Guia da Marca

Bem-vindo!
O Guia da Marca do Grupo NotreDame Intermédica fala
da nossa personalidade, nosso Jeito de Ser, nossa forma
de falar e todos os elementos que ajudam a construir a
nossa marca.

Consulte as orientações disponíveis sempre que precisar
e compartilhe seu aprendizado para que nossa marca
nunca seja apresentada de forma incorreta.

O protagonismo do Grupo NotreDame Intermédica
começa pela dedicação de cada um de nós.
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O que é marca?
A palavra marca tem diversos significados. De acordo
com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas), “marca é todo sinal distintivo,
visualmente perceptível, que identifica e distingue
produtos e serviços...”. Principalmente, marca
compreende a experiência que uma empresa transmite
aos seus públicos estratégicos. Se a experiência for
positiva, a tendência é de a marca ser bem vista pelas
pessoas, ao passo que, se a experiência for negativa,
sua imagem tende a seguir esse caminho.

“

COMUNIDADE

MARCA

EMPRESA

Marca entendida como cultura vive além
das paredes da empresa. Seu valor está
na relação entre a empresa e o mercado.
A imagem da marca se baseia em
percepção. É como somos vistos pelo
mercado. É o que falam do Grupo
NotreDame Intermédica.

Guia da Marca

“
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Sobre a marca
Como contribuir para fortalecer a marca?

•

Endomarketing (Comunicação Interna)

A força da nossa marca é construída no
nosso dia a dia, por meio de comunicações
consistentes em todos os pontos de contato.
São eles:

•

Publicidade e Propaganda

•

Assessoria de imprensa

•

Internet

•

Redes Sociais

•

Produtos e serviços

•

Treinamento

•

Relação com Investidores

•

Atendimento ao Cliente

•

Experiência do Usuário

•

Relacionamento com Corretores

Para apoiar a criação de valor da marca, o
colaborador deve incorporar em seu dia a dia
os conceitos apresentados neste Guia.

Guia da Marca
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Plataforma da Marca

Cultura Corporativa
01

Posicionamento
02

Atributos da Marca
03

Guia da Marca
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Cultura Corporativa

Valores

É a essência da marca. Expressa a razão de ser da
empresa, seu propósito, aquilo que a faz original e
diferenciada no mercado.
A Cultura Corporativa é o que queremos ser e como
fazer para alcançar nossa Missão, Visão e Valores.

Visão
•

Projeção de uma imagem futura do mundo ou da
própria empresa.

•

Uma inspiração que leva a empresa a assumir
uma missão.
Ser protagonista da inovação em gestão
de saúde, garantindo qualidade e
sustentabilidade aos nossos Clientes.

Missão
•

Descrição do que vamos fazer para tornar a
visão uma realidade.
Tornar saúde de qualidade acessível
a gerações de Brasileiros.

Guia da Marca

D
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Valores na prática
Liderança com coragem e convicção

Franqueza e objetividade

Desenvolvemos um modelo de negócios de referência, focado
na gestão de custos da assistência de saúde e odontológica. É
uma solução de saúde com elevado índice de qualidade, refletida
diretamente na satisfação de seus beneficiários com base nos
indicadores da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

O objetivo é ser franco, direto e objetivo com todos os nossos
públicos. Compreendemos as necessidades do mercado e
atuamos com agilidade na solução de intercorrências, além
de constantemente aprimorar processos e otimizar tempo e
recursos a fim de proporcionar bem-estar e qualidade de vida
aos nossos Clientes.

Engajamento e responsabilidade
O engajamento e a responsabilidade são fundamentos trabalhados
com persistência pelo Grupo NotreDame Intermédica. Atuamos
de forma integrada com foco na sustentabilidade do negócio,
buscando o melhor da eficiência operacional e da qualidade em
nossos serviços a partir do comprometimento de colaboradores
que entendem os impactos de suas ações.

Guia da Marca
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Empreendedorismo e eficiência

Aprendizagem proativa

Ao saber das necessidades e particularidades do setor,
desenvolvemos ações e produtos que superem a expectativa dos
Clientes, aprimorando, continuamente, a assistência à saúde e o
acolhimento por meio de profissionais empreendedores e eficientes,
focados na melhoria contínua da prestação de serviços e na expansão
qualificada e unificada da Empresa.

Temos uma atuação proativa no mercado de Saúde, com flexibilidade
para adaptação às regulamentações do setor, de modo a garantir
qualidade assistencial. Contamos com colaboradores responsáveis
e comprometidos com seu próprio desenvolvimento de carreira, cujo
objetivo é aprimorar diariamente o atendimento aos Clientes.

Relações de confiança
Estabelecemos e mantemos relacionamento ético, transparente e de
credibilidade com todas as nossas interfaces – beneficiários, parceiros
comerciais, órgãos governamentais, imprensa e sociedade em geral.
Somos uma Empresa obstinada com a satisfação dos Clientes.

Guia da Marca
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Posicionamento
Conceito
O posicionamento de uma marca reflete seus diferenciais
com base em características reais ou simbólicas e o espaço
que deseja ocupar. É o que distancia empresas ou produtos
em relação aos seus concorrentes e aquilo que deve
permear na mente de seu público-alvo.
Em síntese:
O posicionamento é uma decisão estratégica sobre como
competir no mercado.

Guia da Marca

“

Discurso de posicionamento do
Grupo NotreDame Intermédica
Ser solução para a inflação médica no Brasil
ao cuidar do beneficiário de forma acolhedora
e com qualidade, em tudo o que precisa
para a saúde, em Unidades de fácil acesso
com atendimento eficiente, garantindo a
sustentabilidade aos Clientes.

“
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Atributos da Marca
Acolhimento

Verticalização

Acolher é outro importante pilar estratégico do Grupo NotreDame
Intermédica. A construção de experiências positivas para o Cliente
ou para o paciente agrega experiências positivas também para
os colaboradores e proporciona um bom ambiente a todos. Ter
a consciência de que a atividade que cada colaborador realiza
no seu dia a dia, seja ele da área administrativa ou assistencial, é
determinante para uma boa percepção de Clientes e beneficiários
sobre a nossa Empresa. Todos devem se sentir acolhidos, isso é o
que realmente importa.

Ao promover qualidade de vida e bem-estar aos beneficiários por
meio da Rede Própria de Centros Clínicos, Prontos-Socorros,
Hospitais, Maternidades e Laboratórios NotreLabs, além de
Unidades de Medicina Preventiva, proporcionamos a gerações de
brasileiros um atendimento acolhedor e humanizado, em todas
as etapas de cada tratamento. Isso também envolve resolver
demandas administrativas e solucionar dúvidas. Verticalização é o
modo como nos apropriamos e incentivamos nossos beneficiários
a utilizar nossa Rede Própria

Acolhimento é um componente fundamental para o Grupo
NotreDame Intermédica e, por isso, merece um capítulo à
parte, conforme destacado na página 172 deste Guia.

Rede Própria

Qualidade
Um dos nossos pilares estratégicos é promover bem-estar e
qualidade de vida a todos os beneficiários e, consequentemente,
sustentabilidade aos Clientes. Este conceito é canalizado por meio
da Missão de “Tornar saúde de qualidade acessível a gerações
de Brasileiros” e está presente na área assistencial, em que a
qualidade deve ser percebida diretamente pelo paciente, e na área
administrativa, característica representada em cada tomada de
decisão em prol de todos os stakeholders.

Guia da Marca

Ter dentro de casa tudo o que o beneficiário necessita. Este é o
caminho adotado para cuidar bem dos nossos pacientes, seja
na prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio das
Unidades de Medicina Preventiva, ou no atendimento realizado
nos Centros Clínicos, Prontos-Socorros, Hospitais, Maternidades e
Laboratórios NotreLabs, em todas as especialidades médicas.

13
Conceitos da Marca
Sobre a Marca

| Plataforma da Marca | Arquitetura da Marca

Atributos da Marca

“Acolhimento e
Qualidade em
Rede Própria
Diferenciada”

REDE
PRÓPRIA

VERTICALIZAÇÃO

ACOLHIMENTO E QUALIDADE

Guia da Marca
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Arquitetura da Marca
A Arquitetura da Marca é a organização das
expressões relevantes de uma marca que
tem o objetivo de tangibilizar o pensamento
estratégico da Organização e sua proposta
de Valor e experiências concretas junto aos
seus públicos de interesse.

Guia da Marca

15
Conceitos da Marca
Sobre a Marca | Plataforma da Marca |

Arquitetura da Marca

Arquitetura da Marca
Logotipo
É a representação visual de uma marca,
formada pelo seu nome (tipografia) e pelo seu
símbolo (roseta).

Guia da Marca

Símbolo

Tipografia
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Roseta
Nosso símbolo é composto por cinco letras
N, as quais remetem aos cinco diferenciais
de destaque do Grupo:
•

Gestão Integral da Saúde

•

Eficiência

•

Acolhimento

•

Qualidade

•

Rede Própria Diferenciada

Guia da Marca

Arquitetura da Marca
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Arquitetura da Marca
A forma como uma companhia estrutura as
suas marcas e como elas se relacionam umas
com as outras faz parte da Arquitetura da
Marca. O Grupo NotreDame Intermédica é
classificado na categoria Endossada, quando
todas as submarcas estão ligadas à marca
corporativa por um endosso verbal ou visual.
O logotipo do Grupo NotreDame Intermédica,
NotreDame Intermédica, Interodonto e
NotreLabs são compostos por símbolo e
tipografia.

Guia da Marca
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Endosso visual através dos elementos:
•

Cor

•

Símbolo

•

Curva

Endosso verbal através da palavra:
•

Intermédica

•

Inter

•

NotreDame

•

Notre

Guia da Marca
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O Logotipo
O logotipo trata-se de um signo por meio do qual o público
consegue identificar a nossa marca visualmente. Quando
um logo conta com um suporte de texto, o chamamos de
logotipo. Isso significa que ele é a integração de um símbolo
(logo) e um texto (tipografia).

Apresentaremos a seguir as marcas do Grupo NotreDame
Intermédica. É muito importante conhecer cada uma delas e
saber qual marca deve ser usada em cada ocasião.

Guia da Marca
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Quando usar a marca
Grupo NotreDame
Intermédica
Quando falamos sobre a empresa de forma
institucional, abrangendo tanto a NotreDame
Intermédica quanto a Interodonto e o
laboratório NotreLabs em um mesmo material,
devemos utilizar o logotipo do GNDI. Esta é
a marca principal, que assina por todas as
outras marcas juntas.

Clique aqui para baixar o logotipo GNDI.

Guia da Marca
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Quando usar a marca
NotreDame Intermédica
É o logotipo sempre utilizado para falar de
assuntos assistenciais, tais como Unidades
da Rede Própria ou plano de saúde.

Importante: repare que a diferença do logo
da NotreDame Intermédica para o do Grupo
NotreDame Intermédica é a palavra Grupo,
destacada na parte superior do logotipo.

Clique aqui para baixar o logotipo NotreDame Intermédica.

Guia da Marca
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Quando usar a marca
Interodonto
Quando falamos sobre planos odontológicos
e saúde bucal, a logotipo que deve ser usado
na comunicação é o da Interodonto.

Clique aqui para baixar o logotipo Interodonto.

Guia da Marca
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Quando usar a marca
NotreLabs
É a marca do nosso laboratório. Este logotipo
é usado apenas quando nos referimos a
nossa rede laboratorial e venda de exames.

Clique aqui para baixar o logotipo NotreLabs.

Guia da Marca
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Horizontal
Os logotipos do Grupo NotreDame
Intermédica, NotreDame Intermédica,
Interodonto e NotreLabs possuem
uma versão horizontal e outra vertical.
A aplicação preferencial destas
marcas é na versão horizontal sobre
fundo branco.

Guia da Marca
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Vertical
As versões verticaia dos logotipos são
usadas principalmente quando o espaço
para aplicação da marca não é favorável
para a versão horizontal.

Guia da Marca
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Vertical / Horizontal
com Slogan
É a associação do logotipo com o slogan “A
evolução da saúde”. Pode ser utilizado em
suas diversas versões, respeitando as normas
de uso de cores e a aplicação sobre imagens.

Importante: o slogan só pode ser usado com
o logotipo do Grupo NotreDame Intermédica.
Não deve ser usado em formulários, fachadas
ou totens e documentos oficiais.
Em caso de dúvidas de aplicação, entrar em
contato com a área de marketing por meio do
canal Seu Espaço na Intranet//Extranet.

Guia da Marca
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Monocromático
Positivo e Negativo
As versões em P&B servem para
reproduções com apenas uma cor.

Guia da Marca
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Uso Incorreto
As marcas do Grupo NotreDame Intermédica
não podem ser distorcidas, assim como não
deve haver qualquer efeito gráfico aplicado
sobre a marca original. Também é vetada
qualquer modificação das cores originais e
demais utilizações que não constem neste Guia.

Guia da Marca

Distorção

Sombra

Mudança de Cores
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Área de Proteção
logotipo horizontal
Sem e com Slogan

Para definir a área de proteção da
versão preferencial, utilize como
referência a letra maiúscula de cada
logotipo como, por exemplo, o “N”,
conforme imagens ao lado.

Isso garante legibilidade e impacto
da marca.

Não utilizar elementos gráficos além
dos limites proporcionais indicados
como área de proteção.

Guia da Marca
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Área de Proteção
logotipo vertical
Sem e com Slogan

Guia da Marca
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Aplicação com
outras marcas
Em locais em que uma ou mais
marcas do Grupo sejam utilizadas
em conjunto a outras marcas, duas
formas de assinatura poderão ser
usadas: horizontal (preferencial) ou
vertical (alternativa).

As marcas devem ser aplicadas
sempre respeitando as áreas de
não interferência.

Guia da Marca
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Aplicação sobre
fundo colorido

sobre fundos | Redução

Correto

O logotipo pode ser usado sobre
fundos coloridos, desde que
respeitados os contrastes entre as
cores existentes.

Sempre que possível deve-se utilizar
a marca em sua versão principal.
Versão alternativa

Incorreto

Sobre fundos escuros,
possuímos também a versão
alternativa.

Guia da Marca
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Aplicação sobre
Imagens de fundo
Na aplicação da marca sobre
imagens, deve-se ter o cuidado
de não prejudicar a legibilidade.
Em imagens em que a legibilidade
ficará comprometida com qualquer
uma das versões, deve-se utilizar
um retângulo branco como fundo
para a marca. Este retângulo
deverá ter a mesma medida da
área de proteção padrão
(página 30).

Para facilitar a aplicação da marca,
nestes casos foi criada uma tag
para os materiais institucionais,
conforme exemplo a seguir.

Guia da Marca
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Tag
O box branco ou a Tag devem ter as
mesmas margens da área de proteção.
A construção da tag é feita com cantos
inferiores arredondados. Pode-se aplicar
efeito de sombra desde que discreto.

Guia da Marca

Aplicação sobre fundos | Redução

36
Logotipo

Nossos logotipos | Variações | Área de Proteção | Aplicação sobre fundos | Redução

Redução para
impressos

Para impressos, ficam definidos os seguintes tamanhos de redução máxima:

1,8 cm
2,2 cm

1,5 cm
2 cm

1 cm
2 cm
2,8 cm
1,3 cm

3 cm
2 cm

Guia da Marca
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Redução para web
Para web, ficam definidos os seguintes
tamanhos de redução mínima:

56 px

70 px
80 px
80 px

35 px
70 px

114 px

125 px

Guia da Marca

35 px

65 px
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Após a definição da Essência da Marca, do Pocisionamento, dos
Atributos e da Arquitetura da Marca, como fazer para que toda a
nossa comunicação pessoal, direta ou indireta, visual, verbal esteja em
sintonia, expressando e reforçando o Nosso Jeito de Ser em todos os
nossos relacionamentos?
A seguir, descreveremos os Universos Visual e Verbal da Marca. Esta
identidade deve ser expressa em todos os pontos de contato: do
atendimento telefônico, fachadas, equipamentos, atendentes e anúncios
de recrutamento, treinamentos, serviços, canais de comunicação e até
sua publicidade.

Guia da Marca
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Universo Visual
Para uma marca ter sucesso, é preciso criar uma comunicação visual
capaz de traduzir o que é elementar.
Alcançar a relevância que buscamos para a nossa marca envolve ter
cuidado não apenas com os elementos básicos, mas também com
qualquer detalhe que seja relevante para a comunicação visual.
A nossa Essência “Acolhimento e compromisso com a inovação
na saúde” inspira nossas cores, imagens e tipografias.
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Paleta de cores
Desenvolvemos as paletas de cores para o
Grupo NotreDame Intermédica e as demais
Unidades de Negócio. As cores selecionadas
possuem significados que estão diretamente
ligados aos conceitos e as particularidades
de suas respectivas Unidades.

Guia da Marca

LARANJA
INSTITUCIONAL

MARFIM
INSTITUCIONAL

CINZA
INSTITUCIONAL

PRETO

PANTONE 144 C
CMYK: C0, M45, Y100, K0
RGB: 244/158/0
HEX: #F49E00

PANTONE 7499 C
CMYK: C3, M7, Y21, K0
RGB: 249/237/211
HEX: #F9EDD3

PANTONE 425 C
CMYK: C0, M0, Y0, K80
RGB: 90/90/95
HEX: #5B5B5F

PANTONE BLACK
CMYK: C0, M0, Y0, K100
RGB: 26/23/27
HEX: #1A171B
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Variações de cores
A cor laranja é a principal do Grupo
NotreDame Intermédica.

