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Bem-vindo ao 
nosso  
guia passo a 
passo.

Se você foi encarregado de 

projetar cartões de identificação 

para a sua organização, você tem 

uma responsabilidade importante. 

A criação de um desenho eficaz 

de cartões de identificação 

envolve mais aspectos do que 

se imagina. Entretanto, com um 

pouco de planejamento e atenção 

às boas práticas abordadas neste 

guia, esta será uma experiência 

agradável.

Após avaliar este simples resumo 

passo a passo e a nossa galeria 

de cartões de identificação, 

você estará pronto para iniciar 

— ou aprimorar — o seu próprio 

projeto. Nunca foi tão fácil 

criar cartões de identificação 

dinâmicos, eficazes e seguros.
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ANATOMIA DE UM CARTÃO 

DE IDENTIFICAÇÃO

Características do cartão com tecnologia
Sobrelaminado 
holográfico

Chip de contato
Película de 
retransferência de alta 
definição 
 
Tecnologia na parte 
superior do cartão

Antena de proximidade

Antena do chip sem 
contato
Parte inferior do cartão

Anatomia de um cartão de  
identificação seguro

Logotipo

Sobrelaminado 
holográfico

Chip de contato

Fotografia

Impressão de Alta 
Definição que cobre 
100% da superfície do 
cartão

Desenho gráfico 
personalizado

Características do cartão personalizado

Um cartão de identificação seguro é mais do que um nome e uma foto. 
Requer elementos visuais de segurança que o protejam contra adulteração 
e falsificação. Cartões com tecnologia incluem componentes eletrônicos 
integrados, como antenas e chip inteligente que geralmente afetam o design do 
cartão.

ANATOMIA DE UM CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO



Defina os parâmetros 
para o projeto de seu 
cartão de identificação
Criar um projeto eficaz para o cartão de 
identificação envolve mais aspectos do que se 
imagina. 
Por isso esse primeiro passo é tão importante. É 
preciso entender os objetivos do programa de 
cartões de identificação de sua organização.

Embora a criação de um cartão visualmente 
atraente também seja relevante, a estética é menos 
importante do que o projeto de um cartão 
que ajude a:

 ¡  Melhorar a segurança física e lógica
 ¡  Aumentar a eficiência e a produtividade
 ¡  Reduzir a vulnerabilidade à falsificação
 ¡  Refletir a identidade visual da organização 

Posteriormente, esses objetivos ajudarão a 
determinar os parâmetros do design do cartão.

4

Os objetivos 
do programa 
de cartões de 
identificação 
exercerão uma 
forte influência 
sobre os 
parâmetros 
de desenho 
do cartão de 
identificação.

s

PESSOAS

PRIVACIDADE

PROPRIEDADE 

PRODUTIVIDADE 

RENTABILIDADE 

ORGULHO 

PASSO 1
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Fale com um especialista 
em sistemas de cartão de 
identificação
No início do processo, considere a possibilidade de conversar com um 
especialista em sistemas de identificação por cartão. Não importa se os 
seus cartões se destinam a proteger a sua organização, a promovê-la ou 
aos dois objetivos: os integradores autorizados da HID Global® são um 
recurso excelente para ajudar você a definir e alcançar os seus objetivos.

Estas são algumas perguntas sobre os 
objetivos do cartão de identificação que irão 
ajudá-lo a iniciar a definição dos parâmetros 
de design do cartão de identificação:

 ¡  Quantos funcionários, prestadores de 
serviço e visitantes nós temos? Teremos 
designs de cartão diferenciados para cada 
um?

 ¡  Quantas áreas diferentes da sua organização 
irão interagir com os cartões? Precisaremos 
de níveis diferentes de segurança para 
cada um?

 ¡  O design do cartão precisa cumprir alguma 
regulamentação governamental? 

 ¡  Como verificaremos e autenticaremos a 
identidade de cada portador de cartão? 

