
MANUAL DE IDENTIDADE
Guia da Marca



Introdução

A imagem do HMO é orientada pela nossa visão, pelos 
nossos valores e por nossa missão.

Eles estão no coração de tudo que fazemos, no modo 
como agimos, pensamos e nos relacionamos.

Portanto, estes valores devem estar sempre presentes 
no modo como nos comunicamos.

Para que fique claro como eles são utilizados na prática, 
as Linhas Guia de Comunicação apresentadas neste
Manual estão separadas em duas categorias:

 a)  Linhas Guia Principais 
Aqui você conhecerá os elementos que compõem a logomarca 
HMO, a maneira como ela é construída e quais são os elementos 
que fazem parte da identidade HMO.

 b)   Guia de Aplicação 
Nestas orientações você saberá como utilizar e aplicar 
a logomarca HMO em diferentes situações de Comunicação. 

É essencial que você leia e entenda o Manual antes
de criar qualquer peça de Comunicação do HMO.
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A ESSÊNCIA DA MARCA



A ESSÊNCIA DA MARCA HMO

O nosso mundo vem se modificando continuamente
de maneira cada vez mais rápida e dinâmica. 

Novas tecnologias surgem todos os dias permitindo que 
pessoas se conectem, interajam, colaborem e participem 
de processos produtivos e sociais como nunca antes.

O poder da comunidade está no coração da nossa visão
de marca.

Ela é única. É uma expressão clara e com foco no modo 
com que praticamos a nossa identidade e oferecemos a 
excelência dos nossos serviços.



A ESSÊNCIA DA MARCA HMO

Missão, Visão e Valores

No HMO podemos fazer sempre mais - como indivíduos e 
como grupo.

Acreditamos no poder de comunidade.

Queremos ajudar as pessoas a viver melhor, com
ideias simples e serviços qualificados que colaborem
continuamente para a evolução da vida.

Nossa missão
Oferecer a melhor assistência à saúde ocular por meio da mais
avançada Medicina Oftalmológica e de um atendimento preocupado
com a qualidade de vida de nossos pacientes.

Nossa visão
Ser referência em Medicina Oftalmológica e contribuir com a sociedade 
por meio de ações direcionadas à saúde e ao conhecimento, bem como, 
por ações que promovam qualidade de vida e desenvolvimento social.

Nossos valores
>  Empenho em garantir o máximo de qualidade e inovação 

em Medicina Oftalmológica;

>  Comprometimento com a transparência corporativa e busca 
incessante pela excelência médica;

>  Adoção incondicional de sólidos princípios éticos para o exercício 
da cidadania, a promoção do conhecimento e o desenvolvimento 
sustentável.



A ESSÊNCIA DA MARCA HMO 

Nossa identidade

A identidade HMO é parte significativamente valiosa
da nossa marca.

Ela colabora para personalizar nossos serviços e nossas
atitudes com a garantia de qualidade e autenticidade HMO.

A nossa identidade não é somente o nosso logotipo.
Ela é também:

 > o modo como usamos as cores;
 > como selecionamos e usamos as imagens;
 > a forma como escrevemos.

Enfim: é o modo como nos apresentamos e como
somos percebidos pelas pessoas.

Nossa identidade deve ser reconhecida porque é
apresentada sempre de forma clara, diferenciada,
exclusiva e uniforme.

As Linhas Guia contidas neste Manual foram projetadas 
para ajudar você a aplicar a identidade HMO sempre de 
maneira correta, consistente e padronizada.



O que inspira nosso trabalho é a Ciência Médica e
seu verdadeiro propósito, que é a vida.

Estes elementos estão presentes na composição
de nossa logomarca, representados pelo símbolo-síntese.

A forma ascendente identifica a busca incessante
por valores, cada vez mais elevados.

Elementos inspiracionais:

    

 Caduceu de Asclépio:     Cadeia de DNA: 
 símbolo da Medicina      código da vida

A ESSÊNCIA DA MARCA HMO 

Nossa inspiração



A LOGOMARCA



A LOGOMARCA HMO 

Embora não seja o único representante da imagem HMO,
a logomarca é a principal identidade da nossa empresa.