LARANJA -40%

LARANJA +20%

PANTONE YELLOW 012 C
CMYK: C0, M15, Y100, K0
RGB: 255/212/0
HEX: #FFD400

PANTONE 152 C
CMYK: C0, M65, Y100, K0
RGB: 244/121/32
HEX: #F47920

LARANJA INSTITUCIONAL

LARANJA -20%

LARANJA +40%

PANTONE 144 C
CMYK: C0, M45, Y100, K0
RGB: 244/158/0
HEX: #F49E00

PANTONE 1235 C
CMYK: C0, M30, Y100, K0
RGB: 253/185/19
HEX: #FD8913

PANTONE 1665 C
CMYK: C0, M80, Y100, K0
RGB: 241/90/34
HEX: #F15A22

Esta cor é utilizada em toda a
comunicação e em alguns casos
acompanha variações (cores análogas).

Gradiente
O gradiente deve ser utilizado
conforme gráfico:
0% / 100% - laranja Institucional à
100% / 100% - laranja + 20%

Guia da Marca

Posição
0%

Cor 100%

LARANJA INSTITUCIONAL

Posição
100%

Cor 100%

LARANJA +20%
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Paleta de cores
complementates
Servirão de apoio para cada
peça de comunicação do Grupo
NotreDame Intermédica.

Obs.: Essa paleta serve apenas
como apoio. Não podemos utilizar
nenhuma destas cores como cor
principal da peça.

Guia da Marca

VERMELHO

AMARELO

MARROM

ROXO

PANTONE 199 C
CMYK: C3, M100, Y78, K0
RGB: 187/0/52
HEX: #BB0034

PANTONE 108 C
CMYK: C0, M15, Y100, K0
RGB: 244/216/0
HEX: #F4D800

PANTONE 464 C
CMYK: C45, M70, Y93, K11
RGB: 133/91/39
HEX: #815A2F

PANTONE 259 C
CMYK: C68, M98, Y18, K0
RGB: 97/40/115
HEX: #612774

AZUL-MARINHO

VERDE

VERDE-ÁGUA

AZUL-CLARO

PANTONE 7684 C
CMYK: C87, M67, Y8, K0
RGB: 69/93/154
HEX: #455D9A

PANTONE 561 C
CMYK: C90, M45, Y65, K30
RGB: 48/89/80
HEX: #305950

PANTONE 7466 C
CMYK: C92, M0, Y33, K0
RGB: 37/171/185
HEX: #25ABB9

PANTONE 2985 C
CMYK: C68, M0, Y5, K0
RGB: 127/188/228
HEX: #7FBCE4
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Aplicação das cores
Para garantir a identidade visual
das peças de comunicação do
Grupo, a cor laranja deve sempre
ser a cor predominante em
qualquer material. Não é permitido
utilizar as cores complementares
como cor principal da peça.

Guia da Marca
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Aplicação das cores
Algumas peças de comunicação
usam as cores complementares
do Grupo para identificar
diferentes linhas de comunicação.
É o caso dos pilares do
Programa Interligados, categorias
do Interclube e editorias de
comunicação interna. Nestes
casos, pode-se utilizar um pouco
mais as cores complementares,
porém estas cores devem sempre
aparecer acompanhadas do
Laranja Institucional.

Guia da Marca
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Estilo Fotográfico
O uso correto das imagens é uma
poderosa ferramenta de comunicação.
Ao escolher uma imagem com pessoas,
é muito importante que tenham uma
aparência saudável, pois isto está
alinhado à Missão do Grupo.
Imagens com objetos alaranjados
também ajudam a reforçar a identidade
do Grupo pelas cores institucionais.
Dicas para escolher imagens que
remetam à vida saudável:

•
•
•

Imagens com cores quentes
Imagens que contenham boa
iluminação artificial ou natural
Imagens com luz solar ou algum filtro
de iluminação alaranjado ou amarelo.

Pantone : 144C - Referência para tons de laranja

Guia da Marca
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Estilo Fotográfico
Para aplicação nas peças
institucionais, são valorizadas
imagens que retratem pessoas em
atividade. Fotografias posadas ou
que tenham um(a) modelo olhando
para a câmera, devem ser evitadas
sempre que possível, pois são
aconselhadas apenas em situações
específicas. A ação ou objeto que
está sendo representado deve estar,
de preferência, em primeiro plano.

Guia da Marca
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Uso em conteúdos
informativos
Ao abordar uma doença, as pessoas
devem ser retratadas de forma
positiva. Por isso, as imagens para
este tipo de comunicação devem
focar no tratamento e não na doença.

Não é aconselhado o uso de
imagens que remetam à dor, ao
sofrimento ou tristeza.

Guia da Marca

49
Universo Visual
Cores | Imagens

| Tipografia | Iconografia | Ilustrações | Elementos de Apoio

Padrão tipográfico
A tipografia adotada como fonte institucional
do Grupo NotreDame Intermédica é a
Helvetica Neue. É uma fonte versátil e
sofisticada que pode ser aplicada em todas
as versões da mesma família.

Guia da Marca

Helvetica Neue

abcdefghijlm
nopqrstuvxz
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Padrão tipográfico
A família tipográfica Helvetica Neue é
fonte padrão utilizada nas peças de
comunicação do Grupo.

Padrão tipográfico
alternativo
Para situações em que a família de
fontes Helvetica Neue não estiver
disponível (apresentações em Power
Point por exemplo), a família de
fontes Arial deve ser usada como
fonte alternativa.

Guia da Marca

Helvetica Neue
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnopqrstuvxz
0123456789!@#$%^&*()

Bold
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnopqrstuvxz
0123456789!@#$%^&*()

Italic
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnopqrstuvxz
0123456789!@#$%^&*()

Bold Italic
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnopqrstuvxz
0123456789!@#$%^&*()

Arial Regular

ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnopqrstuvxz
0123456789!@#$%^&*()

Arial Bold
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnopqrstuvxz
0123456789!@#$%^&*()

Arial Italic
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnopqrstuvxz
0123456789!@#$%^&*()

Arial Bold Italic
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnopqrstuvxz
0123456789!@#$%^&*()
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Aplicação
A fonte institucional é a
única fonte que deve ser
usada em todas as peças
de comunicação do Grupo
NotreDame Intermédica.
Não é permitido o uso de
outra família de fontes.

Peça institucional
toda feita com
fonte alternativa

Guia da Marca

Peça de
comunicação
com a fonte
Helvetica Neue.
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Uma iconografia
clean
Ao escolher ou criar um ícone para as
peças de comunição, é obrigatório dar
preferência a ícones do tipo line, que são
interpretados facilmente sem dar um peso
visual desproporcional aos materiais.

Guia da Marca
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Composição
de ícones
• Mistura de áreas arredondadas
com ângulos retos
• Composição linear com terminais
arredondados
• Dê preferência a traços únicos

Guia da Marca

x

A espessura
da linha é sempre
a medida de “X”
= 1/23 da largura
do módulo
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Padrão Cromático
e Redução

Atenção: os ícones sem fundo
devem ser aplicados em
nossas cores institucionais ou
complementares.

Guia da Marca

5mm

5mm

5mm

5mm

5mm
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Aplicação
de ícones
As peças da campanha de
divulgação do aplicativo GNDI easy
têm bons exemplos de aplicação de
ícones que caracterizam a marca do
Grupo NotreDame Intermédica.

GNDIeasy

Cuidar da sua
saúde ficou
mais fácil:
chegou o novo
aplicativo do
Grupo NotreDame
Intermédica

GNDIeasy

Sua saúde na sua mão

Mas, o que você e sua família ganham com isso?
Dá uma olhada:
GNDIeasy

Acesso ao Aplicativo
com o CPF.

Carteirinha digital
disponível a qualquer
momento, até sem
acesso a internet.
Você pode compartilhar a
de seus dependentes pelo
e-mail ou WhatsApp. Usar
para conseguir descontos
nas drogarias parceiras do
seu clube de descontos Interclube.

Agende sua consulta
de saúde de forma
rápida e fácil.

Ou seja: depois de
baixar o GNDI easy,
cuidar da saúde fica
tão fácil quanto usar o
celular. Faça um teste,
você vai se surpreender!
E, não esqueça de dividir
essa novidade com
seus colegas. Afinal,
notícia boa merece ser
compartilhada.

Envie sua guia
médica e consulte o
status de liberação.

Grupo

NotreDame
Intermédica

Guia da Marca
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Ilustrações na
comunicação
O uso de ilustrações é permitido em
algumas peças de comunicação
do Grupo NotreDame Intermédica.
Porém, é preciso ter cuidado para
não utilizar ilustrações com excesso
de informações, cores ou formas
distorcidas (caricatas) ou, ainda,
que façam a comunicação parecer
infantilizada. A ilustração deve ser parte
da comunicação e nunca uma distração
do que está sendo comunicado.

Guia da Marca

Ilustrações | Elementos de Apoio
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Aplicação em peças
de Endomarketing
Grande parte das peças que
utilizam ilustrações são usados no
Endomarketing. O uso deste tipo de
imagem ajuda a deixar o conteúdo
mais didático, além de trazer uma
atmosfera mais leve para a peça.

Guia da Marca

Ilustrações | Elementos de Apoio
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Aplicação em
conteúdos técnicos
Outro tipo de uso muito comum
de ilustração é em peças com
conteúdos técnicos. A utilização de
ilustrações é recomendado neste
tipo de comunicação.

Guia da Marca

Ângulos para aplicação de injeção
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Uso da Roseta
A roseta pode ser utilizada como
elemento para compor o layout,
mas, para isso, deve-se obedecer
as regras ao lado.

A roseta também pode ser usada
parcialmente desde que siga as duas
maneiras de aplicação, conforme
o grid: 1/2 e 1/4.

| Elementos de Apoio

Correto

Cinza Institucional

Laranja Institucional

20% de transparência

50% de transparência

Uso Parcial

Não é permitido inserir texto por cima
da roseta.
1/2

1/4

Incorreto
Importante: nas peças de
comunicação, o uso da roseta
deve ser acompanhado do
logotipo do GNDI ou da
NotreDame Intermédica.

Guia da Marca

A evolução da
saúde!
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Exemplo de
aplicação
correta e
incorreta da
Roseta

Guia da Marca

| Elementos de Apoio
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Curva
As curvas são elementos de
comunicação das marcas e não
podem ser distorcidas, trocadas
de cor, aplicadas qualquer efeito
gráfico ou utilizadas de alguma
forma que não conste neste
Manual.

Correto

| Elementos de Apoio

Incorreto

Distorção

Inversão de Cores

Guia da Marca
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Apresentações
As apresentações feitas em
Power Point ou outros softwares
devem seguir as diretrizes de
padronização visual do Universo
Visual do Grupo NotreDame
Intermédica, ou seja, todas as
capas das apresentações devem
ter o logo, as cores principais,
o selo da ANS e usar o tipo de
imagem e iconografia corretas.

Não existem restrições para o
formato de imagens, ícones, selos
e gráficos utilizados no conteúdo
das apresentações.

Guia da Marca

| Elementos de Apoio

Capa

Selo da ANS

Logo

APRESENTAÇÃO
INSTITUCIONAL

Março/2019

Uso da fonte institucional
(Helvetica ou Arial).

Imagem de família com
aparência saudável em
atividade.
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Apresentações
O local mais recomendado para
a aplicação dos logos do Grupo
em slides internos é no canto
superior direito do slide.

Para auxiliar na padronização
das apresentações, existe um
modelo em PPTX disponível
para download na Intranet/
Extranet GNDI.

Guia da Marca

| Elementos de Apoio

Página/Slide Interno
Uso do logotipo no
canto superior direito
(lugar preferencial).

NOSSA VISÃO E MISSÃO
VALORES
MISSÃO
Tornar saúde de qualidade acessível
a gerações de Brasileiros.

VISÃO
Ser protagonista da inovação em gestão de saúde, garantindo
qualidade e sustentabilidade aos nossos Clientes.

Uso da cor laranja de
forma predominante
nas ilustrações.
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| Elementos de Apoio

Assinatura de E-mail
A assinatura de e-mail pode ser considerada um
cartão de visita eletrônico. Por isso, deve conter as
mesmas informações do cartão de visita impresso.
É importante manter a identidade das nossas marcas
também nas assinaturas de e-mail, padronizando os
logos, as fontes e as cores corretas.

Maria José Vieira Oliveira
Analista de Marketing
Tel.: 11 3155-2000
Avenida Paulista, 867 - Bela Vista
01311-100 | São Paulo - SP
www.gndi.com.br

Para inserir a assinatura padrão no e-mail, devemos
utilizar o arquivo de configuração de assinatura
disponível na Intranet GNDI. Acesse pelo link abaixo:
https://intranet.gndi.com.br/documentos-marketing

Guia da Marca
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Institucional

Ter boa reputação faz a Empresa crescer, pois é recurso
fundamental tanto para negócios quanto para opinião pública.
Na visão do Grupo NotreDame Intermédica, a comunicação
deve começar internamente, gerar valor e contribuir para
o alcance dos objetivos e das metas. Este é um pilar
fundamental, pois ter colaboradores bem alinhados e
que entendam os processos promove maior adesão aos
princípios da Organização.
A comunicação atua justamente para minimizar os
chamados ruídos (informações desencontradas, suposições
etc.), aproximar os Valores da Empresa aos seus
stakeholders e estimular a interação entre cada público de
forma organizada, formalizada e compartilhada.
O objetivo não é limitar o modo como são desenvolvidas as
comunicações, mas ser um facilitador no entendimento da
nossa personalidade e do Nosso Jeito de Ser.

Guia da Marca
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Quem Somos

Se o Grupo NotreDame Intermédica fosse uma pessoa, como falaria de si? Numa entrevista de
emprego ou em situações em que somos desafiados a enxergar nossas próprias qualidades,
procuramos destacar nossos grandes diferenciais em relação aos nossos pares.
Em quais aspectos o Grupo NotreDame Intermédica acredita se destacar no mercado de
Saúde Suplementar? Com base nesta questão, assim nos enxergamos:

“Sólido no mercado brasileiro e com um modelo de negócios de
referência em seu setor, o Grupo NotreDame Intermédica é obstinado
com a excelência na prestação de serviços de assistência à saúde,
com foco na qualidade de vida e no bem-estar, a custos acessíveis
e sustentáveis, por meio de processos inovadores amparados por
profissionais qualificados, garantindo segurança e acolhimento em
todas as etapas do atendimento.”

Guia da Marca
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Tom de Voz

Cada indivíduo tem sua personalidade,
seu jeito de vivenciar sua rotina e de se
comunicar. Por meio do discurso, cada
indivíduo expõe sua identidade e o modo de
enxergar a vida nas diferentes situações, de
forma ativa e/ou reativa.

Por meio do Tom de Voz, transmitimos
a sensação de que nossos Clientes e
beneficiários, por exemplo, não têm “apenas”
um plano de saúde ou odontológico como
quaisquer outros por aí; mostramos que
oferecemos um benefício real.

Conosco essas premissas seguem a mesma
ideia. O Grupo NotreDame Intermédica possui
personalidade própria e, da mesma forma
que tem identidade, busca transmitir seus
conceitos da forma mais clara possível.

Em breves palavras, o Tom de Voz dá vida à
Missão, à Visão e aos Valores. A seguir confira
nossos atributos:

Em outras palavras, o Tom de Voz orienta
quanto à melhor aplicação da nossa
personalidade nos mais diferentes canais de
comunicação, sejam eles digitais ou impressos.

Guia da Marca
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Acolhedor

Exemplo
O novo Centro Clínico Interlagos tem capacidade para atender até
15.400 consultas por mês. “Queremos estar cada vez mais próximos
dos nossos beneficiários e proporcionar a eles mais conforto,
acolhimento, praticidade e reduzir o tempo de deslocamentos na
cidade”, afirma Irlau Machado Filho, presidente do Grupo NotreDame
Intermédica.

Nós entendemos o paciente
como o centro das atenções e o
motivo pelo qual os colaboradores
desempenham suas funções.
Está em nossa raiz prestar
um atendimento acolhedor e
humanizado, e transmiti-los em
cada ato é fundamental para o
sucesso da comunicação e para a
entrega dos serviços prometidos.
Para nós, cada stakeholder é único.

Voz na prática
•

Aplicamos uma linguagem simples, mas nem por isso subjetiva, imprecisa e
descompromissada.

•

Nos comunicamos diretamente com cada público-alvo, de forma a estabelecer um
diálogotipo receptivo.

•

Utilizamos termos que transmitem acolhimento.

Voz que não se pratica

Guia da Marca

•

Linguagem de baixa compreensão.

•

Posicionamento que distancie os públicos-alvo de nosso objetivo, que é o de
oferecer saúde de qualidade.

•

Falar apenas em problemas, sem oferecer soluções.
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Transparente

Exemplo:
A Ala Exclusive é operacionalizada por corpo clínico de
referência em oncologia e quimioterapia, com capacidade para
cerca de 420 atendimentos por mês. Entre seus diferenciais
está a coleta de exames, realizada duas vezes por semana, a
qual é centralizada no próprio local. O paciente conta com apoio
nutricional, social e monitoramento telefônico ativo e passivo
para agilizar a solução de intercorrências e favorecer a adesão
ao tratamento. Ao deixar a Unidade, leva para sua casa um kit
de remédios sintomáticos.