COMO FAZER



Uma foto colorida num cartão branco simples 
já não é suficiente. Hoje, com um computador, 
qualquer pessoa pode criar com facilidade um 
cartão de identificação que pareça legítimo. O 
desenho adequado do cartão pode ajudar a reduzir 
sua vulnerabilidade aos cartões de identificação 
falsificados. A incorporação de elementos de 
segurança holográficos que são difíceis de falsificar, 
mas fáceis de autenticar, deve ser o primeiro aspecto 
a ser considerado no desenho de um cartão seguro. 
Há opções para todos os tipos de necessidade 
e orçamento, desde elementos básicos, como 
um simples selo ou marca d’água, até soluções 
sofisticadas, como sobrelaminados holográficos com 
desenho personalizado.

Um integrador autorizado da HID Global pode ser um 
excelente recurso para determinar os elementos de 

segurança para o desenho do seu próximo cartão.

s
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Determine o nível  
de segurança visual

PASSO 2

PESSOAS

PRIVACIDADE

PROPRIEDADE 

PRODUTIVIDADE 

RENTABILIDADE 

ORGULHO 



Os sobrelaminados 
holográficos 
podem conter um 
design holográfico 
já disponível, ou 
você pode criar um 
design personalizado 
para ter ainda mais 
segurança e fortalecer 
sua marca.

O ponto de partida 
para qualquer 
design de cartão 
de identificação 
seguro é uma 
fotografia colorida 
de, no mínimo, 300 
dpi de resolução. 
Do ponto de vista 
do design, quanto 
maior e mais nítida 
for a foto, mais fácil 
será a identificação 
do portador do 
cartão. 

Selos de segurança 
e imagens como as 
que se encontram em 
cartões de crédito, 
podem ser aplicadas 
à superfície do cartão 
ou integradas abaixo 
da superfície para 
proporcionar uma 
segurança ainda 
maior.

Hologramas podem ser aplicados com características 
de segurança de alta tecnologia, desde desenhos com 
microtexto e linha fina (guilloche) até dispositivos 
opticamente variáveis (OVDs), como imagens com 
transformação animada.

t

s

s
s
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Cartões com 
componentes 
eletrônicos 
integrados, 
como cartões 
inteligentes com 
chip de contato 
e sem contato,  
influenciarão o 
design e o tipo da 
impressora que 
será utilizada. 

s
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As tecnologias de cartão que a sua organização 
utiliza influenciarão o desenho do cartão. 

Elas também afetarão a seleção do modelo de  
impressora/codificadora de cartões que será 
utilizada. Mesmo assim você pode criar um cartão 
com aspecto profissional, caso o seu desenho inclua 
tecnologias como:

 ¡ Códigos de barras

 ¡ Cartões inteligentes com contato ou sem contato

 ¡ Antenas de proximidade

 ¡ Tarjas magnéticas 

Tanto no interior como no exterior do cartão, essas 
tecnologias podem alterar as superfícies e dificultar a 
impressão, seja qual for o desenho.

Determine as 
tecnologias necessárias

PASSO 3



A maioria das impressoras tradicionais, 
que imprimem diretamente no cartão, 
não imprimem adequadamente ao redor 
dos contatos dos cartões inteligentes, 

sem risco de danos aos cabeçotes de impressão. A tecnologia Impressão de Alta 
Definição (HDP) imprime até as bordas dos contatos e além da borda do cartão, para 
um aspecto de alta qualidade, sendo ideal para cartões com chip de contato, pois 
garante uma excelente qualidade e não compromete o cabeçote de impressão.

A obtenção de um desenho de cartão de identificação eficaz envolve 
três ítens: funcionalidade, segurança e gráficos. Ao tomar decisões 
sobre esses elementos, é recomendável envolver os especialistas, 
sejam eles de sua equipe de segurança, integradores de sistemas de 
cartões de identificação ou designers gráficos. 

Você planeja utilizar um código de 
barras nas  
suas operações? 

Lembre-se de deixar um espaço 
adequado em torno dele para garantir 
uma leitura sem problemas. Além disso, 
se o código de barras for impresso 
sobre uma cor de fundo, certifique-se de 
que essa cor proporcione um contraste 
suficiente para legibilidade.

Seu projeto envolve um cartão com uma 
tarja magnética? Lembre-se de que esse 
é um dos elementos que têm posições 
fixas em cartões de identificação. 

