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O novo símbolo das empresas Eletrobras transmite brasilidade e fluidez, além de representar sua evolução constante, num movimento contínuo. 
O azul representa a água, que se renova e vira energia por meio dos dois tons de verde. Eles passam a ideia da diversidade, tanto da natureza quanto da 
matriz energética brasileira.

Veja abaixo a marca da Eletrobras Eletronuclear 

A marca

Marca   
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A marca

símbolo

marca

logotipo

A marca Eletrobras Eletronuclear é composta por um logotipo e um 
símbolo. Somente o símbolo pode ser utilizado individualmente. Em 
nenhuma hipótese aplique o logotipo isoladamente.

Marca   
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O uso do símbolo Priorize sempre a versão completa da marca (principal, horizontal 
ou vertical). Opte pela assinatura com apenas o símbolo nas 
situações de restrição de aplicação, seja por dimensões reduzidas 
ou processos de reprodução. Para a sua correta aplicação, siga 
sempre as diretrizes contidas neste manual.

Marca   
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Versões da marca São três as versões da marca: principal, horizontal e vertical. 
Priorize sempre a versão principal.
 
Utilize a versão horizontal somente em casos de restrição de espaço ou visualização.

Principal Horizontal Vertical

Marca   
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x

x

x/4

Proporções da marca Atenção: jamais reconstrua a marca. Utilize apenas os originais fornecidos pela Eletrobras 
Eletronuclear.

Principal Horizontal Vertical

x

x/2

x/4

x

x

x
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Arejamento

x

2x2x

2x
2x

2x
2x

2x2x

Para manter a legibilidade e a integridade da marca Eletrobras 
Eletronuclear, é necessário respeitar o arejamento mínimo entre 
ela e os outros elementos do layout, como gráficos, títulos, textos e 
margens dos materiais impressos.

A medida mínima da área de proteção da marca é sempre duas vezes a altura 
da haste da letra “R” do logotipo.

Principal Horizontal Vertical

2x

2x

2x

2x
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Para manter a perfeita legibilidade e qualidade de reprodução, 
a marca Eletrobras Eletronuclear nunca deve ser menor do que 
15 mm, para a assinatura principal, e 19 mm, para a assinatura 
horizontal e vertical, em impressões de qualquer material gráfico. Para 
garantir a integridade da marca em outros processos de impressão, 
consulte o seu fornecedor.
Ex.: patrocínios, impressão em peças pequenas, flyers etc. 

Principal Horizontal Vertical

Tamanho mínimo
Materiais gráfi cos

15 mm 19 mm

19 mm

Marca   
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Bordado

40 mm

55 mm55 mm

Tamanho mínimo Para aplicações da marca em bordado sobre tecido, utilize a versão 
sem gradiente nas dimensões definidas abaixo.
Ex.: bordado em camiseta, boné, bermuda etc.

Principal Horizontal Vertical

Marca   
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Monitores

100 pixels 140 pixels

147 pixels

Tamanho mínimo Para visualização da marca em monitores, o tamanho mínimo das 
versões da marca principal, horizontal e vertical em RGB está definido 
abaixo. Jamais reconstrua ou converta a marca. Utilize apenas os 
originais fornecidos pela Eletrobras.
Ex.: sites, apresentações internas, e-mail marketing etc.

Principal Horizontal Vertical

Marca   
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Slogan
Proporções para aplicações

A aplicação do slogan nunca é feita junto às marcas das empresas 
Eletrobras, sendo considerada a distância mínima de 8x para essa 
convivência.

Abaixo, um exemplo de aplicação em peça gráfica.

x

x

Energia para novos tempos

8x

x/4

Marca   
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Restrições de aplicação
Cor sem gradiente

Quando houver limitações para a reprodução do gradiente da marca, 
utilize as versões definidas abaixo.

Atenção: jamais reconstrua a marca. Utilize apenas os originais fornecidos pela Eletrobras 
Eletronuclear.

Jamais utilize o símbolo 
colorido em gradiente em 
fundos que não sejam 
brancos. 