Ao estabelecer relações transparentes
criamos um elo cada vez mais forte e
próximo aos nossos públicos-alvo. Nos
comunicamos de forma direta, simples
e sem omissões, principalmente em
assuntos relacionados a processos
organizacionais, serviços e produtos.
Transmitimos nossos conceitos com
otimismo, sempre na busca pelas
melhores decisões.

Voz na prática
•

Deixamos claras as informações que transmitimos.

•

Nos utilizamos da comunicação em prol de situações concretas.

•

Nossa comunicação é feita com otimismo, buscando a resolução para
cada situação.

Voz que não se pratica

Guia da Marca

•

Ocultação das informações de interesse público.

•

Comunicar o que não pode ser confirmado.

•

Desenvolver uma comunicação truncada, confusa.
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Protagonista
Iniciativas como a Medicina
Preventiva, em que o Grupo
NotreDame Intermédica é pioneiro,
ajudam a construir nosso futuro.
Somos agentes transformadores
e promotores de mudanças de
comportamento. A inovação, um
de nossos pilares, é compartilhada
por meio de campanhas
institucionais, melhorias no
atendimento administrativo ou
assistencial, entre outros.

Exemplo:
O Grupo NotreDame Intermédica vem investindo de forma constante
para oferecer as melhores soluções em saúde aos seus beneficiários,
que revertem, inclusive, em vendas e em reconhecimento com nossos
corretores. Por isso, na sede da Fecomercio, em São Paulo, foi
apresentado o Programa Interligados, uma iniciativa inédita no mercado.
Composto por cinco pilares, foi idealizado para reunir e organizar as
ações com corretores e estimular o aumento de vendas.

Voz na prática
•

Afirmamos e reafirmamos, continuamente, as ações pioneiras desenvolvidas
em prol da sociedade.

•

Comunicamos sempre o que pode fazer a diferença no dia a dia das pessoas.

•

Reforçamos as iniciativas que comprovem nosso pilar de inovação.

Voz que não se pratica

Guia da Marca

•

Comparações com a concorrência, sejam elas positivas ou negativas.

•

Temas que não tenham relação com o público-alvo.

•

Comunicações reativas (para apagar “incêndios”).
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Comprometido
Entendemos o tamanho de nossa
responsabilidade. Por isso, somos
vigilantes com a comunicação, a
qual está embasada na Visão, na
Missão e nos Valores da Empresa.
Interagimos com nosso público-alvo
de forma comprometida e madura,
adotando as melhores práticas no
fazer a comunicação, com total
consentimento e conhecimento do
conteúdo transmitido.

Exemplo:
“Uma das premissas do Programa Preventiva Premiada é
incentivar as inscritas nesse módulo a comparecer às consultas
de pré-natal, participar dos cursos de incentivo ao parto normal
e também dos grupos de aleitamento materno. Somadas, as
iniciativas fazem toda a diferença, pois contribuem para as
mamães se conscientizarem mais ainda sobre os autocuidados
com a saúde e a de seus filhos, inclusive, no decorrer do
crescimento das crianças.”

Voz na prática
•

Comunicação com total responsabilidade pelas informações.

•

Abordagem com foco na saúde dos beneficiários, mesmo que esse
não seja o público-alvo da mensagem.

•

Nos comunicamos como orientadores, aconselhadores.

Voz que não se pratica

Guia da Marca

•

Comunicar de forma irresponsável, sem o zelo e a apuração das
informações.

•

Deixar dúvidas na mensagem.

•

Não seguir as melhores práticas na escrita, em especial quanto à
norma culta.
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Conhecedor
Temos a plena convicção do nosso
posicionamento no segmento
de Saúde e o autoconhecimento
de nossa excelência, solidez e
experiência, todas fundamentais
para o dia a dia de milhares de
brasileiros. Transmitimos com
propriedade as informações do
nosso negócio, todos os seus
benefícios e também os desafios
cotidianos.

Exemplo:
Em 7 janeiro de 2015, a ANS (Agência Nacional de Saúde
Suplementar) editou a RN (Resolução Normativa) nº 368 com regras
que visam estimular o parto normal e, por consequência, a redução de
cesarianas por todo o Brasil. Essa RN entrará em vigor a partir do dia
6 de julho. Mesmo com essa determinação, esta iniciativa já é aplicada
pela NotreDame Intermédica desde 1982, pois saúde, qualidade de
vida e bem-estar de nossas beneficiárias gestantes sempre foram
grandes prioridades e o histórico de ações da Empresa nesse sentido
demonstra essa preocupação.

Voz na prática
•

Embasamos nosso discurso a partir de argumentos concretos,
informações e dados oficiais de especialistas.

•

Nossa comunicação é desenvolvida de forma didática,
independentemente do público, pois é de nosso interesse e também dos
stakeholders compreenderem a informação.

•

Estimulamos a adoção das melhores atitudes e práticas de nosso
público-alvo.

Voz que não se pratica

Guia da Marca

•

Uso de informações empíricas.

•

Emprego de informações e termos técnicos – quando necessário – sem
a devida explicação.

•

Textos sem qualquer tipo de fundamentação e objetivo.
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Leve
Nossa comunicação está dirigida
a um universo bastante amplo, de
diferentes níveis sociais e instrução,
faixas etárias, necessidades e
expectativas, com condições de
saúde distintas. Transmitimos e
construímos informações da forma
mais descomplicada possível,
estabelecendo uma conversa
sempre pessoal. É um meio de
respeitarmos nossos públicos.

Exemplo:
A NotreDame Intermédica, pioneira na prevenção, preparou
dicas importantes para você não deixar o mosquito Aedes
Aegypti passar férias na sua casa. Seu nascimento e
proliferação podem ocasionar outras doenças, além da
dengue, o chikungunya e o Zika (vírus relacionado ao surto
inédito de microcefalia em bebês em nosso País).

Voz na prática
•

Adotamos palavras e frases de amplo entendimento para que
sejam compreendidas em qualquer região do País.

•

Damos preferência a frases simples e curtas, mas nem por isso
sem conteúdo.

•

Dialogamos com nossos públicos-alvo tal qual numa conversa a
dois, entre amigos.

Voz que não se pratica
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•

Colocações e termos negativos devem ser evitados ao máximo.

•

Frases demasiadamente longas e cansativas.

•

Abordagens incoerentes com o público-alvo.
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Persona da URA (Unidade
de Resposta Audível)
Acolhimento é o nosso grande norte.
Queremos melhor atender, bem receber e
interagir com nossos beneficiários, Clientes,
prospects, colaboradores e demais públicos
de contato.
Um dos principais canais de contato com
beneficiários, além dos meios digitais, é a
Central de Atendimento. Por isso, refletir a
questão do acolhimento é primordial para as
pessoas se sentirem próximas e terem suas
necessidades atendidas do outro lado da linha.
Deste modo, foi criada uma persona capaz
de transitar entre todas as faixas etárias
atendidas pelo Grupo NotreDame Intermédica
e com relativa facilidade para atuar nos meios
digitais, com proatividade na resolução dos
anseios dos beneficiários.

Guia da Marca

Definição da persona
Sexo: feminino
Idade: 35 anos
Grau de escolaridade: nível superior
Personalidade: acolhedora e didática
Nível de entendimento: identifica-se
com todas as faixas etárias e tem extrema
facilidade em entender as tecnologias
existentes no Grupo NotreDame Intermédica
e no mercado.
Nível de afabilidade: empática e,
principalmente, paciente diante de eventuais
dificuldades, além de proativa.
Nível de autonomia: é uma colaboradora
com grande potencial de crescimento.
Outros: primeiro emprego e eleita como
embaixadora do mundo digital no Grupo
NotreDame Intermédica.

75
Universo Verbal

Institucional | Comunicação | Regras Grupo NotreDame Intermédica

Política de
Comunicação
São prerrogativas da Política de
Comunicação do Grupo NotreDame
Intermédica:

Guia da Marca

•

Ampliar a visibilidade da Instituição.

•

Promover a identidade corporativa e a imagem da Instituição.

•

Assegurar um processo de comunicação eficaz entre a Instituição e seus diversos públicos
de interesse.

•

Respeitar o direito à confidencialidade e ao tratamento ético de dados de pacientes, criando
relações de credibilidade e respeito.

•

Estabelecer as diretrizes de comunicação, bem como priorizar as ações que garantam a
adequada tradução da cultura da Instituição junto aos diversos públicos e a sociedade.

•

Reconhecer a dinâmica de mudanças da sociedade, com consequente ampliação do
perfil de negócios da Instituição, bem como reconhecer e acompanhar os efeitos da
comunicação on-line e o caráter de intercomunicabilidade entre os sujeitos envolvidos na
relação de serviço prestado.

•

Buscar permanentemente sintonia em relação às expectativas de informação por parte de
todos os públicos de interesse.

•

Desenvolver uma relação proativa com os órgãos de comunicação social.

•

Formar os elementos de sua estrutura com base nos objetivos e requisitos
do Sistema de Gestão Assistencial NotreDame Intermédica e em outras ações específicas
da atividade de comunicação.

•

Para textos institucionais, devem ser destacados o pioneirismo do Grupo NotreDame
Intermédica em Medicina Preventiva, a solidez da Empresa, os diferenciais de oferecer
soluções de alta qualidade a preços acessíveis e sua ampla Rede Própria de Centros
Clínicos e unidades hospitalares.
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Comunicação Interna

A comunicação interna atende aos diferentes objetivos do Grupo NotreDame Intermédica.
Existe para minimizar os ruídos comunicacionais – informações desencontradas, suposições
etc. – e aproxima os nossos Valores dos nossos colaboradores. Também promove a interação
entre cada pessoa.
O colaborador é um parceiro importante para a Empresa, pois quanto mais envolvido, melhor
absorve a Missão, a Visão e os Valores. Sua opinião quanto à Organização é fundamental,
porque esta é a imagem que deve prevalecer a todo o público externo; se a imagem transmitida
e percebida é positiva, logo assim será no ambiente externo à Companhia.
Qualquer necessidade de comunicação para o público interno é direcionada à Diretoria de
Recursos Humanos e/ou de Marketing. Somente elas estão autorizadas a utilizar os canais
internos de comunicação: murais, intranet, blog do Colaborador, newsletter, e-mail
marketing, TV Corporativa.

Guia da Marca
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São prioridades da
comunicação interna no Grupo
NotreDame Intermédica:
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•

Gerar comprometimento, engajamento e responsabilidade do colaborador
quanto aos seus objetivos individuais e estratégicos do negócio.

•

Apoiar as Áreas no desenvolvimento de suas ações.

•

Estimular a participação nas iniciativas promovidas pela Empresa.

•

Reduzir ruídos comunicacionais.

•

Motivar o colaborador.

•

Humanizar as relações de trabalho.

•

Promover resultados positivos para o negócio.

•

Zelar pela identidade e reputação da marca.

•

Comunicar as políticas organizacionais e os benefícios.

•

Alinhar os discursos corporativos, focando também no âmbito externo.

•

Contribuir para a tomada de decisões.
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O que é permitido
publicar internamente

Aquisições
Compra de novas Empresas e de Unidades de atendimento,
bem como novos negócios.
Benefícios e parcerias
Conteúdo de interesse do colaborador, tais como novos
benefícios e parcerias com restaurantes, teatros etc.
Campanhas internas e externas
Incentivo à participação em campanhas comemorativas
e pontuais, tais como concursos culturais, ou até eventos
externos, entre os quais corridas, ações relativas ao Outubro
Rosa e Novembro Azul, por exemplo.
Certificações e premiações
Anúncios relacionados a conquistas de certificações do
segmento da Saúde, especialmente sobre hospitais,
premiações diversas etc., e outros prêmios conquistados
pelo Grupo.
Clipping
Réplica das matérias veiculadas na imprensa sobre o Grupo
NotreDame Intermédica.
Comunicados de TI

Guia da Marca
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Procedimentos da Área de Tecnologia da Informação,
entre elas manutenção de servidores, indisponibilidade
ou disponibilidade de recursos.
Dicas de Saúde
Notícias promotoras da saúde e do bem-estar do
colaborador, tais como orientações para combater a
dengue, prevenção do câncer de mama ou próstata.
Eventos internos e externos
Notícia sobre eventos internos ou externos que possam,
ou não, contar com a participação dos colaboradores.
Mensagem do Presidente
Conteúdos institucionais do Grupo e mensagens diversas
diretamente da Presidência.
Produtos
Divulgação de novos produtos, independentemente se
da Área de Saúde ou Dental.
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Novos Clientes
Anúncios de novos Clientes em Saúde e Dental.
Políticas de Recursos Humanos
Publicação de normativas e procedimentos de Recursos
Humanos, bem como das políticas da Área (Gestão
de Pessoas e de Desempenho e Competências,
Contratação de Colaboradores, Recrutamento e Seleção
e Desligamento de Colaboradores).
Programas de Desenvolvimento
Diretrizes que auxiliem o desenvolvimento profissional
dentro da Empresa, sejam cursos e treinamentos ou
avaliações, entre outros.
Segurança
Ações em favor da segurança no ambiente de trabalho,
visando a qualidade e a segurança de todos.
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Comunicação externa

Espera-se de cada colaborador, individualmente, a busca para se manter informado sobre
os objetivos e a Missão do Grupo, bem como trabalhar no seu dia a dia pela concretização
das metas, atuando como agente de divulgação das realizações da Instituição.
Todos devem estar conscientes de que a imagem do Grupo NotreDame Intermédica é
formada com base num amplo conjunto de situações, assim como a partir da postura e do
comportamento individual.
Com uma comunicação interna bem alinhada, por consequência
a comunicação externa tende a ser assertiva como um mecanismo estratégico, buscando
atingir os formadores de opinião que são, justamente, os vários públicos de contato:
beneficiários, Clientes, fornecedores, órgãos governamentais, imprensa etc.
O principal objetivo com a comunicação externa é formar uma imagem positiva do Grupo
NotreDame Intermédica, de acordo com sua realidade de negócios, as soluções em
saúde oferecidas a toda a sociedade, seus diferenciais ante a concorrência, entre outros
aspectos.
Com a comunicação externa mostramos que somos uma das melhores em Saúde, uma
Empresa com gestão de boas práticas. Por meio do ato comunicacional, almejamos ser
referência no setor e o primeiro lugar a ser lembrado pelas pessoas quando necessitarem
de cuidados com sua saúde.

Guia da Marca
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Pretendemos com a
comunicação externa:

Guia da Marca

•

Propagar a Missão, a Visão e os Valores do Grupo NotreDame Intermédica.

•

Gerar opinião pública de caráter positivo.

•

Ser um influenciador e referência no mercado de saúde.

•

Estreitar relações com todos os nossos públicos.

•

Divulgar as ações, campanhas e eventos da Empresa.

•

Zelar pela identidade e reputação da marca.

•

Criar valor para a marca.

•

Municiar a assessoria de imprensa com informações relevantes.
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Comunicação
externa

Guia da Marca

É fundamental salientar as seguintes condutas:
Não é permitido a qualquer colaborador divulgar informações consideradas confidenciais
ou estratégicas, que não devam ser acessíveis ao público externo. Exemplos de
informações confidenciais ou estratégicas: dados e estado clínico de pacientes,
cadastro de funcionários, informações provenientes de contatos com autoridades
normativas e órgãos governamentais, informações referentes a contratos e fornecedores,
informações financeiras, planos estratégicos, entre outros dados. Mais informações sobre
confidencialidade estão disponíveis no Código de Conduta Ética, bem como no CODAME
(Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos).
•

Cada colaborador é responsável pela integridade das informações sob seu controle.

•

Em caso de trabalhos acadêmicos realizados pelos colaboradores utilizando o Grupo
ou alguma Unidade de Negócio como referência, é permitida apenas a divulgação de
dados que estejam nos materiais oficiais e públicos da Instituição.

•

Os uniformes dos colaboradores, incluindo os jalecos utilizados pelo Corpo Clínico,
também são considerados canais de divulgação da marca. Portanto, desaconselhamos
sua utilização fora das dependências das Unidades de Negócio do Grupo.
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•

A comunicação dos colaboradores com os diversos públicos
externos, seja em quaisquer formatos, deve seguir a padronização
definida no Manual de Marcas pela Diretoria de Marketing.
Qualquer material impresso ou eletrônico que utilize a marca do
Grupo NotreDame Intermédica ou de uma de suas Unidades
de Negócio deve ser aprovado previamente pela Diretoria de
Marketing.

•

A divulgação de informações para elaboração de trabalhos e/
ou pesquisas solicitados por médicos, instituições técnicas,
laboratórios, hospitais, escolas, estudantes, Empresas de pesquisa
e consultoria e órgãos públicos (IBGE, Censo etc.), assim como
toda a solicitação de troca de informações para finalidade de
benchmarking, deve ser previamente submetida à aprovação do
Diretor responsável pelo assunto em questão.

•

Todas as solicitações de Clientes e pacientes sobre informações
do Grupo NotreDame Intermédica, seus produtos e serviços, bem
como reclamações, elogios e críticas, devem ser encaminhadas
ao SAC, responsável pelo tratamento e resposta a todas essas
manifestações.

•

O conteúdo do site institucional ou dos sites das Unidades de
Negócio pode ser reproduzido por outro site desde que tenha
prévia autorização da Diretoria de Marketing.

•

A Presidência e a Diretoria Jurídica devem ser consultadas
antes que qualquer resposta seja dada a indagações de Órgãos
Governamentais.