Este logotipo HMO estará presente em praticamente tudo
que é realizado por nossa empresa.

Por isso, seja qual for a aplicação da marca, você deve
ter certeza de que ela está representada e reproduzida
de maneira fiel às instruções aqui contidas.



A LOGOMARCA HMO

Elementos

A logomarca HMO é composta por:

> Sigla HMO> Símbolo-síntese

> Lettering

Importante: cada um destes elementos deve ser reproduzido fielmente em relação à arte 
acima para que sejam sempre perfeitamente idênticos e reconhecíveis.

Além disto, os elementos devem ser uniformemente tratados de modo que, caso sejam 
reproduzidos individualmente, mantenham sempre as mesmas características que figuram 
quando formam a logomarca na totalidade.



A LOGOMARCA HMO

Elementos

Símbolo-síntese

Espiral ascendente formada por três elementos
representativos dos pilares que sustentam às áreas
de atuação da empresa:

 > Clínica e Cirurgia

 > Pesquisa e Conhecimento

 > Responsabilidade Social



A LOGOMARCA HMO

Elementos

Símbolo-síntese_ esquema construtivo
 
Desenhado exclusivamente e representante único
da marca HMO, o Símbolo-síntese possui uma estrutura
fixa de proporcionalidade que deve ser sempre observada.

É fácil reconhecer se o signo não está de acordo com
o seu desenho original: basta observar que  sua largura
é idêntica à altura e as extremidades das espiral possuem
exatamente a metade destas dimensões.

x

x

1/2 x



A LOGOMARCA HMO

Elementos

Sigla HMO
 
A Sigla HMO tem como base a fonte Neoropol:

         NEOROPOL
De linhas contemporâneas e arredondadas, esta fonte
possui a harmonia que faz parte da essência de nossa
empresa. 

Para que Sigla HMO se diferenciasse da fonte original,
tornando-se única, ela foi redesenhada visando uma
proporcionalidade exclusiva e ainda mais harmônica.

 



A LOGOMARCA HMO

Elementos

Sigla HMO_ esquema construtivo
 
A diferenciação da fonte Neopol original é verificada
ao observar que a Sigla HMO foi redimensionada para que
a sua largura ficasse com proporcionalidade corresponden-
te à metade das dimensões de base e largura do Símbolo-
síntese.

Outro traçado diferencial foi operado na letra “M”,
quando sua largura foi ampliada até atingir altura idêntica à 
do signo representativo HMO.

Além disto, a distância entre-letras foi reespacejada,
adquirindo 1/6 da altura do Símbolo-síntese.

X = largura e altura do Símbolo-síntese HMO

1/6 x

1/2 X

HMO
Neopol Original

Neopol Redimensionada



A LOGOMARCA HMO

Elementos

Lettering HMO
 
O letreiro HOSPITAL MEDICINA DOS OLHOS decodifica
a nossa sigla e define nossa atividade, diferenciando-nos
das clínicas oftalmológicas. 

Temos infra-estrutura e recursos hospitalares.

Além disto, nossos profissionais são mais que clínicos:
pertencem à classe médica especializada.

O lettering HMO é composto pela fonte
Eurostile Extended 2, que teve seu espacejamento
entre-letras também modificado e a altura das letras
foram equalizadas para adquirir maior harmonia e
caracteristicas exclusivas.

 

Eurostile Extended 2 
Original

HOSPITAL MEDICINA DOS OLHOS

Eurostile Extended 2 
Redimensionada

Para distinguir a fonte Eurostile Extended 2 original da que foi redimensionada para
compor o lettering HMO, observe que, enquanto na forma natural a fonte apresenta
uma diferença na altura das letras, no letreiro HOSPITAL MEDICINA DOS OLHOS todos
os caracteres mantêm altura idêntica.

letras têm alturas diferentes letras com alturas idênticas



A LOGOMARCA HMO

Tipologia da marca

As únicas fontes utilizadas para a construção da logomarca 
HMO são Neopol e Eurostile Extended 2.

As tipologia utilizadas devem sempre ser grafadas
na versão em Caixa Alta.

Nenhuma outra tipologia deve ser utilizada.

