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LOGO CORPORATIVO / VERSÃO POSITIVAELEMENTOS BÁSICOS 1.1
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O logotipo está composto pelo símbolo e pela tipografia.
Estes componentes têm uma relação exata entre eles e foram cuidado-
samente concebidos para representar a empresa em vários formatos de 
comunicação.

Há somente duas configurações permitidas:
 Logotipo corporativo (Vertical) e versão horizontal.

O logotipo corporativo deve sempre ser utilizado. Se esta configuração 
não se adaptar à situação gráfica, deve ser utilizada a versão horizontal 
da mesma.

As posições e as proporções relativas dos elementos nunca devem ser 
mudadas, redesenhadas ou combinadas com outros elementos que não 
apareçam neste manual.

Para reproduzir o logotipo é necessário solicitar um arquivo digital à 
Direção de Gestão da Marca.

Símbolo 
Tipografia
Logotipo corporativo (Vertical) 
Versão horizontal do logotipo 

1
2
3
4
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Nesta página reproduzimos as versões em negativo do logotipo.
A sua utilização está estritamente limitada aos casos específicos nos 
quais é imprescindível utilizar o logotipo sobre cores escuras ou 
esverdeadas.

Há somente duas configurações permitidas para a versão negativa:
 Logotipo corporativo (vertical) e versão horizontal.

Deve-se sempre utilizar a versão corporativa (Vertical). Se esta configuração 
não se adaptar à situação gráfica, a versão horizontal da mesma deve ser 
utilizada.

As posições e as proporções relativas dos elementos nunca devem ser 
mudadas, redesenhadas ou combinadas com outros elementos que não 
apareçam neste manual.

Para reproduzir o logotipo é necessário solicitar um arquivo digital à 
Direção de Gestão da  Marca.

Marca corporativa negativa 
Versão horizontal da marca corporativa

Referencia artes finales  / Referência artes finais: AF-ELEKTRO-VER-NEG-CMYK 2.1. 
/  AF-ELEKTRO-HOR-NEG-CMYK 2.2

LOGOTIPO CORPORATIVO / VERSÃO NEGATIVA1.2ELEMENTOS BÁSICOS 
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ÁREA DE PROTEÇÃO E REPRODUÇÃO MÍNIMA
DA MARCA 

1.3
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ELEMENTOS BÁSICOS

Para a reprodução da marca corporativa é preciso respeitar as dimensões 
mostradas a seguir e manter a relação correta entre todos seus elementos.

Há somente duas configurações permitidas da marca:
Área de proteção e reprodução mínima da marca corporativa e da  
versão horizontal da marca corporativa.

A marca deve estar rodeada por uma área de proteção mínima.
Esta área de proteção garante que o efeito desejado da marca não 
diminua pela proximidade de tipografia ou de elementos gráficos.
Preferivelmente, deve ser utilizada uma área maior do que a área de 
proteção mínima.

Para garantir a qualidade da reprodução, não devem ser utilizados 
tamanhos menores àqueles mostrados nesta página.

Para reproduzir a marca é necessário solicitar um arquivo digital à 
Direção de Gestão da Marca. 

Área de proteção e reprodução mínima da Marca corporativa 

Área de proteção e reprodução mínima da versão horizontal da marca 
corporativa



CORES CORPORATIVAS PRIMÁRIAS1.4

 AZUL

Pantone 300 C

Pantone 3005 U

86% cian, 61% magenta, 

0% amarillo, 0% negro

R: 0, G: 99, B: 190

 VERDE

Pantone 370 C

Pantone 370 U

58% cian, 0% magenta, 

100% amarillo, 35% negro

R: 92, G: 136, B: 26

LARANJA

Pantone 021C

Pantone 021 U

0% cian, 76% magenta, 

94% amarillo, 0% negro

R: 255, G: 90, B: 0

AMARELO

Process Yellow C

Process Yellow U

2% cian, 6% magenta, 
100% amarillo, 0% negro

R: 255, G: 255, B: 0

 VERDE

 Primeira opção 

 LARANJA

Segunda opção

 AMARELO

 Terceira opção  AZUL 

 Quarta opção

ELEMENTOS BÁSICOS 

Há quatro cores primárias na marca corporativa:
 
 verde, azul, amarelo e laranja corporativo.

É muito importante que as cores sejam iguais ao seu equivalente do 
sistema Pantone. Da mesma forma, deve-se ter muito cuidado para 
manter a sua consistência e a qualidade de reprodução.

A versão monocromática da marca deve ser utilizada somente nos 
casos onde a reprodução em quatro cores (CMYK) não seja possível. 

( v e j a s e ç ã o : 1 . 6 M a r c a c o r p o r a t i v a , u t i l i z a ç ã o d a v e r s ã o 
monocromática)

Proportion in importance of the primary colors at the moment of raising them 
in a work.



CORES CORPORATIVAS SECUNDÁRIAS 1.5

50% Pantone 370 C

50% Pantone 370 U

29% cian, 0% magenta, 

50% amarillo, 17% negro

R: 173, G: 193, B: 135

50% Pantone 300 C

50% Pantone 3005 U

50% cian, 27% magenta,

0% amarillo, 0% negro

R: 139, G: 171, B: 213

 VERDE SECUNDÁRIO

50% PANTONE 370

 Primeira opção 

 SECONDARY ORANGE

50% PANTONE 021

 Segunda opção

 
AMARELO SECUNDÁRIO

50% PROCESS YELLOW

Terceira opção  AZUL SECUNDÁRIO

50% PANTONE 300 C / 3005 U

 Quarta opção

VERDE SECUNDÁRIO  AZUL SECUNDÁRIO

50% Pantone 021 C

50% Pantone 021 U

0% cian, 38% magenta, 

50% amarillo, 0% negro

R: 246, G: 178, B: 131

AMARELO SECUNDÁRIO LARANJA SECUNDÁRIO

50% Process Yellow C

50% Process Yellow U

1% cian, 3% magenta, 

50% amarillo, 0% negro

R: 255, G: 239, B: 129

ELEMENTOS BÁSICOS 

Existem quatro cores corporativas secundárias que podem ser 
utilizadas para completar as quatro cores corporativas primárias.

É muito importante que as cores sejam iguais ao seu equivalente do 
sistema Pantone. Da mesma forma, deve-se ter muito cuidado para 
manter a sua consistência e a qualidade de reprodução.

Estas cores devem ser utilizadas em gráficos, elementos promocionais 
ou casos similares. Nunca devem ser utilizadas naqueles casos onde a 
marca está diretamente afetada. 

Proportion in importance of the secondary colors at the moment of raising 
them in a work.

Referência artes finais:  AF-ELEKTRO-COLOUR 5.1. 

  



Existem seis cores verdes corporativas que podem ser utilizadas para 
completar as quatro cores corporativas primárias e secundárias.

É muito importante que as cores sejam iguais ao seu equivalente do 
sistema Pantone. Da mesma forma, deve-se ter muito cuidado para 
manter a sua consistência e a qualidade de reprodução.

Estas cores devem ser utilizadas em gráficos, elementos promocionais 
ou casos similares. Nunca devem ser utilizadas naqueles casos onde a 
marca está diretamente afetada, exceto o VERDE CORPORATIVO.

Proporção em importância das cores verdes corporativas quando for 
necessário utilizar em um trabalho.

 VERDE SECUNDÁRIO

 Primeira opção 
50% PANTONE 370
Segunda opção

PANTONE 383
Quinta opção

PANTONE 371
Terceira opção

50% PANTONE 371
Quarta opção

50% PANTONE 383
Sesxta opção

CORES VERDES CORPORATIVAS 1.6

Pantone 371 C

Pantone 371 U

68% ciano, 40% magenta, 
95% amarelo, 27% preto

R: 83, G: 103, B: 42

Pantone 383 C

Pantone 383 U

45% ciano, 8% magenta,

100%  amarelo, 0% preto

R: 164, G: 186, B: 8

50% Pantone 383 C

50% Pantone 383 U

23% ciano, 4% magenta, 
50% amarelo, 0% preto

R: 211, G: 219, B: 151

50% Pantone 371 C

50% Pantone 371 U

42% ciano, 23% magenta, 

48% amarelo, 0% preto

R: 167, G: 177, B: 143

50% Pantone 370 C
50% Pantone 370 U

29% ciano, 0% magenta, 

50% amarelo, 17% preto

R: 173, G: 193, B: 135

VERDE CORPORATIVO

Pantone 370 C

Pantone 370 U

58% ciano, 0% magenta, 

100% amarelo, 35% preto

R: 92, G: 136, B: 26

ELEMENTOS BÁSICOS 



1.7
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Nesta página reproduzimos as versões monocromáticas em verde da 
marca corporativa.

A versão em quatro cores da marca corporativa deve sempre ser utilizada. 
A versão monocromática da marca deve ser utilizada somente nos casos 
onde a reprodução em quatro cores não seja possível. 

Nunca se deve utilizar esta versão em formatos digitais como:
 páginas web, apresentações PowerPoint, etc.

A versão horizontal da marca corporativa somente deverá ser utilizada 
se o espaço vertical estiver fisicamente restringido. 

Para reproduzir a marca corporativa é necessário solicitar um arquivo 
digital à Direção da Gestão da Marca.

Marca corporativa monocromática
Versão horizontal monocromática da marca corporativa

  

VERSÃO MONOCROMÁTICA VERDE 

1

2

ELEMENTOS BÁSICOS 



VERSÃO MONOCROMÁTICA P&B 1.8

1

2

ELEMENTOS BÁSICOS

Nesta página, reproduzimos as versões monocromáticas da marca 
corporativa em preto e branco / cinzas.

Deve-se sempre utilizar a versão em quatro cores da marca corporativa 
em cores Pantone ou em quatricromia.

A versão monocromática da marca deve ser utilizada somente nos casos 
onde a reprodução em quatro cores não seja possível, nesse caso, 
recomenda-se a versão monocromática verde; e só nos casos em que 
não seja possível, se usaria a versão em P&B.

Nunca se deve utilizar esta versão em formatos digitais como:

páginas web, apresentações PowerPoint. Só em imprensa P&B, FAX e em 
alguns documentos internos digitais (word, autocad) está permitido.

A versão horizontal da marca corporativa somente deverá ser utilizada 
se o espaço vertical estiver fisicamente restringido. 

Para reproduzir a marca corporativa é necessário solicitar um arquivo 
digital à Direção da Gestão da Marca.

Marca corporativa monocromática sólida 
Versão horizontal monocromática sólida da marca corporativa 

1
2



VERSÃO MONOCROMÁTICA SÓLIDA1.9
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ELEMENTOS BÁSICOS 
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Nesta página, reproduzimos as diferentes versões monocromáticas 
sólidas da marca corporativa.

A versão monocromática da marca corporativa sempre deve ser utilizada 
em verde CORPORATIVO ou preto.

A versão monocromática sólida da marca deve ser utilizada somente 
nos casos onde a sua reprodução com uma só cor não seja possível:

gravações em alto-relevo, carimbos de borracha, bordados em uniformes, 
etc.

Esta versão nunca deve ser utilizada em formatos digitais ou de impres-
são off set tais como:

páginas web, apresentações Power Point, papelaria, publicações, etc.

A versão horizontal da marca corporativa somente deverá ser utilizada 
se o espaço vertical estiver fisicamente restringido.
 
Para reproduzir a marca corporativa é necessário solicitar um arquivo 
digital à Direção da Gestão da Marca.

Marca corporativa monocromática 

Versão horizontal monocromática sólida da marca corporativa 



VERSÃO EM CORES SÓLIDAS1.10
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2

3

PANTONE 130 C

PANTONE 2925 C

PANTONE 377 C

PANTONE 370 C

PANTONE 144 C

PANTONE 284 C

PANTONE 370 C

ELEMENTOS BÁSICOS

1
2
3

Nesta página, reproduzimos as diferentes versões em cores sólidas da 
marca corporativa.

Esta versão da marca corporativa só deve ser utilizada no caso de:
bordados com linha de cores, trabalhos com pintura lisa (RAL) e outros 
que, pela sua complexidade, não permitem o uso da Marca nas cores 
básicas CMYK.

Esta versão nunca deve ser utilizada em: formatos digitais, impressão 
analógica ou em papel e em sinalética.

A versão horizontal da marca corporativa somente deverá ser utilizada 
se o espaço vertical estiver fisicamente restringido. 

Para reproduzir a marca corporativa é necessário solicitar um arquivo 
digital à Direção da Gestão da Marca, a qual, por sua vez, deve autorizar 
a utilização de qualquer das versões.

Marca corporativa em cores sólidas 
Marca corporativa negativa em cores sólidas 
Versões horizontais em cores sólidas da marca corporativa 

PANTONE 130 C

PANTONE 2925 C

PANTONE 368 C

PANTONE 365 C

PANTONE 144 C

PANTONE 284 C

BLANCO

PANTONE 370 C
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APLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS ® e "TM" À MARCA 
CORPORATIVA

1.11

1

2

ELEMENTOS BÁSICOS

Nesta página, mostramos como se aplicam os símbolos ‘®’ e ‘TM’ à 
marca.

Para reproduzir a marca corporativa com os símbolos ‘®’ e ‘TM’ é necessário 
solicitar um arquivo digital à Direção de Gestão da Marca, a qual, por sua 
vez, deverá determinar as situações onde se deve aplicar.

Aplicação do símbolo ‘®’ à marca CORPORATIVA

Aplicação do símbolo ‘TM’ à marca CORPORATIVA



1

2

Nesta página, mostramos a forma em que deve ser aplicado o símbolo 
como elemento gráfico a formatos quadrados, retangulares e circulares.

O símbolo como elemento gráfico não pode aparecer sozinho. 

Pode aparecer em vários formatos sempre que a Marca da empresa 
estiver presente:
como capas de folhetos ou livros, capas em geral e CD´s, veículos, etc.  

Não se autoriza sozinho sem estudar o caso concreto.

O símbolo tem que ser aplicado apoiado pelos lados direito e inferior e 
nunca pelo superior ou pelo esquerdo, este pode aparecer inteiro ou 
cortado.

Existem limites (indicados com linha branca de pontos) baseados em 
uma medida concreta (x: em linha preta) a partir dos quais o símbolo 
como elemento gráfico não pode ser cortado; estes devem sempre ser 
respeitados.

A posição e o corte do símbolo como elemento gráfico não devem ser 
mudados nas aplicações que já foram determinadas (papelaria, elementos 
promocionais, etc.).

A Direção de Gestão da Marca deve aprovar a aplicação do símbolo 
como elemento gráfico em casos especiais.

Sistema de cortes para a aplicação do símbolo 

Diferentes aplicações do símbolo com a marca corporativa 

APLICAÇÃO DO SÍMBOLO DA MARCA COMO
ELEMENTO GRÁFICO

1.12
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1/2x

x

x

x

ELEMENTOS BÁSICOS



APLICAÇÃO DA ONDA COMO ELEMENTO
 GRÁFICO

1.13

1 2

3

x

x14 x

x
x

21mm1,3x

1

2

3

ELEMENTOS BÁSICOS

A onda é um elemento gráfico cuja função principal é proteger e dar 
consistência visual à marca em meios publicitários ou gráficos em geral.

A utilização da onda é obrigatória sempre que o fundo for de cor ou 
fotográfico.

A onda está baseada nas formas curvas e orgânicas do símbolo da 
Marca CORPORATIVA, o que a converte numa forma única e de grande 
valor identificativo.

A onda é um elemento modular, razão pela qual a posição e suas proporções 
com a marca são inalteráveis. Será sempre colocada da mesma forma, de tal 
forma que as distâncias entre a marca corporativa e ambos os eixos sejam as 
mesmas.

A marca corporativa, sob nenhuma hipótese, deve ser menor que o 
tamanho mínimo permitido dentro da onda.

Sistema de aplicação da marca corporativa na onda como elemento gráfico 

Tamanho mínimo da marca corporativa dentro da  onda 

Exemplo de aplicação com fundo fotográfico.



APLICAÇÃO DE TAGLINES À MARCA 
CORPORATIVA 

1.14
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x
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1/2x
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ELEMENTOS BÁSICOS 

Nesta página, mostramos a forma na qual as taglines devem ser aplicadas 
à marca CORPORATIVA.

As taglines podem ser variáveis em extensão, mas não devem ter mais 
que 30 caracteres (espaços incluídos), pois a partir deste número a 
tagline compete muito com o logotipo.

Sempre que se apliquem à marca em peças gráficas de publicidade, 
ambos deverão estar situados dentro da onda.

TIPOGRAFIA Tagline:
Dialog Light, caixa baixa (minúsculas), justificado ou alinhado à esquerda, 
impresso em preto se for positivo e branco em negativo.

Aplicação da tagline principal, curta e longas à marca

Aplicação de taglines e da marca à onda como elemento gráfico 

1/2x

x

1/2x



 TIPOGRAFIAS CORPORATIVAS1.15

1 2

3

1

2

3

ELEMENTOS BÁSICOS 

Nesta página mostramos as tipografias Corporativas Dialog e Memento, 
além da tipografia do Sistema Arial.

TIPOGRAFIA CORPORATIVA DIALOG:
Criação de taglines, papelaria corporativa (cartões, cartas, envelopes, 
etc.), publicações e publicidade (folhetos, cartazes, anúncios gráficos, 
TV, etc.).

TIPOGRAFIA CORPORATIVA MEMENTO:
Publicações Corporativas (Relatórios anuais, boletins acionistas, revistas 
internas).

TIPOGRAFIA DO SISTEMA ARIAL:
Aplicações digitais on-line (Intranet, web, software próprio), apresentações 
e arquivos internos digitais (PPT, WORD, EXCEL, etc.).

TIPOGRAFIA CORPORATIVA DIALOG

TIPOGRAFIA CORPORATIVA MEMENTO

TIPOGRAFIA ARIAL

Referência artes finais: Para obter tipografias corporativa e de marca é necessário 
solicitar Memento e diálog à  Diretoria de Gestão da IBERDROLA.



USOS NÃO PERMITIDOS DA MARCA1.16
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ELEMENTOS BÁSICOS 

Nesta página, mostramos alguns exemplos de usos não permitidos da 
Marca CORPORATIVA. 

Há muitos outros exemplos, mas antes de fazer qualquer aplicação 
com a Marca, a Direção de Gestão da Marca deve ser consultada.

Não expandir ou condensar a marca.

Não enquadrar a marca com texto e com nenhum elemento gráfico que não 
esteja autorizado.

Não alterar nenhuma das versões monocromáticas da marca.

 Não alterar as posições e as proporções relativas dos elementos.

Não adicionar elementos, como por exemplo sombras.

Não combinar elementos positivos com negativos da marca.

Não usar um tamanho inferior ao tamanho mínimo permitido da marca.

Não alterar as cores da marca.

Não usar a versão em negativo sobre fundos de cor clara.

Não utilizar o logotipo sem o símbolo ou vice-versa 

Não colocar sobre um fundo que diminua a sua legibilidade.

Não coloque-o sobre que poderia afetar a legibilidade fundos.

ELEKTRO,LTD.



USOS PROIBIDOS DA MARCA1.17

 
VERSÃO POSITIVA

 
VERSÃO NEGATIVA Uso proibido (não combinar versão)

Exemplo proibido Exemplos corretos sobre fotografia e fundos coloridos:

Folha verde é a chave, em folha de versão negativa é em verde claro

1

2

ELEMENTOS BÁSICOS 

Nesta página, mostramos os exemplos de usos proibidos da Marca 
Corporativa e os pontos chaves que os justificam; é muito importante 
levar em conta estes pontos antes de colocar a marca.

 Pontos-chave

1. Não combinar os elementos positivos e negativos da Marca.
2. Dispomos de arquivos para cada versão.
3. Ditos arquivos não devem ser alterados.

Para reproduzir a marca é necessário solicitar um arquivo digital à 
Direção de Gestão da Marca.

Não situar a Marca sobre fundos que afetem a sua legibilidade 
(fotografias).

Para evitar este uso incorreto temos os elementos gráficos:
Aplicação da Onda como elemento gráfico sobre fotografia (cap. 1.13).
Marca com estampa sobre foto ou fundo de color.

O Departamento de Gestão da Marca deve aprovar o uso de qualquer 
destas versões.