Guia da Marca
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O que é
permitido publicar
externamente

Aquisições
Compra de novas Empresas e de Unidades de atendimento,
novos negócios.
Campanhas externas
Incentivo à participação em campanhas comemorativas e
pontuais, ações relativas ao Outubro Rosa e Novembro Azul, por
exemplo.
Certificações e premiações
Anúncios relacionados a conquistas de certificações do
segmento da Saúde, especialmente sobre hospitais, premiações
diversas etc.
Clipping
Réplica das matérias veiculadas na imprensa sobre o Grupo
NotreDame Intermédica.
Conteúdo institucional
Unidades de Negócio do Grupo NotreDame Intermédica, tais
como: detalhes sobre a Rede Própria, quais os diferenciais de
seus produtos, entre outros.
Dicas de Saúde
Notícias que promovam a saúde e o bem-estar da população, tais
como: orientações para combater a dengue, prevenção do câncer
de mama ou próstata.
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Medicina Preventiva
Divulgação de programas e ações de Medicina Preventiva, tais como:
o Programa de Gestação Segura, o Preventiva Premiada, Casos de
Alta Complexidade, agenda de palestras.
Processos e regulamentações
Processos e regulamentações emitidos por órgãos públicos, como a
ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).
Programas para o público externo
Ações e programas desenvolvidos especialmente aos públicos
externos, tais como: Clientes, corretores, gerentes e diretores de RH.
Entrevistas com diretores
Entrevistas realizadas desde que alinhadas à comunicação estratégica,
com os diretores da Empresa.
Produtos
Divulgação de novos produtos, das Áreas
Saúde, Dental e Laboratório.

Guia da Marca
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Porta-vozes
com a imprensa

•

Toda e qualquer divulgação sobre o Grupo e suas Unidades de Negócio para a imprensa,
deve passar pela análise da Diretoria de Marketing para que a imagem da Instituição se
apresente de forma unificada.

•

Não é permitida a utilização de instrumentos institucionais no pronunciamento com a
imprensa, exceto se for autorizado pela Diretoria de Marketing.

O objetivo da comunicação com a imprensa é
tornar o Grupo NotreDame Intermédica uma
das mais importantes fontes de informação
sobre saúde aos principais veículos de
comunicação (jornais, revistas, emissoras de
TV, rádios e agência de notícias). Na relação
com a imprensa, é necessário seguir as
seguintes determinações:

•

Somente os porta-vozes oficiais definidos pela Presidência da Instituição estão autorizados
a conceder entrevistas ou informações à imprensa em nome do Grupo.

•

Quando procurado diretamente pela imprensa, o porta-voz deve informar ao jornalista que,
em razão desta Política, a concessão de entrevistas deve ser precedida por avaliação da
assessoria de imprensa. O porta-voz deve, dessa forma, solicitar o telefone de contato do
repórter e transmitir essa informação à Assessoria de Imprensa ou à Diretoria de Marketing
para que as devidas providências sejam tomadas.

•

Os porta-vozes devem ter ciência de que, no momento da entrevista, palavras emitidas,
postura, segurança, seu domínio da informação e sua capacidade de contornar uma
situação delicada refletem a imagem da Instituição para o jornalista.
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•

Os especialistas entrevistados devem estar muito bem
informados sobre o assunto a ser tratado, pois toda
informação dita por eles será considerada oficial, ou seja,
representa a posição do Grupo NotreDame Intermédica
acerca do tema.

•

Não é permitido aos porta-vozes ou a qualquer outro
colaborador da Instituição cobrar da imprensa espaço
em matéria, utilizando como argumento eventual
promessa de publicação de anúncios do Grupo naquele
veículo.

•

Não é permitido aos porta-vozes ou a qualquer outro
colaborador da Instituição ofertar presentes ou vantagens
aos jornalistas em troca de veiculação de matérias do
Grupo.

•

Colaboradores que concederem entrevistas, publicarem
artigos ou utilizarem qualquer outra forma de
manifestação pessoal devem preservar os interesses e a
imagem do Grupo.

•

Não é permitido se pronunciar sobre informações
estratégicas e de caráter sigiloso, exceto com
autorização específica e formal da Presidência.

•

Não é permitido aos porta-vozes entrarem em contato
diretamente com o jornalista para agradecer a publicação
de matéria ou para reclamar a não publicação ou
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divergência das informações da entrevista concedida.
Caso haja divergência de informações publicadas pela
imprensa após a entrevista, o porta-voz deve informar à
Assessoria de Imprensa ou à Diretoria de Marketing, que
tomarão as providências necessárias.
•

Não é permitido aos porta-vozes falarem da concorrência
para a imprensa ou solicitarem ao jornalista que mostre o
que escreveu sobre sua entrevista antes de publicá-la.

•

O atendimento à imprensa deve ser feito sem escala
de prioridade ou importância em termos de veículos e
jornalistas, de modo que qualquer órgão de imprensa
(local ou nacional, baixa tiragem ou grande tiragem) ou
jornalista (conhecido ou não), mereça a mesma atenção
e empenho por parte da Instituição.

•

Caso algum veículo de imprensa procure diretamente
alguma Unidade de Negócio do Grupo NotreDame
Intermédica sem agendamento prévio, a Diretoria de
Marketing deve ser comunicada imediatamente. Nenhum
colaborador que não seja dessa Área pode autorizar a
entrada de veículos de imprensa nas Unidades.

•

Caso identifique qualquer informação incorreta referente
ao Grupo nos veículos de imprensa, o colaborador deve
comunicar à Diretoria de Marketing.
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Canais de
comunicação

Desenvolver uma comunicação coerente, clara, precisa, objetiva e bem fundamentada
são alguns dos aspectos para uma mensagem efetiva e assertiva no papel de transmitir
informações com credibilidade. Além desses aspectos, deve-se formular o conteúdo
pensando no público-alvo e, consequentemente, adequar esse cenário a cada canal de
comunicação.
Com os diferentes canais de comunicação, a finalidade do Grupo NotreDame Intermédica
é promover o engajamento e o melhor entendimento de suas metas e objetivos. Ou, ainda,
para conscientizar sobre os benefícios oferecidos na prestação de serviços.
A comunicação, seja ao público interno ou externo, é uma ferramenta importantíssima
para a consolidação e um elo cada vez mais próximo com a Empresa. Portanto, escolher
adequadamente o canal de propagação é crucial, os quais estão presentes nos universos
impresso e digital – sempre que possível, ambos devem ser explorados em paralelo.
Os meios impressos – cartazes, jornais e afins – permitem maior profundidade nos
assuntos. São voltados a um público teoricamente disposto a dispender mais tempo para
avaliar o assunto. Já os meios digitais atraem o interesse daqueles que gostam de observar
conteúdos mais breves e diretos, pois estes usuários, em geral, estão realizando mais de
uma atividade ao mesmo tempo. Claro, há indivíduos propensos ao consumo dos dois.
Está sob a responsabilidade da Diretoria de Marketing a comunicação com os diversos
públicos, por meio dos seguintes canais de comunicação: site Institucional, páginas digitais
das Unidades de Negócio, redes sociais, publicações impressas e eletrônicas, Intranet,
apresentações institucionais, TV corporativa, folhetos e assessoria de imprensa.
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Canais de
comunicação interna

Código de Conduta Ética
Tem por objetivo propagar aos colaboradores os
princípios, os valores organizacionais e as crenças do
Grupo NotreDame Intermédica, de modo a direcionálos e a orientá-los quanto às suas atividades e os seus
comportamentos.
E-mail Marketing
Conteúdo corporativo dividido por editoriais, enviado por
e-mail com a finalidade de promover uma comunicação
organizada, rápida e assertiva.
Intranet/Extranet
Contempla documentos, protocolos, formulários e demais
conteúdos e notícias do dia a dia das Áreas, campanhas,
programas e ações de engajamento e motivacionais que
refletem no cotidiano do colaborador dentro do GNDI.
Mural
Conteúdo corporativo dividido por editoriais, fixado em
murais situados em locais estratégicos do Grupo por
meio de cartazes, com o objetivo de promover uma
comunicação mais organizada e assertiva com
as principais novidades do mês.
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Blog do Colaborador
Meio de comunicação digital e de atualização semanal
contendo assuntos variados do universo dos colaboradores
e, consequentemente, da Empresa. Esse canal permite,
inclusive, a participação ativa de qualquer colaborador.
Seu Espaço
Canal exclusivo e confidencial para o envio de ideias, críticas
e sugestões referentes aos programas, processos e projetos
da Empresa, cujo propósito é promover ações eficazes e
melhorias a todos os colaboradores.
Totens físicos
Conteúdo corporativo alocado em cartazes A4 em
totens espalhados estrategicamente em espaços para
colaboradores que atuam nos Centros Clínicos e filiais
administrativas com informações pontuais sobre os principais
eventos, ações estratégicas e programas voltados para
colaboradores.
TV Corporativa
Esse meio de comunicação contempla conteúdo corporativo
e principais novidades divididas por diferentes editoriais,
vídeos e galerias de imagens de forma prática, dinâmica
e rápida.
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Canais de
comunicação externa

Portal GNDI
Site do Grupo NotreDame Intermédica, que reúne diferentes informações sobre
suas Unidades de Negócio e seus serviços de saúde, dicas de saúde, trabalhe
conosco, canais de atendimento e notícias gerais sobre a Empresa, bem
como consulta à Rede Própria e Credenciada e áreas de acesso exclusivo a
beneficiários, Clientes e corretores.
Blog da Saúde
Canal on-line voltado à prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de
textos oferecendo dicas e agenda de saúde, atividade física, alimentação saudável,
curiosidades etc.
Cartazes
Conteúdo voltado ao bem-estar dos beneficiários, fixados em murais de Clientes
e na Rede Própria da NotreDame Intermédica, com o objetivo de promover uma
comunicação organizada e assertiva, assim como as principais novidades.
Folhetos
Informativos de saúde de temas variados, disponibilizados nos Centros Clínicos,
hospitais, prontos-socorros e maternidades próprios da NotreDame Intermédica.
App GNDI Easy
Conteúdo voltado ao bem-estar dos beneficiários, fixados em murais de Clientes
e na Rede Própria da NotreDame Intermédica, com o objetivo de promover uma
comunicação organizada e assertiva, assim como as principais novidades.
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Canais de
comunicação externa

Newsletter para beneficiários
Comunicação aos beneficiários, contendo assuntos sobre cada Unidade de Negócios
da Empresa, além de dicas de saúde, novidades em produtos, divulgação de eventos
etc.
Newsletter para corretores
Comunicação aos corretores, contendo assuntos sobre cada Unidade de Negócios
da Empresa, além de novidades em produtos, campanhas e eventos, entre outros.
Newsletter para Clientes
Comunicação aos Clientes contendo assuntos sobre cada Unidade de Negócios
da Empresa, além de dicas de saúde para divulgação aos colaboradores,
novidades em produtos, eventos, entre outros temas.
Newsletter para Médicos
Comunicação voltada aos médicos credenciados e da Rede Própria da NotreDame
Intermédica com informações e notícias sobre o dia a dia do corpo clínico,
protocolos, treinamentos, entre outros assuntos.
Redes sociais
Os perfis oficiais da Empresa nas redes sociais têm por objetivo levar informação
qualificada e de excelência sobre os setores de atuação de suas Unidades de
Negócio.
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Perfis oficiais
LinkedIn: o Grupo NotreDame Intermédica
tem por objetivo divulgar informações
institucionais, notas sobre inaugurações e
campanhas, além de datas comemorativas
específicas da área da Saúde.
YouTube: a Empresa divulga todas as ações
atuais e já veiculadas, além
de palestras de Medicina Preventiva. Os
vídeos são divididos por diversas playlists.
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•

Os perfis oficiais do Grupo são administrados pela Diretoria de
Marketing, que segue cronogramas e determinações previamente
estabelecidos para todo e qualquer tipo de interação envolvendo o
nome da Instituição.

•

Casos de reclamações ou críticas divulgadas nas redes sociais
por Clientes, pacientes ou qualquer outro público, são tratadas e
respondidas pela Diretoria de Marketing em conjunto ao SAC.

•

O Grupo NotreDame Intermédica estimula o uso das redes sociais
por parte de seus colaboradores, desde que sejam cumpridos os
princípios alinhados aos Valores da Empresa e seguidos o Código
de Conduta Ética da Instituição e a Norma de Segurança da
Informação da Diretoria de Sistemas e Informática.
É considerada responsabilidade do colaborador toda publicação
realizada por ele nas redes sociais.

•

O colaborador deverá observar a Política de Segurança da
Informação da Diretoria de Sistemas e Informática, referente à
utilização de equipamentos e rede durante
o período de trabalho.

•

Responsabilidade, bom senso e respeito são valores que devem
guiar o comportamento dos colaboradores, médicos, prestadores
de serviço e terceiros do Grupo NotreDame Intermédica nas redes
sociais. Para isso, é necessário seguir as seguintes determinações:

95
Universo Verbal

Institucional | Comunicação | Regras Grupo NotreDame Intermédica

» É permitido aos colaboradores apoiar ações
desenvolvidas pelo Grupo nos perfis oficiais da Instituição
compartilhando as publicações; e divulgar informações
públicas disponíveis tanto nas redes sociais, quanto no
site institucional da Empresa.
» É permitido que o colaborador preencha em seu perfil
campos como Empresa em que trabalha e o cargo.
» Informando ou não no seu perfil o vínculo com o Grupo,
não é permitido ao colaborador divulgar nas redes sociais
imagens/fotos e informações que denigram a reputação
da Instituição..
» É permitido publicar e divulgar fotos do Grupo desde que
a imagem não seja ofensiva e preserve a identidade visual
da Instituição, bem como seja autorizada por todos os
que nela estiverem.
» Não são permitidos insultos, ofensas, racismo, xenofobia,
qualquer forma de violência, discriminação ou atividade
ilegal, podendo o colaborador responder legalmente por
suas publicações, bem como são proibidas ofensas ao
Grupo, Clientes, colaboradores, parceiros, fornecedores
ou concorrentes.
» Não é permitido falar em nome do Grupo nas redes
sociais, a não ser que seja autorizado formalmente pela
Diretoria de Marketing.
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» Não é permitido oferecer conselhos médicos, seja por
mensagens privadas ou públicas.
» Não é permitido publicar ou compartilhar fotos ou vídeos
com Clientes nas dependências das Unidades de
Negócio. Para publicação de fotos ou vídeos realizados
nas instalações do Grupo é necessária a autorização
dos envolvidos por meio de documento oficial de
responsabilidade da Diretoria de Marketing.
» Não é permitido aos colaboradores publicar informações
sigilosas sobre o Grupo, suas atividades na Empresa,
colegas de trabalho ou Clientes.
» Não é permitido aos colaboradores do Grupo se
cadastrar nas mídias sociais com e-mail profissional.
» Não é permitida a criação de perfis, grupos, blogs
relacionados ao Grupo sem a autorização da Diretoria
de Marketing.
» Desaconselha-se aos colaboradores publicar em seu
perfil contatos como e-mail, telefone e endereço, bem
como a participação em movimentos que tenham
impacto negativo para a Instituição.
» Caso localize qualquer menção negativa referente ao
Grupo NotreDame Intermédica, o colaborador deve
comunicar a Diretoria de Marketing.
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Conteúdos digitais
e impressos

Com a popularização dos meios digitais, as relações
interpessoais passaram – e continuam passando – por
profundas modificações. Os principais ganhos com o advento
das novas tecnologias são o conforto e a praticidade, pois
de qualquer lugar e a todo o instante é possível consumir
informações a um custo relativamente baixo.
Do ponto de vista de quem deseja comunicar algo, é
possível divulgar materiais por meio dos canais digitais, de
forma praticamente instantânea, no momento do fato, além
de permitirem agregar ao conteúdo propagado álbuns de
imagens, acesso a vídeos e áudios que, de certo modo,
tornam o material ainda mais atrativo.
Os canais impressos, por sua vez, são considerados os
meios tradicionais de comunicação. Não possibilitam a
publicação do fato no exato momento do ocorrido, mas são
utilizados, em geral, para uma abordagem mais aprofundada.
Os canais impressos merecem especial atenção quanto à
periodicidade da informação, porque, como requerem tempo
considerável da apuração do conteúdo até sua aprovação,
impressão e divulgação, devem-se analisar temas atemporais
e/ou de grande repercussão, coberturas minuciosas de
eventos, entre outros exemplos.
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Conteúdos digitais
e impressos

A comunicação nos canais digitais
A publicação em meios digitais carece de
um tom mais leve e direto, com textos mais
simples, mas nem por isso superficiais.
Os textos são mais breves, pois o leitor de
Internet consome diversas informações
ao mesmo tempo, não necessariamente
relacionadas ao conteúdo desenvolvido pelo
Grupo NotreDame Intermédica.
Uma leitura leve, dinâmica e impactante é
capaz de atrair mais rapidamente a atenção
dos leitores. Porém, é necessário entender
que as notícias sobre o Grupo NotreDame
Intermédica não vêm apenas da própria
Empresa, dado que o usuário é bastante ativo,
podendo ser um prosumer, ou seja, consumir
e gerar conteúdos positivos e negativos, ou
ser um influenciador, capaz de agir sobre a
opnião pública.
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Como devemos nos comportar
A Saúde é uma área bastante delicada; demanda muito zelo e cuidado
na publicação de informações. Nas redes sociais, o Grupo NotreDame
Intermédica atua prioritariamente com conteúdos institucionais e
dicas de saúde, mostrando-se uma Empresa preocupada em gerar
qualidade de vida e bem-estar à população. Queremos ser admirados
por aquilo que dispomos à sociedade e também por nossa postura.
Além disso, precisamos diferenciar entre um ambiente mais formal,
como é o caso do LinkedIn, e o do Blog de Saúde no Portal GNDI –
mais leve. Não podemos uniformizar o modo como nos comunicamos,
mas, ao abordar um mesmo conteúdo, fazê-lo de acordo com as
características da ferramenta em questão.
Os temas divulgados no ambiente digital devem gerar ação e
engajamento. Não podemos publicar determinado assunto apenas
para ter o que comunicar. Nosso dever é agir de forma estratégica e
propagar conteúdos relevantes para o usuário.