Sigla HMO

Fonte: Neopol

Aa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ
abcdefghijklmnopqrstuvxywz
0123456789

Lettering Hospital Medicina dos Olhos

Fonte: Eurostile Extended 2

Aa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ
abcdefghijklmnopqrstuvxywz
0123456789



A LOGOMARCA HMO

Versões da logomarca

 
A logomarca foi desenhada para ter a melhor adequação 
em diferentes tipos de materiais, sejam gráficos ou digitais.
Para tanto, ela possui duas versões: horizontal e vertical, 
sendo a primeira delas de uso preferencial.

Para saber qual é a versão mais indicada para cada uso, 
leve sempre em consideração a que oferece melhor leitura
de todos os elementos, com especial atenção ao letreiro 
HOSPITAL MEDICINA DOS OLHOS.

Versão HORIZONTAL Versão VERTICAL



A LOGOMARCA HMO

Esquema construtivo_versão horizontal

 
A logomarca HMO foi construída seguindo uma rígida
proporcionalidade entre seus elementos, tendo por base
a altura e largura do Símbolo-síntese.

O esquema abaixo identifica esta proporcionalidade.
Caso haja necessidade reproduzir a logomarca, as
distâncias aqui indicadas devem ser fielmente mantidas.



A LOGOMARCA HMO

Esquema construtivo_versão vertical



A LOGOMARCA HMO

Cores

Para obter aplicação mais adequada a cada situação,
a logomarca HMO pode ser reproduzida em diferentes
colorações, sempre seguindo as especificações aqui
indicadas.

- Monocromático_em preto

- Negativo

  - Monocromático_tons de cinza 60%

- Monocromático_tom corporativo

- Cores corporativas

CMYK: C = 10% / M = 0% / Y = 0% / B = 60%

RGB:    R = 114   / G = 125    / B = 132  # 727d84

PANTONE®: COOL GREY 9 

CMYK: C = 0% / M = 0% / Y = 0% / B = 0%

RGB:   R = 255   / G = 255    / B = 255      # ffff

CMYK: C = 0% / M = 0% / Y = 0% / B = 100%

RGB:    R = 0   / G = 0    / B = 0      # 0000

PANTONE®: HEXACHROME BLACK CMYK: C = 100% / M = 25% / Y = 45% / B = 0%

RGB:    R = 0   / G = 140    / B = 148  # 008c94

PANTONE®: 3135

SIGLA E Lettering:

CMYK: C = 10% / M = 0% / Y = 0% / B = 60%

RGB:    R = 114   / G = 125    / B = 132  # 727d84

PANTONE®: COOL GREY 9

SÍMBOLO-SÍNTESE:

CMYK: C = 100% / M = 25% / Y = 45% / B = 0%

RGB:    R = 0   / G = 140    / B = 148  # 008c94

PANTONE®: 3135



GUIA DE APLICAÇÕES



APLICAÇÕES

Versões da logomarca HMO
exemplos de aplicação mais adequados
 
Observe nestes exemplos que a legibilidade da marca
difere quando aplicadas em diferentes versões sobre
 materiais com o mesmo formato.

Sempre que possível, dê preferência à aplicação da marca 
HMO na versão horizontal. Em caso de dúvida, aplique as 
duas versões e veja qual oferece melhor leitura.

FORMATOS BASE > ALTURA
 Melhor legibilidade:
versão HORIZONTAL

FORMATOS EQUILÁTEROS
Melhor legibilidade:
versão VERTICAL

FORMATOS ALTURA > BASE 
Melhor legibilidade:
versão VERTICAL



APLICAÇÕES

Áreas de reserva

 
Para que o logotipo HMO possa destacar-se claramente, 
ele deve ter o máximo de espaço possível em seu entorno.

A área mínima de reserva é definida pelas linhas em cinza 
indicadas abaixo.

Esta área foi definida para proteger o logotipo HMO da
interferência de tipografia (frases, letras, textos) e de
outros elementos gráficos, bem como da borda do papel. 

Ela deve ser maior do que 1/2 X, sendo que o espaço X
é definido pela largura e altura do Símbolo-síntese.