1

2





2 PAPELARIA
2.1     Cartões

2.2   Carta Geral / Personalizada / Sem personalização

2.3   Cartões de Cumprimento / Personalizada / Sem personalização

2.4   Envelopes DL / Personalizada / Sem personalização

2.5   Envelopes C5 / Envelopes saco - Tamanhos L,M,S   

2.6   Envelopes de correio interno / Reforcado

2.7   Etiqueta impressa

2.8   Ficha de Fax  

2.9   Notebook A4 / LISA e GRID
 

 
2.10   Pasta

 

2.11    Selos da borracha



CARTÕESPAPELARIA 2.1

1 3

2 4

Formato do cartão:  (85 x 55 mm)

Versão de Logotipo: Vertical positivo.
 
Sistema de impressão: offset ou serigrafia com relevo.  Logotipo em 
quatro cores e conteúdo Pantone direto 370C.

Tipografia: 

                Nome e titulo: Dialog Semi bold y Light 7.75/9.25 pt, letra   
 minúscula, alinhamento à esquerda.

               Unidade Corporativa, negócio ou Área: Dialog Semi bold   
 7.75/9.25 pt,  letra minúscula, alinhamento à esquerda.

                Sociedade ou negócio: Dialog Semi bold 7.75/9.25 pt, letra   
 maiúscula, alinhamento à esquerda.

                Endereço  postal: Dialog Light 7.75/9.25 pt,  letra maiúscula,  
 alinhamento à esquerda.   

Tipo do papel:
  
                  Nível primeiro, segundo e terceiro: Conqueror liso, branco  
 natural  300g/m2.
                  Níveis Terceiro e outros: Offset branco, 250 g/m2.

Desenvolvimento dos primeiros três níveis na Direcção de Recursos 
Corporativa

Desenvolvimento dos níveis de quarta, quinta e sucessivas nas áreas de 
Recursos Corporativos

Desenvolvimento dos primeiros três níveis de um Endereço ou NEGÓCIOS DA 
EMPRESA

Desenvolvimento dos níveis de quarto, quinto e sucessivas nestes Endereços 
de empresas

1

2

3

4

15 26,42 43,58

Nome e sobrenome
Cargo nível 1 

Rua/ número, planta, CP  Cidade - (Província)
Telefone +55 (21) 3000 0000 , Fax +55 (21) 3000 0000
nome.sobrenome@elektro.com.br

5

17

7
5

9

5

7

Nome e sobrenome

Endereço Corporativa
Rua/ número, planta, CP  Cidade - (Província)
Telefone +55 (21) 3000 0000 , Fax +55 (21) 3000 0000
nome.sobrenome@elektro.com.br

Cargo nível 2

7
5

11

5

5

15

5

17

Nome e sobrenome

SOCIEDADE 
Rua/ número, planta, CP  Cidade - (Província)
Telefone +55 (21) 3000 0000 , Fax +55 (21) 3000 0000
nome.sobrenome@elektro.com.br

Cargo nível 1 

7
5

11

5

5

Nome e sobrenome

NEGÓCIOS DA SOCIEDADE
Rua/ número, planta, CP  Cidade - (Província)
Telefone +55 (21) 3000 0000 , Fax +55 (21) 3000 0000
nome.sobrenome@elektro.com.br

Cargo nível 2

7
5

11

5

5

Nome e sobrenome

Endereço da negócio nivel 2 
Rua/ número, planta, CP  Cidade - (Província)
Telefone +55 (21) 3000 0000 , Fax +55 (21) 3000 0000
nome.sobrenome@elektro.com.br

Cargo nível 3

7
5

11

5

5
Endereço Corporativa de nível 2
Rua/ número, planta, CP  Cidade - (Província)
Telefone +55 (21) 3000 0000 , Fax +55 (21) 3000 0000
nome.sobrenome@elektro.com.br

Nome e sobrenome
Cargo nível 3

7
5

11

5

5

Nome e sobrenome

Endereço da negócio de nivel 3
Área ou unidade de negócio
Rua/ número, planta, CP  Cidade - (Província)
Telefone +55 (21) 3000 0000 , Fax +55 (21) 3000 0000
nome.sobrenome@elektro.com.br

Cargo nível 4

5
5

14

5

4

Nome e sobrenome

Endereço da negócio de nivel 3
Departamento de Gestão de nivel 4
Rua/ número, planta, CP  Cidade - (Província)
Telefone +55 (21) 3000 0000 , Fax +55 (21) 3000 0000
nome.sobrenome@elektro.com.br

5
2

14

5

7

Nome e sobrenome

Endereço Corporativa de nível 3
Nível de Gestão Corporativa de nivel 3
Rua/ número, planta, CP  Cidade - (Província)
Telefone +55 (21) 3000 0000 , Fax +55 (21) 3000 0000
nome.sobrenome@elektro.com.br

Cargo nível 4

5
5

14

5

4

Nome e sobrenome

Endereço Corporativa de nível 3
Departamento de Gestão Corporativa de nivel 4
Rua/ número, planta, CP  Cidade - (Província)
Telefone +55 (21) 3000 0000 , Fax +55 (21) 3000 0000
nome.sobrenome@elektro.com.br

5
2

14

5

7

Nivel1, 2 y 3

Nivel 4 , 5 y sucessivo 

*M
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26,42 43,58



CARTA GERALPAPELARIA 2.2

1 2 Formato do Carta: A4 (210x297 mm)

Versão de Logotipo: Vertical positivo. 

Sistema de impressão: offset ou serigrafia com relevo.  Logotipo em 
quatro cores e conteúdo Pantone direto 370C.

Tipografia: 
                Nome e titulo: Dialog Semibold y Light 8.5/11 pt, letra   
 minúscula, alinhamento à esquerda.

                Unidade Corporativa, negócio ou Área: Dialog Semibold 
                   8.5/11pt,  letra minúscula, alinhamento à esquerda.

                Sociedade ou negócio: Dialog Semibold 8.5/11pt, letra   
 maiúscula, alinhamento à esquerda.

                Endereço de correio: Dialog Light 8.5/11 pt, letra maiúscula,  
 alinhamento à esquerda.

                Informação jurídica : Dialog Light 4.7/6 pt, letra maiúscula,   
 alinhamento à esquerda.

Tipo de papel:  

                   Personalizado:  Conqueror liso, branco natural 100g/m2.
                  Sem personalização:  Offset branco, 250 g/m2

 

Exemplo de carta personalizada
Exemple de carta sem personalização

1
2

Nome e sunome
Cargo

Rua/ número, planta, CP  Cidade - (Província)
Telefone +55 (21) 3000 0000 , Fax +55 (21) 3000 0000
www.elektro.com.ber   nome.sobrenome@elektro.com.br

Escreva a informação jurídica nesta linha de texto

30 3056,5

7
5,5

15

35

Destinatário: Nome e Sunome
Companhia
Primera línea de la direção
Segunda línea de la direção
Cidade, País

00 mês, ano

Caro destinatário,

A folha da carta deve ser configurado da seguinte forma: margens 
esquerda e direita são 30 mm, ea parte superior mede 50 milímetros.

Folha tamanho padrão A4 (210x297 mm). Dobrado duas vezes DL se 
encaixa no tipo de tamanho padrão. O tamanho do texto é de 10,5 / 14 pt 
Arial normal , minúscula e alinhado à esquerda. Tem que manter oito linhas 
em branco entre a data eo início da carta. Os parágrafos devem ser 
separados por uma linha em branco. Atribuído à coluna de texto é de 150 
mm, isto terá linhas de texto de cerca de 15 palavras.

No final da carta vai deixar uma linha em branco antes de escrever 
"Sinceramente". Este último é separado por 4 linhas em branco o nome da 
pessoa laq o envio da carta.

 Atenciosamente,

Nome Sunomes e títulos.

Endereço Corporativo ou Sociedade Inc.
Rua/ número, planta, CP  Cidade - (Província)
Telefone +55 (21) 3000 0000 , Fax +55 (21) 3000 0000
www.elektro.com.ber   nome.sobrenome@elektro.com.br

Escreva a informação jurídica nesta linha de texto

30 3056,5

7
5,5

15

35

00 mês, ano

Caro destinatário,

A folha da carta deve ser configurado da seguinte forma: margens 
esquerda e direita são 30 mm, ea parte superior mede 50 milímetros.

Folha tamanho padrão A4 (210x297 mm). Dobrado duas vezes DL se 
encaixa no tipo de tamanho padrão. O tamanho do texto é de 10,5 / 14 pt 
Arial normal , minúscula e alinhado à esquerda. Tem que manter oito linhas 
em branco entre a data eo início da carta. Os parágrafos devem ser 
separados por uma linha em branco. Atribuído à coluna de texto é de 150 
mm, isto terá linhas de texto de cerca de 15 palavras.

No final da carta vai deixar uma linha em branco antes de escrever 
"Sinceramente". Este último é separado por 4 linhas em branco o nome da 
pessoa laq o envio da carta.

 Atenciosamente,

Nome Sunomes e títulos.

3131

Destinatário: Nome e Sunome
Companhia
Primera línea de la direção
Segunda línea de la direção
Cidade, País



CARTÕES de CumprimentoPAPELARIA 2.3

1 2

3 4

Formato do cartões:

 Cartõe pequeño (165x105 mm)
 Cartõe  longo (210x105mm)

Versão de Logotipo: Vertical positivo. 

Sistema de impressão: offset ou serigrafia com relevo.  Logotipo em 
quatro cores e conteúdo Pantone direto 370C.

Tipografia: 

                   Nome e titulo: Dialog Semibold y Light 8.5/11 pt, letra minúscula
 ,alinhamento à esquerda.

                   Unidade Corporativa, negócio ou Área: Dialog Semibold 
                   8.5/11pt,  letra minúscula, alinhamento à esquerda.

                   Sociedade ou negócio: Dialog Semibold 8.5/11pt, letra maiúscula
 ,alinhamento à esquerda.

 Endereço de correio: Dialog Light 8.5/11 pt, letra minúscula,  
 alinhamento à esquerda.

Tipo do papel:  

                  Personalizado:  Conqueror liso, branco natural 100g/m2.
                  Sem personalização:  Offset branco, 250 g/m2

exemplo de cartões pequeno personalizados

exemplo de cartões pequeno geral

exemplo de cartões longo personalizados

exemplo de cartões longo geral 

1

2

3

4

Nome e sunome
Titulo nivel 1,2 o 3

20 28,78 53

30

Nome e Sunome
Titulo nivel 1,2 o 3

20 28,78 53

30

7

20 28,78 70

30
Endereço Corporativo ou Sociedade Inc.

20 28,78

30

7

Nome e Sunome
Titulo nivel 1,2 o 3

20 28,78 53

30

7

Endereço Corporativo ou Sociedade Inc.

20 28,78 70

30

Endereço Corporativo ou Sociedade Inc.
Rua/ número, planta, CP  Cidade - (Província)
Telefone +55 (21) 3000 0000 , Fax +55 (21) 3000 0000
www.elektro.com.br   nome.sobrenome@elektro.com.br

Endereço Corporativo ou Sociedade Inc.
Rua/ número, planta, CP  Cidade - (Província)
Telefone +55 (21) 3000 0000 , Fax +55 (21) 3000 0000
www.elektro.com.br   nome.sobrenome@elektro.com.br

Endereço Corporativo ou Sociedade Inc.
Rua/ número, planta, CP  Cidade - (Província)
Telefone +55 (21) 3000 0000 , Fax +55 (21) 3000 0000
www.elektro.com.br   nome.sobrenome@elektro.com.br



ENVELOPES de CartaPAPELARIA 2.4

1 Formato do envelopes:  (220x110 mm) 

Versão de Logotipo: Vertical positivo. 

Sistema de impressão: offset ou serigrafia com relevo.  Logotipo em 
quatro cores e conteúdo Pantone direto 370C.

Tipografia: 
                   Unidade Corporativa, negócio ou Área: Dialog Semibold 
                   8.5/11pt,  letra minúscula, alinhamento à esquerda.

                   Sociedade ou negócio: Dialog Semibold 8.5/11pt, letra   
 maiúscula, alinhamento à esquerda.

                    Endereço de correio: Dialog Light 8.5/11 pt, letra minúscula,  
 alinhamento à esquerda.

Tipo do papel:  

                  Personalizado:  Conqueror liso, branco natural 100g/m2.
                  Sem personalização:  Offset branco, 250 g/m2

Exemplos de vários envelopes DL1
20

20
5

25 35,42

20

47 15

12

20

43 15

12

14

136

36

38

72

47

50

Endereço Corporativo ou Sociedade Inc.
Rua/ número, planta, CP  Cidade - (Província)

Endereço Corporativo ou Sociedade Inc.
Rua/ número, planta, CP  Cidade - (Província)

www.elektro.com.br



ENVELOPES de Carta 
C5 /envelopes saco (tamanhos L,M,S)   

PAPELARIA 2.5

1

2

Formato do envelopes:   

 grande: 410 x 310 mm 
 meio: 360 x 260 mm
 pequeno: 261 x 184 mm 
 C5 (229 x 162 mm)

Versão de Logotipo: Vertical positivo. 

Sistema de impressão: offset ou serigrafia com relevo.  Logotipo em 
quatro cores e conteúdo Pantone direto 370C.

Tipografía: 
                  Unidade Corporativa, negócio ou Área: Dialog Semibold,    
 letra minúscula, alinhamento à esquerda.

                    Envelope grande: 12 / 14.5 pt 
  Envelope meio: 10.2 /12.2 pt 
  Envelope pequeno e C5 : 8.5/11 pt 

                  Sociedade ou negócio: Dialog Semibold letra maiúscula,   
 alinhamento à esquerda. 
  Envelope grande: 12 / 14.5 pt
  Envelope meio: 10.2/12.2 pt
  Envelope pequeno e C5 : 8.5/11 pt (pequeña y C5)

                  Endereço de correio: Dialog Light letra minúscula,   
 alinhamento à esquerda.
  Envelope grande: 12 / 14.5 pt 
  Envelope meio : 10.2 /12.2 pt 
  Envelope pequeno e C5: 8.5/11 pt 

Tipos do papel : (é recomendado usar papéis EFC (cloro livre, ecológica)

 Envelope SACO: Offset blanco, 100g/m2.
 
 Envelope  C5:
                      Personalizado:  Conqueror liso, branco natural 120g/m2.
                      Sem personalização:  Offset branco, 100 g/m2

 

exemplos de envelopes saco

exemplos de envelopes C5 

1

2

40

270

25

15

55

4030

137

25

4030

137

10
15

30 42

30 40228

20

10

158

15

10
Endereço Corporativo ou Sociedade Inc.
Rua/ número, planta, CP  Cidade - (Província)

Endereço Corporativo ou Sociedade Inc.
Rua/ número, planta, CP  Cidade - (Província)

Endereço Corporativo ou Sociedade Inc.
Rua/ número, planta, CP  Cidade - (Província)

Endereço Corporativo ou Sociedade Inc.
Rua/ número, planta, CP  Cidade - (Província)



ENVELOPE REFORÇADO (CORREIO INTERNO)PAPELARIA 2.6

Formato do envelopes:     (260 x 360 mm)

Versão de Logotipo: Vertical positivo . (verde monocromático)
 
Sistema de impressão: verde monocromáticoen pantone direto 370C.

Tipografía: 

 Endereço de correio: Dialog Semi bold y Light 13 / 15.5 pt,   
 letra minúscula e ,maiúscula. alinhamento à esquerda.   
 impresso em verde (siga modelo mostrado na Figura).

Linhas de separação: 
                    1 pt, impresso em verde corporativa ou preta.

Tipo do papel :
                    Marrom do tipo Kraft ecológica. Envelope reforçado.

21

49,5

10,5

10

17,5
   

47 60 50

CORRESPONDÊNCIA PARA USO INTERNO SOMENTE
DESTINATÁRIO: NOME - ÁREA - ENDEREÇO
REMETENTE: NOME - ENDEREÇO -DATA
USE: Após a recepção eliminar os dados das caixas.
e escrever o novo destino na caixa de abaixo

DESTINATÁRIO: REMETENTE DATA



ETIQUETA IMPRESSAPAPELARIA 2.7

1

2

Formato do envelopes:    (120 x 90 mm)

Versão de Logotipo: Vertical positivo. 

Sistema de impressão: offset ou serigrafia com relevo.  Logotipo em 
quatro cores e conteúdo Pantone direto 370C.

Tipografía: 
                 Unidade Corporativa, negócio ou Área: Arial bold 
                   10 / 12.5 pt, letra minúscula, alinhamento à esquerda,   
 impresso em preto.

                  Sociedade ou negócio: Arial bold 10 / 12.5 pt, letra    
 maiúscula,alinhamento à esquerda.

                   Endereço de correio: Arial regular  8,5 / 14.5 pt, letra   
 minúscula, alinhamento  à esquerda.
   
Tipo do papel: 
                  Adesiva, semelhante em cor e textura às outras peças de   
 papelaria projetados.

Exemplo de adesivo pré-impresso

Exemplo de modelo de adesivo para word 

1

2

20

30

10

43,5

6,5

35 65

Rua/ número, planta, CP  Cidade - (Província)
Telefone +55 (21) 3000 0000 , Fax +55 (21) 3000 0000
www.elektro.com.br  info@elektro.com.br

Nome e Sobrenome
Companhia
Primeira linha de endereço
Segunda linha de endereço
Cidade e País

8

18

6,5

15

Name
Companhia
Primeira linha de endereço
Segunda linha de endereço
Cidade e País

45



FICHA DE FAX monocromático pretoPAPELARIA 2.8

Formato:  A4 (210 x 297 mm)

Versão de Logotipo: Vertical positivo. (monocromático em preto)

Sistema de impressão: Sugerimos a impressão da versão 
monocromática em preto.

Tipografía: 
                   Cabeçalho: Arial Bold 20 pt, maiúsculas, impressas em preto. 

                    Texto do cabeçalho : Arial Bold 10/14 pt para descriptivo   
 (Arial Regular para os textos), maiúsculas, alinhamento à   
 esquerda, impressas em preto. 

                  Texto de rodapé:  Arial Regular 8.5/14 pt, minúsculas,    
 alinhamento à esquerda,  impressas em preto. 
 
                   Corpo do texto: Arial Regular 10 / 14 pt, minúsculas,    
 alinhamento à esquerda,  impressas em preto. 

Linhas de separação  0.5 pt, impressas em preto.

Em caso de problemas contato com /In case of difficulties, please contact:
Telefone/Telephone: 

Fax: 

Distribuição/ Copies to:

TELEFAX

607320 37 20

35

50

8

8

10

30

DESTINATÁRIO Nombre del destinatário
To
COMPANHIA Nome de la companhia
Company

EMISSOR Nome emissor
Sender
REFERÊNCIA Descripción
Reference Ext

ASSUNTO Descrição
Subject

Nº FAX  Nome de fax
Fax Nº
EXT
Ext

Nº FAX  Número de fax
Fax Nº
EXT

DATA  00 de mês, ano
Date

Caro destinatário,

 A folha de fax deve ser configurado da seguinte forma: margens esquerda e direita são 20 mm e 35 mm 
superior (a partir da última linha horizontal).

Folha de fax tamanho padrão  A4 (210x297). Tamanho do texto é 10/14 pt caso Arial normal, minúscula e 
alinhado à esquerda. Tem que manter oito linhas em branco. Designado para a coluna de texto é de 
170 mm, este terá linhas de texto em cerca de 17 palavras.

 No final do fax vai deixar uma linha em branco antes de escrever "Atenciosamente". Este último é 
separado por 4 linhas em branco a partir do nome da pessoa que envia a carta.

 

Atenciosamente,

Nome e Sobrenome
Titulo



NOTEBOOK A4 / COR LISA e GRID
 
 

PAPELARIA 2.9

Tamano:  A4 (210 x 297 mm) / A5 (148,5 x 210 mm)

Versão de Logotipo: Vertical positivo. Você deve usar a versão em 
quatro cores, cores Pantone ou verde monocromática corporativos.

Tipo do papel:  semelhante em cor e textura às outras peças de 
papelaria projetados.

30

8

6,5

10

30 39,5

21

21

16,5

5,5

39,5

10



PASTA CON BOLSAPAPELARIA 2.10

Tamano:  (220 x 310 mm)

Versão de Logotipo: Vertical positivo. 

