
 MANUAL DE APLICAÇÃO DA MARCA



Hospital Risoleta Tolentino Neves

O Hospital Risoleta Tolentino Neves, vem através deste documento consolidar o bem mais 
valioso que uma instituição pode ter: a sua marca.

Através da utilização deste manual, o processo de comunicação da marca será normatizado e 
terá definições claras em relação ao uso da identidade visual, o que é de suma importância na 
consolidação da imagem institucional. Desta forma, o Risoleta é valorizado como instituição de 
saúde, além de transmitir aos diversos públicos uma imagem coerente com o nosso histórico 
de seriedade, organização, competência, inovação, carinho, atenção e respeito às necessidades 
da pessoa humana.

Este manual contempla todos os aspectos relacionados à aplicação da nossa logomarca. O uso 
das regras aqui determinadas irá colaborar diretamente para o fortalecimento da comunicação 
visual da marca, estabelecendo um nível eficaz de entendimento por parte de todos.

Quaisquer modificações e formas de utilização diferenciadas devem ser consultadas e 
aprovadas pela Assessoria de Comunicação Social do Risoleta.

Obrigado.



A marca

Uma conceituação mais humanística da marca é:  uma conexão simbólica e afetiva 
estabelecida entre a Instituição, sua oferta material, intangível e aspiracional e as pessoas para 
as quais se destina.

O  propósito  do  logo  é baseado em  sua  relevância  e forte impacto social,  na  conexão  com  
a representatividade da Instituição. 

A composição entre o ícone e a assinatura  é  a  chave  de  acesso  imediato  ao  universo 
representativo  da  marca.  Provido  de  facilidades  sígnicas,  ele  reuni  a  essência do que  se  
quer  comunicar - o humano como ponto central.  Além de remeter à multiplicidde que o 
Risoleta possui.

A escolha da marca acima foi feita por uma comissão de notáveis, composta pela Profª. Alzira 
de Oliveira Jorge (Diretora Geral), Dra. Mônica Aparecida Costa (Diretora Técnica Assistencial), 
Dagmar Maria Pereira Soares Dutra (Diretora Administrativa), gerentes, assessores e equipe da 
Assessoria de Comunicação Social. 



A Identidade Visual do Hospital Risoleta Tolentino Neves está estruturada a partir de uma 
marca, constituída com base em três princípios:

Princípio da Uniformidade

As submarcas que identificam o Risoleta, seus serviços e áreas são estruturalmente similares, 
visando refletir, em qualquer uma delas, a relação de familiaridade e de integração com a 
marca principal . São levemente diferenciadas, assegurando a personalidade própria de cada 
uma. O uso fiel, exclusivo e uniforme dessas marcas é condição essencial para uma 
comunicação visual bem-sucedida .

Princípio da Legibilidade

A marca  Risoleta deve ser empregada como assinatura e chancela da organização, o que 
equivale a dizer que só cumprem o seu papel se utilizadas de maneira que lhes permitam ser 
lidas e entendidas pelo público, sem distorções de forma, cor ou tamanho.

Princípio da Convivência

Dada a própria natureza da organização, as marca Risoleta convive cotidianamente com outras 
marcas, internas e externas. A regulação dessa convivência entre marcas, na medida do 
possível, pretende resguardar projeção privilegiada ou, ao menos, harmonizada das marcas do 
Hospital Risoleta Tolentino Neves, assegurando-lhes eficácia em sua comunicação . É privilégio 
da marca Risoleta a precedência sobre as outras, quando se tratar de assinatura conjunta, 
conforme hierarquia. 



Assinatura Institucional

A logomarca é a assinatura institucional do Risoleta, e deverá ser usada em todas as suas 
manifestações visuais. Ex.: impressos, formulários,  e-mail etc.



Cor Institucional

Escala PANTONE:  2935 U

Escala CMYK:  98%,  52%,  0%,  0%

Escala RGB:  27 , 95, 170

Escala HEX/HTML:  1B5FAA

O padrão cromático tem o objetivo de padronizar a comunicação e é fundamental para a 
correta manutenção da marca. Com isso, ela ganha força na memória daqueles que 
relacionam-se com ela. Sempre disponibilize  as referências das cores para os fornecedores. Isso 
evitará distorções no padrão cromático nos materiais da empresa. As cores de apoio são 
utilizadas na construção de elementos gráficos de apoio à marca em materiais específicos e, se 
utilizadas, devem ser previamente avaliadas e aprovadas pela Assessoria de Comunicação do 
Risoleta.

A cor institucional deverá seguir o padrão cromático de referência indicado, independente do 
suporte ou tipo de tinta. O resultado não deverá apresentar diferença de tonalidade com a cor 
de referência.



Aplicação em Degradê

Além das cores principais, há graduações destas, como cores de apoio . E ainda há as cores extras, 
emulando os tons principais, conferindo um maior espectro visual de trabalho para o dia a dia 

Prioritariamente a marca que deve ser aplicada nas peças do Risoleta é a que contém a indicação 
em Pantone 2935 U.  