Jamais utilize o logotipo 
em azul sobre fundo preto.

Sobre fundo branco

Sobre fundo preto Uso incorreto:

Marca   
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Restrições de aplicação
Cor com variação de fundo

Nas aplicações da marca colorida, opte pela versão com gradiente 
somente com fundo branco. Sobre qualquer outra cor de fundo, 
aplique a marca sem gradiente. 

Sobre fundos com cores escuras (100% até 40% de preto), aplique 
o símbolo sem gradiente e o logotipo negativo. 

Sobre fundos com cores claras (30% a 10% de preto), aplique o 
símbolo sem gradiente e o logotipo positivo.

40%50% 30% 20% 10% 0%

marca sem gradiente

marca com gradientemarca sem gradiente

80% 70% 60% 50%80% 70% 60% 50%100%100% 80% 70% 60% 50%90%90%

80% 70% 60% 50%80% 70% 60% 50%100%50% 30% 20% 10% 0%40%

Marca   
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Restrições de aplicação
Tons de cinza

Sobre fundo branco

Sobre fundo preto

A versão da marca em tons de cinza deve ser utilizada somente 
quando houver restrições no uso de cores, e deve respeitar as 
porcentagens do gradiente, conforme escala abaixo.
Atenção: jamais reconstrua a marca. Utilize apenas os originais fornecidos pela Eletrobras 
Eletronuclear.

branco

preto

K=10%

K=100%

K=30%

K=100%

branco

K=20%

K=0

K=40%

K=0

preto

Marca   
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Restrições de aplicação
Tons de cinza sem gradiente 

Quando houver limitações para a reprodução do gradiente da marca 
em tons de cinza, utilize as versões definidas abaixo.
Atenção: jamais reconstrua a marca. Utilize apenas os originais fornecidos pela Eletrobras 
Eletronuclear.

K=10%

K=30%

branco

K=20%

K=40%

preto

Sobre fundo preto

Sobre fundo branco

branco

preto

Marca   
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Restrições de aplicação
Tons de cinza com variação de fundo

Nas aplicações da marca em tons de cinza, opte por fundos que 
permitam uma boa legibilidade. Sobre fundos com 0% a 10% de preto, 
aplique a versão da marca sobre fundo branco. Sobre fundos  com 
50% a 100% de preto, aplique a versão da marca sobre fundo preto.

100% 90% 80% 70% 60% 50%

40%50% 20% 10% 0%

marca com gradiente marca sem gradiente

marca com gradientemarca sem gradiente

40% 0%

80% 70% 60% 50%80% 70% 60% 50%100%100% 80% 70% 60% 50%90%90%

80% 50%80% 50%30% 0%40%

Marca   



1919Marca

Restrições de aplicação
Traço

Utilize a versão da marca a traço somente em último caso, 
quando houver restrições de cores e/ou impressão.

Sobre fundo branco

Sobre fundo preto

Marca   



20

Restrições de aplicação
Fundos coloridos

A aplicação da marca sobre fundos coloridos deverá ser sempre 
a traço na cor branca ou preta, dependendo da que tiver melhor 
legibilidade. 

Em fundos com as cores institucionais, as aplicações deverão ser da 
seguinte forma:

Marca   
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Prioridade de uso Priorize sempre a versão principal da marca e sua aplicação em 
fundo branco. 

Em casos onde a primeira opção (cor com gradiente) não possa 
ser utilizada, deve-se utilizar as outras variações, de acordo 
com a hierarquia apresentada abaixo e sempre respeitando suas 
respectivas regras de aplicação.

cor com 
gradiente

cor sem 
gradiente

tons de cinza 
com gradiente

tons de cinza 
sem gradiente traço1 2 3 4 5

Marca   
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Usos incorretos

Não distorcer horizontal ou 
verticalmente a marca.

Não alterar a proporção ou a 
posição dos elementos.

Não mudar a tipografia da marca.Não aplicar sombras, 3D ou 
outros recursos gráficos.

Não utilizar linha de contorno 
no logotipo ou no símbolo.

Não aplicar a marca sobre fundos 
que não favoreçam a leitura.