Sistema de impressão: offset ou serigrafia com relevo.  Logotipo em 
quatro cores e conteúdo Pantone direto 370C.

Tipografia:  

                 Endereço de correio:
                   Dialog Light 9/12 pt, letra maiúscula, alinhament à esquerda.  
 Branco sobre fundo verde.

O símbolo do logotipo como um elemento gráfico: Você deve usar a 
versão de quatro cores ou cores Pantone.

Tipo do papel :  Conqueror liso, branco natural 300 g/m2, laminação 
fosca.30

20

10

30 65

84

120

20

10

Endereço Corporativo ou Sociedade Inc.
Rua/ número, planta, CP  Cidade - (Província)
Telefone +55 (21) 3000 0000 , Fax +55 (21) 3000 0000
www.elektro.com.ber   nome.sobrenome@elektro.com.br

26

60

50 10

65



 SELOS DA BORRACHAPAPELARIA 2.11

Selos circulares
É recomendado não exceder 50 mm de diâmetro, ou fazê-lo em menos 
de 30mm, neste tipo de selo é de conteúdo fixo, a tinta tem que ser 
verde.

Selos rectangulares
Existem muitos tamanhos normalizados para este tipo de selo, mas é 
recomendável não reduzir o tamanho de 40x25mm, neste tipo de selo, 
o conteúdo pode ser data fixa ou variável.

Nunca se pode distorcer,  não pode ser adaptado ou colocado em outro 
tamanho ou local diferente do descrito no gráfico exemplo nesta 
página ou o conteúdo dos elementos, não sem consultar previamente 
o responsáveis pela empresa.
 

 

00 - mês - 2010

Texto

Rua/ núm
ero, planta, CP 

 C
id

ad

e

Rua/ número, planta, CP  Cidade
Telefone +55 (21) 3000 0000 , Fax +55 (21) 3000 0000

nome.sobrenome@elektro.com.br Rua/ número, planta, CP  Cidade
Telefone +55 (21) 3000 0000 , Fax +55 (21) 3000 0000

nome.sobrenome@elektro.com.br

Rua/ número, planta, CP  Cidade
Telefone +55 (21) 3000 0000 , Fax +55 (21) 3000 0000

nome.sobrenome@elektro.com.br



3 PUBLICAÇÕES

3.1.1      Apresentações do powerpoint 

EXTERNA

INTERNA

3.1.2   Comunicado de imprensa

3.1.3   Aplicação do logotipo em publicações

3.1.4   Produções audiovisuais interno

3.1.5   Produções audiovisuais interno

3.1.6

3.1.7
3.1.8

Produções audiovisuais interno

3.2.1   Aplicação de taglines

3.2.2   A onda gráfica

3.2.3   

 
 

3.2.4   

3.2.5   

3.2.6   
3.2.7  

3.2.8   

3.2.9   

3.2.10  

Produções audiovisuais interno

Produções audiovisuais interno

3.2.11  

3.2.12  
3.2.13  

3.2.14  

3.2.15  

3.2.16  

3.2.17  
3.2.18  

3.2.19  

Wave graphics formato vertical

Wave graphics formato horizontal

Cartas e encartes
Envelopes co merciais

Folhetos
Posters

Mailing
Anúncios de tv

Anúncios de tv

Anúncios de tv

Marca IBERDROLA em páginas web

On-line banners tamanhos

On-line banners formato pequeno

On-line banners formato pequeno

On-line banners formato pequeno

On-line banners formatos grandes

On-line microsites

ESPECIFICAÇÕES

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

3.3.4

3.3.5 

3.3.6 

Sistema standard de retícula pastas

Exemplo de utilização retícula capas

Sistema de retícula para páginas

Exemplo de utilização retícula páginas

Exemplo de utilização retícula páginas

Exemplo de utilização retícula páginas

3.3.7 Tipografía 



APRESENTAÇÕES DO POWERPOINTPUBLICAÇÕES INTERNAS 3.1.1

1

2

3

11

2

Versão logo : 
Cor RGB. versão vertical
Localização logo:
Home: Deve aparecer sempre na onda.
Slides: Aparece no canto superior direito.
Tamanhos logo:
Respeitar a área do logotipo (1 cm) entre os textos ea área do Cartão 
Formato: (85 x 55 mm)

Estilo da tipografia:
Título principal: 26 pt Arial negrito, caso sentença, deixou guia.
Subtítulo: Arial 20 pt, guia sentença, à esquerda.
Corpo do Texto: Arial 18 pt, tabulação sentença, à esquerda.
Texto em duas colunas: Arial 16 pt, tabulação sentença, à esquerda.
Departamento Nome ou Unidade de Negócios: Arial 12 pt, frase,
guia esquerda

Cor Tipografia: 
Verde  RGB: 92, 136, 26 combinado com RGB ou cinza 112, 112, 112 

Impressão: 
Sempre que possível, nós recomendamos a impressão em preto e 
branco, qualidade de rascunho ou ambos os lados para reduzir a 
utilização de tintas para o benefício do meio ambiente.

Frente

Slides

Ícones, gráficos

Main Title

Subtitle

Date

Corporate Department, Division or Business Unit

20mm

55mm

30mm

20mm

2/3 d
a altu

ra to
tal

30mm

0

10

20

30

40

50

60

 Nulla amet, quam vel ut delit, quisim am 

 Dolobore magniam, quis nummy nulputat in 

 Consed eugiam dolortie consed modolum irit 
 lummy nostio dolor susto od magna faccum.

 Accummolore ting elis et do enis am, vullaor 
 irit ing eriliquat, velit ulluptatet.

 hent nos dolum alit, quat.

 quis aliquam eugiat. Odolent nostrud 
 exer suscin et, quisim nonsed dolobor sim 

Title Arial Bold 26 ptTitle Arial Bold 26 p 
Title Arial Bold 26 ptTitle Arial Bold 26 p 

10mm

20mm 20mm

20mm

30mm

10mm 10mm

Corporate Department, Division or Business Unit
10mm

8mm

Title Arial Bold 26 ptTitle Arial Bold 26 p 

10mm

20mm 20mm

20mm

30mm

10mm

Corporate Department, Division or Business Unit
10mm

8mm

3



COMUNICADO DE IMPRENSAPUBLICAÇÕES INTERNAS 3.1.2

1

2

11

2

Portada de la comunicado de imprensa
  
Segunda folha de la comunicado de imprens

2

Exposição é mostrada em 65% do tamanho real
 

30
m

m
15

74
,1

 m
m

13 13,513,5 30mm

140mm

comunicadodeIMPRENSA

Versão logotipo:
Cor CMYK . Versão horizontal positiva.

Localização Logotipo: 
Aparecerá colocado na margem esquerda.

Tamanho logotipo:
Tal como se mostra no exemplo gráfico, maior na primeira folha e menor
na segunda e nas sucessivas.

Estilo Tipografia:
Título Comunicado de Imprensa: Arial Regular 22/28 pt, cor cinza: 50% preto.
Corpo do texto: Arial Regular / negrito 11/15 pt, tipo oração, tabulação
na caixa, cor preta.

Impressão:
Sempre que for possível, recomendamos imprimir em preto e branco, 
qualidade rascunho ou pelos dois lados para reduzir o uso de tintas em
benefício do meio ambiente.
 



APLICAÇÃO DO LOGOTIPO EM PUBLICAÇÕESPUBLICAÇÕES INTERNAS 3.1.3
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Formatos a una sola cara
 
Publicações em formato livro

Publicações em formato folheto

Para aplicar o logotipo em publicações internas existem duas alternativas
muito clara.

1. Em capas:
Neste caso será utilizada a onda gráfica para situar o logotipo sobre 
uma foto ou desenho de capa ou sobre um fundo verde IBERDROLA 
370 Pantone.

2. Em interiores:
Recomenda-se sempre (dependendo do fundo onde esteja colocada a 
versão vertical, positiva ou negativa), quer seja como firma do conteúdo 
da publicação, nos créditos ou como encerramento interior.

3. Nas lombadas das publicações: 
Neste espaço a única opção é a versão horizontal da marca e positiva ou
negativa, como nos interiores, dependendo do fundo onde for colocada,
verde ou branco.

4.  Nas partes de trás de documentos:
Dado que recomendamos nas nossas publicações um fundo único 
verde 370 Pantone, só se considera a versão vertical no seu formato
negativo.

Para más información: 
comunicacioninterna@iberdrola.es 
Teléfono: 62337  

Podrán participar todos los hijos de empleados del Grupo IBERDROLA de cualquiera de los países donde estemos presentes.

Los participantes deberán tener entre tres y quince años.

Se establecen dos categorías:
                            Infantil: de tres a nueve años. //Juvenil: de diez a quince años.

Los dibujos deben tener temática navideña.

Deberá ser un dibujo hecho a mano. Se podrá utilizar cualquier tipo de papel (preferiblemente cartulina blanca) y material de dibujo.    
Formato: DIN A-4 (vertical u horizontal).

Los originales deberán ser remitidos, no más tarde del miércoles 2 de noviembre de 2011 a: Isabel Calvo, Comunicación Interna Iberdrola 
(C/Tomás Redondo, número 1. 28033 Madrid).

Para poder identificar a los participantes, junto con el dibujo se enviará el formulario de participación en el que se deben reflejar  obligatoriamente 
y en mayúsculas los siguientes datos: nombre, apellidos, edad, dirección completa (calle, portal, piso, código postal y ciudad) y teléfonos del 
autor, así como nombre del padre o madre empleado de IBERDROLA, y el nombre de la empresa en la que trabaja. En caso de que el dibujo 
no esté acompañado de todos los datos anteriores no será tenido en cuenta en el concurso.

El fallo del concurso se realizará a mediados del mes de noviembre.

 El dibujo que resulte elegido de entre los ganadores de cada categoría se utilizará como tarjeta de Navidad del Grupo IBERDROLA en 
todo el mundo.

El ganador del concurso en cada categoría recibirá un premio especial.

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

4.

BASES DEL CONCURSO:
Un año más nuestros hijos son los protagonistas de las fiestas de Navidad en IBERDROLA. Ya hemos abierto la convocatoria de 
una nueva edición de nuestro concurso internacional de Tarjetas de Navidad. El resultado será una Tarjeta de Navidad única 
para todos con la que IBERDROLA felicitará las fiestas.

Septiembre de 2011 
Comunicación Interna

CONCURSO INTERNACIONAL
DE TARJETAS DE NAVIDAD 2011

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Generación, transporte, distribución y co-
mercialización de electricidad y gas natural.

SECTOR: Energía

IMPLANTACIÓN EN ESPAÑA
Andalucía, Asturias, Cataluña, Castilla La
Mancha, Castilla y León, Extremadura, Gali-
cia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País
Vasco y Valencia.

IMPLANTACIÓN EN EL EXTRANJERO
Europa (Reino Unido, Portugal, Grecia, Fran-
cia, Polonia, Alemania, Eslovaquia, Lituania,
Rusia) América (USA, México, Brasil, Vene-
zuela) Otros países (Argelia, Qatar).

PLANTILLA: Entorno a 30.000 empleados
en el Grupo Iberdrola, de los que más de
11.000 están en España.

TITULACIONES QUE SELECCIONAMOS
PREFERENTEMENTE

Universitarias:
• Ingenierías Superiores en Industriales
• Licenciaturas en Administración y Direc-

ción de Empresas y Derecho
• Ingenierías Técnicas Industriales
• Diplomaturas Ciencias Empresariales

Formación Profesional de Grado Superior:
• Instalaciones Electrotécnicas
• Desarrollo de Productos Electrónicos
• SistemasdeRegulaciónyControlAutomáticos
• Desarrollo de Productos Mecánicos
• Mantenimiento de Equipo Industrial
• Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de

Fluidos, Térmicos y Manutención.
• Análisis y Control

¿QUÉ DEMANDAMOS DE NUESTROS
CANDIDATOS?
Un comportamiento ABIERTO, DINÁMICO,
DIALOGANTE y PARTICIPATIVO.
Disposición a potenciar su INICIATIVA,
CREATIVIDAD, INNOVACIÓN, ANTICIPA-
CIÓN, FLEXIBILIDAD Y EFICIENCIA.

¿QUÉ VALORAMOS ADEMÁS?
• Trayectoria académica
• Dominio de Inglés
• Movilidad geográfica
• Disponibilidad para viajar
• Informática a nivel de usuario
• Prácticas en Grupo Iberdrola

¿QUÉ OFRECEMOS?
• Contrato en prácticas e indefinidos.
• Becas por Convenios de Cooperación

Educativa
• Plan de Desarrollo Individual mediante

Formación continuada: presencial, on
line y mixta.

• Retribución competitiva
• Beneficios sociales: plan de pensiones,

seguro médico, seguro de accidente y
seguro de vida.

NUESTRO PROCESO DE RECLUTAMIENTO
Reclutamos a través de Promoción In-
terna, Ferias de Empleo, Colegios Profe-
sionales, candidaturas espontáneas y
Canal de Empleo en la web de Iberdrola

NUESTRO PROCESO DE SELECCIÓN
Evaluamos candidaturas mediante prue-
bas psicotécnicas, dinámicas de grupo y
entrevistas personales.

¿CÓMO PRESENTAR LAS CANDIDATURAS?
A través de la web de Iberdrola, en
www.iberdrola.com, mediante acceso a
“Canal de Empleo”, siendo éste el único
medio de recepción de candidaturas.

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Generación, transporte, distribución y co-
mercialización de electricidad y gas natural.

SECTOR: Energía

IMPLANTACIÓN EN ESPAÑA
Andalucía, Asturias, Cataluña, Castilla La
Mancha, Castilla y León, Extremadura, Gali-
cia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País
Vasco y Valencia.

IMPLANTACIÓN EN EL EXTRANJERO
Europa (Reino Unido, Portugal, Grecia, Fran-
cia, Polonia, Alemania, Eslovaquia, Lituania,
Rusia) América (USA, México, Brasil, Vene-
zuela) Otros países (Argelia, Qatar).

PLANTILLA: Entorno a 30.000 empleados
en el Grupo Iberdrola, de los que más de
11.000 están en España.

TITULACIONES QUE SELECCIONAMOS
PREFERENTEMENTE

Universitarias:
• Ingenierías Superiores en Industriales
• Licenciaturas en Administración y Direc-

ción de Empresas y Derecho
• Ingenierías Técnicas Industriales
• Diplomaturas Ciencias Empresariales

Formación Profesional de Grado Superior:
• Instalaciones Electrotécnicas
• Desarrollo de Productos Electrónicos
• SistemasdeRegulaciónyControlAutomáticos
• Desarrollo de Productos Mecánicos
• Mantenimiento de Equipo Industrial
• Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de

Fluidos, Térmicos y Manutención.
• Análisis y Control

¿QUÉ DEMANDAMOS DE NUESTROS
CANDIDATOS?
Un comportamiento ABIERTO, DINÁMICO,
DIALOGANTE y PARTICIPATIVO.
Disposición a potenciar su INICIATIVA,
CREATIVIDAD, INNOVACIÓN, ANTICIPA-
CIÓN, FLEXIBILIDAD Y EFICIENCIA.

¿QUÉ VALORAMOS ADEMÁS?
• Trayectoria académica
• Dominio de Inglés
• Movilidad geográfica
• Disponibilidad para viajar
• Informática a nivel de usuario
• Prácticas en Grupo Iberdrola

¿QUÉ OFRECEMOS?
• Contrato en prácticas e indefinidos.
• Becas por Convenios de Cooperación

Educativa
• Plan de Desarrollo Individual mediante

Formación continuada: presencial, on
line y mixta.

• Retribución competitiva
• Beneficios sociales: plan de pensiones,

seguro médico, seguro de accidente y
seguro de vida.

NUESTRO PROCESO DE RECLUTAMIENTO
Reclutamos a través de Promoción In-
terna, Ferias de Empleo, Colegios Profe-
sionales, candidaturas espontáneas y
Canal de Empleo en la web de Iberdrola

NUESTRO PROCESO DE SELECCIÓN
Evaluamos candidaturas mediante prue-
bas psicotécnicas, dinámicas de grupo y
entrevistas personales.

¿CÓMO PRESENTAR LAS CANDIDATURAS?
A través de la web de Iberdrola, en
www.iberdrola.com, mediante acceso a
“Canal de Empleo”, siendo éste el único
medio de recepción de candidaturas.

Súmate a nuestro proyecto
3



PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS INTERNOPUBLICAÇÕES INTERNAS 3.1.4
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Versão negativa início / fim do vídeo.

Versão positiva início / fim do vídeo

Vertical versão para o vídeo

Horizontal para a versão em vídeo.

2 Exemplos de aplicação do logotipo em produções audiovisuais nacionais
feitas internamente para transmitir notícias, etc .. treinamento para os 
funcionários.

Aparência do logotipo:
Deve sempre aparecer sobre o fundo verde ou branco, que inclui o 
logotipo, não pode ser aplicada diretamente às imagens, ele perde 
a visibilidade.

Versão do logotipo:
 Sempre indicado para uso em display colorido: Versão RGB
 Por padrão sempre usar a versão negativa em formato vertical.
 - A versão positiva deve ser usado somente quando o fundo de vídeo
   é branco.
 - O formato horizontal deve ser usado somente quando não há espaço 
   suficiente para usar o vertical ou quando queremos usar o logotipo
   presente em todo o vídeo.

Observe o seguinte:
 1. Cumprir com as zonas de protecção logotipo (ver secção 1.3)
 2. O logotipo deve aparecer uma vez e não permitir que animações e
      efeitos 3D pode ocorrer gradualmente 0-100% de opacidade, sem efeitos
      adicionado, e desaparecem da mesma maneira 100-0%.
 3. Eu não conseguia separar o símbolo do tipo de letra, o logotipo deve 
     aparecer completo, não aplicar qualquer efeito sobre eles de forma 
     independente. Para fazer criativo e apresentar movimento no vídeo que 
      você deve usar outros recursos criativos do que o logotipo.
 4. Os arquivos necessários, você deve solicitar à Direcção de Gestão 
      de Marca.



PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS INTERNOSPUBLICAÇÕES INTERNAS 3.1.5

1

2

3

4

5

6

11

Título informativo

 Título informativo e subtítulo

 Tela Verde, opacidade listra branca de 30% e título branco

 Tela Verde com o título em branco

 Título de tela inteira branca no verde

 Créditos

4

12 5

13 6

Una de las compañias con
 menores emisiones C02 

 Laviniaque venit
litora, multum ille et terris iactatus et alto

vi superum saevae memorem Iunonis ob iram;
multa quoque et bello passus, dum conderet urbem,

inferretque deos Latio, genus unde Latinum,
Albanique patres, atque altae moenia Romae.

Musa, mihi causas memora, quo numine laeso,
quidve dolens, regina deum tot volvere casus

insignem pietate virum, tot adire labores
impulerit

Una de las compañias con 
menores emisiones C02 

Una de las compañias con 
menores emisiones C02 

Una de las compañias con menores emisiones C02 

Una de las compañias con menores emisiones C02 

 Medio ambiente

Exemplos de títulos e créditos em produções audiovisual:

Títulos: 
Dialog Semi legenda, Bold: diálogo, processo normal inferior, 
alinhado à esquerda ou centralizado.

 Cor:
 Verde Iberdrola (Pantone 370C) e branco.

Efeitos de títulos e subtítulos:
Margem vai depender de onde eles se baseiam. Eles podem aparecer se 
eles repousam sobre a esquerda da esquerda para a direita e se eles 
descansam no lado direito da direita para a esquerda. Os créditos terão
um efeito de rolagem vertical.



PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS INTERNOSPUBLICAÇÕES INTERNAS 3.1.6
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Nombre de Empresa Colaboradora

Una producción de Iberdrola:

Com  colaboradores
Exemplo de como logos deve aparecer em um vídeo interno

Tipografia:
Dialog Semi Bold para enfatizar o texto e diálogo, minúsculas regular, 
alinhado à esquerda.

Cor: 
Verde Iberdrola (RGB: 92, 136, 26) e branco.

Efeitos de títulos e subtítulos:
O logotipo deve aparecer 0-100% de opacidade, sem efeitos adicionado, 
tal como desaparece 100-0%. Eu não conseguia separar o símbolo do 
logotipo, ou aplicar qualquer efeito sobre eles de forma independente.