X

1/2 X

1/2 X

1/2 X

1/2 X

1/2 X

1/2 X

1/2 X

1/2 X

1/2 X 1/2 X

1/2 X 1/2 X

1/2 X

1/2 X

X



A LOGOMARCA HMO

Marcas para convívio com outras marcas 
Patrocínios e anúncios cooperados, entre outros  

Quando aplicada em materiais conjuntamente com outros 
anunciantes, deve-se resguardar a área de reserva.
Para garantia de que esta área foi preservada, utilize
preferencialmente as versões com box em seu entorno. 

VERSÕES HORIZONTAIS

- Monocromático_em preto

- Negativo

  - Monocromático_tons de cinza 60%

- Monocromático_tom corporativo

- Cores corporativas



A LOGOMARCA HMO

Marcas para convívio com outras marcas 
Patrocínios e anúncios cooperados, entre outros  

VERSÕES VERTICAIS

- Monocromático_em preto

- Negativo

 

- Monocromático_tons de cinza 60%

- Monocromático_tom corporativo

- Cores corporativas



APLICAÇÕES

Reduções_tamanhos mínimos

Cada situação em que a marca pode ser aplicada possui
diferentes áreas disponíveis. 

Seja qual for o local de aplicação, é essencial obervar as 
medidas ideais de logotipo, sendo que existem tamanhos 
mínimos para aplicação da logomarca HMO.

Tamanho mínimo_versão horizontal:

   Materiais Impressos   Materiais Digitais
   58 mm (largura)   166 pixels (largura)

Tamanho mínimo_versão vertical:

   Materiais Impressos   Materiais Digitais
   41 mm (largura)   113 pixels (largura)

58 mm ou 166 pixels

41 mm ou 113 pixels



APLICAÇÕES

Medidas recomendadas
materiais impressos 

Com base nos tamanhos de papel padrão Série A, que são 
os mais utilizados para proporcionar melhor aproveitamento, 
são recomendadas as seguintes medidas para aplicação da 
logomarca:

A6 / A 5 / A4
58 mm

Versão HORIZONTAL (largura)

FORMATO   TAMANHO PAPEL  LOGOMARCA

 A6    105 x 148 mm      58 mm
 A5    148 x 210 mm      58 mm
 A4    210 x 297 mm      58 mm
 A3    210 x 297 mm    100 mm
 A2     420 x 594 mm    180 mm
 A1     594 x 841 mm    350 mm
 A0    841 x 2378 mm   600 mm

A3
100 mm

A2
180 mm



APLICAÇÕES

Medidas recomendadas
materiais impressos_continuação

A6 / A 5 / A4
41 mm

Versão VERTICAL (largura)

FORMATO   TAMANHO PAPEL  LOGOMARCA

 A6    105 x 148 mm      41 mm
 A5    148 x 210 mm      41 mm
 A4    210 x 297 mm      41 mm
 A3    210 x 297 mm      70 mm
 A2     420 x 594 mm    130 mm
 A1     594 x 841 mm    220 mm
 A0    841 x 2378 mm   400 mm

A3
100 mm

A2
130 mm



APLICAÇÕES

Posicionamentos preferenciais

A logomarca HMO pode ser aplicada em diversas áreas 
dos materiais gráficos e digitais.

No entanto, para obter maior consistência e realçar
o seu reconhecimento, ela deve - preferencialmente -,
ser posicionada à direita, na borda superior ou inferior.

Exemplo de aplicação em formato A6 (105 x 148 mm)

áreas
preferenciais

áreas
secundárias



APLICAÇÕES

Aplicação sobre fundos coloridos

Quando aplicada sobre fundos em cores, a logomarca HMO 
deve seguir os mesmos princípios de quando é colocada em 
fundos brancos ou pretos, selecionando sempre a cor de 
logomarca que oferece o maior contraste. Exemplos:

- Logomarca sobre fundos em cores claras:

- Logomarca sobre fundo em cores escuras:

- Logomarca sobre fundo degradê:

Importante: neste caso deve-se observar que a logomarca ocupe área com contraste 
suficiente para perfeita leitura de todos os elementos.



