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Apresentação



Apresentação      Missão

Missão 04

Garantir um atendimento atencioso e individualizado aos nossos clientes e pacientes.
Trazer um novo conceito de cura e bem estar aos proprietários de animais de estimação e buscar acima 
de tudo a melhoria da qualidade de vida de nossos pacientes – os animais.
Disponibilizar nossos cuidados veterinários a moradores das quatro regiões de São Paulo, Osasco 
e de São José dos Campos e cidades vizinhas (Vale do Paraíba).



Apresentação      Visão

Visão 05

A Flor de Lótus - Acupuntura Veterinária almeja ampliar seu atendimento e agregar mais parceiros pro�ssionais 
e técnicas de tratamento. Tornando-se futuramente um instituto de reabilitação veterinária reconhecido 
nacionalmente. Contribuiremos com o desenvolvimento de terapias veterinárias mais sustentáveis e globais, 
fazendo disso um processo contínuo na inovação em prevenções e tratamentos de doenças.



Apresentação      Valores

Valores 06

O Instituto Flor de Lótus - Acupuntura Veterinária trabalha dentro da ética de dos bons costumes da área 
da saúde. Conciliando os interesses dos seus sócios com os interesses de seus clientes e, sobretudo, com 
a necessidade de seus pacientes. Nossos conceitos são pautados no amor ao próximo, na busca da cura 
e do bem-estar, no aprendizado diário epolivalente, assim como, na responsabilidade por nossos atos. 
Focamo-nos em dar o melhor que pudermos hoje, para garantirmos a felicidade agora.



Marca



Versão Vertical



Versão Horizontal



Marca      Ícone

Ícone 10

O ícone é o símbolo visual que representa 
o posicionamento da marca no mercado, a aplicação 
do ícone deve representar a alma da marca.

Sendo referência para o público despertando 
o sentimento de identi�cação, servindo como 
sustentanção a toda a comunicação e muitas 
vezes podendo até substituir o logotipo 
e gerando uma conexão emocional com o publico.



CMYK
RGB

HEXADECIMAL
PANTONE

CMYK
RGB

HEXADECIMAL
PANTONE

C:50   M:20   Y:0   K:0
R:123   G:175   B:222
#7BAFDE
278C

CMYK
RGB

HEXADECIMAL
PANTONE

C:70   M:60   Y:0   K:10
R:86   G:99   B:104
#5663A4
2725C

CMYK
RGB

HEXADECIMAL
PANTONE

C:50   M:10   Y:0   K:0
R:117   G:190   B:233
#75BEE9
292C

CMYK
RGB

HEXADECIMAL
PANTONE

C:78   M:72   Y:48   K:43
R:55   G:56   B:73
#373849
433C

CMYK
RGB

HEXADECIMAL
PANTONE

C:64   M:48   Y:46   K:15
R:97   G:109   B:114
#616D72
431C

Marca      Cores

Cores 11

O universo de cores Flor de Lótus
é formado por uma gama de tons azuis 
e roxos que devem ser utilizadas 
acompanhadas por tons de cinza azulados. 

Aqui apresentamos os padrões cromáticos 
para a marca em CMYK, RGB e HEXA.
Dependendo do processo e do substrato 
de aplicação da cor, podem ocorrer pequenas 
variações cromáticas, que devem ser toleradas.

C:75   M:68   Y:0   K:20
R:72   G:80   B:144
#485090
5265C



Marca      Tipogra�a

Tipogra�a 12

A família Myriad Pro é a tipogra�a 
institucional da marca. 
Esta fonte possui uma legibilidade e clareza 
que é próprio das fontes sem serifa, 
além disso há um toque humanista 
na tipogra�a com sutis formas geométricas. 
Seu ajuste preciso, e um kerning extensivo 
fazem dela uma excelente escolha para texto. 
Cabe lembrar que ela possui uma família 
bem variada que amplia as possibilidades 
de aplicações tipográ�cas.

Ela deve ser utilizada 
para todos os materiais institucionais, como 
peças  promocionais, relatórios anuais, etc.

Myriad Pro
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Myriad Pro Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Myriad Pro Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890



Arial
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Arial Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Marca      Tipogra�a de apoio

Tipogra�a de apoio 13

A tipogra�a de apoio para materiais 
produzidos internamente é a família Arial. 
É recomendada quando for impossível 
utilizar a família tipográ�ca Myriad Pro, 
em materiais como cartas, e-mails,
memorandos e textos HTML.



Marca      Área de proteção

Área de proteção 14

A área de proteção tem o objetivo 
de preservar a integridade 
da marca. Ela é delimitada 
pela altura da letra “o” do logotipo 
Flor de Lótus e está representada 
ao lado. Não inter�ra na área 
delimitada pela moldura roxa com 
desenhos, fotos ou textos.



Marca      Área de proteção

Área de proteção 15



Marca      Malha de construção

Malha de construção 16

A malha de construção deve ser 
utilizada para veri�car a proporção 
entre os elementos que compõem 
a assinatura.



Marca      Malha de construção

Malha de construção 17



Marca      Redução máxima

Redução máxima 18

A redução máxima é o tamanho 
mínimo em que a marca 
pode ser aplicada. 
Ela é determinada para 
garantir legibilidade e está
representada abaixo.

Versão Impressa

Versão Digital

2 cm

100 px em 72dpi 154 px em 72dpi

3,1 cm



Marca      Aplicações positivas

Aplicações positiva 19

As possibilidades em positivo
apresentam-se ao lado, tanto 
no uso em 4 cores quanto 
no uso de 1 cor.
A prioridade é que se use 
sempre que possível 
a marca em 4 cores na
sua versão positiva.