O nosso logo não deve ser colocada juntamente com outras empresas 
parceiras, cada logotipo deve ter um espaço bem definido.

A Produção da Iberdrola

Com a colaboração de "nome da empresa"

Exemplo de uma empresa parceira.



MARCA IBERDROLA NA INTRANETPUBLICAÇÕES INTERNAS 3.1.7
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Aspecto geral do portal Intranet IBERDROLA

Aspecto de um capítulo e implantado Intranet notícias

 

11
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Para aplicar o logotipo na Intranet é necessário levar em conta os 
seguintes pontos:
Cor: 
RGB.
Versão:
Por padrão, a versão positiva vertical é a que será usada.
Situação: 
De forma geral, o logotipo aparecerá no cabeçalho da página na parte 
superior esquerda.
Tamanho: 
A reserva da marca sempre deve ser respeitada, ela se adaptará em 
relação ao tamanho e à versão, dependendo do espaço do cabeçalho, 
com o objetivo de conseguir a máxima visibilidade da marca e facilitar a
identificação com a empresa.
Nunca se deve utilizar o logotipo sobre um fundo que não seja branco.
Cores:
O verde corporativo deve predominar, para ressaltar podem ser 
utilizadas as cores secundárias detalhadas nos CAPÍTULOS 1.4 / 1.5 / 1.6.
Tipografia:
 A tipografia Trebuchet será utilizada para todos os textos do portal e
fonte Dialog, em minúsculas, para destaques de imagens em banners
e promoções internas realizadas

APARÊNCIA GERAL

APARÊNCIA DE UM CAPÍTULO DE DESENVOLVIMENTO E NOTÍCIAS



CORREIO ELETRÔNICO E E-MAILNGPUBLICAÇÕES INTERNAS 3.1.8
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Vista geral de uma assinatura electrónica

Aspecto de notícias interna

ASSINATURA ELECTRÓNICA, NOS EMAIL

ASPECTO DO INTERNO COMUNICACIONE  
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Para aplicar o logotipo na Intranet é necessário levar em conta os 
seguintes pontos:
Cor: 
RGB.
Versão:
Por padrão, a versão positiva vertical é a que será usada.
Situação: 
De forma geral, o logotipo aparecerá no cabeçalho da página na parte 
superior esquerda.
Tamanho: 
A reserva da marca sempre deve ser respeitada, ela se adaptará em 
relação ao tamanho e à versão, dependendo do espaço do cabeçalho, 
com o objetivo de conseguir a máxima visibilidade da marca e facilitar a
identificação com a empresa.
Nunca se deve utilizar o logotipo sobre um fundo que não seja branco.
Cores:
O verde corporativo deve predominar, para ressaltar podem ser 
utilizadas as cores secundárias detalhadas nos CAPÍTULOS 1.4 / 1.5 / 1.6.
Tipogra�a:
 A tipografia Trebuchet será utilizada para todos os textos do portal e
fonte Dialog, em minúsculas, para destaques de imagens em banners
e promoções internas realizadas



APLICAÇÃO DE TAGLINESPUBLICAÇÕES EXTERNAS 3.2.1
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Aplicação de taglines 

Aplicação das taglines de onda

As taglines podem ser variáveis em extensão, mas não devem ter mais 
que 30 caracteres (espaços incluídos), pois a partir deste número a 
tagline compete muito com o logotipo.

Sempre que se apliquem à marca em peças gráficas de publicidade, 
ambos deverão estar situados dentro da onda.

TIPOGRAFIA Tagline:
Dialog Light, caixa baixa (letra minúscula), justificado o alinhamento à
esquerda, impresso em preto se for positivo e branco em negativo.

x

1/2x
1/2x

1/2x

x

1/2x
1/2x

x

x

1/2x
1/2x



A ONDA GRÁFICAPUBLICAÇÕES EXTERNAS 3.2.2
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Logo colocação na onda

O tamanho mínimo da logomarca

Exemplo de aplicação

1 2 3

x

14 x

x

1x

2 A onda é um elemento gráfico cuja principal função é de proteger,
potencializar e dar consistência visual à aplicação do logotipo em 
suportes publicitários.

A utilização da onda é obrigatória sempre que o fundo seja de cor ou
fotográfico. A posição e as proporções entre os elementos gráficos que
a formam são inalteráveis.

A sua modularidade oferece uma grande flexibilidade ao ser aplicada 
nos diferentes formatos publicitários. Deve ser sempre posicionada da
mesma maneira, de tal forma que as distâncias entre o logotipo e ambos
os eixos sejam sempre as mesmas.

A onda nunca deve conter o logotipo com um tamanho menor do que o
mínimo permitido.



WAVE GRAPHICS  FORMATO VERTICALPUBLICAÇÕES EXTERNAS 3.2.3
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1/3 de la largura total 1/2 de la largura total

2/3 de la largura total largura total
 

4

O sistema está baseado na divisão horizontal do formato utilizado em:

um terço
metade
dois terços
ou sua altura total.

A altura visível da onda deve coincidir com a divisão do formato que mais
se adapte às necessidades do trabalho que esteja sendo realizado.

Como primeira opção, se deveria usar sempre 1/2 da altura total.

Para reproduzir a onda, é necessário solicitar um arquivo digital à Direção 
de Gestão da Marca que, por sua vez, deve aprovar a utilização das 
proporções da onda escolhidas em cada trabalho.

1/3 de la largura total

1/2 de la largura total

2/3 de la largura total

Largura total



WAVE GRAPHICS  FORMATO HORIZONTAL  PUBLICAÇÕES EXTERNAS 3.2.4
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1/3 de la altura total

1/2 de la altura total

2/3 de la altura total

Altura total

O sistema está baseado na divisão horizontal do formato utilizado em:

um terço
metade
dois terços
ou sua altura total

A altura visível da onda deve coincidir com a divisão do formato que
 mais se adapte às necessidades do trabalho que esteja sendo realizado.

Como primeira opção, se deveria usar sempre 1/2 da altura total.
 

Para reproduzir a onda, é necessário solicitar um arquivo digital à 
Direção de Gestão da Marca que, por sua vez, deve aprovar a utilização
 das proporções da onda escolhidas em cada trabalho.

1/3 da 
altura total

2/3 da 
altura
 total



CARTAS E ENCARTESPUBLICAÇÕES EXTERNAS 3.2.5
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Carta

Interior

Aplicação do logotipo em cartas:
O logotipo deve sempre ser utilizado sobre a onda corporativa. Quando 
o fundo sobre o qual queremos aplicá-la não nos permite visibilidade, 
recomendamos variar sua a cor em tonalidades de cinza para uma 
visualização correta, tal como se mostra na imagem 1. 
A área recomendada para a onda é 1/3 da altura e deverá estar situada
no canto inferior direito.

Aplicação do logotipo em encartes:
O logotipo com onda deve ser aplicado na parte frontal, na parte inferior 
direita e deverá ocupar 1/3 da largura, tal como mostra a imagem 2.

Nunca se deve utilizar o símbolo como marca d´água ou como 
transparência misturada com fotos, nem as partes do logotipo como
vinhetas.
Em função da posição da marca (cuidado da natureza), não é
recomendável manipular ou acrescentar textos sobre as imagens de
natureza

 
Cores:
Verde corporativa CMYK: 58,0,100,35. 
Verde secundario CMYK: 44,8,99,0.
Verde secundario 50% corporativo CMYK: 29,0,50,17.

Letra:
Fonte tipo Dialog, sempre em minúsculas; para ressaltar textos
se pode utilizar diferentes tamanhos e a versão Semibold. 
Nunca utilize com maiúsculas.

900 225 235
Lorem ipsum 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 

at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te

-5%
 dolor sit 

sit amet
sit amet

consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam

Quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit 

Lorem ipsum 
      dolor sit amet, 

•
•
•

900 225 235
Lorem ipsum 

Lorem ipsum 

              

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te

Lorem ipsum dolor:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim 
placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum 
claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. 

Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est 
notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas 
humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur 
parum clari, fiant sollemnes in futurum.

Claritas est etiam,

-15%
 dolor sit 

sit amet
ed diam nonummy 
euismod tincidunt 
Ut wisi enim ad 
quis nostrud 
ullamcorper 
nisl ut ali

1/3

Lorem ipsum
Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

1/3

24h

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
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Sin imágenes

Con Imágenes

Para aplicar o logotipo em envelopes comerciais há dois formatos:

1. ENVELOPES SEM IMAGENS,  neste caso o logotipo sempre estará 
    localizado no canto inferior esquerdo. Na parte posterior do envelope
    será possível imprimir, de forma opcional, o símbolo do logotipo 
    seguindo a área de corte especificada neste manual. Nunca use o 
    símbolo sobre fotos ou escreva textos sobre o mesmo; deve aparecer
    sempre como mostra a imagem 1.

2. ENVELOPES COM IMAGENS , o logotipo deve sempre ser utilizado sobre
     a onda corporativa; quando houver janela, a onda pode ser usada em 
     sentido inverso. Na parte traseira, e na medida do possível, é preferível
     evitar a impressão para tentar ser mais respeitosos com o meio 
     ambiente, evitando assim o uso abusivo de tintas onde não for necessário.

Nunca se deve utilizar o símbolo como marca d´água ou como 
transparência misturada com fotos; deve aparecer sempre como
mostra a imagem 1, nem as partes do logotipo como vinhetas.

Cores
Verde corporativo CMYK: 58,0,100,35. 
Verde Secundario CMYK: 44,8,99,0

Letra: fonte tipo Dialog, sempre em minúsculas; para ressaltar textos se
pode utilizar diferentes tamanhos e a versão Semibold. Nunca utilize 
com maiúsculas.

136

38

72

20

Lorem ipsum 
           dolor sit amet

24h
 dolor sit 

sit amet
sit amet

-3%

Lorem ipsum 
           dolor sit amet

1/2

8,5mm

12,5mm
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Para aplicar o logotipo em folhetos existem vários espaços.

1. EM CAPAS:
Neste caso será utilizada a onda gráfica para situar o logotipo sobre 
uma foto ou desenho de capa. 

2. NAS PARTE DE TRÁS:
Costuma-se utilizar sempre o verde, razão pela qual o logotipo deve
situar-se no centro da mesma em versão vertical negativa.

Cores: 
Verde corporativo CMYK:
58,0,100,35. Deve-se utilizar como prioritário.
Verde secundário CMYK: 
44, 8, 99, 0. Só se deve usar para elementos secundários.

Letra: 
Dialog, sempre em minúsculas; para ressaltar textos pode-se utilizar 
diferentes tamanhos e a versão Semibold. 

900 225 235
Lorem ipsum 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 

at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te

-5%
 dolor sit 

sit amet
sit amet

consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam

Quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit 

Lorem ipsum 
      dolor sit amet, 

•
•
•

1

En Iberdrola nos hemos propuesto ofrecerte las 
mejores soluciones energéticas para tu hogar y una 
amplia gama de productos y servicios que respondan 
a todas tus necesidades. todo ello, unido a nuestro 
compromiso de respeto al medio ambiente, nos lleva a 
optar por fuentes de generación de energía renovable. 

Energía

Servicios Gestión de pagos y consumo

Equipamiento

1

2 4

3

• Electricidad y Gas:

 Elige la energía que mejor se adapte a tus necesidades y a las 

 de tu hogar. Además, contratando la luz y el gas con lberdrola, 

 podrás beneficiarte de más ventajas.

• Energía Verde:

 Te garantizamos una producción de energía mediante 

 fuentes 100% renovables y respetuosas con el medio ambiente.

• Servicio Mantenimiento Gas:

 Realiza el mantenimiento anual de tu instalación y aparatos de 

 gas. Además, ponemos a tu disposición un servicio de averías.

• Servicio Urgencias Eléctricas:

 Disfruta de la tranquilidad de tu hogar, ya que dispondrás 

 de asistencia, en menos de tres horas, por técnicos 

 especializados, para urgencias eléctricas en tu vivienda. 

 Además, el servicio incluye cobertura total de materiales, mano 

 de obra y desplazamiento en reparaciones de urgencias dentro 

 de la vivienda, con 6 meses de garantía.

• Servicios de Protección de Pagos:

 Asegúrate el pago del suministro energético en momentos de 

 dificultad.

Te ofrecemos los siguientes servicios de forma totalmente 

gratuita:

• Cuota Fija:

 Paga todos los meses lo mismo, tanto en gas como en 

 electricidad, y elige el día que quieres pagar.

• Factura Detallada:

 Conoce cómo se distribuye tu consumo de energía eléctrica 

 entre los distintos aparatos de tu vivienda. Te permitirá hacer 

 un uso más eficiente de los electrodomésticos.

• Factura Electrónica:

 Consulta tu factura de forma cómoda, desde cualquier parte 

 y en cualquier momento. Además, estarás cuidando del medio 

 ambiente en beneficio de todos.

• Calefacción:

 Ponemos a tu disposición los mejores sistemas y equipos de 

 bajo consumo, tanto de gas como de electricidad. Una 

 calefacción eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

• Aire Acondicionado:

  Consigue el mejor clima para tu hogar y cuida del medio 

 ambiente.

• Energía Solar Térmica:

 Disfruta de agua caliente sanitaria en tu hogar, beneficiándote 

 de un importante ahorro energético y cuidando del medio 

 ambiente. 

• Energía Solar Fotovoltaica:

 Súmate a la electricidad renovable producida en tu hogar, con 

 importantes beneficios. Además de la instalación, te ayudamos 

 con la tramitación de licencias y autorizaciones.  

Iberdrola Cuida de ti. Cuida de tu hogar.
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Queremos ser tu energía

Queremos ser tu energía

Infórmate En:

902 20 15 20
www.iberdrola.com

Establecimientos Colaboradores

Lorem ipsum 
           dolor sit amet

dolor sit amet

Queremos ser tu energía

Infórmate En:

902 20 15 20
www.iberdrola.com

Establecimientos Colaboradores

 dolor sit amet
 dolor sit amet

1/3

1/2
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 dolor sit 

sit amet
sit amet

Aire Acondicionado

24h
 dolor sit 

sit amet
sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te

 dolor sit 
900 225 235

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. 

-3%
Exterior

Interior  



POSTERSPUBLICAÇÕES EXTERNAS 3.2.8

1

11

Exterior

1/2

-5%
 dolor sit 

sit amet
sit amet

Infórmate en:

902 20 15 20
www.iberdrola.com

Establecimientos Colaboradores

 Claritas est etiam 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
 

dolor sit amet

1/2

 

Lorem ipsum dolor sit amet -5%, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

902 20 15 20
 Claritas est etiam

www.iberdrola.com

euismod tincidunt ut -20% laoreet dolore magna 
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te

dolor sit amet

A onda gráfica sempre será utilizada para situar o logotipo sobre uma 
foto ou desenho de capa na parte inferior direita, ocupando 1/2 da
largura, como na imagem 1.

Cores:
Corporate Green CMYK: 
58,0,100,35. Ser usado como uma prioridade.
Verde secundário CMYK: 
44, 8, 99, 0. Ser utilizado apenas para as crianças.
Verde de 50% do lado corporativo: 29,0,50,17.

Letra:
Fonte tipo Dialog, sempre em minúsculas; para ressaltar textos se pode 
utilizar diferentes tamanhos, ou gama de verdes e a versão Semibold.
Nunca utilize com maiúsculas.
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Exterior

Interior  

Para aplicar o logotipo em mailings:

EXTERIOR:

Capa:
O logotipo deve sempre ser utilizado sobre a onda corporativa sobre
imagens; quando houver janela, a onda pode ser usada em sentido
inverso, tal como mostra a imagem 1.

Parte de trás: 
As partes traseiras costumam usar o verde corporativo, sendo o logotipo
aplicado em versão vertical negativa, situado de forma centrada.
 
Cor:
Verde corporativo CMYK: 58,0,100,35. 
Verde secundario CMYK: 44,8,99,0.
Verde secundario 50% corporativo CMYK: 29,0,50,17.

Letra:
Dialog siempre debe utilizarse en minúsculas, para resaltar textos puede 
usarse distintos tamaños y la versión semibold. Nunca debe utilizarse 
con mayúsculas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 

eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te

24h
 dolor sit 

sit amet
sit amet

-3%

Lorem ipsum 
              dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

36
IBERDROLA S.A

Apartado Nº 65.175
28080 Madrid

1/2

24h
 dolor sit 

sit amet
sit amet

-3%

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

 Lorem ipsum 
900 225 235

Aire Acondicionado
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

• 

• 
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Ejemplo de fusión en blanco

Ejemplo de fusión en verde

12 Ao terminar um anúncio de televisão com cartaz, só existem duas formas
de ver o logotipo.

Fechar sempre com tela completa, para que a transição seja o mais 
natural possível; o melhor é ajudar com a criatividade do anúncio para
propiciar este encerramento  (aproveitando um recurso próprio da cena
de fundo, uma cor predominante, etc.) ou algum efeito, se for possível 
de forma natural (flash de luz solar, brilho na água, etc.).

O surgimento do logotipo pode ser feito em transições tipo fade in ou 
fade out (de 0 a 100% de intensidade) com o próprio fundo, sem outros
efeitos acrescentados.

O tempo de transição dependerá das necessidades da metragem do 
anúncio, não sendo inferior a 3” e 2” de posição fixa.
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Marca Lace IBERDROLA na proporção de 4:3

 Marca Lace IBERDROLA no formato 16:9

 Ate IBERDROLA slogan da marca na proporção de 4:3

y

1/2 y

y

1/2 y

x 1/2 x

A versão a cores RGB da Marca Corporativa deve ser sempre utilizada.

No formato de emissão 4:3, a marca estará situada no centro e seu 
tamanho estará condicionado pela largura de tela, exatamente a metade.

No formato 16:9 será a metade da altura da tela quem facilita a medida
da marca.

Em qualquer caso, se dividirmos a tela em quatro partes, uma 
corresponderá ao espaço centrado ocupado pela Marca IBERDROLA.

Esta mesma regra se aplicaria no caso de emitir a marca com tagline.
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Deve-se usar sempre a versão a cores RGB da Marca Corporativa.
Sempre se reservará à marca uma área de respeito na sua versão positiva 
ou negativa, dependendo do fundo onde se localizar.

Se o espaço de localização for tipo firma ou banner, a versão horizontal
da Marca Corporativa será a utilizada.

Encaje de la Marca IBERDROLA con más de un patrocinador 

Situación de la Marca IBERDROLA de forma individual 

Encaje de la Marca IBERDROLA con más de un patrocinador 
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Aparência IBERDROLA portal corporativo

 Aspect implementou uma página web capítulo

Para aplicar o logotipo em páginas web, devemos ter em conta os 
seguintes pontos:

Cor:
RGB.
Versão: 
Por padrão, deve-se usar a versão negativa (fundo verde) e 
dependendo do espaço sugerido será usada a versão vertical ou 
horizontal.
Aspecto:
De forma geral, o logotipo aparecerá no cabeçalho da página
na parte superior esquerda. Se estiver junto com outra marca
(Joint venture), o logotipo IBERDROLA estará situado no espaço
 contrário ao do anfitrião.
Tamanho:
A reserva da marca sempre deve ser respeitada, ela se adaptará em 
relação ao tamanho e à versão, dependendo do espaço do cabeçalho,
com o objetivo de conseguir a máxima visibilidade da marca e facilitar
a identificação com a empresa.
Tagline:
O uso da mesma só estará permitido nos tratamentos comerciais que a 
empresa considerar conveniente, mas nunca de forma principal e 
identificativa de uma página.

Nunca se deve utilizar o logotipo sem o fundo correspondente.

