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 A marca é um dos bens mais preciosos de uma empresa. Ela existe para ser vista e 
lembrada pelos consumidores, identificando-se com os produtos, serviços e valores que 
representa. Isso torna a identidade visual uma ferramenta importantíssima nos processos de 
marketing de uma empresa.
 Este manual objetiva normatizar e facilitar a aplicação da marca HÁGIL de modo 
consistente e homogêneo nos diversos meios e mídias existentes, fortalecendo a marca no 
mercado.
 Os padrões apresentados neste manual devem ser seguidos precisamente para uma 
representação fiel da marca HÁGIL em todos os meios de comunicação.

A MARCA HÁGIL 

Introdução
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 Esta versão original da marca HÁGIL deve ser utilizada em toda a comunicação, 
publicidade, material promocional, mídias sociais e outros meios, sempre que impresso ou 
reproduzido em policromia.
 O logo da HÁGIL deve ser sempre reproduzido do seu arquivo digital original fornecido 
pela HÁGIL. 
 NÃO É PERMITIDO redesenhar o logo HÁGIL ou reproduzí-lo manipulando suas 
formas ou cores, pois podem comprometer a imagem da empresa. Tenha cuidado para não 
achatar ou esticar a logo ou qualquer elemento desproporcionalmente. 

O USO DO LOGOTIPO 

Versão preferencial
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 As cores utilizadas no logo da HÁGIL são o AZUL E VERDE. Estas são as cores padrão 
para a maioria das impressoras utilizadas em escala mundial. 
 Ao usar a separação em 04 cores CMYK, respeitar os valores representados ao lado de 
cada uma, para uma reprodução fiel do logo e suas cores nos materiais impressos.

PADRÃO CROMÁTICO 

Padrão cromático

PANTONE 540 C
C:100 M:81 Y:31 K:51
R:0 G:42 B:92

C:39 M:0 Y:98 K:0
R:171 G:208 B:71
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 Não usar outras fontes em hipótese alguma, mesmo que similar, na representação da 
logo da Hágil Terapêutica. A fonte original da logo deve ser sempre utilizada e preservada.
 

A TIPOGRAFIA

Tipograa
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MARGEM DE SEGURANÇA

Margem de segurança
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 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adi-
piscing elit, sed 
do eiusmod 
tempor incidi-
dunt ut labore 
et dolore mag-
na aliqua. Ut 
enim ad minim 
veniam, quis 
nostrud exerci-
tation ullamco 
laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum do-
lore eu fugiat 
nulla pariatur. 
Excepteur sint 
occaecat cupi-
datat non proi-
dent, sunt in 
culpa qui officia 
deserunt mollit 
anim id est la-
borum Lorem 
ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor. 

 É importante que haja uma margem de segurança distanciando o logo de outros 
elementos que compõe a comunicação visual. A margem de segurança assegura que 
elementos como textos, imagens ou outros elementos não se sobreponham à marca e 
prejudiquem sua visualização. É de suma importância que haja um espaço mínimo em torno da 
marca para garantir uma melhor visualização do logo.
 Importante: o logo HÁGIL nunca deve ser aplicada em tamanho menor que a de outras 
marcas em assinaturas conjuntas.
 Na hora de definir quais e como as assinaturas serão aplicadas, a principal regra é: use 
o bom-senso. O excesso de marcas prejudica a estética da peça e não traz benefício nem ao 
patrocinador, nem ao patrocinado.



 Esta versão é de uso restrito da Hágil Terapêutica e deve ser evitada na comunicação 
institucional, devendo ser usada apenas quando o material apresentar limitações técnicas 
quanto ao número de cores a serem impressas.
 Indicada apenas para materiais ou documentos internos de uso diário e restrito, 
impressos em PB.

LOGO EM  TONS DE CINZA

Versão tons de cinza
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 A logo HÁGIL pode ser aplicada sobre diversos fundos e imagens. Entretanto, deve-se 
ficar atento ao contraste e à legibilidade da mesma em relação ao fundo para que tenha uma 
boa visualização.
 Quando necessário, no caso de imagens que comprometam a leitura de todos os 
elementos da marca, utilizar um suporte branco.
 Deve-se manter uma área de não interferência em torno do logo HÁGIL, como distância 
mínima entre a marca e qualquer outro elemento visual. A distância mínima a ser respeitada 
como o exemplo.