Guia da Marca

99
Universo Verbal

Institucional | Comunicação | Regras Grupo NotreDame Intermédica

Conteúdos digitais
e impressos

A comunicação nos canais impressos
Embora permita uma abordagem mais aprofundada das informações,
muito em função do número de caracteres ser maior em relação ao
tradicionalmente aplicado nos meios digitais, os canais impressos não
possibilitam interação imediata.
Nos canais impressos, o leitor tem pouca possibilidade de segregar
o conteúdo, ou seja, acaba consumindo-o integralmente – se assim o
quiser. Comunicar por esse meio demanda mais atenção e perspicácia,
porque além de o conteúdo ser mais extenso e denso, na teoria não
tem ao seu dispor todos os recursos audiovisuais dos digitais.
Para os canais impressos do Grupo NotreDame Intermédica o Tom
de Voz é leve e acolhedor, com o emprego de palavras que gerem/
estimulem ações por parte do leitor. Evita-se o rebuscamento
exagerado, pois nos comunicamos aos públicos de basicamente todas
as camadas sociais, com diferentes níveis de instrução e entendimento.
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Como devemos nos comportar
Conforme já mencionado anteriormente, a Saúde é um setor
bastante delicado, o qual requer muito zelo e cuidado na
publicação de conteúdos, não apenas nos canais digitais, como
também nos meios impressos. Neles, atuamos com todos os tipos
de conteúdos circundantes ao seu universo, desde informações
institucionais, passando por dicas de saúde e diretrizes
relacionadas a processos.
Nos meios impressos, nem sempre a comunicação é concisa. Caso
seja alguma dica de saúde ou informações sobre campanhas, o texto
pode ter tom mais leve e amigável; caso seja a divulgação de algum
processo, é fundamental adotar uma postura mais formal.
Lembrando, mais uma vez, que devemos ser admirados tanto
pelos serviços oferecidos à sociedade, quanto pela nossa postura.
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Público-alvo
(stakeholders)
São diversos os públicos-alvo
do Grupo NotreDame Intermédica,
dividindo-se em internos e externos.
A abordagem do texto, o foco e até
o número de caracteres dependerá
a quem se destinar a mensagem.

Beneficiários
Consumidor final de um plano de saúde ou odontológico.
Ou seja, a pessoa usufruidora do plano contratado, seja por
intermédio da Empresa em que trabalha, por corretoras ou
outros meios.
Clientes
Empresas de pequeno e médio (PME) e grande porte (PJ) que
contratam os nossos planos de saúde e odontológicos aos
seus colaboradores.
Colaboradores
Adotamos o termo “colaborador” para designar toda a sua força
de trabalho, seja nas áreas administrativas ou de assistência.
Jamais devemos utilizar a palavra funcionário.
Comunidade
Conjunto de pessoas com acesso aos serviços de assistência
à saúde do Grupo NotreDame Intermédica.
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Corretores
Profissionais parceiros do Grupo responsáveis por comercializar planos de
saúde e odontológicos a empresas, por adesão, entre outras modalidades.
Nosso principal canal de vendas.
Médicos
Profissional de saúde contratado em regime CLT (Consolidação das Leis
do Trabalho) ou PJ (Pessoa Jurídica), ou então credenciado, cujo objetivo
é prestar atendimento, de acordo com sua especialidade, aos beneficiários
da Empresa.
Órgãos públicos
Instituições responsáveis por desempenhar, por meio de agentes, funções
reguladoras em áreas específicas, como é o caso da ANS (Agência Nacional
de Saúde Suplementar), cujo objetivo é cumprir um determinado tipo de
atividade estatal.
Recursos Humanos
Área da empresa Cliente responsável pela contratação dos benefícios de
planos de saúde, odontológico e medicina do trabalho aos colaboradores.
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Como publicar
(ou não)
Ao iniciar um processo de
comunicação, devemos ter em
mente a necessidade de uma
linguagem acessível a todos os
tipos de público, de acordo com as
diretrizes de tema, Tom de Voz e
demais regras da Empresa.

É fundamental cuidados na parte
escrita para evitar certos termos ou
colocações:

» Abreviação
O uso de palavras abreviadas é permitido pelas normas cultas da Língua Portuguesa,
mas, sempre que possível, evite-as, pois podem gerar duplas interpretações.
É totalmente aceitável sua ocorrência quando a palavra for de amplo senso coletivo,
por exemplo, “Dr.” (Doutor), “Ltda.” (Limitada), “Sr.” (Senhor), “kg” (quilo), “km”
(quilômetro), entre outras.
» Clichês
Frases de senso comum dificilmente ajudam no desenvolvimento ou no reforço de
ideias. Portanto, evite aplicações como as listadas a seguir:
•

Fechar com chave de ouro.

•

A esperança é a última que morre.

•

Brasileiros gostam de samba, carnaval e futebol.

•

Etc.

» Diminutivo
Embora nem sempre seja essa a intenção, o uso de diminutivos pode transmitir a
impressão de desprezo em relação a algo ou a alguma pessoa, ou até a infantilização
do conteúdo.
Exemplos de aplicação:
“... é recomendável o uso da camisinha” – correto!
“... os beneficiários do Grupo NotreDame Intermédica tiveram uma surpresinha ao
final do evento” – errado!
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» Escrita demasiadamente rebuscada
Escrever palavras e frases demasiadamente rebuscadas pode
indicar um exibicionismo desnecessário, além de dificultar a
compreensão do texto para muitas pessoas.
» Exageros
Usar termos exagerados não aumenta ou diminui a ênfase
a uma determinada ideia. Exemplos: “aquela pessoa é super
legal”; ou “estou muitíssimo ansioso para o evento”.
» Excessos de sinais
Além de não adicionar qualquer informação, o excesso de sinais
é graficamente deselegante. Exemplos: “Você vai sair???”
ou “Seu pai já chegou!!!”.
» Gerundismo
O gerúndio é empregado em situações que tiveram início,
continuam em curso e ainda não terminaram. No entanto, aplicar
esse recurso excessivamente ou de modo desnecessário não é
recomendável. Ao invés de, por exemplo, “vou estar transferindo
sua ligação”, prefira “vou transferir sua ligação”.
» Palavras chulas, imprecisas e gírias
O uso de palavras chulas e imprecisas, bem como as gírias,
deve ser evitado. As palavras chulas e gírias podem refletir
colocações vulgares e sem classe, aplicáveis de forma
específica em determinados contextos. O mesmo para os
termos imprecisos, entre os quais “coisas” e “cara” (sentido
de pessoa).
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» Redundâncias
A redundância é um vício muito comum na linguagem verbal;
apesar disso, deve ser evitada. Na linguagem escrita é permitida
quando sua aplicação for proposital, a famosa licença poética
– crônicas, letras de música, livros etc. É o caso da canção de
Raul Seixas, cujo verso diz “Eu nasci, há dez mil anos atrás”. Não
sendo esse o caso, sua utilização pode transmitir a impressão
de texto fraco e vazio.
» Regionalismos
O regionalismo nada mais é que um conjunto de características
linguísticas e culturais próprias de uma determinada região. Por
serem percebidas especificamente pelos habitantes do local
(salvo certas exceções), é importante evitá-las.
» Termos negativos
A Saúde é uma Área delicada, que necessita lidar com
sentimentos dos mais variados, independentemente do público a
quem se destina a mensagem. Como a função da comunicação
é gerar conteúdos de caráter positivo, a fim de suscitar ações,
é importante ater-se a palavras positivas. Não se trata de uma
regra, mas uma recomendação.
» Termos técnicos
O emprego de termos técnicos deve ser feito de modo coerente,
desde que o público-alvo realmente precise. Sempre quando
necessário, explique o significado da palavra.
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Glossário

Abrangência Geográfica
É a área em que a operadora do plano de saúde se compromete a
garantir todas as coberturas contratadas de Assistência à Saúde.
Bain Capital
Fundo de Private Equity com 27,5% do controle acionário do Grupo
NotreDame Intermédica.
Carências
É o período determinado em que o beneficiário não pode usufruir certos
procedimentos, tais como consultas, exames e cirurgias.
CASE
Unidades da Rede Própria da NotreDame Intermédica que atendem
os pacientes do Programa Casos de Alta Complexidade.
Casos de Alta Complexidade
Programa da NotreDame Intermédica caracterizado pelo suporte
específico moldado ao diagnóstico de cada paciente, com estrutura de
saúde criada a esta finalidade, pois as diversas necessidades especiais
requer cuidados e atenção de vários tipos de serviços e profissionais; o
Programa dispõe de uma equipe multidisciplinar que atua em conjunto.
Centro Clínico
Unidades da Rede Própria da NotreDame Intermédica para o
atendimento a várias especialidades, com e/ou sem hora marcada.
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Centro de Oncologia – Ala Smart e Ala Exclusive
Centro de Oncologia exclusivo e confortável aos beneficiários
da NotreDame Intermédica, que conta com o suporte
de profissionais multidisciplinares e segurança para o
atendimento oncológico e tratamento quimioterápico.
Cobertura
Todos os procedimentos de saúde e/ou odontológicos
garantidos com base no plano contratado.
Corpo Clínico
Colaboradores das áreas assistenciais, de auxiliares a médicos.
Coparticipação
Participação financeira do beneficiário no valor dos
procedimentos que realizar em maternidades, prontossocorros, hospitais, Centros Clínicos, laboratórios etc.,
conforme valores estabelecidos no plano contratado.
Emergência
São consideradas emergências os quadros clínicos agudos e
cirúrgicos que implicam em risco de vida, caracterizadas pela
declaração do médico assistente (hemorragias, infartos etc.).
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Interclube
Clube exclusivo de benefícios e descontos do Grupo NotreDame
Intermédica. Preocupado em proporcionar bem-estar e
qualidade de vida para o beneficiário e toda a sua família, o
Interclube oferece uma rede de parceiros de vários segmentos,
tais como: medicamentos, compras on-line, educação e cursos e
muito mais.
IPO
IPO, ou Initial Public Offering (Oferta Pública Inicial, em inglês),
demonstra que a companhia é uma empresa de capital
aberto, como é o caso do Grupo NotreDame Intermédica.
Nessa configuração, significa que distribuímos ações em bolsa
de valores, o que permite a acionistas adquirirem partes da
Empresa.
Manual de Orientação
Um guia com informações sobre a rede de atendimento dos
planos de saúde da NotreDame Intermédica.
Medicina Preventiva
Programas para incentivar a adoção de hábitos saudáveis, cujo
foco é tratar doenças crônicas e combater o sedentarismo, por
meio de equipe multidisciplinar especializada. Contribuem para
a qualidade de vida, a redução do absenteísmo e o aumento de
produtividade nas Empresas.
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Oficinas de Saúde
As Oficinas de Saúde têm como objetivo, além de promover a saúde
para determinado público-alvo, identificar riscos e conscientizar os
participantes sobre a importância da adoção
de autocuidados e mudança do estilo de vida.
Operadora de Saúde
Empresa jurídica de pequeno, médio ou grande porte que opera um
ou mais planos de saúde. É o caso da NotreDame Intermédica, que
oferece diferentes linhas e soluções em produtos de saúde.
Perfil Saúde
Monitoramento da saúde dos beneficiários nas Empresas Clientes e
orientações sobre hábitos saudáveis e mudanças comportamentais,
promovendo a saúde e prevenindo doenças.
Plano de Saúde
Pacote de serviços oferecido pelas operadoras privadas de saúde
(Saúde Suplementar), cujo objetivo é prestar assistência médica e
hospitalar, com cobertura e área de abrangência de acordo com
o plano contratado pela Empresa e/ou beneficiário. No mercado
brasileiro existem as seguintes modalidades:
•

•

Empresarial: que prestam assistência à saúde dos
funcionários da Empresa contratante devido ao vínculo
empregatício ou estatutário (fonte: ANS).
Coletivos por adesão: contratados por pessoas jurídicas
de caráter profissional, classista ou setorial, como conselhos,
sindicatos e associações profissionais (fonte: ANS).
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•

Individual: plano de saúde comercializado diretamente
ao beneficiário, cada vez mais raro no segmento de Saúde
Suplementar.

Plano Odontológico
Pacote de serviços oferecido pelas operadoras de planos
odontológicos do setor privado (Saúde Suplementar), cujo objetivo
é prestar assistência odontológica e cuidar da saúde bucal, com
cobertura e área de abrangência de acordo com
o plano contratado.
Preâmbulo
Guia com informações institucionais sobre a NotreDame
Intermédica e da Rede de Atendimento dos planos de saúde.
Diferencia-se do Manual de Orientação por conter mais detalhes
sobre procedimentos, abrangência dos planos etc.
Programa de Apoio ao Paciente com Doenças Crônicas
Gerenciamento da saúde de beneficiários com determinadas
doenças crônicas e com perda de autonomia (asma, diabetes,
doenças cardíacas, hipertensão arterial, obesidade e problemas
da coluna), prestando auxílio na utilização da assistência médica,
na solução de intercorrências e na adesão ao tratamento proposto.
Programa de Assistência ao Idoso
Atendimento integral a beneficiários com mais de 60 anos e com
perda moderada da capacidade funcional, por meio de tratamento
realizado por equipes multidisciplinares chefiadas por médicos
geriatras, cujo objetivo é proporcionar o envelhecimento saudável.
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Programa de Gestação Segura
Promove a saúde das futuras mamães durante a gestação e
no pós-parto, por meio de monitoramento telefônico com o
esclarecimento de dúvidas e encaminhamento a cursos de preparo
para o parto, bem como a consultas; dispõe de enfermeiros,
nutricionistas e médicos de referência para gestação de alto risco.
Programa Preventiva Premiada
Estimula as beneficiárias gestantes a adotar boas práticas de
saúde durante o pré-natal e no pós-parto, a participar dos cursos
de incentivo ao parto normal e também aos grupos de aleitamento
materno; como contrapartida, as boas ações são convertidas em
pontos que podem se transformar em prêmios.
Pronto atendimento
Unidade que presta rápido atendimento a pessoas em situações
mais graves de saúde em casos de urgência
ou emergência.
Rede assistencial
É a lista de serviços de médicos, laboratórios e hospitais que presta
atendimento de acordo com o plano contratado.
Rede Credenciada
Prontos-socorros, Hospitais, Maternidades, Laboratórios e Centros
Médicos credenciados para prestar atendimento aos beneficiários
da NotreDame Intermédica.
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Rede Própria
Rede de Prontos-Socorros, Hospitais, Maternidades e
Centros Clínicos de propriedade da NotreDame Intermédica.
Sales Force
Sales Force (Força de Vendas) é uma ferramenta comercial e
de relacionamento com o Cliente, que possibilita a gestão dos
prospects e, depois, o gerenciamento da carteira desses Clientes.
Reembolso
Serviço disponível de acordo com o plano contratado em que o
beneficiário escolhe o prestador de serviço de sua confiança, não
necessariamente pertencente à Rede Credenciada, pagando pela
consulta e, num prazo máximo de 30 dias, a Empresa – no caso a
NotreDame Intermédica – reembolsa essa despesa até determinado
valor regido em contrato.
Urgência
Atendimentos decorrentes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional, caracterizadas pela
declaração do médico assistente.