Os componentes eletrônicos internos 
dos cartões de proximidade criam uma 
superfície irregular no cartão. Para obter 
uma qualidade de imagem uniforme 
em cartões de proximidade e outros 
cartões com tecnologia, considere a 
possibilidade de usar a tecnologia de 
Impressão de Alta Definição™ (High 
Definition Printing) .  

s
s

s
s

s
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COMO FAZER
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Para ter eficácia máxima, explore ambas 
orientações vertical e horizontal. 

Não existe uma resposta correta. Ao dispor os 
elementos gráficos do cartão em torno dos 
elementos tecnológicos (que, em geral, não podem 
mudar de lugar), faça a si mesmo perguntas como:

 ¡  De que forma o cartão será melhor apresentado e  
mais utilizado?  

 ¡ Onde ficam os componentes eletrônicos do 
cartão?

 ¡  O cartão precisará de um furo para uma presilha  
ou um cordão? 

¡  No cartão serão impressas informações 
importantes que, com o tempo, podem se 
desgastar devido à abrasão causada pelo 
movimento de passá-lo pelo leitor? Nesse caso, 
considere a possibilidade de acrescentar um  
sobrelaminado de proteção.

Não se esqueça! 
Se você for colocar 
um gancho 
para o cordão 
diretamente no 
cartão, terá que 
incluir um orifício. 
O furo não deve 
ser feito na área 
contendo o 
logotipo de sua 
organização.

s

Determine a orientação e 
o layout do seu cartão de 
identificação
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Divida o seu cartão com 
uma grade e primeiramente 
posicione os elementos fixos 
(ou seja, chips de contato 
se for um cartão inteligente, 
tarjas magnéticas, elementos 
de segurança visual ou furos). 
Talvez você decida que a 
frente e o verso precisam ter 
orientações diferentes, por 
questão de segurança.

s

Muitas empresas usam as duas orientações para 
ajudar a verificação rápida. Cartões verticais totalmente 
funcionais são utilizados por funcionários em tempo 
integral. Cartões horizontais, menos funcionais, são 
usados por visitantes e prestadores de serviço..s
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Ao projetar o seu cartão de identificação, tenha 

em mente que ele é mais do que um simples 

dispositivo de segurança e uma ferramenta 

funcional — também é uma extensão da imagem 

e marca da sua organização. Um cartão atraente 

e profissional reforçará a mensagem correta em 

relação à sua organização e seus funcionários. 

Além disso, como um cartão bem projetado tem 

maior probabilidade de ser utilizado, ele contribuirá 

bastante para garantir a eficácia do programa de 

cartões como um todo. 
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Selecione os gráficos e uma 
tipologia para o seu cartão

PASSO 5

As fontes são um conjunto de caracteres e o estilo de 
uma tipologia específica.



Cores brilhantes normalmente 
funcionam melhor. Cores escuras 
podem prejudicar a legibilidade. 
Da mesma forma, planos de fundo 
em tons pastéis podem parecer 
desbotados. 

Um plano de fundo texturizado é 
melhor para minimizar as falhas na 
superfície do cartão do que planos 
de fundo lisos.

Cores contrastantes são usadas 
frequentemente para indicar 
níveis diferentes de acesso ou de 
segurança.

Normalmente, a foto do portador 
do cartão é o elemento básico. Por 
isso, é importante usar imagens 
com pelo menos 300 dpi e fotos 
com o maior tamanho possível. 

Uma boa fonte facilita a leitura, 
permitindo uma autenticação 
fácil e precisa. Fontes “sans serif” 
funcionam melhor. 

É recomendável usar somente 
uma ou duas fontes. O excesso de 
fontes pode dificultar a leitura do 
cartão. 

Empresas de bancos de imagens on-line podem ser 
um recurso valioso para conceber cartões de aparência 
profissional com imagens dinâmicas.