USO EM FUNDOS DIVERSOS

Aplicações sobre fundos
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Uso Incorreto
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CORRETO

CORRETO

CORRETO

INCORRETO

INCORRETO

INCORRETO

Ao aplicar o logo HÁGIL  em materiais 
cuidado com distorções de qualquer tipo. 
Aplicar o logo sempre do arquivo original, 
fornecido pela Hágil Terepêutica  e em suas 
devidas proporções. 

Não modificar a disposição dos elementos 
da marca Hágil Terapêutica, nem rotacionar, 
espelhar ou substituir qualquer parte da 
logo.

Não usar outras fontes na representação da 
logo da Hágil Terapêutica. A fonte original da 
logo deve ser sempre utilizada. 

NÃO DISTORCER

NÃO MODIFICAR ELEMENTOS

NÃO USAR OUTRAS FONTES

TERAPÊUTICA

Hágil



CORRETOINCORRETO

Não utilizar cores não especificadas neste 
manual para compor a logomarca Hágil 
Terapêutica.  

NÃO MUDAR AS CORES

Uso Incorreto
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CORRETOINCORRETO

Recomendamos como limite de redução da 
marca Hágil Terapêutica, para impressões 
em off-set, as medidas especificadas ao 
lado. A sua redução além do limite de 25mm 
comprometerá a leitura da marca.

NÃO REDUZIR A LOGO DE 
FORMA DEMASIADA

Redução máxima



Plotagem
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Hagildo

(00) 0000-0000

Nas duas laterais do veículo:

Os animais não devem ser 
recortados entre as maçanetas ou 
frisos das portas.

Entre a base do vidro e a 
Logomarca da Hágil  deve 
haver um espaçamento de 6cm.

Local para Logomarca e 
telefone do distribuidor.A logomarca da Hágil

deve ter no mínimo 33cm 
de altura e vir ao centro da 
primeira porta.

6cm

Aviso Importante:
Os arquivos para plotagem de veículos devem ser 

solicitados e autorizados pelo departamento de 
marketing da HÁGIL TERAPÊUTICA. 



Plotagem
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Na traseira do veículo:

A logomarca da Hágil deve vir 
sempre do lado esquerdo na 
traseira do veículo.

A logomarca e telefone do distribuidor
devem vir sempre do lado direito na 
traseira do veículo.

Hagildo
(00) 0000-0000

Aviso Importante:
Os arquivos para plotagem de veículos devem ser 

solicitados e autorizados pelo departamento de 
marketing da HÁGIL TERAPÊUTICA. 



Arquivos digitais
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São arquivos vetoriais, ‘‘curvas’’ que podem 
ser ampliadas para qualquer dimensão, 
sem perda de qualidade. Pode ser aberto no 
programa Adobe Illustrator e Corel Draw, 
respectivamente.

Uso indicado para materiais impressos em 
geral. Folhetos, embalagens, banners, 
bandeirolas, apostilas, outdoors e outros 
diversos materiais. Também indicado para 
outros materiais como estampas de 
camisetas, sacolas e brindes em geral.

Deve ser usado em apresentações por 
projeção, filmes, vídeos institucionais e 
publicitários e materiais digitais para 
Internet.

Os arquivos originais devem ser solicitados ao 
departamento de marketing da HÁGIL TERAPÊUTICA. 

Não tente redesenhar a nossa logomarca, pois você 
estará arriscando a qualidade da imagem do serviço.

S ã o  a r q u i v o s  ‘ ‘ b i t m a p ’ ’ ( i m a g e n s 
constituídas por pontos) que podem perder 
qualidade se ampliados demasiadamente. 
Podem ser abertos nos programas gráficos 
usuais ou inseridos em programas de 
apresentações (PPT) e texto.

LOGO EM ILLUSTRATOR E COREL MATERIAIS IMPRESSOS

VÍDEOS E INTERNET

OBTENDO OS ARQUIVOS ORIGINAIS

LOGO EM JPEG, PNG E RGB