Universo Verbal

Regras Grupo NotreDame Intermédica
Para uma comunicação cada vez mais
assertiva e eficaz, é fundamental determinar
regras visando a padronização. Ao padronizar,
estabelece-se uma linguagem única para a
Empresa se comunicar com seus públicos,
reduzindo e/ou eliminando possíveis
inconformidades e erros.
Nas próximas páginas, confira algumas das
principais regras para a comunicação do Grupo
NotreDame Intermédica.
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Grupo NotreDame Intermédica

Uso de letras maiúsculas
e minúsculas

A letra maiúscula é um recurso gráfico utilizado para dois
propósitos: assinalar o início do período (em oposição ao
ponto final, que o encerra) e dar destaque a uma palavra, seja
substantivo próprio ou não.
Não existe uma determinação ao estabelecimento de normas
de uso. Além disso, há locais que utilizam a letra maiúscula para
realçar algo ou alguém, tais como cargos.
No dia a dia, além das implicações e tendências na escrita, vale
considerar as seguintes aplicações para a realidade do Grupo
NotreDame Intermédica:

Guia da Marca
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Grupo NotreDame Intermédica

Cotidiano da Empresa
| Bain Capital
| Centros Clínicos
| Clientes
| Dental (quando se referir à nossa Área de atuação)
| Grupo (quando se referir ao Grupo NotreDame Intermédica)
| Hospitais
| Medicina Preventiva
| Missão (quando se referir à Missão do Grupo)
| NotreDame Intermédica
| Laboratório NotreLabs
| País (quando se referir ao Brasil)
| Prontos-socorros
| QualiVida
| Rede Credenciada
| Rede Própria
| SacreCoeur
| Saúde (quando se referir à nossa Área de atuação)
| Saúde Suplementar
| Sede (quando se referir à Sede da Empresa na Paulista)
| Unidades (quando se referir às unidades da Rede Própria do Grupo)
| Valores (quando se referir aos Valores do Grupo)
| Visão (quando se referir à Visão do Grupo)
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Programas, processos e serviços oferecidos pelo
Grupo NotreDame Intermédica
| Ala de Oncologia Exclusive
| Ala de Oncologia Smart
| Assistência à Saúde
| Assistência Integral à Saúde
| Casos de Alta Complexidade
| Perfil Saúde
| Preventiva Premiada
| Programa de Apoio ao Paciente com Doenças Crônicas
| Programa de Assistência ao Idoso
| Programa de Gestação Segura

Linhas de produtos do Grupo NotreDame Intermédica
| NotreDame Intermédica:
Linha Smart, Linha Advance, Linha Premium, Linha Infinity etc.
| Interodonto:
Top Standard, Top Premium, Select, Excelence etc.
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Grupo NotreDame Intermédica

Cargos em letras minúsculas
Exemplos:
presidente, vice-diretor, coordenador, presidente,
médico, dentista, auxiliar de enfermagem, auxiliar
de escritório etc.
Datas oficiais e nomes de fatos ou épocas
históricas, festas religiosas, atos solenes
Exemplos:
Sete de Setembro, Ano Novo, Sexta-Feira Santa, Dia das
Mães, Confraternização Universal, Corpus Christi etc.
Nos títulos de livros, teses, dissertações,
monografias, jornais, revistas, artigos, filmes etc.
Leis, decretos, atos ou diplomas oficiais
Exemplos:
Decreto nº 7.508, Resolução Normativa nº 162
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Eventos (cursos, palestras, conferências, simpósios,
feiras, festas, exposições etc.)
Exemplos:
Simpósio Internacional de Epilepsia; Jornada Paulista de
Radiologia; II Congresso Gaúcho de Educação Médica;
Técnicas de Ventilação em Neonatologia etc.
Nomes de logradouros públicos (avenida, ruas,
travessas etc.)
Exemplos:
Avenida Paulista, Rua São Vicente de Paulo, Praça Dom
José Gaspar etc.
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Hoje, são aceitas siglas apenas
de instituições públicas, de
certificações, de processos, de
doenças e também de protocolos.
Entre as principais utilizadas em
nossos meios de comunicação
corporativa estão:

Grupo NotreDame Intermédica

AIDS – Acquired Immunodeficiency Syndrome
(Vírus da Imunodeficiência Humana)

ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar
CI – Circular Interna
CID – Classificação Internacional de Doenças
CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
CN – Circular Normativa
CQH – Compromisso com a Qualidade Hospitalar
DORT – Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho
DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis
GTO – Guia de Tratamento Odontológico
IMC – Índice de Massa Corporal
IOP - Initial Public Offering (Oferta Pública Inicial)
IT – Instrução de Trabalho
ISO – International Organization for Standardization
(Organização Internacional para Padronização)

LER – Lesão por Esforço Repetitivo
NR – Norma Regulamentadora
OMS – Organização Mundial da Saúde
ONA – Organização Nacional de Acreditação
OPME – Órteses, Próteses e Materiais Especiais

Guia da Marca
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PcD – Pessoas com Deficiência
PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
PDL – Programa de Desenvolvimento de Lideranças
PDO – Programa de Desenvolvimento Organizacional
PN-A – Procedimentos Normativos Administrativos
PN-E – Procedimentos Normativos de Enfermagem
PNM – Procedimento Normativo Médico
PN-M – Procedimentos Normativos Médico
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
RH – Recursos Humanos
SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente
SAI – Solicitação de Acesso a Informações
SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho
SRI – Solicitação de Recursos de Informática
SUS – Sistema Único de Saúde
TPDA – Telefone Exclusivo para Deficiente Auditivo e de Fala
URA – Unidade de Resposta Audível
UTI – Unidade de Tratamento Intensivo
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As siglas devem ser usadas com atenção.
Em determinados casos a utilização é
necessária para evitar repetição ou pelo
fato de carecer um reconhecimento mais
facilitado em relação ao nome oficial por
extenso. A maneira correta de registrá-la é
escrever seu significado na primeira menção.
Exemplos:
A ANS (Agência Nacional de Saúde
Suplementar) é a agência reguladora
vinculada ao Ministério da Saúde
responsável pelo setor de planos
de saúde no Brasil.
A sede da ANS fica na cidade do Rio de
Janeiro, na Avenida Augusto Severo, n° 84,
no bairro da Glória.
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Data e hora

Grupo NotreDame Intermédica

No texto, escreva o dia da semana e o número do dia entre parênteses:
Exemplo: no sábado (2), serão realizadas as Oficinas de Saúde.
Não utilize o zero anterior ao número do dia.
Não use: no sábado (02), serão realizadas as Oficinas de Saúde.
Use: no sábado (2), serão realizadas as Oficinas de Saúde.
Quando se referir a datas, não utilizar os seguintes substantivos: dia,
mês e ano.
Exemplos:
Ao invés de “no dia 2 de outubro”, utilize “em 2 de outubro”.
Ao invés de “no mês de outubro”, utilize “em outubro”.
Ao invés de “no ano de 2016”, utilize “em 2016”.
No 1º dia de qualquer mês, considerar a seguinte aplicação:
“Em 1º de outubro” ao invés de “em 1 de outubro”.
Para descrever as horas, utilize as seguintes formas:
O evento terá início às 15h – nunca utilize “às 15H”.
O evento terá início às 15h30 – nunca utilize “às 15h30min”.
O evento terá início às 15h30 – nunca utilize “às 15:30”.
Quando a frase se referir à duração de um determinado evento, o correto
é grafar as “horas” por extenso.
Utilize “as Oficinas de Saúde duraram mais de três horas” ao invés de “as
Oficinas de Saúde duraram mais de 3 horas”.
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Palavras
estrangeiras
O uso de palavras estrangeiras
é permitido apenas quando uma
palavra não apresentar termos
equivalentes em nossa língua nativa,
ou seja, a Língua Portuguesa, ou
em situações convencionadas,
principalmente no segmento de
Saúde. A seguir, alguns exemplos:
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Grupo NotreDame Intermédica

| Accounts
| Check-up
| Courier
| E-mail
| Feedback
| Internet
| Inter-report
| Intranet
| Logotipo
| Marketing
| On-line
| Quick massage
| Ranking
| Stakeholders
| Turn over
| Wi-Fi

Nos materiais do Grupo
NotreDame Intermédica,
todas as palavras escritas em
língua estrangeira, exceto nas
condições acima descritas,
devem ser grafadas em itálico.

117
Universo Verbal

Institucional | Comunicação | Regras

Pode e
NÃO PODE
Alguns termos e expressões dão
ainda mais consistência ao nosso
discurso e Tom de Voz e precisam
sempre ser usados em detrimento
àqueles que ocasionam problemas
e empobrecimento na comunicação.
Confira alguns exemplos:

Grupo NotreDame Intermédica

Pode
Bem orientado, o alongamento pode ser feito em praticamente
qualquer lugar e hora.
Por quê?
Damos uma dica de saúde, ao mesmo tempo em que
aconselhamos a fazê-lo apenas sob orientação.
Pode
O Grupo NotreDame Intermédica tem investido, continuamente,
na melhoria do atendimento em toda a sua Rede Própria.
Por quê?
Reforçamos nosso caráter de inovação e preocupação com
o bem-estar de nossos beneficiários.
Pode
Caso utilize o computador durante muito tempo, é fundamental
ter atenção à postura, pois, no decorrer dos anos, hábitos
incorretos podem acarretar maiores danos.
Por quê?
Embora a ideia central seja negativa, deixamos na mente do
leitor as sugestões de que prevenir é a melhor solução.

Guia da Marca
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Grupo NotreDame Intermédica

Pode
Uma boca saudável contribui para o bem-estar das pessoas,
para uma boa aparência.
Por quê?
Apresentamos alguns benefícios dos autocuidados com
a saúde bucal – e, subliminarmente, apresentamos
a Interodonto como o parceiro ideal do beneficiário.
NÃO PODE
Enfrentar uma doença como o câncer não é tarefa simples.
Por quê?
Nunca é simples enfrentar a doença, então devemos evitar
o clichê, o óbvio. Ao invés dessa aplicação, devemos oferecer
um aconselhamento.
Como pode ser comunicado?
É preciso entender que o primeiro passo para enfrentar
o câncer é admiti-lo, viver um dia de cada vez.
NÃO PODE
Não adotaremos esse procedimento.
Por quê?
Dá a impressão de negação. Portanto, devemos falar
a mesma informação de uma maneira positiva.
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Como pode ser comunicado?
Adotaremos outro procedimento.
NÃO PODE
O Grupo NotreDame Intermédica lançou um produto que vai
abalar o mercado.
Por quê?
Formalmente, o termo tem outros significados. Nesta situação,
o uso não é recomendável por passar descompromisso com
a informação e excesso de informalidade – não aplicável ao
setor de Saúde.
Como pode ser comunicado?
O Grupo NotreDame Intermédica lançou um produto inovador.
NÃO PODE
Atue preventivamente contra a enteralgia.
Por quê?
Poucas pessoas sabem o que significa essa palavra.
Como pode ser comunicado?
Atue preventivamente contra a dor intestinal.
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Território
de Palavras
O Grupo NotreDame Intermédica
possui palavras e determinadas
expressões que contribuem na
construção de um território único,
diferenciado e relevante. Por meio
desses termos, damos ainda mais
força e poder à nossa comunicação
e ao Nosso Jeito de Ser. Confira:
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Grupo NotreDame Intermédica

| Acolhimento
| Assistência Integral à Saúde
| Bem-estar
| Equipe multidisciplinar
| Evolução da Saúde
| Excelência no atendimento
| Gestão Integral da Saúde
| Hábitos saudáveis
| Medicina Preventiva
| Pioneirismo
| Preços acessíveis
| Prevenção
| Qualidade de vida
| Rede Própria
| Soluções em saúde
| Verticalização
| Vida saudável

Papelaria
Cartão de Visita | Papel Timbrado | Envelope | Crachás | Pasta

Papelaria
Pensando em atribuir ainda mais qualidade a cada detalhe da
nossa marca, preocupamo-nos intensamente com a produção do
nosso material. Entenda melhor nossas especificações técnicas.
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Papelaria Grupo NotreDame Intermédica
Cartão de Visita | Papel Timbrado | Envelope | Crachá | Pasta

Cartão de Visita

Especificações
técnicas
• Formato: 9x5cm
• Material: couchê fosco, 320g/m2
• Acabamento: laminação fosca
• Impressão: off-set
• Cores: 4x4

Guia da Marca
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Papelaria Grupo NotreDame Intermédica
Cartão de Visita | Papel

Papel Timbrado

Especificações
técnicas
• Formato: A4
• Material: off-set 75g/m²
• Acabamento: refile
• Impressão: off-set
• Cores: 4x0
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Timbrado | Envelope | Crachá | Pasta
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Papelaria Grupo NotreDame Intermédica
Cartão de Visita | Papel Timbrado | Envelope | Crachá | Pasta

Envelope Ofício

Especificações
técnicas
• Formato: 11,4x22,9cm
• Material: off-set 75g/m²
• Acabamento: corte, vinco e colagem
• Impressão: off-set
• Cores: 4x0
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Papelaria Grupo NotreDame Intermédica
Cartão de Visita | Papel Timbrado | Envelope | Crachá | Pasta

Envelope Ofício
com janela

Especificações
técnicas
• Formato: 11,4x22,9cm
• Material: off-set 75g/m²
• Acabamento: corte, vinco e colagem
• Impressão: off-set
• Cores: 4x4
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Papelaria Grupo NotreDame Intermédica
Cartão de Visita | Papel Timbrado | Envelope | Crachá | Pasta

Envelope Ofício

Especificações
técnicas
• Formato: 19x25cm
• Material: off-set 75g/m²
• Acabamento: corte, vinco e colagem
• Impressão: off-set
• Cores: 4x0
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Papelaria Grupo NotreDame Intermédica
Cartão de Visita | Papel Timbrado | Envelope | Crachá | Pasta

Envelope Ofício

Especificações
técnicas
• Formato: 26x36cm
• Material: off-set 75g/m²
• Acabamento: corte, vinco e colagem
• Impressão: off-set
• Cores: 4x0
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Papelaria Grupo NotreDame Intermédica
Cartão de Visita | Papel Timbrado | Envelope | Crachá | Pasta

Crachá

Especificações
técnicas
• Formato: 5,4x8,7cm
• Material: PVC CR80
• Densidade:
Cor laranja: C0, M47, Y96, K0
Marfim: C3, M7, Y21, K0
Cinza: C0, M0, Y0, K80
• Fontes:
Primeiro nome: Arial 14
Nome: Arial 10
Matrícula: Arial 9
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Crachá administrativo

Crachá assistencial
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Cartão de Visita | Papel Timbrado | Envelope | Crachá |

Pasta com grampo

Especificações
técnicas
• Formato aberto: 44x30,7cm
• Formato fechado: 22x30cm
• Material: couchê 240gr
• Acabamento: faca especial, grampos e laminação
• Impressão: off-set
• Cores: 4x0
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Pasta
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Papelaria NotreDame Intermédica
Cartão de Visita | Papel Timbrado | Envelope | Pasta

Cartão de Visita

Especificações
técnicas

Maria José Vieira Oliveira
Analista de Marketing Sênior
maria.jose@intermedica.com.br
www.gndi.com.br

• Formato: 9x5cm
• Material: couchê fosco, 320g/m2
• Acabamento: laminação fosca
• Impressão: off-set
• Cores: 4x4
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Papelaria NotreDame Intermédica
Cartão de Visita | Papel

Papel Timbrado

Especificações
técnicas
• Formato: A4
• Material: off-set 75g/m²
• Acabamento: refile
• Impressão: off-set
• Cores: 4x0
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Timbrado | Envelope | Pasta
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Papelaria NotreDame Intermédica
Cartão de Visita | Papel Timbrado | Envelope | Pasta

Envelope Ofício

ANS nº359017

Especificações
técnicas
• Formato: 11,4x22,9cm
• Material: off-set 75g/m²
• Acabamento: corte, vinco e colagem
• Impressão: off-set
• Cores: 4x0
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Papelaria NotreDame Intermédica
Cartão de Visita | Papel Timbrado | Envelope | Pasta

Envelope Ofício
com janela

Especificações
técnicas
• Formato: 11,4x22,9cm
• Material: off-set 75g/m²
• Acabamento: corte, vinco e colagem
• Impressão: off-set
• Cores: 4x4

Guia da Marca
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Papelaria NotreDame Intermédica
Cartão de Visita | Papel Timbrado | Envelope | Pasta

Envelope Ofício

Especificações
técnicas
• Formato: 19x25cm
• Material: off-set 75g/m²
• Acabamento: corte, vinco e colagem
• Impressão: off-set
• Cores: 4x0
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Papelaria NotreDame Intermédica
Cartão de Visita | Papel Timbrado | Envelope | Pasta

Envelope Ofício

Especificações
técnicas
• Formato: 26x36cm
• Material: off-set 75g/m²
• Acabamento: corte, vinco e colagem
• Impressão: off-set
• Cores: 4x0

Guia da Marca
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Papelaria NotreDame Intermédica
Cartão de Visita | Papel Timbrado | Envelope |

Pasta

Pasta com grampo
ANS nº359017

Especificações
técnicas
• Formato aberto: 44x30,7cm
• Formato fechado: 22x30cm
• Material: couchê 240gr
• Acabamento: faca especial, grampos e laminação
• Impressão: off-set
• Cores: 4x0

Guia da Marca
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Papelaria Interodonto

Cartão de Visita | Papel Timbrado | Envelope | Pasta

Cartão de Visita

Especificações
técnicas
• Formato: 9x5cm
• Material: couchê fosco, 320g/m2
• Acabamento: laminação fosca
• Impressão: off-set
• Cores: 4x4
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Maria José Vieira Oliveira
Analista de Marketing Sênior
maria.jose@intermedica.com.br
www.gndi.com.br
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Papelaria Interodonto
Cartão de Visita | Papel

Timbrado | Envelope | Pasta

Papel Timbrado

Especificações
técnicas
• Formato: A4
• Material: off-set 75g/m²
• Acabamento: refile
• Impressão: off-set
• Cores: 4x0
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Papelaria Interodonto

Cartão de Visita | Papel Timbrado | Envelope | Pasta

Envelope Ofício

Especificações
técnicas
• Formato: 11,4x22,9cm
• Material: off-set 75g/m²
• Acabamento: corte, vinco e colagem
• Impressão: off-set
• Cores: 4x0

Guia da Marca
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Papelaria Interodonto

Cartão de Visita | Papel Timbrado | Envelope | Pasta

Envelope Ofício
com janela

Especificações
técnicas
• Formato: 11,4x22,9cm
• Material: off-set 75g/m²
• Acabamento: corte, vinco e colagem
• Impressão: off-set
• Cores: 4x4

Guia da Marca
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Papelaria Interodonto