t

s
s

s
s

s
s
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Agora que você investiu tempo no desenvolvimento 
de um design personalizado para os seus cartões 
de identificação, é importante escolher a correta 
impressora/codificadora de cartões para ajudar a 
concretizar esse desenho. Se o seu cartão conta 
com a tecnologia simples de tarja magnética, ou 
não tem nenhuma tecnologia eletrônica, considere a 
possibilidade de usar uma tecnologia de impressão 
tradicional diretamente no cartão (DTC®). Se o cartão tem 
componentes tecnológicos integrados, ou se a qualidade 
da imagem é extremamente importante, considere 
a possibilidade de usar a tecnologia High Definition 
Printing™ (HDP®).
Dependendo do modelo, as impressoras HDP podem 
ter um cabeçote de impressão de 300 dpi ou 600 dpi. 
Para obter uma qualidade superior de texto e imagem, 
a impressão em alta resolução com 600 dpi é altamente 
recomendável. Com 600 dpi, as cores e as imagens são 
vibrantes, o texto e o código de barras são nítidos – até 
mesmo caracteres precisos e complexos, como kanji, 
caracteres árabes e cirílicos são definidos claramente e 
fáceis de ler.
Independentemente do design do cartão, há várias 
opções de impressão, codificação e laminação 
disponíveis para suprir suas necessidades sob demanda.

Acesse hidglobal.
com/products/
card-printers/
fargo para obter 
mais informações 
sobre opções de 
soluções confiáveis 
de impressão, 
codificação e 
laminação que 
podem ajudar 
a concretizar 
o desenho do 
seu cartão de 
identificação.

s
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Imprima, codifique e lamine 
os cartões de identificação

PASSO 6



Conhecer os componentes e recursos do sistema 
de identificação por cartão o ajudará a projetar um 
cartão que utilize o sistema do modo mais vantajoso 
para você.

t

Como ficaria o seu novo 
design num cartão em 
alta definição? Como o 
próprio nome indica, as 
impressoras de alta definição 
proporcionam a maior 
qualidade de impressão 
disponível no mercado atual 
de impressoras de cartões. 
Desde identificações simples 
com foto até cartões com 
tecnologia de alta segurança, 
a tecnologia HDP ajuda o 
desenho a se destacar no 
cartão.

s

As avançadas impressoras 
de cartões de identificação 
vão além de imprimir cartões 
— elas podem codificar 
várias tecnologias e fazer a 
laminação, tudo num único 
passo..

s

Um sobrelaminado holográfico permite acrescentar ao 
cartão uma camada de desenho rico em gráficos que 
melhora significativamente a sua segurança e durabilidade.

s

Um software adequado para 
emissão de cartões pode gerenciar 
e aumentar a eficiência da criação e 
produção de cartões de identificação.

s
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Teste a qualidade da 
imagem e as funcionalidades 
de seus cartões
Garanta o sucesso do projeto de seus cartões, 

realizando testes abrangentes antes de uma 

implementação em larga escala. Identificar 

problemas de desempenho nesse momento 

poupará bastante tempo e dinheiro. Aspectos a 

serem verificados:

 ¡  A qualidade da imagem é uniforme? 

 ¡  Os dados do cartão são lidos corretamente em 

todos os pontos de verificação?

 ¡  Se você está usando os cartões para rastrear 

atividades, esses dados estão sendo transmitidos 

com precisão para os seus sistemas? 

Parabéns! Após testar o sistema de cartão de 

identificação em todos os pontos do processo, você 

pode prosseguir com confiança.

As cores, as 
imagens e o texto 
foram impressos 
de forma precisa, 
conforme 
planejado? 
Invista tempo 
extra para realizar 
isso corretamente. 
Os cartões de 
identificação e 
o seu desenho 
ficarão à vista por 
muito tempo.

s
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Se você testar o desenho do cartão com a impressora 
que pretende utilizar, não haverá surpresas durante a 
produção em massa dos cartões. 

Faça o ajuste das imagens como 
desejar, por meio de programas 
de edição e das configurações da 
impressora.

COMO FAZER

s

O novo cartão 
de identificação 
elevará o nível 
da segurança, 
produtividade 
e eficiência da 
sua organização.

s

s
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Todas as organizações 
têm capacidade para 
criar cartões dinâmicos, 
eficazes e seguros. 

Não existem duas organizações 

que sejam exatamente iguais, 

mas muitas delas têm metas e 

desafios semelhantes em termos de 

proteção de ativos e aumento da 

produtividade. 

Veja alguns modelos de cartões na 

galeria de cartões de identificação. 

Esses modelos podem oferecer a 

inspiração que você precisa para 

melhorar a sua solução específica.