Marca      Aplicações negativas

Aplicações negativa 20

As possibilidades em negativo
apresentam-se ao lado, tanto 
no uso em 4 cores quanto 
no uso de 1 cor.
A prioridade é que se use 
o roxo escuro da marca 
e/ou o preto de fundo.



Marca      Aplicações Incorretas

Aplicações incorretas 21

Não alterar a posição e/ou proporção dos elementos

Não alterar o logotipo Não rotacionar a logomarca Não distorcer a logomarca

Não alterar as cores da logomarca
Não aplicar efeitos e/ou sombras
sobre a logomarca

Não aplicar a logomarca sobre fundos
coloridos não especi�cados nesse manual

Não aplicar em outline
Não utilizar o logotipo sem
a presença do símbolo grá�co

Não invadir a área de proteção da
logomarca com imagens e/ou textos

Lorem lipsum ispus latic lop depit maracori lipsum ispus 
latic lop depit maracorilipsum ispus latic lop depit maracori 

lipsum ispus latic lop depit maracorilipsum ispus latic lop 
depit maracori lipsum ispus latic lop depit maracori lop depit 

maracori lipsum ispus latic lop depit maracorilipsum ispus latic 
lop depit maracori lipsum ispus latic lop depit maracorilipsu

Flor de Lótus
Acupuntura Veterinária

Não altere nenhum elemento da marca.
Respeitar suas regras de aplicação 
é respeitar a essência da marca 
Flor de Lótus.



Marca      Gra�smos

Gra�smos 22

O ícone pode ser usado como gra�smo.
Deve ser usado sempre com um corte,
este corte deve ser feito sempre 
de forma que possa ser possível
reconhecer que o gra�smo se
originou da marca Flór de Lótus, 
como se pode observar no exemplo 
ao lado. Entretanto
há outros cortes possíveis
(veja o cartão de visitas e as páginas
de abertura deste manual, por exemplo). 
O gra�smo pode ser aplicado tanto 
em fundo branco como em fundos 
coloridos.



Marca      Gra�smos

Gra�smos 23

O �oral também pode ser usado
como gra�smo. Deve ser usado sempre 
sobre fundo branco ou roxo escuro,
e alinhado pela esquerda e abaixo, 
sempre que possivel conforme 
os exemplos ao lado.



Marca      Gra�smos

Gra�smos 24

O �oral também pode ser usado com 
sobreposições para enriquecer o gra�smo. 
Deve ser usado sempre sobre fundo branco. 
Pode ser rotacionado conforme 
os exemplos ao lado.



Papelaria



VersoFrente

Papelaria      Cartão de visitas

Cartão de visitas 26

www.�ordelotusacupuntura.com.br 

Atendimento
São Paulo
Vale do Paraíba

Nome e Sobrenome
CRMV-SP 00000
+55 00 0000-0000

email@�ordelotusacupuntura.com.br 



Papelaria      Ofício timbrado

Ofício timbrado 27
www.�ordelotusacupuntura.com.br 



Papelaria      Documento Word

Documento Word 28

www.�ordelotusacupuntura.com.br 



VersoFrente

Papelaria      Envelope Saco

Envelope Saco 29

www.�ordelotusacupuntura.com.br 

São Paulo
saopaulo@�ordelotusacupuntura.com.br
+55 11 1234.5678

Vale do Paraiba
vale@�ordelotusacupuntura.com.br
+55 11 1234.5678



Papelaria      Envelope Ofício

Envelope ofício 30

São Paulo
saopaulo@�ordelotusacupuntura.com.br
+55 11 1234.5678

Vale do Paraiba
vale@�ordelotusacupuntura.com.br
+55 11 1234.5678

www.�ordelotusacupuntura.com.br

Verso

Frente



Papelaria      Bloco de Anotações

Bloco de Anotações 31
www.�ordelotusacupuntura.com.br 



Papelaria      Receituário

Receituário 32
www.�ordelotusacupuntura.com.br 

Espécie

Paciente

Raça Idade

Nome do proprietário

Sexo

Nome e Sobrenome
Médica Veterinária
CRMV-SP 00000
Contato 00-0000.0000



Templates
Apresentações



Templates Apresentações       Capas

Capas 34



Templates Apresentações       Internas

Internas 35



Sugestões 
de peças



Sugestões de peças       Jaleco

Jaleco 37



Sugestões de peças       Camisa Polo

Camisa Polo 38



Sugestões de peças       Camiseta

Camiseta 39



Sugestões de peças       Boné

Boné 40



Sugestões de peças       Botton

Botton 41

Opção Branco Opção Roxo



Sugestões de peças       Veículo

Veículo 42



Sugestões de peças       Veículo

Veículo 43

02



Aplicações
em fotogra�a



Aplicações em fotogra�a      

Aplicações em fotogra�a 45

A aplicação da marca sobre fotogra�a 
deve ser evitada. Caso não seja possível 
outro tipo de aplicação, seguem 
ao lado exemplos corretos e incorretos 
da marca sobre a fotogra�a:

1. A marca deve ser aplicada em um local 
    que permita boa visualização
2. Nunca aplicar a marca junto com boxe.
3. Nunca fazer um contorno em volta da marca
4. Nunca aplicar uma versão PB em 
    fotogra�a coloridas.

v



Este Manual contempla todo 
o regramento da marca Flor de Lótus. 

Não altere, em hipótese alguma, 
os elementos aqui apresentados, siga 

sempre as regras que esse Manual apresenta.

Em caso de dúvidas, consulte:

Fernando Souza: 11 3020-7325
fernando.souza@pardal.ag

Créditos
Coordenação geral: Fernando Souza

Designer: Carla De Bona
Projeto: Pardal.Ag


