal
Versão em cores

Assinatura completa
Vertical duas linhas
Versão em cores

Assinatura básica
Vertical
Versão em cores

CODHAB  |   MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

Assinatura completa
Horizontal duas linhas
Auxiliar
Versão em cores

Assinatura completa
Horizontal uma linha
Versão em cores

Assinatura básica
Horizontal
Versão em cores
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1. MARCA   |   ASSINATURAS - VERSÃO MONOCROMÁTICA

A marca possui uma versão monocromática, que somente em 

casos excepcionais e na impossibilidade de se trabalhar com a 

versão preferencial em cores poderá  ser usada.

Nessas situações, a marca deve ser aplicada exclusivamente nas 

cores preta (versão positivo) ou branca (versão negativo).

Assinatura completa
Horizontal duas linhas
Principal
Versão Positivo

Assinatura completa
Horizontal duas linhas
Principal
Versão Negativo

Assinatura completa
Vertical duas linhas
Versão Positivo

Assinatura completa
Vertical duas linhas
Versão Negativo

Assinatura básica
Vertical
Versão Positivo

Assinatura básica
Vertical
Versão Negativo

CODHAB  |   MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

Assinatura básica
Horizontal
Versão Positivo

Assinatura básica
Horizontal
Versão Negativo

Assinatura completa
Horizontal uma linha
Versão Positivo

Assinatura completa
Horizontal uma linha
Versão Negativo

Assinatura completa
Horizontal duas linhas
Auxiliar
Versão Positivo

Assinatura completa
Horizontal duas linhas
Auxiliar
Versão Negativo
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1. MARCA   |   ASSINATURAS - USO CONJUNTO - NÍVEIS HIERÁRQUICOS

Quando necessário a citação de cargos ou demais subdivisões 

hierárquicas da empresa, as seguintes especificações deverão ser 

respeitadas:

b)  A subdivisão hierárquica deve ser colocada à direita do nome da  

empresa, respeitando os devidos afastamentos e alinhamentos;

Os espaços recomendados são iguais à largura da letra ‘’D’’ e  

altura de ‘’ D/4'’ da sigla CODHAB.

a)  A base da assinatura conjunta é obrigatoriamente a assinatura 

completa horizontal duas linhas;

c) Fica limitado a nomeação de no máximo duas subdivisões 

hierárquicas.

DDiretoria de Assistência
Técnica

DDiretoria de Assistência
Técnica DGerência de Assistência

em Projetos e Obras

CODHAB  |   MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

Assinatura com um
nível hierárquico
Principal

Assinatura com dois
níveis hierárquico
Principal

Assinatura com um
nível hierárquico
Auxiliar

Diretoria de Assistência

TécnicaD

D

D

D

Assinatura com dois
níveis hierárquico
Auxiliar

Diretoria de Assistência

TécnicaD DGerência de Assistência

em Projetos e Obras D

D

D
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1. MARCA   |  USOS  INCORRETOS

De forma a prevenir possíveis usos indevidos do símbolo e dos 

tipogramas, foram especificados erros de aplicação que deverão 

ser evitados.

CODHAB  |   MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

A relação de tamanho entre símbolo e 
tipograma não podem ser alterados.

Não alterar a fonte.

Não esticar, usar a proporcionalidade.

Não distorcer.

Não acrescentar elementos.
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1. MARCA   |   USOS  INCORRETOS

CODHAB  |   MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

De forma a prevenir possíveis usos indevidos do símbolo e dos 

tipogramas, foram especificados erros de aplicação que deverão 

ser evitados.
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1. MARCA   |   APLICAÇÃO SOBRE FUNDOS INSTÁVEIS - BOX

As medidas obedecem às mesmas características das descritas na 

página 16 relativas ao ‘’arejamento’’.

Quando a marca for utilizada em fundos heterogêneos, como 

ilustrações ou fotos, é preciso observar se toda a marca está 

legível. 

Enxergar apenas uma parte da marca não é suficiente; ela deve 

estar completamente visível e com bom contraste, nesse caso o 

melhor recurso será a utilização de um box ou uma tarja de forma a 

preservar a sua leitura.