Galeria de cartões de identificação 
MODELOS DE SOLUÇÕES EFICAZES EM CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO



clubes fitness factory 
colégio baxter
globe labs, inc.
condado de hayes 
universidade de monroe 
axess internet, pllc. 
colégio garfield 
colégio armstrong 
academia fitness 4 life 
universidade de mount 
view 
agência de serviços 
ambientais 
rede escolar de oakfield 
blue wave software, inc. 
aeroporto mckinley 
club physique 
media wide publishing 
wilson mayer 
triad manufacturing 
metro transit



Os alunos e a 
equipe da MVU 
têm um acesso 
fácil e rápido 
à biblioteca, 
a materiais 
do centro 
de mídia e a 
equipamentos 
recreativos 
— tudo isso 
graças à leitura 
prática de 
um código de 
barras em 2D.

A identidade 
do aluno e 
o saldo da 
conta da 
mensalidade 
— lidos por 
meio do chip 
do cartão 
inteligente 
— devem ser 
verificados 
para que 
ele possa se 
matricular nas 
aulas de cada 
semestre.

A Universidade 
de Mount View 
conseguiu 
amortizar parte 
dos custos de 
impressão dos 
cartões por 
meio de uma 
parceria de 
patrocínio com 
o FastBank. A 
tarja magnética 
do cartão 
oferece a alunos 
e professores 
o acesso aos 
terminais de 
autoatendimento 
do FastBank  
em todo o 
campus.

Os 
números de 
identificação 
dos alunos são 
usados para 
autenticar o 
usuário em 
instalações 
legadas do 
campus que 
ainda não 
contam com 
avançados 
equipamentos 
de leitura de 
cartões. 

Não há forma melhor para reforçar a sua reputação como um 
dos mais prestigiosos e belos campus do país do que escolher 
um sobrelaminado holográfico personalizado para acompanhar 
uma fotografia de fundo do renomado Mount View Park.

Colégio e universidade 
MOUNT VIEW UNIVERSITY: uma universidade de artes cênicas altamente conceituada 
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PRINCIPAIS OBJETIVOS:  transações financeiras, acesso às instalações, 

prevenção de fraudes, fortalecimento da marca
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Educação de ensino fundamental e médio  
STONE RIDGE SENIOR HIGH: um colégio de ensino médio de grande porte 

O código de 
barras do 
cartão é lido 
no início de 
cada aula para 
automatizar 
o controle de 
presença da 
escola. Em 
emergências, 
isso pode 
fornecer 
informações 
logísticas muito 
importantes 
para os 
socorristas.

Uma boa 
foto ajuda os 
funcionários 
a verificar 
instantaneamente 
que o portador do 
cartão é aluno da 
escola.

Com uma 
simples 
passagem 
da tarja 
magnética, 
os alunos 
podem pagar 
a refeição, 
registrar a 
saída de livros 
da biblioteca 
e acessar 
instalações 
esportivas 
após o horário 
escolar.

Desenhos 
nítidos e 
coloridos 
melhoram 
e reforçam 
a imagem 
da escola. 
Além disso, 
os alunos 
gostam de 
exibir as cores 
de sua escola.

O cartão 
atua como 
um ingresso 
durável e 
reutilizável 
para todos 
os eventos 
esportivos 
e outras 
atividades da 
escola.

O diretor e 
o conselho 
de alunos 
concordaram 
em incluir 
o código 
de conduta 
em todos os 
cartões.

GALERIA DE CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO

PRINCIPAIS OBJETIVOS:  cantina sem pagamento em dinheiro, controle de 

presença, orgulho escolar, rastreamento de livros e equipamentos



Os níveis variados 
de segurança 
são comunicados 
à equipe de 
segurança por meio 
de um sistema 
codificado por 
cores em destaque 
na frente do cartão.

O chip 
do cartão 
inteligente 
permite, em 
questão de 
segundos, 
mudanças na 
habilitação 
de segurança 
para o acesso 
às instalações 
e à rede 
conforme a 
necessidade 
de cada 
evento.

Uma boa foto 
do portador na 
frente do cartão e 
uma sutil imagem 
monocromática 
duplicada no 
verso são formas 
fáceis e eficazes 
de combater 
falsificadores que, 
talvez, olhem 
somente a parte 
frontal do cartão de 
identificação.

Os grafismos 
nítidos e 
coloridos 
da bandeira 
dos EUA se 
destinam a 
demonstrar 
um nível de 
patriotismo e 
orgulho dos 
portadores 
do cartão.