APLICAÇÕES

Aplicação sobre fotografias e texturas

É sempre preferencial aplicar a logomarca sobre fundos em 
branco, em preto ou em cores sólidas.

Existem casos especiais em que o material que está sendo 
criado exige que a marca seja aplicada sobre fotografias e 
texturas. 

Nestes casos, procure as áreas mais neutras e uniformes 
possíveis, buscando sempre as regiões que permitam a 
melhor legibilidade e a versão da logomarca que ofereça 
maior contraste em relação ao fundo.

- Logomarca sobre fotografia

- Logomarca sobre textura

área permitida

Importante: a logomarca HMO somente poderá ser aplicada sobre texturas se 
houver uniformidade e contraste suficientes para legibilidade dos elementos.

Nos casos em que os fundos são ruidosos, a logomarca deve ser aplicada sobre 
um box respeitando as áreas de arejamento. Para maior harmonia com as linhas 
da logomarca, ao construir o box utilize cantos arredondados.

áreas inadequadas 



APLICAÇÕES

Usos indevidos

Nunca modifique a logomarca.

Utilize sempre as versões disponíveis no site:
www.oftalmo.com.br/identidade

Distorção vertical

Distorção horizontal

Símbolo-síntese deslocado

Proporções alteradas

Sobre fundos sem contraste

Cores alteradas

Sobre fotos e texturas sem contraste

Elementos invadindo área de reserva

Patrocínio:
Logo

patrocinador
2

Patrocínio:



TIPOGRAFIA



TIPOGRAFIA

Princípios básicos

O HMO utiliza a tipografia de um modo forte e consistente.

Para tanto, foram selecionadas duas famílias de caracteres 
que possibilitam um amplo espectro de utilizações,
mantendo sempre caractarísticas que personificam
a imagem da marca HMO.

Princípios básicos para uso de tipografia HMO:

 > Use somente as fontes aqui prescritas;

 >  Tente ser econômico com os diferentes tipos 
da família utilizada;

 >  Ajuste o tamanho e os pesos da fonte conforme 
a importância das informações a serem transmitidas;

 >  Sempre utilize guias para garantir que os blocos 
de texto estão seguindo um alinhamento harmônico 
em toda as páginas.

 
Estes princípios são essenciais para garantir a organização 
das informações. E também, para que elas sejam
transmitidas de maneira clara e de fácil legibilidade.



TIPOGRAFIA

Estilos dos caracteres
materiais impressos

Nos materiais impressos, a família de caracteres 
selecionada para representar o HMO é a Eurostile.

Esta fonte foi escolhida devido ao seu equilibrio, ao seu alto 
grau de legibilidade, à contemporaneidade de suas linhas 
gráficas e à extensão de tipos com que ela se apresenta.

No entanto, as versões Condensed e Oblique (abaixo) têm 
utilizações restritas.

Elas só devem ser utilizadas caso não haja espaço que
permita a legibilidade de nenhum dos outros tipos da famí-
lia Eurostile, como pode ocorrer com legendagem de fotos, 
por exemplo.

A família Eurostile

Fontes preferenciais: 

> Eurostile Medium
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ
 abcdefghijklmnopqrstuvxywz
 0123456789

> Eurostile Demi
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ
 abcdefghijklmnopqrstuvxywz
 0123456789

> Eurostile Condensed
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ
 abcdefghijklmnopqrstuvxywz
 0123456789

> Eurostile Extended 2
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ
 abcdefghijklmnopqrstuvxywz
 0123456789

> Eurostile Bold Extended 2
  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ
 abcdefghijklmnopqrstuvxywz
 0123456789

Fontes de uso restrito:

Eurostile Condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ
abcdefghijklmnopqrstuvxywz
0123456789

Eurostile Bold Condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ
abcdefghijklmnopqrstuvxywz
0123456789

Eurostile Oblique
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ
abcdefghijklmnopqrstuvxywz
0123456789

Eurostile Demi Oblique
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ
abcdefghijklmnopqrstuvxywz
0123456789



TIPOGRAFIA

Estilos dos caracteres
materiais digitais

Os materiais digitais como sites e peças de e-mail
marketing é essencial estar atento às restrições
de impostas pela linguagem HTML.
 