COM A UTILIZAÇÃO DE BOX

CODHAB  |   MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL
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1. MARCA   |   APLICAÇÃO SOBRE FUNDOS INSTÁVEIS - TARJA

As tarjas, assim como os boxes, criam um campo reservado para a 

marca, eliminando as interferências de fundo com imagens ou 

cores fortes.

COM A UTILIZAÇÃO DE TARJA

CODHAB  |   MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL
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Cartão de visita em formato único:  9,0 cm  x 5,20 cm.

2. PAPELARIA   |   CARTÃO DE VISITA

WELLINGTON LUIZ
presidente

WELLINGTON LUIZ
Presidente

Cartão de visita completo
Frente

 Verso
Cartão de visita completo

Helvetica Neue Bold - 5pt
C0;M0;Y0;K80

Helvetica Neue Bold - 4pt
C0;M0;Y0;K80

Helvetica Neue Normal- 7pt
C0;M0;Y0;K80

Helvetica Neue Bold - 7pt
C0;M0;Y0;K80

SCS Qd. 6 Bloco A Lotes 12/13
71.988-001 - Brasília/DF

www.codhab.df.gov.br

wellingtonluiz@codhab.df.gov.br

61 8888 8888  -  61 8888 8888

SCS Qd. 6 Bloco A Lotes 12/13
71.988-001 - Brasília/DF

www.codhab.df.gov.br

wellingtonluiz@codhab.df.gov.br

61 8888 8888  -  61 8888 8888

5,00 cm

9,00 cm

5
,2

0
 cm

1,35 cm

1
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0
 cm

1
,0

0
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m

1
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5
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2,25 cm

1
,8

7
 c

m
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Cartão de visita em formato único:  9,0 cm  x 5,20 cm.

2. PAPELARIA   |   CARTÃO DE VISITA

Cartão de visita completo - Frente Cartão de visita completo -  Verso

9,00 cm

5
,2

0
 cm

5,00 cm

1,35 cm

1
,0

0
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m
1
,0

0
 c

m
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WELLINGTON LUIZ
Presidente

Helvetica Neue Bold - 5pt
C0;M0;Y0;K80

Helvetica Neue Bold - 4pt
C0;M0;Y0;K80

Helvetica Neue Normal- 7pt
C0;M0;Y0;K80

Helvetica Neue Bold - 7pt
C0;M0;Y0;K80

SCS Qd. 6 Bloco A Lotes 12/13
71.988-001 - Brasília/DF

www.codhab.df.gov.br

wellingtonluiz@codhab.df.gov.br

61 8888 8888  -  61 8888 8888

2,25 cm
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Papel de carta, em formato  ABNT  A4   210 mm  x  297 mm

2. PAPELARIA   |   PAPEL DE CARTA - USO PREFERÊNCIAL

CODHAB  |   MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL
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Pasta com bolsa:  45 cm  x  31 cm

O título externo pode ser alterado para a confecção de pastas para 

fins específicos.

2. PAPELARIA   |   PASTA  COM  BOLSA

CODHAB  |   MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL
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Envelope Formato DL:   22 cm  x  11 cm

2. PAPELARIA   |   ENVELOPES

Anverso
Envelope DL

Envelope DL
Verso

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal

CODHAB  |   MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL
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Envelope Formato Ofício:  34 cm  x  24 cm

2. PAPELARIA   |   ENVELOPES

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal

CODHAB  |   MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL
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3. IDENTIFICAÇÃO  |  CRACHÁ

Modelo de Crachá - Vertical:  8,5 cm  x  5,5 cm

CODHAB  |   MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL
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Assinatura de e-mail

3. IDENTIFICAÇÃO  |  ASSINATURA  DE  E-MAIL

Helvetica Neue Normal - 9pt
C0;M0;Y0;K80

Helvetica Neue Bold - 11pt
C0;M0;Y0;K80Wagner de Castro

Assessor

Diretoria de Assistência Técnica - DIATE

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal
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