O uso de várias 
tecnologias num 
único cartão 
— códigos 
de barras 
unidimensionais 
e bidimensionais, 
um chip 
inteligente, tarja 
ótica e antena 
— se destina a 
interagir tanto 
com sistemas 
novos quanto 
com sistemas 
legados em 
instalações de 
sofisticação 
variada.

Governo federal 
DIVISÃO DE SEGURANÇA DOS EUA: uma agência governamental altamente segura

22

PRINCIPAIS OBJETIVOS:  conformidade com a regulamentação, interoperabilidade 
com sistemas legados, níveis diferentes de segurança 
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A tarja 
magnética 
facilita o acesso 
seletivo aos 
andares do 
edifício. O 
acesso dos 
funcionários 
a andares 
específicos fica 
restrito ao nível 
adequado de 
segurança.

Orgulhoso 
do papel que 
desempenhou 
na iniciativa de 
revitalização da 
região, o Governo 
do Condado de 
Hayes desejava 
utilizar uma 
fotografia 
profissional do 
seu novo edifício 
nos cartões de 
identificação.

O condado usou 
fundos federais 
da Segurança 
Nacional para 
aumentar a 
segurança do 
seu sistema de 
identificação 
por cartão 
acrescentando um 
selo holográfico 
personalizado na 
frente dos seus 
cartões.

Os visitantes 
das áreas 
restritas do 
centro só 
podem entrar 
com um 
acompanhante 
e após a 
verificação 
da foto e 
assinatura do 
funcionário.

Governo estadual e municipal 
GOVERNO DO CONDADO DE HAYES: Um prédio urbano do governo

Para aumentar a 
segurança após 
um incidente 
com um intruso 
no antigo local 
do centro 
governamental, 
o condado 
exigiu a 
identificação  
por foto de 
todos os 
funcionários 
— de juízes a 
porteiros.

GALERIA DE CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO

PRINCIPAIS OBJETIVOS:  controle de acesso, diferentes níveis de segurança, 
fortalecimento da reputação, segurança pública 



Campus corporativo de grande porte 
WILSON MAYER: um conglomerado global de alta tecnologia em engenharia com várias divisões 

A tarja 
magnética do 
cartão pode ser 
reprogramada 
para permitir 
o acesso 
temporário 
às instalações 
durante projetos 
de longo prazo.

Todos os elementos do cartão de identificação, 
inclusive o chip inteligente, são compatíveis com a 
norma FIPS 201 — garantindo que a WilsonMayer 
seja aprovada para trabalhar para agências 
governamentais de todos os níveis.

Um sobrelaminado 
holográfico 
personalizado 
fornece uma 
camada de 
segurança 
sofisticada e 
protege contra raios 
UV — ajudando 
a proteger o 
investimento 
realizado pela 
empresa em 
milhares de cartões.

A WilsonMayer, 
que foi vítima 
de um recente 
incidente de 
espionagem 
industrial, 
incorporou a 
biometria e um 
chip inteligente 
para controlar 
o acesso dos 
funcionários 
aos andares 
sensíveis de sua 
sede corporativa. 
Observe a 
identificação 
visual codificada 
por cores da 
habilitação de 
segurança.

A WilsonMayer 
incorporou pilares de 
mármore ao plano 
de fundo dos cartões 
como uma referência 
sutil à grande 
experiência da 
empresa no trabalho 
com agências 
governamentais.

O complexo 
holograma 
de “turbina” 
em torno do 
logotipo da 
WilsonMayer 
reforça as 
origens da 
empresa na área 
de engenharia 
espacial.

24

PRINCIPAIS OBJETIVOS:  segurança ultra-elevada, durabilidade do cartão, 
conformidade  governamental, controle de acesso 



A Triad Manufacturing 
assumiu o compromisso 
de fornecer aos clientes 
produtos com a mais 
alta qualidade possível, 
por meio de funcionários 
qualificados e dedicados, 
produtos patenteados e 
processos de fabricação 
de última geração. Os 
funcionários da Triad 
atendem os clientes 
com o mais alto nível 
de profissionalismo e 
conhecimento técnico 
do setor.
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Campus corporativo de grande porte 
WILSON MAYER: um conglomerado global de alta tecnologia em engenharia com várias divisões 

Empresas de pequeno e médio porte 
TRIAD MANUFACTURING: Uma empresa de manufatura em crescimento

Os funcionários 
de campo fazem 
a leitura de 
seus códigos de 
barras no início 
das visitas de 
serviço para iniciar 
um sistema de 
rastreamento 
de projeto do 
cliente na sede 
corporativa.