APARÊNCIA GERAL

APARÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DE UM CAPÍTULO

11

12
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Formato pequena y médias

Formato grande

Formato vertical Formato horizontal Formatos quadrado
   

FORMATO PEQUENO/ MEDIO

FORMATO BIG (exceções)

Opção 1 Opção 2 Microsite 

11

12

Para aplicar o logotipo em banners on-line:
Cor: 
RGB.
Versão: 
Por padrão, se deve usar a versão negativa (fundo verde).
Aspecto: 
Como norma geral, o logotipo fechará o banner; só haverá exceções para 
tamanhos grandes, onde será possível utilizar sobre a onda corporativa.
Tamanho: 
Sempre se deve respeitar a reserva da marca, que se adaptará em relação 
ao tamanho e versão, dependendo do tamanho do banner com o objetivo 
de conseguir a máxima visibilidade do logotipo em cada caso para facilitar 
a identificação com a empresa.
Tagline: 
O seu uso só estará permitido nos formatos que não diminuam a 
visibilidade da marca; em formatos pequenos deve aparecer 
independentemente do logotipo.
Nunca se deve utilizar o logotipo sem o fundo correspondente.
Cores: 
O verde corporativo deve predominar; para ressaltar, poderiam ser 
utilizadas cores secundárias, detalhadas no capítulo 1.
Letra: 
Fonte tipo Dialog, sempre em minúsculas; para ressaltar textos se pode
 utilizar diferentes tamanhos, ou gama de verdes e a versão Semibold.
 Nunca utilize com maiúsculas.
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110x229

120x600

11 12

Formatos verticais

110x229

73 pixeles

110 pixeles

Opção1 opção1
(Patrocinios com 
 beneficio fiscal)

Opção1 Opção 2
(Patrocinios com
 benefício fiscal))

120 pixeles

79
pixeles

120x600

Patrocínios com benefício fiscal: consultar o manual da marca
correspondente para garantir o cumprimento do que está estipulado no
mesmo, mas visando o equilíbrio e a visibilidade de nosso logotipo. 
Recomendamos nesses casos compartilhar o espaço de ambas as marcas,
tal como mostra a imagem do exemplo (Opção 2).
Tamanho:
Para adequar o logotipo ao banner, devemos respeitar a sua área de 
reserva, delimitada pela pastilha verde incluída nos arquivos facilitados
pelo departamento da marca.
Se o banner tiver formato quadrado, o logotipo se adequará ao máximo
às medidas do banner, incluindo a área de respeito do logotipo.
Versão: 
Por padrão, se deve usar a versão negativa (fundo verde), em RGB.
Aspecto: 
Como norma geral, o logotipo fechará o banner.
Patrocínios com benefício fiscal:
Consultar o manual da marca correspondente para garantir o cumprimento
do que está estipulado no mesmo, mas visando o equilíbrio e a 
visibilidade de nosso logotipo. Recomendamos nesses casos que cada 
logotipo apareça em diferentes frames.
Tagline: 
O seu uso só estará permitido nos formatos que não diminuam a 
visibilidade da marca; em formatos pequenos deve aparecer 
independentemente do logotipo.
Nunca se deve utilizar o logotipo sem o fundo correspondente.
Cores:
O verde corporativo deve predominar; para ressaltar, poderiam ser 
utilizadas cores secundárias, detalhadas no capítulo 1.
Letra:
Fonte tipo Dialog, sempre em minúsculas; para ressaltar textos se pode
utilizar diferentes tamanhos, ou gama de verdes e a versão Semibold. 
Nunca utilize com maiúsculas.
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Formatos horizontais

640x30
83 pixeles

Medidas

300x50

468x70

30 pixeles

opção 1

opção 2

opção 3

Medidas

opção 1

opção 2

opção 1

opção 3

143 pixeles

50 pixeles

opção 2

178 pixeles

201 pixeles

70 pixeles

70 pixeles

105 pixeles

62 pixeles

13

Tamanho:
Para adequar o logotipo ao banner, devemos respeitar a sua área de 
reserva, delimitada pela pastilha verde incluída nos arquivos facilitados
pelo departamento da marca.
Se o banner tiver formato quadrado, o logotipo se adequará ao máximo 
às medidas do banner, incluindo a área de respeito do logotipo.
 - altura del banner <70 pixeles  --> versãohorizontal.
 - altura del banner  = ou >70 pixeles  -->versão horizontal ou vertical.

Versão:
Por padrão, se deve usar a versão negativa (fundo verde), em RGB.
Aspecto:
Como norma geral, o logotipo fechará o banner.
Patrocínios com benefício fiscal: consultar o manual da marca 
correspondente para garantir o cumprimento do que está estipulado no
mesmo, mas visando o equilíbrio e a visibilidade de nosso logotipo.
 Recomendamos nesses casos que cada logotipo apareça em diferentes
 frames.
Tagline:
O seu uso só estará permitido nos formatos que não diminuam a 
visibilidade da marca; em formatos pequenos deve aparecer 
independentemente do logotipo.
Nunca se deve utilizar o logotipo sem o fundo correspondente.
Cores: 
O verde corporativo deve predominar; para ressaltar, poderiam ser
utilizadas cores secundárias, detalhadas no capítulo 1.
Letra: 
Fonte tipo Dialog, sempre em minúsculas; para ressaltar textos se pode
utilizar diferentes tamanhos, ou gama de verdes e a versão Semibold.
Nunca utilize com maiúsculas.

Ejemplo banner horizontal 640X30

Ejemplo banner horizontal 300x50

Ejemplo banner horizontal 468x70
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Ejemplo banner horizontal 640X30

Ejemplo banner horizontal 300x50

Ejemplo banner horizontal 468x70

Formatos Cuadrados
Square format

180x90

135,6 pixeles

Medidas

240x200

185x250

90 pixeles

Frame Frame logo

Frame Frame logo
Medidas

Medidas

202,29 pixeles

13
4,
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185pixeles

Frame sponsor

Frame Frame logo Frame sponsor

Frame sponsor

Tamanho: 
Para adequar o logotipo ao banner, devemos respeitar a sua área de 
reserva, delimitada pela pastilha verde incluída nos arquivos facilitados 
pelo departamento da marca.
Se o banner tiver formato quadrado, o logotipo se adequará ao máximo 
às medidas do banner, incluindo a área de respeito do logotipo.
Versão:
Por padrão, se deve usar a versão negativa (fundo verde), em RGB.
Aspecto:
Como norma geral, o logotipo fechará o banner.
Patrocínios com benefício fiscal: consultar o manual da marca 
correspondente para garantir o cumprimento do que está estipulado 
no mesmo, mas visando o equilíbrio e a visibilidade de nosso logotipo. 
Recomendamos nesses casos que cada logotipo apareça em diferentes
frames.
Tagline: 
O seu uso só estará permitido nos formatos que não diminuam a 
visibilidade da marca; em formatos pequenos deve aparecer 
independentemente do logotipo.
Nunca se deve utilizar o logotipo sem o fundo correspondente.
Cores:
O verde corporativo deve predominar; para ressaltar, poderiam
ser utilizadas cores secundárias, detalhadas no capítulo 1.
Letra: 
Fonte tipo Dialog, sempre em minúsculas; para ressaltar textos se pode 
utilizar diferentes tamanhos, ou gama de verdes e a versão Semibold. 
Nunca utilize com maiúsculas.



ON-LINE BANNERS FORMATOS GRANDES PUBLICAÇÕES EXTERNAS 3.2.18
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Ejemplo banner cuadrado 300X300

Ejemplo banner rectangular  250x350

Ejemplo banner cuadrado  400x400

Frame sponsor

(Patrocinios con beneficio fiscal)

Formatos Grandes

300 pixeles

Medidas

250x350

400x400 / 800x400

Opção 1

Frame sponsor

Medidas

Medidas

250 pixeles

400 pixeles

(Patrocinios con beneficio fiscal)

300x300

Opção 2 Opção 1 

Opção 1

Opção 2 

Opção 1 

Frame sponsor

(Patrocinios con beneficio fiscal)

Opção 2Opção 1 Opção 2 Opção 1 

Opção 2Opção 2
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Tamanho:
Para adequar o logotipo ao banner, devemos respeitar a sua área de 
reserva, delimitada pela pastilha verde incluída nos arquivos facilitados
pelo departamento da marca.
Se o banner tiver formato quadrado, o logotipo se adequará ao máximo às 
medidas do banner, incluindo a área de respeito do logotipo.

Versão: 
Por padrão, se deve usar a versão negativa (fundo verde), em RGB.

Aspecto: 
Como norma geral, o logotipo fechará o banner.

Patrocínios com benefício fiscal:
Consultar o manual da marca correspondente para garantir o 
cumprimento do que está estipulado no mesmo, mas visando o 
equilíbrio e a visibilidade de nosso logotipo. Recomendamos nesses 
casos que cada logotipo apareça em diferentes frames.

Tagline:
O seu uso só estará permitido nos formatos que não diminuam a 
visibilidade da marca; em formatos pequenos deve aparecer 
independentemente do logotipo.
Nunca se deve utilizar o logotipo sem o fundo correspondente.

Cores: 
O verde corporativo deve predominar; para ressaltar, poderiam ser 
tilizadas cores secundárias, detalhadas no capítulo 1.

Letra: 
Fonte tipo Dialog, sempre em minúsculas; para ressaltar textos se pode 
utilizar diferentes tamanhos, ou gama de verdes e a versão Semibold.
Nunca utilize com maiúsculas.
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Exemplo de Microsites Comerciales

Exemplo de Microsites Corporativas

Exemplo de Microsites con Patrocinio

11

12
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Tamanho: 
Para ajustar o logotipo ao Microsite devemos respeitar a sua área de 
reserva, em alguns casos delimitado pela estampa verde ou branca 
conforme a versão que esteja sendo usada, os arquivos serão facilitados 
pelo departamento da marca.
Versão:
Por padrão, a versão positiva (fundo branco) em RGB deve ser usada, exceto
nas ocasiões onde por motivos de patrocínio esteja muito condicionada 
pelo ambiente; então, será possível utilizar a versão negativa (fundo verde),
 também em RGB.
Aspecto: 
Se o Microsite estiver animado, como norma geral, o logotipo aparecerá
em primeiro lugar ou fundido ao elemento principal.
Tagline: 
O seu uso só estará permitido nos formatos que não diminuam a 
visibilidade da marca; em formatos pequenos deve aparecer 
independentemente do logotipo.
Nunca se deve utilizar o logotipo sem o fundo correspondente.
Cores:
O verde corporativo deve predominar; para ressaltar, poderiam ser 
utilizadas cores secundárias, detalhadas no capítulo 1.
Letra: 
Fonte tipo Dialog, sempre em minúsculas; para ressaltar textos se pode 
utilizar diferentes tamanhos, ou gama de verdes e a versão Semibold. 
Nunca utilize com maiúsculas



SISTEMA STANDARD DE RETÍCULA PASTASPUBLICAÇÕES ESPECIFICAÇÕES 3.3.1
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De volta

De volta

Frente

11 12 13
A utilização desta retícula permitirá manter uma consistência visual 
entre todas as pastas que se baseiem nela.

A retícula é flexível e permite utilizar todos os tipos de títulos, dando 
liberdade aos desenhadores para mudarem sua posição e tamanho,
dependendo das necessidades do trabalho que estiver sendo feito.

A existência desta retícula não deve condicionar a criação de outras 
peças gráficas (catálogos corporativos, folhetos promocionais, etc.)
baseadas em formatos diferentes ao proposto nesta página.

POSIÇÕES
A: espaço para a marca.
B: espaço para a direção.
C: espaço para os títulos.
D: espaço para a marca (sempre que não aparecer aplicada sobre a onda).

TIPOGRAFIA:
Títulos:
Dialog Light, escalonados ou alinhados à esquerda, em branco
ou verde corporativo.
Direção:
Dialog Light 9.5/12.5 pt, caixa baixa, alinhamento à esquerda, impresso 
em branco sobre fundo verde corporativo.

A B

20mm 65mm 20mm 7mm 7mm65mm

30mm

15mm

30mm D

20mm 170mm 20mm

30mm

90mm

15mm

30mm

C

1 2 3



EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO RETÍCULA CAPAS PUBLICAÇÕES ESPECIFICAÇÕES 3.3.2

1 Exemplo de como utilizar o sistema de grade em pastas

11
Nesta página mostramos outro exemplo baseado na retícula para pastas.

O exemplo aqui mostrado está baseado no sistema desenvolvido para
formato A-4.

Este formato possibilita uma distribuição de títulos flexível, permitindo
 aos desenhadores adaptá-los da maneira que melhor se adeqúe ao 
trabalho que estiver sendo realizado. (escalonado ou alinhado à esquerda).

É muito importante que as fotos utilizadas na capa favoreçam a aplicação 
dos títulos na área indicada.

Se a foto a ser utilizada não se adaptar à retícula, deve-se retocar para 
facilitar a legibilidade do título.

1

Lorem Ipsum
dolor sit amet, consectetuer
adiscipling elit

Calle y número, planta, código postal y Ciudad
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Lorem Ipsum
dolor sit amet, consectetuer
adiscipling elit
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Street, number, floor, post code and city
Telephone 915776500. Fax 915776845
 www.iberdrola.com



SISTEMA DE RETÍCULA PARA PÁGINAS PUBLICAÇÕES ESPECIFICAÇÕES 3.3.3

1

2

3

Formato A-4

Formato A-5

Formato vertical (100 x 210 mm) 

11
A utilização desta retícula permitirá manter uma consistência visual entre
todas as pastas que se baseiem nela.

A retícula é flexível e permite utilizar todos os tipos de títulos, dando 
liberdade aos desenhadores para mudarem sua posição e tamanho,
dependendo das necessidades do trabalho que estiver sendo feito.

A existência desta retícula não deve condicionar a criação de outras 
peças gráficas (catálogos corporativos, folhetos promocionais, etc.) 
baseadas em formatos diferentes ao proposto nesta página.

TIPOGRAFÍA 
Títulos: 
Dialog Light, caixa baixa, alinhamento à esquerda

Texto de introducción: 
Dialog Light, caixa baixa, alinhamento à esquerda

Textos: 
Memento Regular 9.5/13.5 pt caixa baixa, alinhamento à esquerda.

1

12
1

13
1

15mm 56mm 6mm 15mm 15mm 30mm 55mm 15mm

15mm
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EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO RETÍCULA PÁGINAS PUBLICAÇÕES ESPECIFICAÇÕES 3.3.4

1

2

Formato A-5

Formato vertical (100 x 210 mm)  

11 Os exemplos aqui mostrados estão baseados no sistema desenvolvido
para formato Imprensa.
Este formato permite a distribuição de textos em três colunas, dando 
flexibilidade aos desenhadores para utilizarem o tipo de estrutura que 
melhor se adapte ao trabalho que estiver sendo feito.

12

Lorem ipsum nec probo aeterno et, at quo 
omnium impedit periculis. Ei qui vidit 
veniam, has dicit animal impetus in. Ne sed 
viris dolore disputationi. Ad mei audire 
latine labores, eu minim postulant per, ea 
his partem maiorum sadipscing.

Vis sonet graeci et, ex mea mazim partem, 
ne solum libris possit per. Labitur deserunt 
eos te, euismod forensibus sadipscing ex 
sea. Quis animal abhorreant est eu, eu cum 
antiopam vituperata suscipiantur. Pri 
pertinacia de�niebas disputationi ut, te per 
tation adversarium, quo nominavi 
persecutite.

Ut quando probatus vel, mandamus 
iracundia nec ei. Tritani ponderum 
honestatis eam in. Posse soluta in has, no 
noster labitur quo, inani facete quaestio pri 
id. Per ei verear luptatum voluptatibus. Ea 
appareat deseruisse sed.

Lorem ipsum nec probo aeterno et, at quo 
omnium impedit periculis. Ei qui vidit 
veniam, has dicit animal impetus in. Ne sed 
viris dolore disputationi. Ad mei audire 
latine labores, eu minim postulant per, ea 
his partem maiorum sadipscing.

15mm 30mm 55mm 15mm

15mm

56mm 6mm15 mm

15mm

Lorem ipsum nec probo aeterno et, at quo 
omnium impedit periculis. Ei qui vidit 
veniam, has dicit animal impetus in. Ne sed 
viris dolore disputationi. Ad mei audire 
latine labores, eu minim postulant per, ea 
his partem maiorum sadipscing.

Vis sonet graeci et, ex mea mazim partem, 
ne solum libris possit per. Labitur deserunt 
eos te, euismod forensibus sadipscing ex 
sea. Quis animal abhorreant est eu, eu cum 
antiopam vituperata suscipiantur. Pri 
pertinacia de�niebas disputationi ut, te per 
tation adversarium, quo nominavi 
persecutite.

Ut quando probatus vel, mandamus 
iracundia nec ei. Tritani ponderum 
honestatis eam in. Posse soluta in has, no 
noster labitur quo, inani facete quaestio pri 
id. Per ei verear luptatum voluptatibus. Ea 
appareat deseruisse sed.

Salutandi vulputate nam eu. Ne sed probo 
tantas aliquam, eos natum dissentiunt at. 
Eam no eros ubique. Mea e�ciendi 
vituperatoribus posse ex, elit utroque 
deleniti ad nec. Sit eros de�nitionem 
ad, ad cum inani neglegentur.
Ut est denique dignissim. Apeirian recteque 
vim cu. Mel elit dicit id, sit eu odio qualisque 
imperdiet. Impedit docendi pericula ex 
eam. Causae laboramus concludaturque te 
his, ne suavitate consequuntur quo.

Cum graeci eripuit te. Legere volutpat 
philosophia vel eu, ius te latine nominati 
vituperatoribus, sit dicit volumus suscipit 
an. Etiam iriure omittantur pro ne, eos in 
errem viris. Cum solet labitur omnesque ad, 
no vim delicata e�ciendi. Laudem 
maiorum ut pro.

Ad eum dolorum docendi, veritus 
rationibus delicatissimi ius ea. Duo cu 
consul postulant. Id est dico appetere 

Lorem ipsum nec probo aeterno et, at 
quo omnium impedit periculis. Ei qui vidit 
veniam, has dicit animal impetus in. Ne 
sed viris dolore disputationi. Ad mei 
audire latine labores, eu minim postulant 
per, ea his partem maiorum sadipscing.

Lorem ipsum nec probo aeterno et, at quo 
omnium impedit periculis. Ei qui vidit 
veniam, has dicit animal impetus in. Ne sed 
viris dolore disputationi. Ad mei audire 
latine labores, eu minim postulant per, ea 
his partem maiorum sadipscing.

Vis sonet graeci et, ex mea mazim partem, 
ne solum libris possit per. Labitur deserunt 
eos te, euismod forensibus sadipscing ex 
sea. Quis animal abhorreant est eu, eu cum 
antiopam vituperata suscipiantur. Pri 
pertinacia de�niebas disputationi ut, te per 
tation adversarium, quo nominavi 
persecutite.

Ut quando probatus vel, mandamus 
iracundia nec ei. Tritani ponderum 
honestatis eam in. Posse soluta in has, no 
noster labitur quo, inani facete quaestio pri 
id. Per ei verear luptatum voluptatibus. Ea 
appareat deseruisse sed.

Salutandi vulputate nam eu. Ne sed probo 
tantas aliquam, eos natum dissentiunt at. 
Eam no eros ubique. Mea e�ciendi 
vituperatoribus posse ex, elit utroque 
deleniti ad nec. Sit eros de�nitionem 
ad, ad cum inani neglegentur.
Ut est denique dignissim. Apeirian recteque 
vim cu. Mel elit dicit id, sit eu odio qualisque 
imperdiet. Impedit docendi pericula ex 
eam. Causae laboramus concludaturque te 
his, ne suavitate consequuntur quo.

Cum graeci eripuit te. Legere volutpat 
philosophia vel eu, ius te latine nominati 
vituperatoribus, sit dicit volumus suscipit 
an. Etiam iriure omittantur pro ne, eos in 
errem viris. Cum solet labitur omnesque ad, 
no vim delicata e�ciendi. Laudem 
maiorum ut pro.

Ad eum dolorum docendi, veritus 
rationibus delicatissimi ius ea. Duo cu 
consul postulant. Id est dico appetere 

Lorem ipsum nec probo aeterno et, at 
quo omnium impedit periculis. Ei qui vidit 
veniam, has dicit animal impetus in. Ne 
sed viris dolore disputationi. Ad mei 
audire latine labores, eu minim postulant 
per, ea his partem maiorum sadipscing.

Lorem ipsum nec probo aeterno et, at quo 
omnium impedit periculis. Ei qui vidit 
veniam, has dicit animal impetus in. Ne sed 
viris dolore disputationi. Ad mei audire 
latine labores, eu minim postulant per, ea 
his partem maiorum sadipscing.