Não criar dégradés na marca.

Não utilizar cores ou combinações 
de cores diferentes das previstas 
neste guia.

Eletrobras
Eletronuclear

Ao comunicar a marca Eletrobras Eletronuclear, é fundamental 
ser consistente para preservar a sua integridade e credibilidade, 
garantindo seu rápido reconhecimento. Assim, nunca faça uma 
aplicação que não esteja de acordo com os padrões determinados 
neste guia.

Marca   
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Convivência com a marca do Ministério 

HorizontalPrincipal

Sempre respeitar as regras demonstradas abaixo para a 
convivência da marca Eletrobras Eletronuclear com a marca 
do Ministério. Sempre que possível, utilizar a versão principal.

y

y/2

y/2

y

y

y

y/4

y/4

y/2

y/4
y/4
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A importância do branco

Sempre que possível, a marca da Eletrobras Eletronuclear 
deve ser aplicada sobre fundo branco. 

Além de oferecer luminosidade, o branco é uma cor 
essencial para garantir a leveza e os novos atributos da 
marca. 

Ao criar peças gráficas, aplique o branco em áreas amplas 
para valorizar e oferecer contraste às cores da marca.

Universo 
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Sempre que possível, a marca Eletrobras Eletronuclear 
deve ser aplicada sobre fundo branco. A marca 
colorida nunca deve ser aplicada sobre fundos em 
outras cores institucionais.

Aplicação da marca sobre cores institucionais

Universo 



27

Paleta de cores principal

Estas são as cores da marca das empresas 
Eletrobras. Elas derivam das cores do Brasil 
e de elementos da natureza. A combinação 
destas cores cria uma associação com a 
marca das empresas Eletrobras.

O branco e o azul são as principais cores do Universo 
Visual das empresas Eletrobras e devem estar em áreas 
maiores.

O verde-claro traz luz e energia para as peças e deve ser 
aplicado em pontos estratégicos.

O verde-escuro é o resultado da união do azul com o 
verde-claro e deve estar presente em áreas menores.

27

Pantone® 300 C

Pantone® 3005 U

CMYK  100/43/0/0

RGB  0/144/198

Web #0072C6

Pantone® 355 C

Pantone® 354 U

CMYK  95/0/100/0

RGB  0/158/73

Web #009E49

Pantone® 389 C

Pantone® 388 U

CMYK  25/0/100/0

RGB  214/235/0

Web #C9DA2A

azul verde- 
escuro

verde- 
claro

branco

Universo 
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PretoPantone® Cool Gray 1 C

Pantone® Cool Gray 1 U  

CMYK  0/ 0/5/10

RGB  237/236/227

Web #EDECE3

Pantone® Warm Gray 9 C 

Pantone® Warm Gray 8 U 

CMYK  0/10/20/60

RGB  170/160/150

Web #B2AA9A

Pantone® 637 C

Pantone® 637 U

CMYK  55/0/10/0

RGB  107/201/219

Web #6BC9DB

U
so

 r
es

tr
it

o 
a 

te
xt

os

Pantone® 549 C

Pantone® 549 U

CMYK 50/5/0/25 

RGB  106/161/176

Web #5E99AA

Pantone® 312 C

Pantone® 312 U

CMYK 95/0/10/0

RGB  0/173/198

Web #00ADC6

Os azuis e cinzas ao lado foram selecionados 
como cores de apoio para dar mais flexibilidade 
e variedade ao Universo Visual das empresas 
Eletrobras.
Por serem cores de apoio, nunca devem dominar a peça ou 
aparecer na marca. A utilização correta das cores reforça os 
diferenciais da marca.

Paleta de cores de apoio

Universo 
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Foco Light  | Foco Regular  |  Foco Bold  |  Foco Black
Foco Light Italic  | Foco Regular Italic  | Foco Bold Italic  | Foco Black Italic

 institucional

abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890
Desenvolvida por Dalton Maag, a fonte Foco é amigável e contemporânea. 
Com detalhes vívidos que brilham em títulos, seu objetivo principal é a 
funcionalidade, claramente demonstrada nos tamanhos de texto, com 
caracteres de formas únicas e abertas que proporcionam grande legibilidade.