A Triad optou por 
um selo holográfico 
como elemento 
dissuasivo rentável 
contra a falsificação 
de cartões, já 
que sua ausência 
evidenciaria um 
caso de falsificação.

A fusão recente 
deu origem a uma 
nova missão da 
empresa que agora 
é exibida com 
orgulho no verso. 
Todo funcionário 
carrega um cartão 
de identificação 
e portanto leva 
consigo a missão. 

A utilização de um 
logotipo grande 
da empresa na 
frente do cartão 
desempenha um 
papel importante 
no fortalecimento 
da nova 
identidade visual 
da empresa após 
uma aquisição 
corporativa.

A passagem da 
tarja magnética 
antes da utilização 
dos serviços 
da central de 
cópias rastreia 
automaticamente 
os montantes para 
o centro de custos 
adequado.

GALERIA DE CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO

PRINCIPAIS OBJETIVOS:  controle de ponto, controle de inventário, segurança do 
cartão,  fortalecimento da marca 



Assistência médica
HOSPITAL INFANTIL: um dos maiores hospitais pediátricos do país

Um rosto sorrindo 
e formas de 
animais na frente 
do cartão ajudam 
a proporcionar 
uma medida de 
conforto aos 
jovens pacientes 
do hospital.

Novas medidas 
para a segurança 
dos pacientes 
exigem que os 
cuidadores façam 
a leitura do 
código de barras 
de seus cartões 
e, em seguida, do 
prontuário dos 
pacientes, antes 
da administração 
de medicamentos. 
Posteriormente, 
essas informações 
são transmitidas 
para um banco de 
dados central de 
pacientes.

O selo 
holográfico 
personalizado 
do cartão não 
fornece apenas 
uma forte medida 
de segurança, mas 
também costuma 
ser um ponto 
de partida para 
a comunicação 
entre a equipe 
do hospital e 
pacientes tímidos.

As cores e o 
design simples 
do cartão foram 
escolhidos devido 
à capacidade 
de comunicar o 
foco do hospital 
pediátrico.

A tarja magnética 
restringe o acesso 
a andares e 
reduz o tráfego 
indesejado nas 
unidades de 
terapia intensiva 
do hospital.

O CEO solicitou 
que a declaração 
de missão do 
hospital fosse 
incluída no verso 
do cartão “como 
um lembrete 
diário da 
importância de 
nossa missão”. 
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PRINCIPAIS OBJETIVOS:  controle de acesso, segurança, rastreamento de 
dados, fortalecimento da  marca, experiência do paciente
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A academia 
optou por 
incluir um selo 
holográfico 
personalizado 
no cartão como 
uma forma 
graficamente 
interessante de 
proteger contra 
a falsificação 
e combater a 
fraude.

A tarja 
magnética 
facilitou a 
introdução 
dos níveis de 
associado 
prata, ouro e 
platina que 
fornecem 
acesso a 
seções 
especiais de  
cada local.

Como novata 
no ramo de 
academias, 
repleto de 
concorrentes, 
a Fitness 4 
Life busca 
arrojadamente 
fortalecer sua 
marca e missão 
junto aos 
membros em 
potencial e os 
já existentes.

Um código de barras para entrada/saída rastreia o uso 
pelos seus associados e fornece à academia informações 
valiosas que são utilizadas para iniciar estratégias 
de conservação de membros após períodos de não 
utilização.

A tarja magnética vincula o cartão ao perfil de cada 
associado e fornece reforço positivo e incentivo às 
pessoas nos equipamentos de exercício conforme elas se 
aproximam de suas metas de fitness.