Cartão de Visita | Papel Timbrado | Envelope | Pasta

Envelope Ofício

Especificações
técnicas
• Formato: 19x25cm
• Material: off-set 75g/m²
• Acabamento: corte, vinco e colagem
• Impressão: off-set
• Cores: 4x0

Guia da Marca
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Papelaria Interodonto

Cartão de Visita | Papel Timbrado | Envelope | Pasta

Envelope Ofício

Especificações
técnicas
• Formato: 26x36cm
• Material: off-set 75g/m²
• Acabamento: corte, vinco e colagem
• Impressão: off-set
• Cores: 4x0

Guia da Marca
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Papelaria Interodonto

Cartão de Visita | Papel Timbrado | Envelope | Pasta

Pasta com grampo

Especificações
técnicas
• Formato aberto: 44x30,7cm
• Formato fechado: 22x30cm
• Material: couchê 240g/m²
• Acabamento: faca especial, grampos e laminação
• Impressão: off-set
• Cores: 4x0
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Papelaria NotreLabs
Envelope | Sacola Plástica

Envelope Ofício

Especificações
técnicas
• Formato: 11,4x22,9cm
• Material: off-set 90g/m²
• Acabamento: corte, vinco e colagem
• Impressão: off-set
• Cores: 4x0

Guia da Marca
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Papelaria NotreLabs
Envelope | Sacola Plástica

Envelope Ofício
com janela

Especificações
técnicas
• Formato: 11,4x22,9cm
• Material: off-set 90g/m²
• Acabamento: corte, vinco e colagem
• Impressão: off-set
• Cores: 4x4
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Papelaria NotreLabs
Envelope | Sacola Plástica

Envelope para Exames
de Raios X

Especificações
técnicas
• Formato: 37x44cm ou 25x31cm
• Material: plástico
• Acabamento: refile
• Impressão: off-set
• Cores: 4x0

Guia da Marca
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Papelaria NotreLabs
Envelope

| Sacola Plástica

Sacola para Exames

Especificações
técnicas
• Formato: 40x44cm
• Material: plástico
• Acabamento: faca especial
• Impressão: off-set
• Cores: 4x0
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Sr. Paciente
guarde sempre seus exames
Conheça nossos pontos de coleta de
exames no site www.gndi.com.br/laboratorios

Carteirinhas
Portifólio GNDI
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Carteirinhas
Portfólio GNDI

Divisão Odonto
Divisão Odonto

CINZA 40%
PANTONE 421 C
CMYK: C0, M0, Y0, K40
RGB: 177/179/180
HEX: #B1B3B4

CINZA 15%
PANTONE 663 C
CMYK: C0, M0, Y0, K15
RGB: 227/227/226
HEX: #E3E3E2

Divisão Saúde
Smart
COR PRIMÁRIA
LARANJA SMART
PANTONE
PANTONE
151137
C C
CMYK:C0,C0,
CMYK:
M60,
M45,
Y100,
Y100,
K0 K0
RGB:245/130/32
RGB:
244/158/0
HEX:#f5821f
HEX:
#F49E00
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CORES SECUNDÁRIAS
LARANJAINSTITUCIONAL
MARFIM
CLARO
PANTONE
PANTONE
1377499
C C
CMYK:C0,C3,
CMYK:
M40,
M7,
Y100,
Y21,
B0B0
RGB:250/166/26
RGB:
249/237/211
HEX:#faa519
HEX:
#F9EDD3

AMARELO
PRETO
PANTONE
PANTONE
116426
C C
CMYK:C0,C0,
CMYK:
M20,
M0,
Y100,
Y0,K0
K100
RGB:255/203/5
RGB:
26/23/27
HEX:#ffcb04
HEX:
#1A171B

LARANJA
CINZA
INSTITUCIONAL
PASTEL
PANTONE
PANTONE
148425
C C
CMYK:C0,C0,
CMYK:
M20,
M0,
Y50,
Y0,K0K80
RGB:253/198/137
RGB:
88/88/90
HEX:#fdc689
HEX:
#58585A
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Portifólio GNDI

Advance
COR PRIMÁRIA
CINZA ADVANCE
PANTONE Cool Gray 8 C
CMYK: C0, M0, Y0, K50
RGB: 147/149/152
HEX: #939597

CORES SECUNDÁRIAS
CINZA 40%
PANTONE Cool Gray 8 C 80%
CMYK: C0, M0, Y0, K40
RGB: 147/149/152
HEX: #939597

CINZA 30%
PANTONE Cool Gray 8 C 60%
CMYK: C0, M0, Y0, K30
RGB: 26/23/27
HEX: #1A171B

CINZA 10%
PANTONE Cool Gray 8 C 40%
CMYK: C0, M0, Y0, K20
RGB: 88/88/90
HEX: #58585A

MARROM CLARO
PANTONE 1254 C 65%
CMYK: C20, M30, Y60, K15
RGB: 180/152/105
HEX: #b39868

BEGE
PANTONE 119 C 25%
CMYK: C10, M10, Y20, K0
RGB: 88/89/91
HEX: #e3dbc9

CINZA MÉDIO
PANTONE BLACK C 70%
CMYK: C0, M0, Y0, B70
RGB: 109/110/113
HEX: #6d6e70

CINZA
PANTONE BLACK C 55%
CMYK: C0, M0, Y0, B55
RGB: 138/140/79
HEX: #898b8e

Premium
COR PRIMÁRIA
DOURADO PREMIUM
PANTONE 7557 C 80%
CMYK: C25, M35, Y80, K5
RGB: 187/153/79
HEX: #bb994f

CORES SECUNDÁRIAS
MARROM
PANTONE 7552 C 70%
CMYK: C25, M40, Y70, B20
RGB:162/128/82
HEX: #a28052

Infinity
COR PRIMÁRIA
PRETO INFINITY
PANTONE BLACK C
CMYK: C0, M0, Y0, K100
RGB: 0/0/0
HEX: #000000
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CORES SECUNDÁRIAS
CINZA ESCURO
PANTONE BLACK C 85%
CMYK: C0, M0, Y0, B85
RGB: 77/77/79
HEX: #4c4c4e

151
Carteirinhas
Portifólio GNDI

Integrações
COR PRIMÁRIA

CORES SECUNDÁRIAS

MARFIM INSTITUCIONAL
PANTONE 7499 C
CMYK: C3, M7, Y21, B0
RGB: 249/237/211
HEX: #F9EDD3

LARANJA +20%
PANTONE 152 C
CMYK: C0, M65, Y100, K0
RGB: 244/121/32
HEX: #F47920

LARANJA -20%
PANTONE 1235 C
CMYK: C0, M30, Y100, K0
RGB: 253/185/19
HEX: #FD8913

LARANJA +40%
PANTONE 1665 C
CMYK: C0, M80, Y100, K0
RGB: 241/90/34
HEX: #F15A22

Congêneres

Personalizadas
Algumas carteirinhas podem ser personalizadas com a marca do
cliente*. Nestes casos; o logo deve ser aplicado em um retângulo
branco com 2 cm de largura x 1 cm de altura posicionado no canto
inferior direito da carteirinha. O modelo da carteirinha será sempre de
acordo com o plano contratado.
* Personalização de acordo com o contrato.
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MARCA DO
CLIENTE

MARCA DO
CLIENTE

Fachadas

Hospitais | Centros Clínicos e Outras Unidades | NotreLabs

Fachadas
Apresentamos aqui nossas normas a serem utilizadas em
fachadas. Elas possuem um padrão de cor, diagramação
e fonte que devem ser mantidos de acordo com as
informações apresentadas nas próximas páginas.

Toda as fachadas devem seguir este padrão e respeitando
as legislações vigentes de cada região. As definições e
aplicações em cada Unidade precisam ser adotadas pela
área de Infraestrutura após validação pela área de Marketing.
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Fachada Hospitais
Letra caixa na cor branca com o nome do
hospital alinhado à esquerda, tendo como
referência a tipologia do logotipo.
A descrição da Unidade (Hospital,
Maternidade ou Pronto-Socorro) deve estar
na primeira linha em fonte menor, enquanto o
nome da Unidade em uma segunda linha, em
fonte maior.

Letra caixa

Guia da Marca
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Área de segurança
Para definir a área de proteção, utilize como
referência a letra “N” do logotipo.
Para definir o espaço entre as palavras, utilize
metade (½) da letra “e” do logotipo, conforme
imagem ao lado:

Escala de Fonte: Helvetica Neue 57 – Condensed - 48
		
Helvetica Neue 57 – Condensed - 84

Guia da Marca
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Área de segurança
Aplicação horizontal

Fonte: Helvetica Neue 57 – Condensed - 48
Helvetica Neue 57 – Condensed - 84
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Aplicação Vertical

Guia da Marca
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Aplicação Horizontal
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Fachada dos
Centros Clínicos
As fachadas dos Centros
Clínicos NotreDame
Intermédica tradicionais e
os de especialidades (50 +,
Oftalmologia e Oncologia) contêm
apenas o logotipo na versão
negativa. No novo padrão de
fachadas, o nome da Unidade
deve ser aplicado em outra área
separada do logotipo. Este padrão
também deve ser seguido para as
Unidades QualiVida.
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Área de Segurança
Para definir a área de proteção, utilize
como referência a letra “N” do logotipo.

Guia da Marca
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Descrição da Unidade
O nome da Unidade ou do Centro Clínico deve
ser aplicado com a fonte na cor branca ou cobre
do mesmo tom de revestimento da fachada.

Centro Clínico Zona Sul
Centro Clínico Zona Sul

Fonte: Helvetica Neue 57 – Condensed
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Unidades Integradas
Algumas Unidades podem ter mais de um tipo
de especialidade clínica atendendo no mesmo
espaço físico. Nestes casos, para a aplicação
deve-se considerar o espaço disponível e
aplicar a seguinte regra:

LARGURA > ALTURA
Nomes dispostos horizontalmente na mesma
linha dividido por linhas verticais.
LARGURA < ALTURA
Nomes divididos cada um em uma linha.

Importante: Não é permitido criar nomes
para novas Unidades, como por exemplo:
“Complexo de Saúde Zona Norte”.
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Centro Clínico 50 +

Centro Clínico 50 +

Centro de Oftalmologia

Centro de Oftalmologia

Centro de Oncologia

Centro de Oncologia
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Unidades Integradas
Quando for necessário aplicar vários nomes
em mais de uma linha, use como referência
o próprio nome da Unidade para definir a
distância entre linhas.
Nos casos em que o espaço para aplicação
dos nomes tiver a largura maior do que a
altura e for necessário aplicar muitos nomes,
a descrição pode ser dividida em duas linhas.
Neste caso, as palavras devem ser alinhadas
à esquerda e tabuladas dividindo as colunas
por uma linha vertical e com a mesma altura
da caixa de texto.
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Centro Clínico 50 +
Centro de Oncologia
Centro de Oftalmologia
Centro de Oncologia
Centro de Oncologia
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Aplicação Vertical

Guia da Marca
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Aplicação Horizontal
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NotreLabs

Área de Segurança
As fachadas das Unidades NotreLabs
contém apenas o logotipo na versão
negativa sem nenhum texto adicional.
Para definir a área de proteção, utilize
como referência a letra “N” do logotipo.
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Aplicação
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NotreLabs

Veículos
Frota | Ambulâncias
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Veículos

Frota | Ambulâncias

Aplicação da marca
em veículo de passeio

24,7 cm

86 cm

Para a identidade visual dos
veículos da frota, é utilizada apenas
a versão principal do logotipo GNDI
e o selo da ANS.
O logotipo deve ser centralizado da
melhor maneira possível nas portas
dianteiras e na traseira do veículo. O
selo da ANS deve ser posicionado
à direita e um pouco abaixo do
logo, de preferência fora do seu eixo
vertical. Exemplo: Chevrolet Onix.

Guia da Marca

10 cm

28,5 cm

2,6 cm
17,5 cm
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Aplicação da marca
em veículo utilitário
(com baú)
No caso de veículos utilitários,
sempre que houver baú, o logotipo
deve ser centralizado da melhor
maneira possível no baú ao invés
de nas portas dianteiras. O selo da
ANS deve ser posicionado abaixo
da marca na direção da traseira do
veículo, de preferência fora do seu
eixo vertical. Para aplicação na porta
traseira do veículo, é possível usar
a versão horizontal ou vertical da
marca em apenas uma das portas
para aproveitar melhor o espaço
disponível. Exemplo: Fiat Fiorino.
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24,7 cm

86 cm

44,7 cm

37,5 cm

2,6 cm
17,5 cm
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Aplicação da marca em
ambulâncias
A personalização de ambulâncias é um
pouco mais complexa do que a dos demais
veículos da frota. Este tipo de veículo atende
à rede assistencial e, por isso, a marca
aplicada é a da NotreDame Intermédica,
além do selo da ANS e da curva padrão.
Também são aplicados alguns textos
descritivos e o símbolo da emergência
médica “Estrela da Vida”, nas laterais e na
traseira do veículo conforme especificações
da NBR 14.561.
O logotipo da NotreDame Intermédica deve
ser centralizado da melhor maneira possível
nas laterais e na frente do veículo. A curva
padrão é aplicada em toda a extensão das
laterais e o selo da ANS deve ser aplicado na
traseira do veículo. Exemplo: Mercedes-Benz
Sprinter 313 CDI.
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Selos e
Programas

Programas de Relacionamento | Projeto Acolhimento |
Projeto Sustentabilidade
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Programas de
Relacionamento
Além das marcas das Unidades de Negócio do
Grupo NotreDame Intermédica, foram criados
selos para representar visualmente programas
e projetos.
Entre alguns dos programas que possuem selo
próprio, constam os seguintes:
•

Programa Interligados: voltado para o
relacionamento com o corretor.

•

Programa NotreMedical: voltado para o
relacionamento com o corpo clínico.

•

Interclube: clube de descontos para
beneficários e parceiros.

Importante: A criação de selos deve
ser submetida à avaliação da diretoria
de Marketing.

Guia da Marca
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Identidade Visual
Os logotipos secundários seguem a mesma
padronização do endosso visual e verbal das
marcas principais do Grupo.

ENDOSSO VERBAL

ENDOSSO VISUAL (COR)

ENDOSSO VERBAL

ENDOSSO VISUAL (FONTE E COR)

ENDOSSO VERBAL

ENDOSSO VISUAL (COR)
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Identidade Visual
As regras de aplicação como mudança de
cor, fonte, distorção e aplicação sobre fundos
que dificultam a leitura também devem ser
seguidas para o uso destas marcas.
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Interclube
Nas peças de comunicação do Interclube, o
logotipo deve ser aplicado sempre junto com às
marcas NotreDame Intermédica e Interodonto.

As marcas devem ser aplicadas sempre
respeitando as áreas de segurança.

O uso das cores para as peças do Interclube
é restrito às cores complementares do nosso
Universo Visual. Sendo que, quatro destas
cores devem ser as cores principais das
peças e as demais usadas para diferenciar
visualmentes as categorias do Interclube.
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LARANJA

AMARELO

PANTONE 144 C
CMYK: C0, M45, Y100, K0
RGB: 244/158/0
HEX: #F49E00

VERDE-ÁGUA

ROXO

PANTONE 108 C
CMYK: C2, M9, Y100, K0
RGB: 253/220/0
HEX: #FDDC00

PANTONE 7472 C
CMYK: C73, M0, Y29, K0
RGB: 31/179/185
HEX: #1FB3B9

PANTONE 759 C
CMYK: C64, M89, Y0, K0
RGB: 145/0/194
HEX: #9100C2
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Identidade Visual
Categorias Interclube

Testeira padrão com logotipos
e cores do Interclube

Variável de acordo
com a campanha

Rodapé com:
• Site
• Logotipo do
Grupo NotreDame
Intermédica
Guia da Marca
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Interligados
É obrigatório que o logotipo do Programa Interligados
seja sempre aplicado junto ao logotipo do Grupo
NotreDame Intermédica na versão principal,
assinando a peça ou ainda na versão alternativa como
no exemplo a seguir.

Principal

Alternativa

Marca GNDI alinhada
com a letra “a”.
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Identidade Visual
Os pilares do Programa Interligados são representados por meio
de ícones que devem ser aplicados em círculos com as CORES
COMPLEMENTARES do nosso Universo Visual.

Cabeçalho padrão
enfatizando o
nome do Programa
Interligados em
primeiro plano.

Estes ícones devem ser aplicados conforme exemplificado abaixo:

Variável de acordo
com a campanha

Rodapé com
breve explicação
do programa.

Guia da Marca
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NotreMedical
É obrigatório que o logotipo do Programa
NotreMedical seja sempre aplicado junto ao
logotipo do Grupo NotreDame Intermédica
na versão principal, assinando a peça ou na
versão alternativa.

Principal

Confira o exemplo a seguir:

Alternativa

Marca GNDI alinhada
com a letra “d”.
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Identidade Visual
O padrão visual das peças do Programa
NotreMedical segue basicamente duas cores
principais da paleta complementar do Universo
Visual do Grupo NotreDame Intermédica.
Para compor o visual das peças são utilizados
gráficos feitos a partir de recortes da letra “M”
do próprio logotipo.
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Projeto Acolhimento
Os nossos colaboradores, seus processos, suas rotinas
e a forma de se comunicar formam a cultura da nossa
Organização. Ao olharmos de “fora”, somos capazes de
descrever como é o Jeito de Ser do Grupo NotreDame
Intermédica apenas a partir do que vemos e ouvimos. Nem
sempre essa descrição é 100% fiel à realidade daquela
Companhia, mas, com certeza, representa a imagem que é
transmitida às pessoas de seu exterior.
Qual é a nossa imagem? Quando alguém nos “olha de
fora”, o que descreve?
Boa parte do retrato que transmitimos vem da forma como
atendemos nossos Clientes e como nos apresentamos
visualmente. Por exemplo, se procuro uma rede de fast-food
para uma refeição, espero que o atendimento seja rápido, que
o produto siga o padrão divulgado e que as pessoas e o local
estejam limpos e organizados. Certo?

