
MANUAL DE APLICAÇÃO DE MARCA  
S3 GESTÃO EM SAÚDE 



Versão Preferencial 

A versão preferencial da 
marca é composta por 
ícone acompanhado do 
texto “Gestão em Saúde”. 
 
Ela deve ser usada na 
maioria das comunicações 
da S3. 



Versão Horizontal 

Em casos raros, em que o 
espaço esteja restrito para o 
uso da versão preferencial, é 
permitido o uso da marca na 
horizontal. 



Quando existir alguma 
limitação técnica, como 
ausência de cores ou pouco 
contraste entre o fundo e a 
marca preferencial, as 
versões monocromáticas 
podem ser adotadas.  
 
Porém, o uso é restrito para 
situações em que algo 
prejudique a aplicação da 
versão preferencial. 

Versão Monocromática 

Monocromática em positivo Monocromática em negativo 



A marca da S3 deve ser 
utilizada somente 
acompanhada do texto 
Gestão em Saúde.  
 
Outras formas de uso, com 
outline, sombreamento, 
usando somente um tom de 
verde, com outros elementos 
gráficos, bem como distorções 
e rotações, também devem 
ser evitadas. 

Usos Incorretos 



A dimensão mínima garante 
a legibilidade da marca. 
 
Sendo assim, deve ser 
usada a dimensão mínima 
de 0,78cm de largura e 
0,9cm de altura para 
arquivos impressos e no 
mínimo 110px para 
arquivos digitais. 
 

Dimensão e redução  



Devemos manter um 
espaço mínimo entre a 
marca da e outros 
elementos. A área de 
proteção é feita com base 
no quadrado que está 
indicado na imagem com 
as cores azul e vermelho. 

Área de proteção   



A paleta principal de 
cores da marca são  
os três tons de verde  
que estão especificados. 

R: 84  G: 158   B:164 
C: 68  M: 22   Y: 35   K: 1 
#549EA4 

 
 

R: 148  G: 211   B: 198 
C: 41  M: 0   Y: 27   K: 0 
#94D3C6 

 
 

R: 59  G: 102   B:107 
C: 79  M: 47   Y: 49  K: 20 
#3B666B 

 
 

Paleta de cores 



A fonte usada para marca 
S3 Gestão em Saúde é a 
Creata Bold. 

Tipografia 



Aplicações da marca 



Aplicações 

+ Fardamento 



Aplicações 

+ Documento 
+ Cartão de Visita 



Aplicações 

+ Cards para  
redes sociais 



Aplicações 

+ Caneca 