Vis sonet graeci et, ex mea mazim partem, 
ne solum libris possit per. Labitur deserunt 
eos te, euismod forensibus sadipscing ex 
sea. Quis animal abhorreant est eu, eu cum 
antiopam vituperata suscipiantur. Pri 
pertinacia de�niebas disputationi ut, te per 
tation adversarium, quo nominavi 
persecutite.

Ut quando probatus vel, mandamus 
iracundia nec ei. Tritani ponderum 
honestatis eam in. Posse soluta in has, no 
noster labitur quo, inani facete quaestio pri 
id. Per ei verear luptatum voluptatibus. Ea 
appareat deseruisse sed.

Lorem ipsum nec probo aeterno et, at quo 
omnium impedit periculis. Ei qui vidit 
veniam, has dicit animal impetus in. Ne sed 
viris dolore disputationi. Ad mei audire 
latine labores, eu minim postulant per, ea 
his partem maiorum sadipscing.



EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO RETÍCULA PÁGINAS PUBLICAÇÕES ESPECIFICAÇÕES 3.3.5

1

2

Formato A-4 en duas columnas
 
Formato A-4 en três columnas 

11

Os exemplos aqui mostrados estão baseados no sistema desenvolvido 
para formato A-4.

Este formato permite a distribuição de textos em duas ou três colunas,
dando flexibilidade aos desenhadores para utilizarem o tipo de estrutura
(duas ou três colunas) que melhor se adapte ao trabalho que estiver 
sendo feito.

12
15mm 56mm 6mm 15mm87mm
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15mm 56mm 6mm 15mm87mm

30mm
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Estamos 
  contigo 

Lorem ipsum nec probo 
aeterno et, at quo omnium 
impedit periculis. Ei qui vidit 
veniam, has dicit animal 
impetus in. Ne sed viris 
dolore disputationi. Ad mei 
audire latine labores, eu 
minim postulant per, ea his 
partem maiorum sadipscing.

Vis sonet graeci et, ex mea mazim partem, ne 
solum libris possit per. Labitur deserunt eos te, 
euismod forensibus sadipscing ex sea. Quis 
animal abhorreant est eu, eu cum antiopam 
vituperata suscipiantur. Pri pertinacia 
definiebas disputationi ut, te per tation 
adversarium, quo nominavi persecuti te.

Ut quando probatus vel, mandamus iracundia 
nec ei. Tritani ponderum honestatis eam in. 
Posse soluta in has, no noster labitur quo, inani 
facete quaestio pri id. Per ei verear luptatum 
voluptatibus. Ea appareat deseruisse sed.

Salutandi vulputate nam eu. Ne sed probo 
tantas aliquam, eos natum dissentiunt at. Eam 
no eros ubique. Mea efficiendi vituperatoribus 
posse ex, elit utroque deleniti ad nec. Sit eros 
definitionem ad, ad cum inani neglegentur.

Estamos 
 contigo 

Lorem ipsum nec probo 
aeterno et, at quo omnium 
impedit periculis. Ei qui vidit 
veniam, has dicit animal 
impetus in. Ne sed viris 
dolore disputationi. Ad mei 
audire latine labores, eu 
minim postulant per, ea his 
partem maiorum sadipscing.

Vis sonet graeci et, ex mea mazim partem, ne 
solum libris possit per. Labitur deserunt eos te, 
euismod forensibus sadipscing ex sea. Quis 
animal abhorreant est eu, eu cum antiopam 
vituperata suscipiantur. Pri pertinacia 
definiebas disputationi ut, te per tation 
adversarium, quo nominavi persecuti te.

Ut quando probatus vel, mandamus iracundia 
nec ei. Tritani ponderum honestatis eam in. 
Posse soluta in has, no noster labitur quo, inani 
facete quaestio pri id. Per ei verear luptatum 
voluptatibus. Ea appareat deseruisse sed.

Salutandi vulputate nam eu. Ne sed probo 
tantas aliquam, eos natum dissentiunt at. Eam 
no eros ubique. Mea efficiendi vituperatoribus 
posse ex, elit utroque deleniti ad nec. Sit eros 
definitionem ad, ad cum inani neglegentur.

Vulputate velit esse molesait 
sequat, giatet iusto odio

Lorem ipsum nec probo 
aeterno et, at quo 
omnium impedit 
periculis. Ei qui vidit 
veniam, has dicit animal 
impetus in. Ne sed viris 
dolore disputationi. Ad 
mei audire latine 
labores, eu minim 
postulant per, ea his 
partem maiorum 
sadipscing.

Lorem ipsum nec probo aeterno et, at quo 
omnium impedit periculis. Ei qui vidit 
veniam, has dicit animal impetus in. Ne sed 
viris dolore disputationi. Ad mei audire 
latine labores, eu minim postulant per, ea 
his partem maiorum sadipscing.

Vis sonet graeci et, ex mea mazim partem, 
ne solum libris possit per. Labitur deserunt 
eos te, euismod forensibus sadipscing ex sea. 
Quis animal abhorreant est eu, eu cum 
antiopam vituperata suscipiantur. Pri 
pertinacia definiebas disputationi ut, te per 
tation adversarium, quo nominavi 
persecutite.

Ut quando probatus vel, mandamus 
iracundia nec ei. Tritani ponderum 
honestatis eam in. Posse soluta in has, no 
noster labitur quo, inani facete quaestio pri 
id. Per ei verear luptatum voluptatibus. Ea 
appareat deseruisse sed.

Salutandi vulputate nam eu. Ne sed probo 
tantas aliquam, eos natum dissentiunt at. 
Eam no eros ubique. Mea efficiendi 
vituperatoribus posse ex, elit utroque 
deleniti ad nec. Sit eros definitionem ad, 
ad cum inani neglegentur.

Appareat expetenda id mea. An sed 
menandri mnesarchum instructior. 
Solum justo animal vim cu, in quo clita 
expetenda quaerendum, fugit iisque nec 
ne. Te his tota altera dolores, mundi 
consequat pri in. In splendide 
disputando vel, te quo quidam everti 
interpretaris, alia similique ei vim.

Graece euismod imperdiet et pri, at per 
homero soleat efficiendi. Viris postea 
democritum per ne, mea in iudico scripta 
philosophia. Id molestie expetendis vim. Te 
vidit officiis reprimique vel, tamquam 
aliquyam legendos id mea, enim dictas 
noluisse duo te. Eu nibh autem tritani usu. 
Mediocrem philosophia eu sed, eam te 
dolores democritum, commodo adolescens 
scripserit eu sea.

An discere assueverit reprehendunt vix. 
Salutatus efficiendi ullamcorper sit ex, vis 
stet posse facer ne. Mel movet noster 
quodsi te, ei corpora liberavisse duo. Ex 
diceret nusquam voluptatibus mea, quando 
dolorem imperdiet est ut, eam id quas 
option. Quo discere pertinacia ea.

Eam odio scripta debitis ut, tamquam 
conclusionemque et mei. Eam ceteros 
democritum no, semper vulputate 
mediocritatem at eos. Utamur detracto 
explicari vis et. Ad est justo option, ne idque 
ubique discere qui, oporteat definiebas usu 
ea. Qui invenire quaerendum ea, id has 
affert graecis tibique, appareat consequat 
disputando mel ne. No eos adhuc vidisse 
suavitate. Idque paulo audire quo cu, sea et 
graecis consetetur posidonium.

Vis labore definitiones cu, eos dicta error 
inciderint et. In nonummy maiestatis mei.

Graece aliquando mei no. Aliquam 
moderatius adversarium qui ea. Vix eirmod 
perpetua definitiones ei, at persius tractatos 
quaerendum pri. 

Et est probatus inimicus democritum, 
laudem fabellas eos ex, eirmod praesent sit 
an. Eripuit epicurei omittantur ea eum, eos 
cu omnis brute mediocrem, quo at 
commodo percipit splendide. Integre 
similique ad ius, eu sed denique assueverit. 
Te vix esse utamur discere, an sed minim 
detraxit adipisci, sea an rebum utinam 
nominati. Sit cu debet graeco, mel eu doctus 
aeterno offendit.

Ut est denique dignissim. Apeirian recteque 
vim cu. Mel elit dicit id, sit eu odio qualisque 
imperdiet. Impedit docendi pericula ex eam. 
Causae laboramus concludaturque te his, ne 
suavitate consequuntur quo.

Cum graeci eripuit te. Legere volutpat 
philosophia vel eu, ius te latine nominati 
vituperatoribus, sit dicit volumus suscipit an. 
Etiam iriure omittantur pro ne, eos in errem 
viris. Cum solet labitur omnesque ad, no vim 
delicata efficiendi. Laudem maiorum ut pro.

Ad eum dolorum docendi, veritus rationibus 
delicatissimi ius ea. Duo cu consul postulant. 
Id est dico appetere quaerendum. An wisi 
veri nam. Ne veri gloriatur complectitur vis, 
vide adhuc cum et, per cu decore causae 
definitiones.

His ne magna erant offendit, eu eam 
prodesset incorrupte dissentiunt. Id 
expetendis reprehendunt cum. 

Vulputate velit esse molesait 
sequat, giatet iusto odio

Lorem ipsum nec probo 
aeterno et, at quo 
omnium impedit 
periculis. Ei qui vidit 
veniam, has dicit animal 
impetus in. Ne sed viris 
dolore disputationi. Ad 
mei audire latine 
labores, eu minim 
postulant per, ea his 
partem maiorum 
sadipscing.

Lorem ipsum nec probo aeterno et, at quo 
omnium impedit periculis. Ei qui vidit 
veniam, has dicit animal impetus in. Ne sed 
viris dolore disputationi. Ad mei audire 
latine labores, eu minim postulant per, ea 
his partem maiorum sadipscing.

Vis sonet graeci et, ex mea mazim partem, 
ne solum libris possit per. Labitur deserunt 
eos te, euismod forensibus sadipscing ex sea. 
Quis animal abhorreant est eu, eu cum 
antiopam vituperata suscipiantur. Pri 
pertinacia definiebas disputationi ut, te per 
tation adversarium, quo nominavi 
persecutite.

Ut quando probatus vel, mandamus 
iracundia nec ei. Tritani ponderum 
honestatis eam in. Posse soluta in has, no 
noster labitur quo, inani facete quaestio pri 
id. Per ei verear luptatum voluptatibus. Ea 
appareat deseruisse sed.

Salutandi vulputate nam eu. Ne sed probo 
tantas aliquam, eos natum dissentiunt at. 
Eam no eros ubique. Mea efficiendi 
vituperatoribus posse ex, elit utroque 
deleniti ad nec. Sit eros definitionem ad, 
ad cum inani neglegentur.

Appareat expetenda id mea. An sed 
menandri mnesarchum instructior. 
Solum justo animal vim cu, in quo clita 
expetenda quaerendum, fugit iisque nec 
ne. Te his tota altera dolores, mundi 
consequat pri in. In splendide 
disputando vel, te quo quidam everti 
interpretaris, alia similique ei vim.

Graece euismod imperdiet et pri, at per 
homero soleat efficiendi. Viris postea 
democritum per ne, mea in iudico scripta 
philosophia. Id molestie expetendis vim. Te 
vidit officiis reprimique vel, tamquam 
aliquyam legendos id mea, enim dictas 
noluisse duo te. Eu nibh autem tritani usu. 
Mediocrem philosophia eu sed, eam te 
dolores democritum, commodo adolescens 
scripserit eu sea.

An discere assueverit reprehendunt vix. 
Salutatus efficiendi ullamcorper sit ex, vis 
stet posse facer ne. Mel movet noster 
quodsi te, ei corpora liberavisse duo. Ex 
diceret nusquam voluptatibus mea, quando 
dolorem imperdiet est ut, eam id quas 
option. Quo discere pertinacia ea.

Eam odio scripta debitis ut, tamquam 
conclusionemque et mei. Eam ceteros 
democritum no, semper vulputate 
mediocritatem at eos. Utamur detracto 
explicari vis et. Ad est justo option, ne idque 
ubique discere qui, oporteat definiebas usu 
ea. Qui invenire quaerendum ea, id has 
affert graecis tibique, appareat consequat 
disputando mel ne. No eos adhuc vidisse 
suavitate. Idque paulo audire quo cu, sea et 
graecis consetetur posidonium.

Vis labore definitiones cu, eos dicta error 
inciderint et. In nonummy maiestatis mei.

Graece aliquando mei no. Aliquam 
moderatius adversarium qui ea. Vix eirmod 
perpetua definitiones ei, at persius tractatos 
quaerendum pri. 

Et est probatus inimicus democritum, 
laudem fabellas eos ex, eirmod praesent sit 
an. Eripuit epicurei omittantur ea eum, eos 
cu omnis brute mediocrem, quo at 
commodo percipit splendide. Integre 
similique ad ius, eu sed denique assueverit. 
Te vix esse utamur discere, an sed minim 
detraxit adipisci, sea an rebum utinam 
nominati. Sit cu debet graeco, mel eu doctus 
aeterno offendit.

Ut est denique dignissim. Apeirian recteque 
vim cu. Mel elit dicit id, sit eu odio qualisque 
imperdiet. Impedit docendi pericula ex eam. 
Causae laboramus concludaturque te his, ne 
suavitate consequuntur quo.

Cum graeci eripuit te. Legere volutpat 
philosophia vel eu, ius te latine nominati 
vituperatoribus, sit dicit volumus suscipit an. 
Etiam iriure omittantur pro ne, eos in errem 
viris. Cum solet labitur omnesque ad, no vim 
delicata efficiendi. Laudem maiorum ut pro.

Ad eum dolorum docendi, veritus rationibus 
delicatissimi ius ea. Duo cu consul postulant. 
Id est dico appetere quaerendum. An wisi 
veri nam. Ne veri gloriatur complectitur vis, 
vide adhuc cum et, per cu decore causae 
definitiones.

His ne magna erant offendit, eu eam 
prodesset incorrupte dissentiunt. Id 
expetendis reprehendunt cum. 



EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO RETÍCULA PÁGINAS PUBLICAÇÕES ESPECIFICAÇÕES 3.3.6
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Formato Prensa Blanco y Negro 

Formato Prensa Color
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Os exemplos aqui mostrados estão baseados no sistema desenvolvido
para formato Imprensa.
Este formato permite a distribuição de textos em três colunas, dando
flexibilidade aos desenhadores para utilizarem o tipo de estrutura que
melhor se adapte ao trabalho que estiver sendo feito.
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El voto emitido a distancia, tanto por correo como mediante 
comunicación electrónica, quedará sin efecto por revocación
posterior y expresa del accionista efectuada por el mismo medio 
empleado para la emisión y dentro del plazo establecido para 
ésta, o por la asistencia personal a la Junta General del accionista 
que hubiere emitido el voto a distancia o por asistencia de su 
representante.

La Guía del Accionista disponible en la página web de la Sociedad 
(www.iberdrola.com) contiene las reglas detalladas de prelación
en caso de concurrencia o conflicto entre representación, voto a 
distancia y asistencia física a la Junta.

VI.- Derecho de información

A) Documentos puestos a disposición de los accionistas.

De conformidad con lo previsto en la normativa vigente, se hace 
constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de 
examinar en el domicilio social sito en la calle Cardenal 
Gardoqui, 8 de Bilbao, y de pedir la entrega o envío gratuito de 
los siguientes documentos (envío que podrá tener lugar 
mediante correo electrónico con acuse de recibo si el accionista 
admite este medio), los cuales se encuentran igualmente a 
disposición de los accionistas en la página Web de la Sociedad 
(www.iberdrola.com):

- Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y Memoria) individuales de la Sociedad y 
de las consolidadas con sus Sociedades dominadas 
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 
2006, así como de la correspondiente propuesta de acuerdo y 
de los respectivos Informes del Auditor de Cuentas (Punto 
Primero del Orden del Día).

- Texto íntegro de las propuestas de aplicación del resultado y 
distribución del dividendo activo correspondientes al ejercicio 
social cerrado a 31 de diciembre de 2006 (Punto Segundo del 
Orden del Día).

- Texto íntegro del Informe de Gestión individual de la Sociedad 
y del consolidado con sus Sociedades dominadas, así como de la 
correspondiente propuesta de acuerdo (Punto Tercero del 
Orden del Día).

- Texto íntegro de la propuesta de acuerdo de aprobación de la 
gestión y actuación del Consejo de Administración durante el 
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006 (Punto Cuarto 
del Orden del Día).

- Texto íntegro de las propuestas de acuerdo de ratificación de 
Consejeros, que incluyen de forma individualizada los 
Consejeros cuya ratificación se propone, así como del perfil 
profesional y biográfico de cada uno de ellos (Punto Quinto del 
Orden del Día).

- Texto íntegro de las propuestas de acuerdo de reelección de 
Consejeros, que incluyen de forma individualizada los 
Consejeros cuya reelección se propone, así como el perfil 
profesional y biográfico de cada uno de ellos (Punto Sexto del 
Orden del Día).

- Texto íntegro de las propuestas de acuerdo de nombramiento 
de Consejeros, que incluyen de forma individualizada los 
Consejeros cuyo nombramiento se propone, así como el perfil 
profesional y biográfico de cada uno de ellos (Punto Séptimo del 
Orden del Día).

- Texto íntegro de la propuesta acuerdo de reducción del valor 
nominal de las acciones, sin modificación de la cifra de capital 
social, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los 
Estatutos Sociales y con delegación de cuantas facultades sean 
precisas en el Consejo de Administración e Informe de 
Administradores. (Punto Octavo del Orden del Día).

- Texto íntegro de la propuesta de acuerdo de autorización al 
Consejo de Administración para la adquisición derivativa de 
acciones propias (Punto Noveno del Orden del Día).

- Texto íntegro de la propuesta de acuerdo de delegación al 
Consejo de Administración para la emisión de obligaciones o 
bonos simples, pagarés y demás valores de renta fija, así como 
participaciones preferentes y autorización para garantizar 
emisiones de valores de Sociedades dominadas e Informe de 

- Texto íntegro de la propuesta de acuerdo de autorización al 
Consejo de Administración para solicitar la admisión y 
exclusión de negociación de valores emitidos o que se emitan 
(Punto Undécimo del Orden del Día).

- Texto íntegro de la propuesta de acuerdo de autorización al 
Consejo de Administración para la constitución y dotación de 
Asociaciones y Fundaciones (Punto Duodécimo del Orden del 
Día).

- Informe de Administradores sobre la propuesta de 
modificación de los Estatutos Sociales y texto íntegro de las 
modificaciones estatutarias propuestas y del texto refundido 
de los Estatutos Sociales (Punto Decimotercero del Orden del 
Día).

- Informe de Administradores sobre la propuesta de 
modificación del Reglamento de la Junta General de 
Accionistas y texto íntegro de las modificaciones propuestas y 
del texto refundido del Reglamento de la Junta General (Punto 
Decimocuarto del Orden del Día).

- Texto íntegro de las modificaciones al Reglamento del 
Consejo de Administración y del texto refundido del 
Reglamento del Consejo de Administración aprobados por el 
Consejo de Administración en su reunión de [20] de [febrero] 
de 2007 (Punto Decimoquinto del Orden del Día).

- Texto íntegro de la propuesta de acuerdo de aumento del 
capital social, Informe de Administradores, Informe de Experto 
Independiente designado por el Registro Mercantil sobre 
valoración de aportación no dineraria e Informe especial sobre 
exclusión del derecho de suscripción preferente de Auditor de 
Cuentas asimismo designado por el Registro Mercantil (Punto 
Decimosexto del Orden del Día).

- Texto íntegro de la propuesta de acuerdo de emisión de 
obligaciones (Punto Decimoséptimo del Orden del Día).

- Texto íntegro de la propuesta de acuerdo relativo a la 
continuidad de determinados planes para empleados de 
Scottish Power Plc (Punto Decimoctavo del Orden del Día).

- Texto íntegro de la propuesta de acuerdo de aumento del 
capital social para la implementación de planes destinados a 
los empleados del Grupo Iberdrola, Informe de 
Administradores e Informe especial sobre exclusión del 
derecho de suscripción preferente de Auditor de Cuentas 
designado por el Registro Mercantil (Punto Decimonoveno del 
Orden del Día).

- Texto íntegro de la propuesta de acuerdo de delegación de 
facultades para la formalización y ejecución de todos los 
acuerdos adoptados en la Junta General, para su elevación a 
instrumento público y para su interpretación, subsanación o 
complemento, hasta lograr las inscripciones que procedan 
(Punto Vigésimo del Orden del Día).