Guia da Marca

E quem nos procura? Quais são suas expectativas e de
que forma temos respondido a elas?
Quando procuramos um serviço de saúde para atendimento
ambulatorial, de urgência ou eletivo, o que esperamos?
Certamente, cordialidade, organização, segurança, transparência
e empatia são algumas das atitudes que desejamos encontrar
nesses locais.
Quando encontramos apenas parte disso, a experiência fica
“incompleta” e pode levar à insatisfação. Um beneficiário
insatisfeito foca seu olhar na marca, no local e não apenas no
colaborador que o atendeu.
Atuando em rede, como somos, precisamos garantir também
que haja comunicação entre nós, que a informação dada em um
local seja a mesma em outro e que o atendimento prestado siga
um modelo, o “Nosso Jeito de Ser”.
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É pensando nisso e acreditando que podemos aprimorar
nossos processos de atendimento e apresentação pessoal
que definimos um código próprio de comportamento. Este
código não tem como objetivo “engessar” a fala de cada
colaborador, mas assegurar que o “Nosso Jeito de Ser” seja
o mesmo em todos os locais, independentemente de quem
estiver à frente do atendimento.
Um roteiro apresenta os pontos principais, essenciais àquele
momento de interação. Ele nos mostra o que “não pode ficar de
fora” e o que deve estar presente. Como costumamos dizer: o
que deve estar “na ponta da língua”.
Somos uma grande Empresa, que tem crescido cada vez
mais. Precisamos manter nossos olhos bem abertos para a
dinâmica do dia a dia não tirar de nós o que temos de mais
valioso e nem nos afaste daquele que é a razão de ser para
cada um de nós: o nosso Cliente.
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Vamos praticar
o Acolhimento?
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Acolhimento
Queremos ter a certeza que a percepção de nossos
Clientes seja a de que são, e sempre serão, muito
bem cuidados por todos do Grupo NotreDame
Intermédica. É por isso que o Acolhimento é a
principal diretriz da Empresa quando precisamos nos
relacionar interna e externamente.
No dia a dia, independentemente da área de
atuação, o Acolhimento deve sempre pautar as
ações de cada colaborador. A ideia é ultrapassar,
de fato, o cuidado assistencial. O objetivo é que
todos possam vivenciar os comportamentos que
expressam o Acolhimento na prática.
Proporcionar experiências positivas deve ser o
foco para que todos que nos procuram tenham a
certeza de que receberão o melhor atendimento, a
atenção às suas necessidades, o tratamento certo,
a medicação e o procedimento necessário para a
queixa apresentada.
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Pilares do Acolhimento
Para dar corpo ao Acolhimento, os
colaboradores precisam ter em mente os
diferentes pilares que, aplicados, devem
contribuir para proporcionar a melhor
experiência entre seus colegas de trabalho
e, em especial, entre beneficiários, Clientes,
corretores e demais públicos de contato.

Proatividade

Respeito

Compromisso

Qualidade e Segurança

Dentro de cada pilar, elencamos os
comportamentos esperados de cada
colaborador. São eles:
Simplicidade

Ouvir

Cuidado

Gentileza

Diálogo
Empatia

Guia da Marca
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Empatia

Proatividade

Gentileza

Colocar-se no lugar do outro e
compreender o seu ponto de vista

•

Agir antecipadamente

•

Sorrir e agradecer

•

Estar disponível

•

Ser educado

•

Ouvir com atenção

•

Fazer sempre o melhor

•

Fazer a diferença

•

Ter interesse genuíno de ajudar

•

Compromisso
Cuidado
•

Estar atento às necessidades dos
outros

•

Prestar atenção aos detalhes

•

Cuidar de si para cuidar do outro

•

Cumprir o acordado

•

Retornar às solicitações

•

Trabalhar em prol do cliente
(interno e externo)

Qualidade e Segurança
Simplicidade

•

Fazer o certo da primeira vez

•

Fazer o que precisa ser feito de forma
certa

•

Prezar pela segurança das pessoas, dos
processos e das informações

•

Ser claro, objetivo e direto

•

Seguir as normas e os protocolos

•

Trabalhar junto

Respeito
•

Tratar as pessoas da forma como gostaria
de ser tratado

•

Entender e aceitar as diferenças

•

Cumprir o acordado
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Ouvir
•

Estar atento ao que o outro diz

•

Evitar fazer julgamentos

•

Confirmar o seu entendimento

Diálogo
•

Usar uma comunicação de
fácil compreensão

•

Interessar-se pelo que o outro está
dizendo

•

Ter conversas francas
e respeitosas
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Sustentabilidade
Sustentabilidade é um dos temas prioritários para nós,
pois a Empresa é motivada por se relacionar bem com
todos os seus públicos de contato e, consequentemente,
estar em linha com as boas práticas de mercado nos
aspectos ambientais, sociais e econômicos.
Em relação aos impactos ambientais, o Grupo dispõe de
projetos de gerenciamento de resíduos e o relatório de
emissões de gases de efeito estufa (GHG Protocol).
No tema Social, implementa um projeto de
responsabilidade social com foco em saúde e no
combate à obesidade infantil, temas que fazem parte do
seu centro de negócios e um dos motivos pelos quais a
Companhia atua.
Por fim, no pilar Econômico, entende que pode garantir
sua própria sustentabilidade financeira quanto otimizar a
experiência de seus Clientes corporativos e o beneficiário
final, por meio de um modelo de negócios verticalizado.
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Projeto Sustentabilidade
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Projeto Sustentabilidade

Pacto Global
Somos uma das 12 mil organizações que apoiam o Pacto
Global, iniciativa desenvolvida pela ONU (Organização das
Nações Unidades) para mobilizar organizações e comunidades
a promoverem dez princípios relacionados às áreas de direitos
humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à
corrupção.
Os dez princípios do Pacto Global envolvem os seguintes
pareceres:
RESPEITAR e apoiar os direitos humanos reconhecidos
internacionalmente na sua área de influência.
ASSEGURAR a não participação da empresa em violações dos
direitos humanos.
APOIAR a liberdade de associação e reconhecer o direito à
negociação coletiva.
ELIMINAR todas as formas de trabalho forçado ou compulsório.
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ERRADICAR todas as formas de trabalho infantil de sua
cadeia produtiva.
ESTIMULAR práticas que eliminem qualquer tipo de
discriminação no emprego.
ASSUMIR práticas que adotem uma abordagem preventiva,
responsável e proativa para os desafios ambientais.
DESENVOLVER iniciativas e práticas para promover e
disseminar a responsabilidade socioambiental.
INCENTIVAR o desenvolvimento e a difusão de tecnologias
ambientalmente responsáveis.
COMBATER a corrupção em todas as suas formas, incluindo a
extorsão e o suborno.

Regras
para o selo ANS

Regras para o Selo ANS
Pensando em como abranger todos os detalhes da nossa
comunicação visual, integramos as obrigatoriedades necessárias
para que nossa marca siga os padrões da legislação.
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O selo da ANS é obrigatório em todos
os materiais publicitários que levam
o logotipo do Grupo NotreDame
Intermédica, NotreDame Intermédica,
Interodonto e NotreLabs.

Corpo 8

ANS nº 359017

Corpo 10

ANS nº 359017

Corpo 12

ANS nº 359017

Corpo 18 ANS nº 359017

Seguem as regras de utilização:
Resolução Normativa - RN Nº 16, DE
5 DE NOVEMBRO DE 2002. Materiais
publicitários de caráter institucional em
letras de cor branca sobre um retângulo
preto, com um filete branco interno,
como moldura, no padrão Verdana bold,
de modo a assegurar sua visibilidade,
observando as dimensões abaixo: ANS –
nº 359017

Corpo 40

ANS nº 359017

Corpo 48

ANS nº 359017

Formato x Corpo:
0 a 47cm2 ......................Corpo 8
48 a 205cm2 .................Corpo 10
206 a 624cm2 ................Corpo 12
625 a 1248cm2 ..............Corpo 18
1249 a 2495cm2 ............Corpo 40
2496 a 4996cm2 ...........Corpo 48
4997 a 10000cm2 .........Corpo 72
10 a 15 m2.....................Corpo 100
16 a 20 m2.....................Corpo 200
21 a 30 m2.....................Corpo 300
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Corpo 72

ANS nº 359017
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Como aplicar
Escolha apenas um local para aplicação
conforme os três exemplos ao lado.
Não aplique o selo sobre logotipos, rostos ou
qualquer elemento que dificulte a leitura.
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Regras para
Corretoras

Selo de Corretora Parceira | Envelopamento de lojas | Websites |

Envelopamento | Regras de Comunicação

Regras para Corretoras
Os corretores são fundamentais para a área Comercial do
Grupo NotreDame Intermédica. É um público sem vínculo
empregatício que exerce o papel de comercializar planos de
saúde e odontológicos.

Este capítulo tem por intuito destacar as diferentes
situações cotidianas e ilustrar o que seria correto. Não é um
direcionamento restritivo e imperativo, mas sim indicativo.

Além disso, explicamos como corretoras que possuem
páginas exclusivas para vendas de produtos do Grupo
NotreDame Intermédica podem conquistar o selo de
corretora parceira.

195
Regras para Corretoras

Selo de Corretora Parceira | Websites | Envelopamento | Regras de Comunicação

Regras para Corretoras

O que é o selo de corretora parceira?

Ao desenvolver qualquer material on-line, off-line ou qualquer
outra ação de comunicação, a corretora com página exclusiva de
produtos do Grupo NotreDame Intermédica deverá seguir todas as
diretrizes de boas práticas de comunicação presentes neste guia.

Para fortalecer a nossa parceria, criamos o Selo Corretora
Parceira, oferecido para indicar ao mercado que sua corretora
está alinhada às boas práticas em seus materiais, sejam on-line
ou off-line. O Selo deve ser aplicado em URLs e/ou folheterias
que tenham conteúdo exclusivo GNDI (inclusive nos materiais
disponibilizados para download no Portal do Corretor).
Nos materias de comunicação que tiverem, na mesma página,
conteúdo compartilhado com outras operadoras, é necessário
somente o uso do nosso logotipo acompanhado do selo da ANS.
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Regras para Websites
Nós, do Grupo NotreDame Intermédica, acreditamos que as
corretoras podem representar a Companhia como parceiros
comerciais.

•

Escolha um endereço que não gere dúvida em relação à
propriedade do site, porém, se hoje já possui um existente, que
seja disponibilizado um link para dentro do site da corretora com as
devidas aplicações do selo de corretora parceira e os conteúdos
atualizados.

•

Utilizar logotipo do Grupo NotreDame Intermédica de acordo com
as orientações deste guia, sem mudanças, distorções etc.

•

Não usar o selo de corretora parceira sem autorização do Grupo
NotreDame Intermédica.

•

Não utilizar nenhuma imagem em destaque de propriedade do
Grupo NotreDame Intermédica.

Por isso, é recomendado às corretoras seguirem as boas práticas
elencadas ao lado.
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Regras para Websites
Um exemplo de website
aconselhado pelo GNDI:

Logotipo do Grupo NotreDame
Intermédica com a ANS e acompanhado
pelo logotipo da corretora.

Utilizar imagens de campanhas
do Grupo NotreDame Intermédica
também acompanhadas
pelo logo da corretora.
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Envelopamento
É aconselhável que os logotipos do
Grupo NotreDame Intermédica estejam
sempre acompanhados do logotipo da
corretora e do selo ANS.

Exemplo de aplicação.
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Dicas de como agir conforme
as boas práticas
O Grupo NotreDame Intermédica estimula o uso das
redes sociais por parte dos corretores desde que estejam
de acordo com os valores da instituição e que sejam
seguidas as orientações indicadas neste manual.
A seguir, apresentamos uma seleção de perguntas e
respostas sobre boas práticas definidas pelo Grupo
NotreDame Intermédica. Objetivo é estabelecer
indicações para que tanto o beneficiário, quanto o Cliente,
reconheçam as diferenças entre o que é publicado pelas
corretoras parceiras e o que é de autoria do Grupo
NotreDame Intermédica.
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Posso fazer propaganda e divulgar o trabalho
de minha corretora nas redes sociais do Grupo
NotreDame Intermédica?
Não. Os canais digitais do Grupo NotreDame Intermédica
(Portal GNDI, Portal do Corretor, LinkedIn e YouTube) são
voltados apenas a divulgações institucionais feitas pela
própria Empresa.
Posso citar o Grupo NotreDame Intermédica em
minhas redes sociais?
Sim. No entanto, evite falar de assuntos que possam
colocá-lo em posição de conflito com a Empresa. Você
pode se identificar como um corretor parceiro do Grupo
NotreDame Intermédica no seu perfil e, se escolher fazêlo, tudo que publicar será associado à imagem do GNDI.
Portanto, todo o cuidado é pouco.
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Posso divulgar informações do Grupo NotreDame
Intermédica em minhas redes sociais?
Apenas informações públicas. São elas as informações
contidas no Portal GNDI (www.gndi.com.br), no Portal do
Corretor (www.gndi.com.br/corretor) e em nossos perfis
no LinkedIn (www.linkedin.com/company/gndi/) e YouTube
(www.youtube.com/gruponotredameintermedica).

| Regras de Comunicação

O que devo fazer caso eu seja acionado por
algum beneficiário, via chat on-line ou e-mail de
minha corretora, em situações de dúvidas sobre
procedimentos de saúde, tais como cirurgias e
marcações de consultas?
É importante que você direcione esse beneficiário para o
Portal GNDI (www.gndi.com.br), pois lá há diversos meios
para ele resolver as dúvidas.

Posso falar em nome da Empresa nas redes sociais?
Não. O Grupo NotreDame Intermédica possui perfis oficiais
nas redes sociais. São canais oficiais que transmitem ao
público interno e externo o posicionamento do Grupo sobre
assuntos de natureza institucional.
Posso esclarecer dúvidas de terceiros sobre o Grupo
NotreDame Intermédica em minhas redes sociais ou
no perfil oficial da empresa?
Sim, desde que sejam relacionadas a questões específicas
da sua atividade de corretor. Portanto, não responda
a perguntas, críticas ou dúvidas gerais, pois o Grupo
NotreDame Intermédica possui áreas internas exclusivas
para esse tipo de demanda, que podem ter origem em
nossas redes sociais, Portal GNDI ou até mesmo via Central
de Atendimento.
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Devo defender a Empresa frente a agressões ou
divulgação de informações que não são legítimas?
Pedimos que não responda a postagens negativas ou
caluniosas sobre o Grupo NotreDame Intermédica, pois
essa atitude pode gerar ainda mais discussão e trazer mais
visibilidade para o assunto.
Posso criar uma página, grupo ou comunidade nas
redes sociais com o nome do Grupo NotreDame
Intermédica?
Sim, desde que os perfis em redes sociais ou sites estejam
devidamente identificados com nome pessoal, nome ou
logotipo da corretora e Selo de Corretora Parceira.
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Posso publicar uma foto ou vídeo do Grupo NotreDame
Intermédica em redes como Linkedin, YouTube ou
equivalentes?
Sim. É permitido publicar vídeos ou fotos de autoria do Grupo
NotreDame Intermédica, desde que sejam compartilhados tanto das
redes sociais oficiais do GNDI quanto do Portal GNDI. Apenas os
vídeos específicos de campanha publicitária não podem ser divulgados.
Fique atento ao disparo de e-mails
•

Não estressar a base. O usuário pode receber, no máximo, um
e-mail por dia. A sugestão é pensar em estratégias para disparos,
conteúdos diferentes, linhas de assunto atrativas.

•

Segmentar a base e concentrar os envios aos usuários engajados,
ou seja, investir em usuários que estão abrindo suas campanhas.

O Grupo NotreDame Intermédica monitora constantemente o uso
das marcas do Grupo em todos os meios de comunicação. Seja
você também um guardião das marcas; se caso vir algo de errado,
informe nosso departamento de marketing preenchendo um formulário
disponível no Portal do Corretor. (www.gndi.com.br/corretor)
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Proteção de dados pessoais
A observância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei
13.709/2018) é de responsabilidade de todas as corretoras parceiras
do Grupo Notre Dame Intermédica, a fim de garantir segurança e
confidencialidade no tratamento dos dados pessoais dos beneficiários
a que tenham acesso.

Este Guia da Marca apresenta os diversos aspectos da personalidade
da marca do Grupo NotreDame Intermédica. Pode apresentar
variações de cores e formatos quando impresso. Para referência
de produção e impressão, deve sempre ser considerada a escala
Pantone® para a fidelidade das cores. Todas as peças desenvolvidas
devem ser aprovadas pela área de Marketing do GNDI.
Para eventuais dúvidas sobre este Guia, ou caso identifique alguma
aplicação errada da nossa marca, entre em contato com a área de
marketing por meio do canal Seu Espaço na Intranet//Extranet.

Avenida Paulista, 867 - Bela Vista
CEP: 01311-100 - São Paulo | SP
Fone: (11) 3155-2000
www.gndi.com.br