Portanto, ao projetar para a web, a fonte utilizada como 
default em textos de HTML para o HMO é a Verdana,
um tipo de caracter universal, isto é, que está presente
no sistema operacional de computadores, laptops,
smartphones, Ipads e tablets.

Dada as limitações dos meios eletrônicos, nestes casos 
não há restrições quanto às diferentes versões de
caracteres desta família.

A família Verdana

> Verdana Regular
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ
 abcdefghijklmnopqrstuvxywz
 0123456789

> Verdana Bold
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ
 abcdefghijklmnopqrstuvxywz
 0123456789

> Verdana Italic
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ
 abcdefghijklmnopqrstuvxywz
 0123456789

> Verdana Bold Italic
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYWZ
 abcdefghijklmnopqrstuvxywz
 0123456789

Importante: ao utilizar a fonte Eurostile em materiais digitais, certifique-se de que
o texto foi transformado em imagem. 

Se esta conversão não for observada, o receptor da mensagem poderá não conseguir
visualizar o texto corretamente.



TIPOGRAFIA

Hieraquia de informações

Clareza e simplicidade: estas são as bases que devem
nortear a utilização da tipografia nos layouts criados.

A consideração primária deve ser a hierarquia das
informações, isto é, a ordem em que você deseja que o
receptor da mensagem leia as informações apresentadas e 
a ênfase desejada para cada uma delas.

É possível dar ênfases diferentes às informações conforme 
o modo com que os textos são produzidos.

Os principais diferenciadores de ênfase são:

  > posição
  > tamanho
  > peso
  > cor

Sabendo utilizar equilibradamente estes fatores, você
conseguirá conduzir a leitura da informação conforme
seus objetivos específicos de comunicação.



TIPOGRAFIA

Hieraquia de informações_continuação

Contando uma história por meio da escolha tipográfica

A boa utilização de recursos tipográficos ajuda a decompor 
grandes quantidades de informação, facilitando a leitura e 
colaborando para que ela seja melhor absorvida

Utilize títulos, textos de introdução, sub-títulos, entretítulos, 
espaços entre parágrafos e legendas para destacar os
pontos-chave.

Acrescente ênfase por meio da posição, tamanho, peso e 
coloração dos textos.

O layout ao lado exemplifica como utilizar elementos
tipográficos para criar a hierarquia de informações.

Observe como as guias representadas pelas linhas
tracejadas colaboram com a clareza e organização.

Áreas em branco criam regiões de respiro, conferindo 
maior leveza e arejamento ao layout.

SUB-TÍTULO
Massa de texto, massa de tex-
to, massa de texto, massa de 
texto, massa de texto, massa 
de texto, massa de texto.

SUB-TÍTULO
Massa de texto, massa de tex-
to, massa de texto, massa de 
texto, massa de texto, massa 
de texto.

SUB-TÍTULO
Massa de texto, massa de tex-
to, massa de texto, massa de 
texto, massa de texto, massa 
de texto. Massa de texto.

SUB-TÍTULO
Massa de texto, massa de tex-
to, massa de texto, massa de 
texto, massa de texto, massa 
de texto.     

Título de box
Informação adicional, informação adicional, 
informação adicional, informação adicional, 
informação adicional, informação adicional. 

FOTO

legenda legenda legenda

Linhas Guia

Título principal
Texto de introdução, texto de
introdução, texto de introdução
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DIVISÕES HMO

Visão geral

Você já viu no início deste manual que o HMO possui três 
pilares de sustentação que têm, como base, as diferentes 
áreas de atuação da empresa.

Estas áreas são identificadas pelas seguintes Divisões:

 > Clínica e Cirurgia

 > Pesquisa e Conhecimento

 > Responsabilidade Social

Cada uma destas Divisões possui personalidade própria.

Porém, elas atuam sinergicamente, fazendo com que a 
soma das partes seja maior que o todo.