- Certificación literal del acuerdo adoptado por el Consejo de 
Administración, en sesión celebrada con fecha [20] de 
[febrero] de 2007, por el que, en el ejercicio de las facultades 
contempladas en los artículos 23 y 28 de los Estatutos Sociales 
y 9, 11 y 32 del Reglamento de la Junta General, se aprueba la 
"Guía del Accionista", documento que desarrolla las 
previsiones sobre derecho de información previo a la Junta 
General, representación y voto a distancia de los accionistas.

- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al 
Ejercicio 2006, aprobado por el Consejo de Administración en 
sesión de fecha [20] de [febrero] de 2007.

- Memoria anual de actividades de la Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento correspondiente al Ejercicio 2006.

- Informe de Sostenibilidad correspondiente al Ejercicio 2006, 
aprobado por el Consejo de Administración en sesión de fecha 
[20] de [febrero] de 2007.

B) Ejercicio del derecho de información previo a la Junta 
General.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 9 del Reglamento de 
la Junta General, desde la publicación del presente anuncio de 
convocatoria de la Junta General y hasta el séptimo día
anterior,

inclusive, al previsto para su celebración en primera 
convocatoria (es decir, hasta las 24 horas del día [21] de 
[marzo] de 2007), los accionistas podrán solicitar por escrito 
las informaciones o aclaraciones que estimen precisos, o 
formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, 
acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Además, con la misma antelación y forma, los accionistas 
podrán solicitar informaciones o aclaraciones o formular 
preguntas por escrito acerca de la información accesible al 
público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la 
última Junta General.

Estas solicitudes de información podrán realizarse mediante la 
entrega de la petición en el domicilio social, mediante su envío
a la Sociedad por correspondencia postal dirigida al Apartado 
de Correos número [1.113, Bilbao 48080], o mediante 
correspondencia electrónica, todo ello conforme a lo 
establecido en los estatutos sociales y la Ley de Sociedades 
Anónimas y de acuerdo con las indicaciones contenidas en la 
Guía del Accionista disponible en la página web de Iberdrola 
(www.iberdrola.com)

VI.- Prima de asistencia

La Sociedad abonará una prima de asistencia de [0,02] euros 
brutos por acción a las acciones presentes o representadas en 
la Junta General que hayan acreditado debidamente su 
asistencia o representación en la misma.

VII.- Intervención de Notario en la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 114 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de 
Administración requerirá la presencia de un Notario del Ilustre 
Colegio Notarial de Bilbao, para que levante Acta de la Junta.

VIII.- Otra información de interés para los accionistas:

- Aunque en el presente anuncio estén previstas dos 
convocatorias de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración se 
permite recordar a los accionistas para evitarles molestias 
innecesarias que, normalmente, no es posible reunir en 
primera convocatoria el quórum de asistencia exigido por la 
referida Ley, por lo cual, con toda probabilidad, la Junta se 
celebrará en segunda convocatoria, el día [29] de [marzo] de 
2007, a las 11:00 horas de la mañana, en [el Palacio Euskalduna 
(Avenida Abandoibarra, número 4, Bilbao)].

- Toda la información y documentación de la Junta General se 
encuentra también a disposición de los accionistas en la 
página Web de la Sociedad (www.iberdrola.com). Asimismo 
para obtener más información relativa a la forma de ejercicio 
de sus derechos en relación con la Junta General, los 
accionistas pueden consultar la Guía del Accionista disponible 
en la citada página Web o dirigirse a la Oficina del Accionista en 
la calle Cardenal Gardoqui, 8 de Bilbao o al teléfono [     ] en el 
horario [    ]

- Los datos personales que los accionistas remitan para el 
ejercicio o delegación de sus derechos de asistencia y voto en 
la Junta General o que sean facilitados por las entidades 
bancarias y sociedades y agencias de valores en las que dichos 
accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones, 
serán tratados por la Sociedad a estos únicos efectos, con la 
finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de 
la relación accionarial existente en lo relativo a la convocatoria 
y celebración de la Junta General. Los accionistas podrán
ejercitar, cuando resulten legalmente procedentes, los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en 
los términos establecidos en la legislación vigente y en la Guía
del Accionista

Bilbao, a [20] de [febrero] de 2007

El Secretario del Consejo de Administración

El voto emitido a distancia, tanto por correo como mediante 
comunicación electrónica, quedará sin efecto por revocación
posterior y expresa del accionista efectuada por el mismo medio 
empleado para la emisión y dentro del plazo establecido para 
ésta, o por la asistencia personal a la Junta General del accionista 
que hubiere emitido el voto a distancia o por asistencia de su 
representante.

La Guía del Accionista disponible en la página web de la Sociedad 
(www.iberdrola.com) contiene las reglas detalladas de prelación
en caso de concurrencia o conflicto entre representación, voto a 
distancia y asistencia física a la Junta.

VI.- Derecho de información

A) Documentos puestos a disposición de los accionistas.

De conformidad con lo previsto en la normativa vigente, se hace 
constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de 
examinar en el domicilio social sito en la calle Cardenal 
Gardoqui, 8 de Bilbao, y de pedir la entrega o envío gratuito de 
los siguientes documentos (envío que podrá tener lugar 
mediante correo electrónico con acuse de recibo si el accionista 
admite este medio), los cuales se encuentran igualmente a 
disposición de los accionistas en la página Web de la Sociedad 
(www.iberdrola.com):

- Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y Memoria) individuales de la Sociedad y 
de las consolidadas con sus Sociedades dominadas 
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 
2006, así como de la correspondiente propuesta de acuerdo y 
de los respectivos Informes del Auditor de Cuentas (Punto 
Primero del Orden del Día).

- Texto íntegro de las propuestas de aplicación del resultado y 
distribución del dividendo activo correspondientes al ejercicio 
social cerrado a 31 de diciembre de 2006 (Punto Segundo del 
Orden del Día).

- Texto íntegro del Informe de Gestión individual de la Sociedad 
y del consolidado con sus Sociedades dominadas, así como de la 
correspondiente propuesta de acuerdo (Punto Tercero del 
Orden del Día).

- Texto íntegro de la propuesta de acuerdo de aprobación de la 
gestión y actuación del Consejo de Administración durante el 
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006 (Punto Cuarto 
del Orden del Día).

- Texto íntegro de las propuestas de acuerdo de ratificación de 
Consejeros, que incluyen de forma individualizada los 
Consejeros cuya ratificación se propone, así como del perfil 
profesional y biográfico de cada uno de ellos (Punto Quinto del 
Orden del Día).

- Texto íntegro de las propuestas de acuerdo de reelección de 
Consejeros, que incluyen de forma individualizada los 
Consejeros cuya reelección se propone, así como el perfil 
profesional y biográfico de cada uno de ellos (Punto Sexto del 
Orden del Día).

- Texto íntegro de las propuestas de acuerdo de nombramiento 
de Consejeros, que incluyen de forma individualizada los 
Consejeros cuyo nombramiento se propone, así como el perfil 
profesional y biográfico de cada uno de ellos (Punto Séptimo del 
Orden del Día).

- Texto íntegro de la propuesta acuerdo de reducción del valor 
nominal de las acciones, sin modificación de la cifra de capital 
social, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los 
Estatutos Sociales y con delegación de cuantas facultades sean 
precisas en el Consejo de Administración e Informe de 
Administradores. (Punto Octavo del Orden del Día).

- Texto íntegro de la propuesta de acuerdo de autorización al 
Consejo de Administración para la adquisición derivativa de 
acciones propias (Punto Noveno del Orden del Día).

- Texto íntegro de la propuesta de acuerdo de delegación al 
Consejo de Administración para la emisión de obligaciones o 
bonos simples, pagarés y demás valores de renta fija, así como 
participaciones preferentes y autorización para garantizar 
emisiones de valores de Sociedades dominadas e Informe de 

- Texto íntegro de la propuesta de acuerdo de autorización al 
Consejo de Administración para solicitar la admisión y 
exclusión de negociación de valores emitidos o que se emitan 
(Punto Undécimo del Orden del Día).

- Texto íntegro de la propuesta de acuerdo de autorización al 
Consejo de Administración para la constitución y dotación de 
Asociaciones y Fundaciones (Punto Duodécimo del Orden del 
Día).

- Informe de Administradores sobre la propuesta de 
modificación de los Estatutos Sociales y texto íntegro de las 
modificaciones estatutarias propuestas y del texto refundido 
de los Estatutos Sociales (Punto Decimotercero del Orden del 
Día).

- Informe de Administradores sobre la propuesta de 
modificación del Reglamento de la Junta General de 
Accionistas y texto íntegro de las modificaciones propuestas y 
del texto refundido del Reglamento de la Junta General (Punto 
Decimocuarto del Orden del Día).

- Texto íntegro de las modificaciones al Reglamento del 
Consejo de Administración y del texto refundido del 
Reglamento del Consejo de Administración aprobados por el 
Consejo de Administración en su reunión de [20] de [febrero] 
de 2007 (Punto Decimoquinto del Orden del Día).

- Texto íntegro de la propuesta de acuerdo de aumento del 
capital social, Informe de Administradores, Informe de Experto 
Independiente designado por el Registro Mercantil sobre 
valoración de aportación no dineraria e Informe especial sobre 
exclusión del derecho de suscripción preferente de Auditor de 
Cuentas asimismo designado por el Registro Mercantil (Punto 
Decimosexto del Orden del Día).

- Texto íntegro de la propuesta de acuerdo de emisión de 
obligaciones (Punto Decimoséptimo del Orden del Día).

- Texto íntegro de la propuesta de acuerdo relativo a la 
continuidad de determinados planes para empleados de 
Scottish Power Plc (Punto Decimoctavo del Orden del Día).

- Texto íntegro de la propuesta de acuerdo de aumento del 
capital social para la implementación de planes destinados a 
los empleados del Grupo Iberdrola, Informe de 
Administradores e Informe especial sobre exclusión del 
derecho de suscripción preferente de Auditor de Cuentas 
designado por el Registro Mercantil (Punto Decimonoveno del 
Orden del Día).

- Texto íntegro de la propuesta de acuerdo de delegación de 
facultades para la formalización y ejecución de todos los 
acuerdos adoptados en la Junta General, para su elevación a 
instrumento público y para su interpretación, subsanación o 
complemento, hasta lograr las inscripciones que procedan 
(Punto Vigésimo del Orden del Día).

- Certificación literal del acuerdo adoptado por el Consejo de 
Administración, en sesión celebrada con fecha [20] de 
[febrero] de 2007, por el que, en el ejercicio de las facultades 
contempladas en los artículos 23 y 28 de los Estatutos Sociales 
y 9, 11 y 32 del Reglamento de la Junta General, se aprueba la 
"Guía del Accionista", documento que desarrolla las 
previsiones sobre derecho de información previo a la Junta 
General, representación y voto a distancia de los accionistas.

- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al 
Ejercicio 2006, aprobado por el Consejo de Administración en 
sesión de fecha [20] de [febrero] de 2007.

- Memoria anual de actividades de la Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento correspondiente al Ejercicio 2006.

- Informe de Sostenibilidad correspondiente al Ejercicio 2006, 
aprobado por el Consejo de Administración en sesión de fecha 
[20] de [febrero] de 2007.

B) Ejercicio del derecho de información previo a la Junta 
General.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 9 del Reglamento de 
la Junta General, desde la publicación del presente anuncio de 
convocatoria de la Junta General y hasta el séptimo día
anterior,

inclusive, al previsto para su celebración en primera 
convocatoria (es decir, hasta las 24 horas del día [21] de 
[marzo] de 2007), los accionistas podrán solicitar por escrito 
las informaciones o aclaraciones que estimen precisos, o 
formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, 
acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Además, con la misma antelación y forma, los accionistas 
podrán solicitar informaciones o aclaraciones o formular 
preguntas por escrito acerca de la información accesible al 
público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la 
última Junta General.

Estas solicitudes de información podrán realizarse mediante la 
entrega de la petición en el domicilio social, mediante su envío
a la Sociedad por correspondencia postal dirigida al Apartado 
de Correos número [1.113, Bilbao 48080], o mediante 
correspondencia electrónica, todo ello conforme a lo 
establecido en los estatutos sociales y la Ley de Sociedades 
Anónimas y de acuerdo con las indicaciones contenidas en la 
Guía del Accionista disponible en la página web de Iberdrola 
(www.iberdrola.com)

VI.- Prima de asistencia

La Sociedad abonará una prima de asistencia de [0,02] euros 
brutos por acción a las acciones presentes o representadas en 
la Junta General que hayan acreditado debidamente su 
asistencia o representación en la misma.

VII.- Intervención de Notario en la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 114 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de 
Administración requerirá la presencia de un Notario del Ilustre 
Colegio Notarial de Bilbao, para que levante Acta de la Junta.

VIII.- Otra información de interés para los accionistas:

- Aunque en el presente anuncio estén previstas dos 
convocatorias de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración se 
permite recordar a los accionistas para evitarles molestias 
innecesarias que, normalmente, no es posible reunir en 
primera convocatoria el quórum de asistencia exigido por la 
referida Ley, por lo cual, con toda probabilidad, la Junta se 
celebrará en segunda convocatoria, el día [29] de [marzo] de 
2007, a las 11:00 horas de la mañana, en [el Palacio Euskalduna 
(Avenida Abandoibarra, número 4, Bilbao)].

- Toda la información y documentación de la Junta General se 
encuentra también a disposición de los accionistas en la 
página Web de la Sociedad (www.iberdrola.com). Asimismo 
para obtener más información relativa a la forma de ejercicio 
de sus derechos en relación con la Junta General, los 
accionistas pueden consultar la Guía del Accionista disponible 
en la citada página Web o dirigirse a la Oficina del Accionista en 
la calle Cardenal Gardoqui, 8 de Bilbao o al teléfono [     ] en el 
horario [    ]

- Los datos personales que los accionistas remitan para el 
ejercicio o delegación de sus derechos de asistencia y voto en 
la Junta General o que sean facilitados por las entidades 
bancarias y sociedades y agencias de valores en las que dichos 
accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones, 
serán tratados por la Sociedad a estos únicos efectos, con la 
finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de 
la relación accionarial existente en lo relativo a la convocatoria 
y celebración de la Junta General. Los accionistas podrán
ejercitar, cuando resulten legalmente procedentes, los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en 
los términos establecidos en la legislación vigente y en la Guía
del Accionista

Bilbao, a [20] de [febrero] de 2007

El Secretario del Consejo de Administración



TIPOGRAFÍA PUBLICAÇÕES ESPECIFICAÇÕES 3.3.7
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Dialog

Memento 

Arial

Trebuchet
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PUBLICAÇÕES: DIALOG E MEMENTO
DIALOG LIGHT: títulos e texto de introdução: Dialog Light, caixa baixa, 
alinhamento à esquerda.
DIALOG SEMI BOLD: texto de introdução: deve-se utilizar para enfatizar 
palavras dentro do texto. Títulos de parágrafo: Dialog Semi bold 9 . 5 / 
13.5 pt, caixa baixa, alinhamento à esquerda.
MEMENTO REGULAR Textos: Memento Regular 9 . 5 / 13.5 pt, caixa baixa, 
alinhamento à esquerda.
MEMENTO BOLD Textos: deve-se utilizar para enfatizar palavras dentro 
do texto.

POWERPOINT: Arial
ARIAL REGULAR Subtítulos: 26 pt, caixa baixa, alinhamento à esquerda, 
cor branca sobre fundo
verde corporativo.
Textos: 18 e 16 pt, caixa baixa, alinhamento à esquerda, cor verde
 corporativo.
ARIAL BOLD: Títulos: 26 pt, caixa baixa, alinhamento à esquerda, 
cor verde corporativo.
Textos:  deve-se utilizar para enfatizar palavras dentro de frases.
As versões em cursiva das fontes devem ser utilizadas para enfatizar 
palavras ou parágrafos.

PÁGINAS WEB e PORTAL INTERNO: TREBUCHET
TREBUCHET REGULAR: Textos: 10 e 12 pt, caixa baixa, alinhamento à 
esquerda, cor verde corporativo.
TREBUCHET BOLD:Títulos: 16 pt, caixa baixa, alinhamento à esquerda, 
cor verde corporativo.

Dialog Light
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890:;,.!@#$&*()+=

Dialog Light Italic ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890:;,.!@#$&*()+=

Memento Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890:;,.!@#$&*()+=

Memento Regular Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890:;,.!@#$&*()+=

Arial Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890:;,.!@#$&*()+=

Arial Regular Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890:;,.!@#$&*()+=

Dialog Semibold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890:;,.!@#$&*()+=

Dialog Semibold Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890:;,.!@#$&*()+=

Memento Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890:;,.!@#$&*()+=

Memento Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890:;,.!@#$&*()+=

Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890:;,.!@#$&*()+=

Arial Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890:;,.!@#$&*()+=
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ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890:;,.!@#$&*()+=

Trebuchet Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890:;,.!@#$&*()+=

Trebuchet Bold14

4

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890:;,.!@#$&*()+=

Trebuchet Regular Italic



4 PATROCÍNIO E 
ARTIGOS PROMOCIONAIS
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4.2.2   Artigos para promoção comercial

4.2.3     Artigos Digitais
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Promociones textiles comercial

4.2.8    

4.2.9 Padrão repetido do símbolo e logo

4.2.10     Formato e cores da marca

Papel de embrulho e etiquetas



PATROCINIO EXCLUSIVOPATROCINIO 4.1.1

1 Versão do logotipo
No patrocínio, existem apenas duas maneiras de exibir o logotipo, a 
versão corporativa e formato de cor horizontal negativo, e sempre com 
u m a d e t e r m i n a d a á r e a d e r e s p e i t o p o r u m a p e ç a c o m c a n t o s 
arredondados, deste modo, assegurar área mínima respeito e 
visibilidade.

Patrocinio exclusivo 
Sempre que o apadrinhamento é exclusiva ou se a categoria no 
máximo, será a empresa que determinar como aplicar o logotipo, o que 
pode ser a versão positivo ou negativo, dependerá sempre os valores 
prosseguidos no patrocínio e peças onde se aplicam

1

2

1

2
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Exemplos de Patrocineo

Logotipo

Con el patrocinio de:



PATROCINIO COMPARTIDOPATROCINIO 4.1.2

1 Versão do logotipo
No patrocínio, existem apenas duas maneiras de exibir o logotipo, a 
versão corporativa e formato de cor horizontal negativo, e sempre com 
u m a d e t e r m i n a d a á r e a d e r e s p e i t o p o r u m a p e ç a c o m c a n t o s 
arredondados, deste modo, assegurar área mínima respeito e 
visibilidade.

Patrocinio compartilhado
Quando o patrocínio é compartilhado com mais de um logotipo de 
outras empresas, aplicar a versão negativa.

 Versão negativa, sempre com fundo verde com cantos arredondados, 
no formato vertical ou horizontal, dependendo da área disponível na 
concepção do elemento.

1

2

1

2

   

COLECCIÓN PERMANENTE
Instalaciones II:  
V Í D E O  E N  LA S  C O LE CC I O N E S  G U G G E N H E I M

 > 3 marzo, 2009–2010

De lo privado a lo público:  
LA S  CO LE CC I O N E S  G U G G E N H E I M

 > 30 junio, 2009–2010

P ROG RAM ACIÓN  ARTÍSTICA

CAI GUO-QIANG: Q uiero creer 
 > 17 marzo–13 septiembre, 2009 

FRANK LLOYD WRIGHT
 > 5 octubre, 2009–enero, 2010

© M URAKAMI  
 > 17 febrero–31 mayo, 2009
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Exemplos de patrocínio com a versão do logotipo negativo

Logotipo



 1

2

A escolha final do tipo de material deve considerar 
duas questões básicas: Utilidade e qualidade de 
acabamento. 

Os arquivos digitais para reproduzir a marca deve ser 
solicitado à Departamento de Gestão da Marca, que é 
responsável por decidir em que casos pode ser usado.

Regra geral:
Não utilizar o símbolo em separado, somente em 
muito específicos. O Departamento de Gestão da 
Marca deve, por sua vez, aprovar a utilização de 
símbolo separadamente, nestes casos únicos.

