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a empresa
O Grupo Sueds, inaugurado em 2001, é um dos mais 
completos e estruturados empreendimentos hoteleiros do
litoral Sul da Bahia que conta com 4 hotéis, 2 cabanas de
praia, receptivo e locadora de veículos. Sempre apoiamos
o Agente de Viagens e as Operadoras de Turismo nas
vendas dos destinos da Costa do Descobrimento,
buscando inovar e proporcionar experiências
inesquecíveis para nossos hóspedes e clientes.

Após 20 anos de história, com a mesma visão de
crescimento, foco no cliente, excelência no atendimento
e custo-benefício, lançamos o Sueds Hotels. Um novo
empreendimento que representa a constante inovação
para você viver experiências inesquecíveis em novos
destinos e hotéis Sueds.



design
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do logo
Logo inspirado no design original, sem perder sua identidade, foi modernizado.

Juntamente com o símbolo do infinito, que representa o constante
crescimento da marca, temos um logo inovador e atual.
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Variação de Cor do Logo
A. Logo Primário

Logo para ser usado com fundos claros, sejam eles fotografias ou cores.
Uso recomendado para documentos oficiais e produtos da marca .

B. Logo Secundário

Logo para ser usado com fundo da cor dourada primária.
Uso recomendado para documentos oficiais e produtos da marca. 

C. Logo Positivo

Logo para ser usado com fundos claros, sejam eles fotografias ou cores. 
Uso recomendado para redes sociais. 

D. Logo Negativo

Logo para ser usado com fundos escuros, sejam eles fotografias ou cores. 
Uso recomendado para redes sociais. 



25mm
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Tamanho

Altura mínima permitida para uso do logo é de 25mm.



06

Uso Correto
Zona Limitante
Probido aumentar o diminuir o logo horizontal ou verticalmante.
Usar a delimitação estabelecida previamente.
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Logo na Horizontal
O logo na horizontal deve seguir a ordem de aparição: símbolo na esquerda e escrita na direita.

O texto com menor quantidade de palavras fica acima e maior do que o texto abaixo.
O símbolo e o texto devem estar alinhas verticalmente.

O texto de cima e o de baixo devem estar alinhados horizontalmente.
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Logo na Vertical
O logo na vertical deve seguir a ordem de aparição: símbolo em cima e escrita abaixo.
O texto com menor quantidade de palavras fica acima e maior do que o texto abaixo.
O símbolo e o texto devem estar alinhas horizontalmente.
O texto de cima e o de baixo devem estar alinhados horizontalmente.



paleta
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de cores
Uso da cor

As 3 cores seguintes devem ser usadas como referência para criação de qualquer Key Visual
de comunicação, sejam campanhas, produtos promocionais, utensínlios, entre outros.  
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PARA USO NA WEB
R: 158 G: 118 B: 43

PARA IMPRESSÃO
C: 34% M: 49% Y: 100% K: 14%

CÓDIGO #9E762B

PARA USO NA WEB
R: 27 G: 61 B: 89

PARA IMPRESSÃO 
C: 94% M: 73% Y: 42% K: 33%

CÓDIGO #1B3D59

PARA USO NA WEB
Red: 142 Green: 191  Blue: 193

PARA IMPRESSÃO
C: 45% M: 11% Y: 23% K: 00%

CÓDIGO #8EBFC1
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Tonalidades

-

É permitido o uso das cores principais em tonalidades diferentes.
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fonte
A Futura PT oferece estilo e design
relativamente amplos, sendo assim

convidativa para públicos diferentes.

FONTE PRIMÁRIA

Futura PT
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghiklmnopqrstuvwxyz
01234567890!@$%

FONTE SECUNDÁRIA

Open Sans
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghiklmnopqrstuvwxyz
01234567890!@$%
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Hierarquia
A Hierarqui Visual é um método utilizado para organizar
o conteúdo e ornar a comunicação de forma que os
objetivos fiquem claros para o leitor.
Para construção de artes de comunicação dever ser
usada a seguinte hierarquia visual.

TAMANHO DA FONTE 22 PT HEAVY

Título
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.,“”’‘
123456789£$?!<>{}[]#¢™®

TAMANHO DA FONTE 16 PT MEDIUM

Chamada
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.,“”’‘
123456789£$?!<>{}[]#¢™®

TAMANHO DA FONTE 11 PT BOOK
Subtítulo
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.,“”’‘
123456789£$?!<>{}[]#¢™®

TAMANHO DA FONTE 9 PT BOOK
Conteúdo
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.,“”’‘
123456789£$?!<>{}[]#¢™®
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impressão
Cartão de Visita



Sued`s Grupo
Av. Beira Mar, 6931 - Praia de Taperapuan
Porto Seguro/BA

Fone: + 55 73 3288 
E-mail: suporte@gruposueds.com

Folha de Documento
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Sued`s Grupo
Av. Beira Mar, 6931 - Praia de Taperapuan
Porto Seguro/BA

Fone: + 55 73 3288 
E-mail: suporte@gruposueds.com

w w w . g r u p o s u e d s . c o m

Envelope
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utensílios
para hotel

Sabonete Líquido



17

Toalha
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Caneca
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Aviso de Porta
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Vela Aromática
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de elementos
Ícones ilustrados

A iconografia serve como forma de linguagem visual que utiliza
imagens para representar determinado tema, facilitando o

rápido reconhecimento do leitor sobre o assunto.

Os ícones usados na comunicação visual do Sued`s Grupo
deve seguir a referência apresentada ao lado,

minimalista e preenchidos para fácil entendimento.
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Como o Grupo Sueds se mostra

O moodboard é um painel imagético que reúne referências visuais que
representam uma marca ou projeto, é também um guia para

a comunicação visual da marca.

A fotografia usada na comunicação, principalmente das redes sociais
devem ser nítidas e calorosas, mostrando pessoas nos hotéis da empresa,

as belezes dos locais onde esses hotéis se encontram e os serviços e produtos
desrfutados pelos consumidores. Devem ser fotos claras e coloridas, para trazer

senso de frescor e diversão. A comunicação focará em pessoas e como elas podem
usufruir de tudo que é servido/usado através dos serviços da empresa.

moodboard
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Sueds Grupo
Av. Beria Mar, 6931 - Praia da Taperapuan
Porto Seguro/BA

+ 55 73 3288 7900

suporte@gruposueds.com
www.gruposueds.com

entre em contato