Foco
29

A família tipográfica principal para toda a comunicação da Eletrobras 
Eletronuclear é a Foco, que além de ter boa legibilidade, reflete a fluidez 
da marca.
A Foco é recomendada para textos curtos, como highlights e títulos.

Para sistemas nos quais não seja possível a utilização da Foco, deve-se usar a fonte Verdana.

Para a aquisição da família tipográfica Foco, acessar: http://www.daltonmaag.com.

Universo 
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Tipografi a institucional
Família tipográfi ca principal | Foco

A família tipográfica principal para toda a comunicação da Eletrobras 
Eletronuclear é a Foco, que além de ter boa legibilidade, reflete a fluidez 
da marca.
A Foco é recomendada para textos curtos, como highlights e títulos.

Para sistemas nos quais não seja possível a utilização da Foco, deve-se usar a fonte Verdana.Banner

Anúncio

Universo 
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A família tipográfica de apoio reflete a linguagem da nova marca 
Eletrobras Eletronuclear.

Utilize a TheSerif somente em textos com grande volume de conteúdo, 
preferencialmente para impressão. Deve ser utilizada para qualquer 
peça elaborada pela equipe de publicidade, design e comunicação que 
venha a ser impressa ou produzida – ex.: folders, revistas, relatórios 
de sustentabilidade (mesmo os produzidos por parceiros externos), 
banners para eventos, brindes impressos etc.

Para sistemas nos quais não seja possível a utilização da TheSerif, deve-se usar a fonte Verdana.

31
Para a aquisição da família tipográfica TheSerif, acessar:  http://www.lucasfonts.com/fonts/theserif/theserif-office/buy-font/. 
Clicar “order” em TheSerif Office (PostScript & TrueType, Mac or PC) e, por fim, em “add selection to cart”.

Universo 



32

Tipografi a institucional
Família tipográfi ca de apoio | TheSerif

A família tipográfica de apoio reflete a linguagem da nova marca 
Eletrobras Eletronuclear.

Utilize a TheSerif somente em textos com grande volume de conteúdo, 
preferencialmente para impressão. Deve ser utilizada para qualquer 
peça elaborada pela equipe de publicidade, design e comunicação que 
venha a ser impressa ou produzida – ex.: folders, revistas, relatórios 
de sustentabilidade (mesmo os produzidos por parceiros externos), 
banners para eventos, brindes impressos etc.

Para sistemas nos quais não seja possível a utilização da TheSerif, deve-se usar a fonte Verdana.

Relatório anual, revistas, folder etc.

Universo 
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Tipografi a institucional 

Verdana

Verdana Regular  |  Verdana Bold
Verdana Italic  |  Verdana Bold Italic

 

A Verdana é a família tipográfica de sistema, restrita a peças nas quais 
não é possível o uso das famílias tipográficas principal ou de apoio. Em 
nenhuma hipótese ela deve ser utilizada em peças impressas para o 
público externo.

Presente em todos os computadores, a Verdana é de fácil acesso por 
todos da Eletrobras Eletronuclear e demais empresas. 

Exemplos de peças para uso da Verdana: cartas, comunicados, e-mails, sites, intranet e extranet, 
relatórios técnicos, relatórios impressos internamente, entre outros documentos digitais (.doc, .xls 
e .ppt).

abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

A Verdana é uma família tipográfica concebida pelo designer Matthew Carter com o intuito 
principal de ser lida em tela. Ela foi publicada e distribuída pela Microsoft Corporation em 1996. 

