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Apresentação 

Esse documento tem o objetivo de apresentar diretrizes básicas de aplicação e 
utilização correta da marca Unimed. 

 

É muito importante que as orientações aqui apresentadas sejam seguidas 
rigorosamente para que possamos ter uma uniformidade na comunicação visual da 

cooperativa. 



LOGOTIPO | HORIZONTAL 

Aplicação Principal 
Esta é a principal versão da 
marca Unimed e deve ser 
sempre priorizada. 

 
Jamais aplique o logo na vertical. Qualquer dúvida envie um e-
mail para _comunicacao@unimedrio.com.br 

Nosso banco de logotipos pode ser baixado pelo link no final da 
apresentação. 



LOGOTIPO | SELO COMPACTO 

Deve ser utilizado somente 
quando não for possível inserir 
o selo horizontal. 

 
Jamais aplique o logo na vertical. Qualquer dúvida envie um  
e-mail para  _comunicacao@unimedrio.com.br 

Nosso banco de logotipos pode ser baixado pelo link no final da 
apresentação. 



LOGOTIPO | ZONA DE SEGURANÇA 

Zona de Segurança 
A medida usada para definir a 
zona de segurança é igual à 
largura da letra "U" da palavra 
Unimed.  

Esse espaço deve ser respeitado 
em todas as aplicações. 
 

Nosso banco de logotipos pode ser baixado pelo link no final da 
apresentação. 



LOGOTIPO | REDUÇÃO MÁXIMA 

Os logotipos não podem ser reduzidos além das medidas 

informadas acima 

 

Nosso banco de logotipos pode ser baixado pelo link no final da apresentação. 



LOGOTIPO | PROIBIÇÕES 

ATENÇÃO: 

O logotipo possui um traçado branco. 
Esse traçado não pode ser retirado, ele faz parte 
da marca e deve estar todas as suas aplicações. 

Alterar o box, cor ou usar 
apenas a palavra do logotipo 

Alterar fonte ou símbolo 
do logotipo 

Retirar, alterar ou 
acrescentar elementos 
ou palavras ao logotipo 

Utilizar apenas o pinheiro 
como logotipo ou símbolo. 

Ele é o símbolo do 
cooperativismo e não da 

Unimed 

Esticar, comprimir 
ou girar em 
qualquer ângulo 

Utilizar Logotipos 
desatualizados 

Aplicar qualquer 
efeito sobre o 

logotipo 



LOGOTIPO | ASSINATURA (SLOGAN) 

A assinatura "Cuidar de você. 
Esse é o plano." deverá ser 
aplicada sempre acima do 
logotipo Unimed. 

O espaçamento entre a assinatura e o 
logotipo equivale a letra "n". 

Nosso banco de logotipos pode ser baixado pelo link no final da 
apresentação. 



SELO ANS 

Todas as publicações, digitais ou 
impressas, devem possuir 
OBRIGATÓRIAMENTE o selo da 
ANS com nosso número de 
registro. 
 
Este selo pode ser aplicado em posição horizontal 
ou vertical e em tamanho reduzido, desde que a 
leitura dos números não seja prejudicada. 

 

Qualquer dúvida envie um e-mail 
para _comunicacao@unimedrio.com.br 

Nosso banco de logotipos pode ser baixado pelo link no final da 
apresentação. 



TIPOGRAFIA | FONTES 

A Unimed-Rio possui fontes próprias 
que são utilizadas para fortalecer a 
marca. 

As famílias tipográficas Trebuchet MS ou Calibri devem 
ser utilizadas em todos os materiais digitais Unimed onde os 
textos ficam editáveis, como e-mails e pacote Office (Word, 
PPT, Excel, etc). 

 
Jamais use fontes que não fazem parte da tipografia da Unimed-Rio. Qualquer 
dúvida envie um e-mail para  _comunicacao@unimedrio.com.br 

Nosso banco de fontes pode ser baixado pelo link no final da apresentação. 



CORES INSTITUCIONAIS | PRIMÁRIAS 

Nossa paleta de 
cores pode ser 
baixada pelo link 
no final da 
apresentação. 



CORES INSTITUCIONAIS | PRIMÁRIAS 

Nossa paleta de 
cores pode ser 
baixada pelo link 
no final da 
apresentação. 



FOTOGRAFIAS | PERMITIDAS 
Fotografias posadas e 
olhando para a câmera 
são permitidas desde que 
elas sejam espontâneas e 
em ambientes e situações 
reais e naturais. 
Mostrando leveza e 
naturalidade. 

