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ARQUITETURA DE  
MARCAS: ENDOSSO AFYA

Para consolidar a imagem da Afya como maior grupo educacional 

de medicina no país, em 2020 adotamos a estratégia de endosso 

para a arquitetura de marcas. Isso significa que cada produto, 

serviço ou vertical de negócio tem uma presença de mercado 

claramente definida e distinta, sempre associada ao endosso  

de uma “marca mãe”. No caso da Afya,  a arquitetura de endosso 

tem os seguintes objetivos e motivações:

• Demonstrar relação entre as marcas para os clientes, 

   sem afetar a história e a identidade das marcas locais;

• Agregar credibilidade às marcas como um todo e em especial 

   às novas marcas, que já nascem com um selo de qualidade;

• Quanto mais a marca Afya se fortalece mais ela pode 

   atuar como chancela para marcas com menos exposição;

• Possibilitar a convergência da comunicação, 

   otimizando investimentos.

• Facilitar a fidelização, pois o endosso permite criar uma 

   relação entre as verticais, reforçando o nosso posicionamento  

   de estar presente em toda a jornada do médico.
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CARACTERÍSTICAS DOS 
LOGOS ENDOSSADOS:

Nas aplicações com endosso Afya, os símbolos das  

marcas de educação deixam de fazer parte do logo.

As marcas Afya Digital (iClinic, Medphone, Pebmed, 

Whitebook) mantém seus símbolos nas versões endossadas.

Nas versões coloridas, as marcas de educação passam  

a ter suas cores originais aplicadas no lettering.

Ainda nas versões coloridas, a marca Afya sempre  

é aplicada na cor cinza escuro da paleta institucional.

A barra divisória entre as marcas segue o cinza  

escuro institucional aplicado no logo Afya.

Em fundos coloridos, os logos com endosso são aplicados  

em suas versões positiva (preto) ou negativa (branco).

As versões principais dos logos endossados não tem o 

descritivo Educação, Tecnologia, Saúde. Essas versões  

são prioridade para aplicações em pequena escala como 

anúncios, postagens de redes sociais, header de sites etc.

As versões com o descritivo Afya podem ser usadas em  

grande escala, como em telões ou faixas de eventos. Para  

essas aplicações garanta ótima legibilidade para o descritivo.
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QUANDO E ONDE USAR
OS LOGOS ENDOSSADOS?
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Para colocar em prática a nova estratégia de arquitetura de marca  

Afya é necessário mudar gradualmente a forma como as marcas  

assinam sua comunicação. A partir de dezembro de 2020, vamos  

seguir as diretrizes abaixo:

• Usar a versão do logo endossado sem o descritivo para todas

   novas campanhas e peças de comunicação externa de sua marca;

• Usar a versão do logo endossado com o descritivo apenas em

   contextos de muita legibilidade, como telões de conferências;

• Gradualmente, substituir os logos atuais das unidades por suas versões 

endossadas. Isso significa mudar aos poucos materiais de marca como 

uniformes, papelaria, site, sinalização etc.
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AFYA INSTITUCIONAL + 
LOGOS DAS UNIDADES

Em contextos de comunicação institucional da Afya, onde sua 

linguagem é predominante, o logo Afya deve ser aplicado maior do 

que os logos da unidades e, preferencialmente, posicionado acima 

deles. Tais logos devem ter no máximo 25% da altura do logo Afya 

para reforçar a imagem institucional nessas situações.

Exemplos: peças onde a Afya comunica informações particulares a 

algumas unidades, porém não ao portfólio como um todo; eventos 

e ações institucionais realizados em parceria com as unidades.
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Versão positiva: Afya magenta e logos das unidades em cinza escuro. Versão negativa: Afya e logos das unidades em branco sobre fundo colorido.



07Aplicações sobre imagens da linguagem Afya devem ser feitas  

com as versões positiva ou negativa dos logos endossados.
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183ENDOSSO UNINOVAFAPI



184Aplicação colorida principal. Cores Uninovafapi no lettering  

original da marca e Afya aplicada no cinza escuro institucional.

ENDOSSO UNINOVAFAPI
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Área de segurança é igual a altura do logo Uninovafapi.

Redução máxima para as versões sem e com descritivo Afya.

Altura mínima* da versão 

com descritivo – 54 px / 1,9 cm

•Largura proporcional

Altura mínima* da versão  

sem descritivo – 39 px / 1,4 cm

•Largura proporcional

ENDOSSO UNINOVAFAPI



186Aplicação sobre cores Uninovafapi.ENDOSSO UNINOVAFAPI



187Aplicações negativa e positiva.ENDOSSO UNINOVAFAPI



188Aplicações sobre imagens de campanha.ENDOSSO UNINOVAFAPI
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