Adesão e Fidelidade 
ACADEMIA FITNESS 4 LIFE: uma nova e ambiciosa rede de academias

GALERIA DE CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO

PRINCIPAIS OBJETIVOS:  controle de presença, acesso a equipamentos, 
combate a fraudes,  fortalecimento da marca 



Do governo para o cidadão:  
identificação nacional
PAÍS FICTÍCIO (“UTOPIA”): uma nação com uma população de 25 milhões de cidadãos

Os elementos 
visuais de 
segurança 
(VSEs) pré-
impressos 
incluem a 
linha fina e o 
microtexto 
para aumentar 
a segurança.

Personalizados 
com imagens 
impressas a 
laser, tanto 
coloridas quanto 
em preto e 
branco, do 
portador do 
cartão para 
autenticação 
One-2-One™.

Uma única identidade por pessoa na forma de um cartão de identificação 
nacional é o elemento fundamental da cidadania em Utopia. A 
implementação de uma combinação de armazenamento seguro de dados 
e segurança visual em camadas protege os dados pessoais e combate 
a fraude. Uma imagem personalizada da bandeira do país inspira um 
sentimento de orgulho cívico.

A gravação a laser possibilita vários recursos de segurança, como relevo na 
superfície para autenticação tátil, microtexto detalhado e personalização 
lenticular tal como múltiplas imagens a laser (MLI) – tudo isso garante que os 
cartões sejam altamente seguros e resistentes à falsificação.

A biometria 
da impressão 
digital é 
acrescentada 
ao cartão 
para uma 
autenticação 
adicional do 
portador do 
cartão.

O uso de várias 
tecnologias 
num único 
cartão, como 
tarja magnética 
e código 
de barras, 
fornece uma 
comprovação do 
direito ao voto 
e o acesso a 
diversos serviços 
das agências 
governamentais. 

Por meio do armazenamento seguro de dados, 
é possível conservar uma grande quantidade 
de informações diretamente no cartão, como 
imagens, certidões de nascimento e dados 
demográficos.

PRINCIPAIS OBJETIVOS:    identidade dos cidadãos, acesso a serviços 
governamentais, prevenção de apropriação da identidade, orgulho nacional

Identificação nacional
Sobrenome
ANDERSON
Nome
JANE
Data de 
nascimento
10/06/1980
Natural de
UTOPIA
Data de 

expiração
31/12/2019

Assinatura do portador

Nacionalidade
UTO
Sexo
F
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ANDERSON, JANE
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Transporte
GO TRANSIT: uma empresa que fornece transporte em veículos leves sobre trilhos e ônibus para uma 
cidade metropolitana.

Do governo para o cidadão:  
identificação nacional
PAÍS FICTÍCIO (“UTOPIA”): uma nação com uma população de 25 milhões de cidadãos

Grafismos 
personalizados 
oferecem à 
GO Transit a 
oportunidade 
de aumentar 
a receita por 
meio da maior 
visibilidade 
da marca e da 
consequente 
fidelização dos 
clientes. 

As empresas 
de transporte 
que suportam 
a praticidade 
dos passes 
recarregáveis 
sem uso de 
dinheiro 
podem obter 
um aumento 
no número de 
passageiros 
clientes.

Os bilhetes de transportes nos cartões inteligentes garantem 
que as transações sejam altamente seguras e combatem a 
fraude de bilhetes falsificados em papel. Os passes de transporte 
também aumentam a eficiência e a praticidade para os 
consumidores.

Uma simples 
leitura do 
código de 
barras 2D 
dá acesso a 
vários meios 
de transporte, 
como ônibus e 
veículos leves 
sobre trilhos.

Cartões  
seguros, 
reutilizáveis e 
recarregáveis 
têm como 
resultado 
a redução 
significativa 
dos custos e 
das despesas 
manuais 
associadas à 
manutenção 
de sistemas 
de emissão de 
bilhetes em 
papel.

PRINCIPAIS OBJETIVOS:  passes de transporte recarregáveis, prevenção de 
fraudes em bilhetes, reconhecimento e fidelização da marca

Christina 
Saunders
EMISSÃO 05 JAN 2017
PASSE 643-664-876

Christina Saunders



PESSOAS

PRIVACIDADE

PROPRIEDADE 

PRODUTIVIDADE 

RENTABILIDADE 

ORGULHO 

Observações
Use estas páginas para fazer anotações durante o 

desenvolvimento do seu cartão de identificação. 
Atue com confiança!
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