A utilização do filtro Multiply* 
está liberada em elementos 
e/ou formas gráficas sobre 
fotos. 

As cores utilizadas devem 
pertencer a paleta Unimed 

É permitida a utilização de 
imagens com efeito 
degradé, desde que seja 
sobre fundo branco e 
nunca sobrepondo outra 
imagem. 

Utilização do filtro com 
gradiente e cores sólidas 
(100%) da paleta Unimed.  

É permitido a interação de 
emojis com imagens, desde 
que as imagens não 
reflitam em montagem e 
que interajam com a 
imagem sem interferir no 
contexto. 

NOSSOS EMOJIS SÃO EM 
FLAT DESIGN.  

Também é permitido utilizar 
transparência nas formas 
gráficas. (Reduzir a opacidade 
de uma cor sólida (paleta 
Unimed) até no máximo 
70%, ou seja, variar a 
transparência de 100% (cor 
completamente sólida) até 
70% de opacidade. 



FOTOGRAFIAS | PROIBIDAS 
Fotografias com poses 
“montadas” e artificiais 
não são permitidas. 
A mãe olha para a câmera 
e o bebê vai para o outro 
lado. 

Não utilizamos fotografias 
qualquer tipo de filtro. 

Para efeito multiply, não é 
permitido utilizar o filtro 
sobre o rosto das pessoas 
nem sobre toda a foto.  

Não utilizamos fotografias 
recortadas 

Na imagem acima o elemento 
gráfico faz parte da imagem 
(cabeça das pessoas), o que 
não é permitido. 

NUNCA UTILIZAMOS EMOJIS 
3D 

  
 

Não é permitido imagens 
onde elementos sejam 
criados graficamente para 
interagir diretamente com o 
modelo, como na fotografia 
de um homem fingindo estar 
levantando um peso. 

É proibido interações diretas 
que caracterize uma 
montagem e a utilização 
isolada ou em qualquer outra 
situação. 
MONTAGENS 3D NÃO SÃO 
PERMITIDAS 



GRAFISMOS 

Nossos grafismos tem como função servir de 
apoio aos nossos materiais. Inspirados na 
linguagem pictográfica, os grafismos são 
simples, descontraídos, amigáveis e criativos. 
Além disso, a continuidade da linha dá uma 
dimensão orgânica à nossa linguagem. Estes 
pictogramas funcionam como um poderoso 
facilitador na comunicação, deixando-a mais 
eficiente e ao mesmo tempo menos formal.  
 

Qualquer dúvida envie um e-mail para  _comunicacao@unimedrio.com.br 

Nosso banco de grafismos pode ser baixado pelo link no final da apresentação. 



MASCOTES / SÍMBOLOS 

A Unimed-Rio não possui 
nenhum mascote ou símbolo. 
Qualquer dúvida envie um e-mail para  _comunicacao@unimedrio.com.br 

O pinheiro não é o símbolo da Unimed. Ele é o símbolo do 
cooperativismo e não pode ser utilizado de forma isolada. 



ILUSTRAÇÕES 

O estilo visual gráfico definido para as 
diretrizes de ilustração Unimed é o 
flat design, ou seja, desenhos 
compostos por detalhes com estética 
visual minimalista e que valorizam a 
simplicidade.  
Qualquer dúvida envie um e-mail 
para _comunicacao@unimedrio.com.br 

Nosso banco de grafismos pode ser baixado pelo link no final 
da apresentação. 



APLICAÇÕES 

Nas próximas páginas relacionamos alguns modelos de 
aplicações que respeitam nossa Central da Marca e que podem 
servir de orientação para produções. 
 
Desde que nossas regras de marca sejam respeitadas, a 
criatividade é livre para criação de peças publicitárias e 
informativos. Em caso de dúvidas, sinta-se a vontade para 
procurar nossa equipe de designers através do e-mail: 
_comunicacao@unimedrio.com.br 



APLICAÇÕES | MÍDIAS SOCIAIS 



APLICAÇÕES | MÍDIAS SOCIAIS 



APLICAÇÕES | DIGITAL 



APLICAÇÕES | DIGITAL 



APLICAÇÕES | IMPRESSOS 



LINK DOWNLOAD ARQUIVOS | ID VISUAL 

Através deste link você terá acesso ao 
nosso banco de logotipos, cores, 
tipografia, grafismos e ilustrações: 

 

http://unimed.me/W9-xG 

Qualquer dúvida envie um e-mail para _comunicacao@unimedrio.com.br 

 



Obrigado! 

Área de Comunicação e Marketing 
_comunicacao@unimedrio.com.br 