DIVISÕES HMO

Versões por áreas de atuação

Marcas verticais

 
 Divisão Clínica e Cirurgia

 Divisão Pesquisa e Conhecimento

 Divisão Responsabilidade Social

CLÍNICA E CIRURGIA

PESQUISA E CONHECIMENTO

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Marcas horizontais

 
 Divisão Clínica e Cirurgia

 Divisão Pesquisa e Conhecimento

 Divisão Responsabilidade Social

PESQUISA E CONHECIMENTO

CLÍNICA E CIRURGIA

RESPONSABILIDADE SOCIAL



DIVISÕES HMO

Esquema construtivo_horizontal
Divisões e Especialidades
 
As marcas das diferentes Divisões do HMO também
seguem proporcionalidade entre seus elementos.

Ao nomeá-las, a Sigla HMO bem como o lettering HOSPITAL 
MEDICINA DOS OLHOS passam a ser alinhados pela parte 
superior do Símbolo-síntese.

Um elemento gráfico separa o nome da instituição da
nomenclatura da Divisão ou Especialidade.

Ele é posicionado em espaço equidistante entre a parte
inferior do lettering e a parte superior da nomeação.

Importante: o nome da Divisão ou Especialidade Médica nunca deve ultrapassar
a largura da Sigla HMO.



DIVISÕES HMO

Esquema construtivo_horizontal
Divisões e Especialidades_áreas reduzidas
 
Podem ocorrer ocasionalmente situações de excessão
em que a marca da Divisão ou Especialidade tenha de ser
aplicada em áreas muito reduzidas.

Somente nestes casos, a marca da Divisão passa a ser 
representada pelo logomarca corporativa HMO original, 
sendo que a nomenclatura jamais deve ultrapassar suas 
extremidades laterais. 

x
1/2 x

1/2 x

1/2 x

x1/6 x 1/6 x 1/6 x

LARGURA MÁXIMA DE NOMEAÇÃO DE DIVISÃO OU ESPECIALIDADE

NOME DA ESPECIALIDADE



DIVISÕES HMO

Esquema construtivo_vertical
Divisões e Especialidades



DIVISÕES HMO

Sistema de cores_divisões

 
Além da nomenclatura, as Divisões de atuação do HMO
são diferenciados por um sistema de cores.

O símbolo de cada Divisão é idêntico ao da logomarca
institucional. 

Cores adicionais específicas para cada Divisão conferem 
personalidade e, ao mesmo tempo, integração.

cor unificadora

cada Divisão
possui uma cor
que identifica sua 
personalidade 



DIVISÕES HMO

Palete de cores_divisões

 
As cores das Divisões do HMO foram selecionadas para 
aferir personalidades próprias, alinhadas com as suas
áreas específicas de atuação.

O foco de principal da empresa é a área de Clínica e Cirurgia. 
Assim sendo, esta Divisão segue a mesma especificação
de cores da logomarca institucional.

A Divisão de Pesquisa e Conhecimento assume tom cinza-
azulado que representa o caráter técnico e a objetividade.

A Divisão de Responsabilidade Social adquire coloração 
quente, representando o calor humano que a personifica.

A integração entre as marcas se dá por meio da Sigla 
HMO, do lettering HOSPITAL MEDICINA DOS OLHOS e sua 
coloração que mantêm a mesma especificação da
logomarca institucional, conforme descrito abaixo.

Especificações de Cores_Divisões/ Especialidades HMO

 
 Divisão Clínica e Cirurgia

 Divisão Pesquisa e Conhecimento

 Divisão Responsabilidade Social

SIGLA E LETTERING:

CMYK: C = 10% / M = 0% / Y = 0% / B = 60%

RGB:    R = 114   / G = 125    / B = 132  # 727d84

PANTONE®: COOL GREY 9

SÍMBOLO-SÍNTESE, DIVISOR E NOMENCLATURA:

CMYK: C = 0% / M = 20% / Y = 100% / B = 20%

RGB:    R = 210   / G = 168    / B = 9  # d2a809
PANTONE®: 117

SÍMBOLO-SÍNTESE, DIVISOR E NOMENCLATURA:

CMYK: C = 5% / M = 0% / Y = 0% / B = 30%

RGB:    R = 177   / G = 186    / B = 191  # b1babf

PANTONE®: 429

SÍMBOLO-SÍNTESE, DIVISOR E NOMENCLATURA:

CMYK: C = 100% / M = 25% / Y = 45% / B = 0%

RGB:    R = 0   / G = 140    / B = 148  # 008c94

PANTONE®: 3135
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Identificação de especialidades_horizontal

Aplicação oficial: Aplicação em áreas de espaço reduzido:

CÓRNEA E REFRATIVA

ESTRABISMO

LENTES DE CONTATO

NEURO-OFTALMO

OFTALMO-PEDRIATRIA

PLÁSTICA OCULAR

UVEÍTECATARATA

GLAUCOMA OFTALMOLOGIA GERAL

RETINA E VÍTREO

OFTALMOLOGIA GERAL

ESTRABISMO

CATARATA

GLAUCOMA

LENTES DE CONTATO

NEURO-OFTALMOCÓRNEA E REFRATIVA

OFTALMO-PEDIATRIA

PLÁSTICA OCULAR

RETINA E VÍTREO

UVEÍTE
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Usos diversificados

 
Este Manual foi criado para que o HMO seja positivamente 
percebido por meio de uma marca forte e coesa.

Embora estas linhas guia possuam caráter normativo, o 
conceito de nossa marca está baseado na uniformidade e 
consistência sem ter, no entanto, o objetivo de coibir a
criatividade.

Muito pelo contrário: a ideia é abrir espaço para que a
comunicação da marca possa se adaptar às tendências 
contemporâneas sem descaracterizar sua identidade.

Nas páginas a seguir você encontrará alguns exemplos
diversificados de aplicação da marca que podem contribuir 
para enriquecer os layouts.

Use-os com parcimônia.

Bom senso e bom gosto são conceitos básicos que diferem 
o que é pertinente do que é excessivo.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Usos diversificados_individualizado

Você pode utilizar o Símbolo-síntese como elemento criativo 
desde que ele sirva para reforçar a identidade da marca.

Não é permitida nenhuma alteração nas suas cores,
estrutura e esquema construtivo.

No entanto são permitidos:

 >  Uso individualizado do Símbolo-síntese 
(somente sobre fundos em branco, preto e tons 
de cinza e palete de cores corporativas)

 >  Uso em versões em outline (traçado básico)

 >  Uso em versões em transparência 

Símbolo-síntese_individualizado

 
 Sobre fundo branco

 Sobre fundo preto e em tons de cinza

 Sobre cores da palete corporativa



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Usos diversificados_outline

Nesta versão, o Símbolo-síntese somente pode ser aplicado 
sobre fundos em branco, preto e tons de cinza ou
do espectro estabelecidas na palete de cores corporativas.

Símbolo-síntese_outline:



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Usos diversificados_transparência 50%

A versão em transparência do Símbolo-síntese somente 
pode ser aplicado sobre fundos em preto e tons de cinza 
ou sobre a palete de cores corporativas.

Símbolo-síntese_transparência:

 Sobre fundo preto e em tons de cinza

 Sobre cores da palete corporativa



A FAMÍLIA DE LOGOMARCAS HMO

Marcas institucionais
HORIZONTAIS

Marcas institucionais
VERTICAIS



PESQUISA E CONHECIMENTO

CLÍNICA E CIRURGIA

RESPONSABILIDADE SOCIAL

A FAMÍLIA DE LOGOMARCAS HMO

Marcas Divisões HMO
HORIZONTAIS

Marcas Divisões HMO
VERTICAIS

CLÍNICA E CIRURGIA

PESQUISA E CONHECIMENTO

RESPONSABILIDADE SOCIAL



Downloads e dúvidas

Siga atentamente estas instruções 
e bom trabalho.

O HMO disponibiliza para download todos os elementos
que compõem a sua família de logomarcas.

Para obter a versão eletrônica em PDF deste Manual
bem como para baixar as fontes do alfabeto corporativo
e todas as variaçõe das logomarcas, acesse:
www.oftalmo.com.br/identidade

Caso tenha dúvidas sobre a aplicação correta, entre
em contato com a Central Administrativa pelo telefone:

[11] 3683 0404

ou pelo e-mail:
administracao@oftalmo.com.br