33

Família tipográfi ca de sistema

Universo 
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Tipografi a institucional 
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Família tipográfi ca de sistema | Verdana

Cartas, comunicados, 
relatórios internos

FormuláriosMaterial on-line (site, intranet, newsletter, e-mail, ppt)

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONSECTETUR
Praesent Convallis
Adipiscing Lacinia Utlsce
1N.01985 Dui. 27 - Pellentesque uy tempor

1.ULLAMCORPER
2.PELLENTESQUE
3.NUNC UT SAPIEN
3.1 Rutrum
3.2 Dipiscing
3.3 Malesuada Turpis
3.4 Consequat est Pharetra

4.DUIS ALIQUET, IACULIS RISUS, A FEUGIAT
4.1 Consectetu
4.2 Vestibulum
4.3 Aliquam erat volutpat
4.2 Suspendisse lacus
4.3 Praesent convallis

5.ACCUMSAN LIGULA DICTUM 

In 0101010
Facilisis
 01/01/10
Gjo. 27
Sollicitudin

T

A Verdana é a família tipográfica de sistema, restrita a peças nas quais 
não é possível o uso das famílias tipográficas principal ou de apoio. Em 
nenhuma hipótese ela deve ser utilizada em peças impressas para o 
público externo.

Presente em todos os computadores, a Verdana é de fácil acesso por 
todos da Eletrobras Eletronuclear e demais empresas. 

Exemplos de peças para uso da Verdana: cartas, comunicados, e-mails, sites, intranet e extranet, 
relatórios técnicos, relatórios impressos internamente, entre outros documentos digitais (.doc, .xls 
e .ppt).

Universo 
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Tipografi a institucional 
Aplicação em textos corridos

Priorize o uso de letras em maiúsculas e minúsculas para textos 
longos. Veja abaixo os usos que devem ser evitados.  

Eletrobras Eletronuclear mais perto de você.

Usos corretos: Usos incorretos:

ELETROBRAS ELETRONUCLEAR MAIS PERTO DE VOCÊ.

ELETROBRAS ELETRONUCLEAR mais perto de você.

eletrobras eletronuclear mais perto de você.

Eletrobras-Eletronuclear mais perto de você.

Universo 
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O Universo Visual das empresas Eletrobras é composto por 
diversos elementos que o tornam único e adequado para as 
diversas comunicações das empresas.

A seguir você encontrará alguns exemplos de uso deste universo 
para construir de forma coerente todos os materiais, levando 
sempre em consideração as regras e as diretrizes apresentadas aqui.

Aplicações  
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céu natureza luz

água

Formas
Gradientes

 
Os gradientes são a base para a construção do 
Universo Visual das empresas Eletrobras. 
Existem quatro gradientes principais inspirados em 
elementos naturais:

céu  Pantone® 637 C – branco

água Pantone® 300 C – Pantone® 637 C – 
branco

luz  Pantone®  389 C – branco

natureza  que é a combinação em multiply 
do azul e do verde-limão

O uso do gradiente luz sobreposto aos demais em 
transparência cria tons de verde importantes para 
reforçar a personalidade sustentável e limpa das 
empresas Eletrobras.

Pantone® 389 CPantone® 637 C

Pantone® 637 C

Pantone® 300 C

branco

branco

Aplicações  
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Aplicações

Site

Papelaria

PinCrachá

Solicite o modelo à área de comunicação da Eletrobras Eletronuclear.

Aplicações  
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Aplicações
Capa de relatório

Capa de relatório com janela
Capa de relatório sem janela

A capa de relatório com janela ou sem janela deve ser 
usada para envolver materiais internos e externos, que 
tenham um volume grande de texto/páginas, tais como: 
relatório mensal para acionistas, relatórios de projetos, 
demonstração de resultados.

Solicite o modelo à área de comunicação da Eletrobras Eletronuclear.

Aplicações  
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Aplicações
Capa e bolacha de CD

Solicite o modelo à área de comunicação da Eletrobras Eletronuclear.

Aplicações  
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Guarda-chuva

43

Boné

Capacete 

Aplicações

Solicite o modelo à área de comunicação da Eletrobras Eletronuclear.

Aplicações  
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Papel reciclado

Aplicações Ao escolher um papel, a prioridade deve ser a cor branca. No entanto, 
quando houver necessidade de imprimir sobre papel reciclado ou 
misto, a aplicação deve seguir as mesmas diretrizes do papel branco. 

Aplicações  