A marca em Pantone será utilizada em aplicação em bordados, silk, pintura em fachadas, 
materiais em madeira, metal, entre outros. A aplicação da marca em degradê poderá ser utilizada 
em peças gráficas e digitais desde que respeite as indicações presentes na página anterior.

Esta é a logomarca preferencial, ou seja, é a principal forma de apresentação da marca Risoleta
e será recomendada sempre em primeira instância, mas somente nos casos onde sua área de
aplicação seja favorecida.

98   52   0   0
CMYK

74   28   0   0
CMYK

72    7   0   0
CMYK

55    21   0   0
CMYK



Área de proteção

A marca Risoleta deve ser aplicada em uma área livre de interferências ou margens - é a área de 
respiro a fim de valorizar a logomarca sem que algum elemento exerça competição pela atenção 
do leitor. O parâmetro definido é a altura da área "X", sendo expressamente proibida a colocação 
de qualquer elemento ou corte nesta área.  A área  “X” correspondente ao quadrado obtido na 
letra O. 



Redução da Marca

Como regra geral, a marca Risoleta não deve ser reproduzida em dimensões menores que:

> 18 mm em materiais impressos (sem a descrição da sigla Hospital Risoleta Tolentino Neves) e
> 29 mm com a desccrição da sigla.
 
> 83 pixels em páginas da web  ou interfaces digitais. 

Estes valores respeitam as dimensões mínimas de redução da marca. 
Se a marca for aplicada em tamanho menor que isso, torna-se ilegível.

1,8 cm2,9 cm 83 pixels



Aplicações da Marca

Quando aplicada sobre fundos de cor clara (incluindo o branco), deve-se manter as cores institucionais da marca.

Aplicação em cores sobre fundo de cor escura, P&B e escala de cinza

Aplicação sobre fundos coloridos e outline

Versão outline com
fundo  Pantone 2935 U

Versão outline em
fundo claro

Fundo Black 30% Escala de Cinza



Aplicação em imagens ou vídeo

Sempre que for necessário aplicar a marca sobre fundos que prejudiquem de alguma forma a sua leitura, o melhor 
recurso será a utilização de um box ou tarja branca de forma a preservar a sua leitura. As medidas do box obede-
cem às mesmas características das descritas em “área de proteção”



Distorção por 
condensação

Distorção por 
transformação

Aplicação em imagem
sem o uso da área de
respiro na cor branca

Aplicação em
fundo degradé

sem legibilidade
sem o uso da marca

em negativo

Aplicações Incorretas

Distorção por 
inclinação

Distorção por 
expansão horizontal

Distorção por 
expansão vertical



Tipografia Institucional

É a família tipográfica com o objetivo de uniformizar as informações escritas e unificar a 
identidade visual do Risoleta. A tipografia institucional tem o objetivo de estabelecer uma 
correspondência entre o logotipo  do Risoleta e as mensagens verbais complementares.

A família tipográfica adotada é a Comfortaa para o alfabeto principal e a Helvetica Neue para o 
alfabeto secundário.

Comfortaa

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !”#$%&/()=?*

Helvetica Neue

abcdefghi jk lmnopqrstuv wx yz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ
1234567890 ! ”#$%&/( )=?*



Esta aplicação deve ser seguida quando for necessário enfatizar 
a parceria existente entre o Risoleta e instituições apoiadoras.

Ex: uso da logomarca Fundep.
A distância deve ser 3x (vide página 7)

Assinatura Institucional



Assinaturas institucionais
completas

A Marca Mãe é a marca corporativa, que funciona como um abrigo para todas as outras marcas, 
produtos e serviços da empresa.  Utilize a logomarca principal acima e em evidência, repsitando 
um espaçamento de 2X acima e entr as logomarcas.

Exemplo: Risoleta em evidência, acima da assinatura Núcleo de Gestão da Qualidade
Espaçamento de 2X entre as aplicações.

Assinatura Institucional

Núcleo de Ensino e Pesquisa Núcleo de Gestão da Qualidade Unidade de Acidente
Vascular Cerebral



A Malha de construção é a organização espacial da logomarca.
A malha deve ser utilizada para a reprodução da logomarca em suportes tridimensionais como
placas, trófeus etc.

O grid de construção delimita sua proporção baseada no módulo “X” (página 5).
A largura corresponde a 7 X e a altura, a 7 módulos (independentemente do tamanho em que a 
marca seja aplicada). As linhas da grade tendem a alinhar as posições dos elementos de forma 
organizada e definida.

7X

7 X

Malha Construtiva



Hospital Risoleta Tolentino Neves

www.hrtn.fundep.ufmg.br

Rua das Gabirobas, 01 - Vila Clóris
Belo Horizonte/MG - Brasil

CEP: 31744-012