Papel reciclado
6 razões para utilizar esse material

1 Redução da derrubada de árvores.
2 Menos energia utilizada na fabricação.
3 Menos cloro usado.
4 Menos emissões tóxicas.
5 Reduziu o uso de água.
6 Redução da poluição pela incineração 
e acumulação em lixeiras.

Plásticos biodegradáveis:
A biodegradação é uma alternativa ecológica para a 
gestão de resíduos. 
Enquanto alguns produtos precisam de 50, 450 anos, 
ou toda a eternidade para se decompor materiais 
biodegradáveisse decompõem mais rapidamente, 
reduzindo a necessidade de aterros e nosso impacto 
a longo prazo sobre o meio ambiente. Plásticos 
biodegradáveis podem ser fabricados a partir de 
recursos renováveis, tais como amido de milho.

Pet (polietileno)
 Esta é uma resina de polímero termoplástico que é 
usado na produção de recipientes para alimentos e 
bebidas.
A maioria da produção mundial de PET é para fibras 
sintéticas. É muito fácil de reciclar  e como tecido, 
repele o líquido (água).

Algodão orgânico:
O algodão orgânico cresce sem o uso de fertilizantes 
ou pesticidas, por outro lado, o algodão normal, 
exige um tratamento químico forte, poluindo a terra, 
e filtragem com as chuvas.Este produto deve ser 
marcado corretamente.

PP (não tecido):
Tecidos como feltro, geralmente são feitos juntando 
pequenas fibras em forma de uma folha ou de rede, 
que são ligados com processos mecânicos térmicos. 
Como tecido, é muito fácil de reciclar, e é muito forte 
e resistente.

Devido à nossa posição e compromisso com o meio ambiente, suge-
rimos que os materiais promocionais, são materiais reciclados ou 
recicláveis  , e nunca deve conter materiarles duvidosos com respeito 
ao meio ambiente (compostos tóxicos ou perigosos)



PRESENTES DE ESCREVERARTIGOS PROMOCIONAIS 4.2.1

Reprodução do logotipo:

Sempre usar:
A versão em cores CMYK.

O n d e a r e p r o d u ç ã o d e c o r e s  n ã o  é p o s s í v e l , a  v e r s ã o s ó l i d o 
monocromática deve ser usado.

Somente quando o espaço ou localização para o logotipo é limitada, a 
versão horizontal deve ser usado.

O logotipo tem uma área protegida que deve ser respeitada  (ver 
capítulo 1.3 elementos básico)

Papel reciclado:  A reutilização de fibras de papel usados. Pode ter uma 
mistura diferentes espécies de papel ou podem ser usado um único 
tipo de papel.

Plásticos biodegradáveis:  A fabricação de bioplásticos pode ser feita 
com recursos renováveis, como amido de milho.
 
P lásticos reciclados: Resinas produzidas a part ir de plást icos 
específicos,  tais como embalagens Tetra Brik.

 

RECOMENDAÇÃO:
Deve, sempre que possível usar materiais reciclados ou recicláveis  , e nunca deve
conter  itens inseguros sobre questões ambientais (componentes perigosos ou 
tóxicos).



ARTIGOS PARA PROMOÇÃO COMERCIALARTIGOS PROMOCIONAIS

Cor de materiais:
Cores corporativas ou aproximado: Verde corporativo 370 P, 50% 370P y 
383 P

Reprodução do logotipo:
Sempre usar: A versão em cores CMYK. 
Em materiais onde não se pode aplicar cor vai usar a versão sólida 
monocromática.

Somente quando o espaço confinado, usará a versão horizontal.

 O logotipo tem uma área protegida que deve ser respeitado (ver 
capítulo 1.3 básico)

        Umbrella de fibras de polietileno reciclado
        Porta-chaves em madeira / aço e PET / alumínio
        Bolas infláveis   de plástico reciclado
        Relógio de plástico reciclado
        Cinta porta-objetos de fibra sintética Reciclada
        Abanico de fibra sintética / PET ou madeira
        Cometa de fibras de polietileno reciclado. 

        

RECOMENDAÇÃO:
Deve, sempre que possível usar materiais reciclados ou recicláveis , e nunca deve
conter itens inseguros sobre questões ambientais (componentes perigosos ou
tóxicos).
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4.2.2



ARTIGOS  DIGITAISARTIGOS PROMOCIONAIS

Reprodução do logotipo:
Sempre usar a versão monocromática ou sólido (verde ou branco).

Somente quando o espaço confinado, usará a versão horizontal.

O logotipo tem uma área protegida que deve ser respeitado (ver 
capítulo 1.3 básico)

Mecanismo À base de água:
Alimentado por uma célula fotovoltaica que gera electricidade através 
de uma reacção química, extraindo electrões a partir de moléculas do 
fluido (água).

Mecanismo de  luz:
Alimentado por uma bateria fotovoltaica (PV).

Mecanismo de movimento:
Alimentado por um tipo de gerador dínamo, por rotação, gerando 
corrente direta (DC).

        Calculadora com mecanismo de Água
        Relógio de mesa com mecanismo de Água
        Carregador Solar para celular
        Calculadora Solar   
        Lanterna com mecanismo de dínamo
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 RECOMENDAÇÃO 
Ao escolher um presente do tipo eletrônica digital ,nsotros sugerem que eles são materiais
 reciclados ou recicláveis  , e nunca deve conter materiarles duvidosos com respeito ao meio 
ambiente (compostos tóxicos ou perigosos)

4.2.3



ARTIGOS TÊXTEISARTIGOS PROMOCIONAIS

Reprodução do logotipo:
Sempre bordar:  A versão monocromática ou sólido, com linha do 
bordado (verde 370P/ 371P ou branco). 

O logotipo tem uma área protegida que deve ser respeitado (ver 
capítulo 1.3 básico)

PET (polietileno): 
É uma resina de polímero termoplástico.

Algodão orgânico:
O algodão orgânico cresce sem fertilizantes ou pesticidas. Este produto 
deve ser marcado corretamente.

 Cores de materiais: Cores corporativos ou aproximados: 
Verde corporativo: 370 P, 50% 370P y 383 P

        Camisetas e pólos de algodão orgânico
        Suéter esportivo de algodão orgânico
        Viseira de PET ou de algodão orgânico     
        Mochilas de PET       
        Manta de  algodão orgânico e couro reciclado
        Cachecol e luvas de algodão orgânico
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 RECOMENDAÇÃO 
Ao escolher um presente ,nsotros sugerem que eles são materiais reciclados ou recicláveis  , 
e nunca deve conter materiarles duvidosos com respeito ao meio ambiente (compostos
tóxicos ou perigosos)
 

4.2.4



PROMOÇÕES TÊXTEIS CORPORATIVOSARTIGOS PROMOCIONAIS

Reprodução do logotipo:
Símbolo deve ser bordado ou impresso sempre em CMYK (geral) 

 A v e r s ã o s ó l i d o m o n o c r o m á t i c a ( f o r r o ) d o s í m b o l o e m v e r d e 
370P./371P ou 50% de 370p. 

O logotipo e sua recorrência tem uma área de proteção que deve ser 
respeitado (ver secção 5.9).

Tecidos:
100% seda natural em Jackard ou sarja. 14/16 mommes y 95 grs/cm2.

Acessórios:
 Interna dupla de lã (80% lã de interline com base + 20% viscose), mais 
100% viscose lã dupla. 100% lã 100% rayon. Etiqueta em tecido. 2-ply fios 
de seda.

Cor do material: 
Cores corporativas ou aproximada: Empresa Verde: 370 P, 50% 370p e 
383 P

         Gravata e  lenço Institucional
         Gravata e  lenço corporativo
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RECOMENDAÇÃO:
Têxteis naturais devem ser utilizados sempre que possível para presentes têxteis e 
promoções tais como gravatas e lenços.
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4.2.5



PRESENTES INSTITUCIONAISARTIGOS PROMOCIONAIS

Reprodução do logotipo:

Sempre bordar ou imprimir a versão a cores CMYK ou cores sólidas e 
sólido monocromática para o símbolo. 

O logotipo tem uma área de proteção que deve ser respeitado (ver 
capítulo 1.3) 

Design:
Cuidados devem ser tomados ao longo personalização do símbolo nas 
maquetes que são feitos durante a fase de design, para garantir o valor 
da marca eo que ela representa não é distorcida.

Materiais:
Metais comuns e nobres (nunca metal oxidável), couro, tecido, plástico 
nunca plásticos ou materiais que se deterioram a curto prazo. Os 
materiais devem ser devidamente garantido.

Fabricação:
Dependendo do mater ia l escolhido,  deve ser dada atenção ao 
vazamento quando o metal está a ser utilizado, e uma amostra deve 
ser produzido antes da produção pode começar. No caso do couro e de 
pano, deve ser dada atenção para a costura e cortado na forma do 
símbolo.

Cor de materiais:
Sempre que possível, escolher cores verde para a matéria-prima mais 
aproximado a verde corporativo, Pantone 370, 50% de 370p e 383 p
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12 OS VÁRIOS MODOS DE APLICAR O SÍMBOLO

ALGUNS PRESENTES CRIADOS EM REFERÊNCIA DO LOGOTIPO

 

RECOMENDAÇÕES:
Estes são presentes limitadas e exclusivas que são personalizados com o símbolo 
ou são projetados a partir do comando.

4.2.6



SACOS E EMBALAGENSARTIGOS PROMOCIONAIS

Reprodução do logotipo:
O logotipo pode ser impresso, gravado ou bordado, dependendo do material 
escolhido:
Na versão CMYK ou a versão monocromática ou sólido (verde ou branco).
O logotipo tem uma área protegida que deve ser respeitado (ver capítulo 1.3 
básico)

Sacos PP (não tecido):
O "não-tecido" não é um tecido, apenas uma imitação de tecidos de fibras 
sintéticas, a partir de materiais que foram tecidas ou tricotadas (tal como 
feltro).
 
Naturais sacos de juta:
Esta é uma fibra natural da índia. Pode ser deixada na sua cor natural ou tingido 
usando tintas solúveis e seguras que pode também ser protegido com filme de 
polipropileno para proteger e reforçar.

Materiais das caixas:
Para esses itens destacam alguns materiais:  Papelão reciclado, madeira natural, 
metal e acrílico.

RECOMENDACION: 
Recomendamos que para sacos e embalagens, sempre que possível papel reciclado ou 
têxteis naturais, e nunca não-reciclados plásticos ou materiais similares
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       CAIXAS DE CARTÃO RECICLADO PET, PP, E SACOS DE JUTA:

SACOS DE ALGODÃO ORGÂNICO

 CAIXAS DE CARTÃO RECICLADO (gravatas e lenços)

VÁRIOS TIPOS DE CAIXAS:

4.2.7



PAPEL DE EMBRULHO E ETIQUETASARTIGOS PROMOCIONAIS

Reprodução do logotipo:

Sempre usar: A versão em cores CMYK.

Em materiais onde não é possível  reproduzir cores usadas vai usar a 
versão sólida monocromático 

 Cores de materiais: cores corporativas ou aproximados
Verde corporativo: 370 P, 50% 370P y 383 P
      
        Papel de embrulho
        Modelos de fita / envoltório
        Modelos de cartões e etiquetas
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RECOMENDAÇÃO:
Sempre que possível a utilização de materiais reciclados no caso do papel e têxteis reciclados 
ou naturais para fitas, em qualquer caso, nunca com elementos com componentes 
não-reciclados de plástico ou semelhantes.

ARMA virumque cano, Troiae qui primus ab oris Italiam, fato profugus.
Laviniaque venit litora, multum ille et terris iactatus et alto

Multa quoque et bello passus, dum conderet urbem.
inferretque deos Latio, genus unde Latinum.

atque altae moenia Romae

ARMA virumque cano, Troiae qui primus ab oris Italiam, fato profugus.
Laviniaque venit litora, multum ille et terris iactatus et alto

Multa quoque et bello passus, dum conderet urbem.
inferretque deos Latio, genus unde Latinum.

atque altae moenia Romae

ARMA virumque cano, Troiae qui primus ab oris
Italiam, fato profugus, Laviniaque venit
litora, multum ille et terris iactatus et alto
vi superum saevae memorem Iunonis ob iram;
multa quoque et bello passus, dum conderet urbem,
inferretque deos Latio, genus unde Latinum,
Albanique patres, atque altae moenia Romae.

ARMA virumque cano, Troiae qui primus ab oris Italiam, fato profugus.
Laviniaque venit litora, multum ille et terris iactatus et alto.
inferretque deos Latio, genus unde Latinum, Albanique patres, atque altae
moenia Romae. Multa quoque et bello passus, dum conderet urbem.
inferretque deos Latio, genus unde Latinum.

1
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PADRÃO REPETIDO DO SÍMBOLO E  LOGOARTIGOS PROMOCIONAIS

Padrão repetido do símbolo 
Existe apenas um padrão de símbolo repetido como um elemento 
gráfico, e pode ser aplicado em positivo ou negativo, e em cores ou 
monocromático.

As proporções estabelecidas no padrão mantêm-se inalterados, e sob 
nenhuma circunstância deve ser alterada.

Padrão repetido do logotipo:
Existe apenas um padrão de símbolo repetido como um elemento 
gráfico, e pode ser aplicado em positivo ou negativo, e em cores ou 
monocromático.

As proporções estabelecidas no padrão mantêm-se inalterados, e sob 
nenhuma circunstância deve ser alterada.

1

2

11

2
X X

2/3X

X XX

2X

        Padrão repetido do símbolo 

        Padrão repetido do logotipo

4.2.9



FORMATO E CORES DA MARCAARTIGOS PROMOCIONAIS

Reprodução do logotipo:
Primeira opção : A versão em cores CMYK.

Cores em CMYK:
É recomendado sempre que possível em suportes de papel, PVC ou 
outros materiais, onde a impressão da tela possível, estamparia, ou 
termografiar e tampoprinted.

Cores sólidos, cores spot:
Em situações onde eles podem se reproduzir em CMYK. Materiais como 
tecidos, metais e plásticos, em que a reprodução só é possível através 
de bordados, estampas e pintura.

Cores monocromáticos sólidos:
Esta é a opção final, quando a ele é possível utilizar apenas uma cor, 
qualquer que seja o tipo de materiais ou forma de reprodução.  Em tais 
situações, a marca vai usar as cores primárias corporativos,(pantone 
370) e sua alternativas, tanto positivos como negativos.  Outras opções, 
tais como metálico, gravura e marcação usando calor, são também 
possíveis.

 

1
1

2

3

284 P383 P

144 P

130 P

300 P

370 P

284 P367 P

144 P

130 P

300 P

Blanco

Fondo: 370 P

Fondo: 371 P

Fondo: 383 P

Fondo: gris

       
       Logotipo em CMYK
       Logotipo em pantone solid coated
       Logotipo em  monocromáticos

1

2

3
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SINALIZAÇÃO CORPORATIVA

6.1.1     Rótulos  acessos edifício  

6.1.2 Rótulos  de altura em edifícios

6.1.3  Placa exterior aço inoxidável / alumínio

6.1.4  Placa exterior vidro /metacrilato

6.1.5 Placa exterior em painel dibond (acm)

6.1.6 Vinis na porta de vidro

6.1.7  Letra em alto relevo em metacrilato recepção

6.1.8 Diretório de interior

6.1.9  Sistema de sinalização interior

6.1.10  Pictograma

6.1.11 Placa sinalização posto de trabalho

6.1.12  Placa com caracteres   

6.1.13  Totens entrada edifício/estacionamento   

6.1.14 Cartões  de segurança

6
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1

SECCIÓN TEXTO REALZADO E ILUMINACIÓNDESARROLLO FRONTAL

81

RÓTULOS  ACESSOS EDIFÍCIO  6.1.1SINALIZAÇÃO CORPORATIVA

1

2

3

Marquises superiores de acesso:
Todas as marquises, se forem com letras luminosas e recortadas sobre 
uma frontal curva ou plana, terão o formato: “LETRA ALFA”, um sistema 
que simplifica a carga visual frontal das abas que fixam os metacrilatos 
do símbolo e as letras, dando prioridade ao recorte da Marca. 
As frontais serão fabricadas em metacrilato, verde (370) para as letras e 
impresso em Digital em CMYK sobre vinil translúcido no caso do 
símbolo sobre um metacrilato translúcido. As caixas interiores serão 
fabricadas e reforçadas em aço inoxidável;  se o caixão recortado do 
rótulo for fabricado, será em alumínio, além de composite tipo Dibond 
(ACM). 
A iluminação será sempre em Leds, repartindo a carga de potência e a 
iluminação conforme as dimensões do rótulo e a altura desde o chão.

Plafons e rótulos pedestres:
Os plafons, como o exposto no exemplo, deverão ser contemplados 
como um elemento pedestre e exposto ao trânsito e à visão próxima 
das pessoas que têm acesso ao edifício. 
Situado na parede mais próxima ao acesso de pedestres, a caixa 
externa estará fabricada em aço inoxidável e a marca em metacrilato 
em relevo e iluminada com Leds.

Marquise superior circular 

Marquise superior plana 

Plafon luminoso pedestre  
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1

RÓTULOS  DE ALTURA EM EDIFÍCIOS6.1.2SINALIZAÇÃO CORPORATIVA

1

2

3

Rótulos em fachadas:
Todos os rótulos devem se adaptar à arquitetura do edifício e às 
normas urbanística de cada localidade. Em geral, podemos falar de aço 
inoxidável para caixas exteriores e reforços interiores, da mesma forma 
que para as fixações ou paralelas de sustentação.
As frontais das letras do logotipo serão em metacrilato de metila, 
aplicação exclusiva para IBERDROLA em verde 370 pantone. A frontal 
do símbolo pode ser em metacrilato ou em lona esticada, este 
acabamento dependerá do tamanho de fabricação deste elemento, em 
ambos os materiais a frontal será rotulada com vinil impresso em 
digital em CMYK ou impressa diretamente sobre o material em 
máquina plana. 
A iluminação será sempre com Leds, repartindo a carga de potência e a 
iluminação conforme as dimensões do rótulo e a altura.

Marca IBERDROLA:
O tipo de formato estará associado à posição, à altura e às caraterísticas 
do edifício e às normas. Em qualquer caso, a marca que representar a 
IBERDROLA em seus edifícios corporativos será a versão positiva, em 
vertical ou horizontal.

Rótulo superior em horizontal sobre vidro 

Rótulo vertical em fachada de alvenaria  

Rótulo sobre fundo canaletado em terraço 



PLACA EXTERIOR AÇO INOXIDÁVEL / ALUMÍNIO6.1.3

1

1

2

5 mm

5 mm

30 mm

30 mm

11

30 mm

30 mm

400 mm100 mm 100 mm

600 mm

400 mm
225 mm

57,5 mm

87,5 mm

2

SINALIZAÇÃO CORPORATIVA

Logotipo:
Versão corporativa (vertical) sólida. 

Placa exterior em aço inoxidável:
Placa de aço inoxidável escovado de 600x400mm de 5mm de 
espessura. Cantos arredondados raio 30mm. 
Instalação na parede com pino de rosca à parte traseira da placa.

Placa exterior em alumínio:
Placa de alumínio escovado de 600x400mm de 5mm de espessura. 
Cantos arredondados raio 30mm.
Instalação na parede com pino de rosca à parte traseira da placa.
Este tipo de placa apresenta dois acabamentos já testados, a sua única 
diferença está no peso, sendo mais leve o acabamento em alumínio.

Garantia:
Garantia de 5 anos desde a instalação pelo fornecedor.

Placa exterior em aço inoxidável / alumínio 

Composição da placa



PLACA EXTERIOR VIDRO /METACRILATOSINALIZAÇÃO CORPORATIVA 6.1.4

1

2

11

2

30 mm

30 mm

400 mm100 mm 100 mm

600 mm

400 mm
225 mm

57,5 mm

87,5 mm

Logotipo:
Versão corporativa (vertical) em negativo cores CMYK.

Placa exterior em vidro:
Vidro  3x3 mm transparente. Arredondar cantos: 600 x 400 mm.
Cantos arredondados raio 30 mm. 
Serigrafia pelo interior em quadricromia, além de branco, verde e prata. 
Montada sobre peça metálica de aço inoxidável 1,5mm. de 300 x 400 
mm com  acima e abaixo de 6 mm. Com orifícios embutidos para fazer 
a fixação na parede. 
A colocação do vidro sobre a peça metálica será realizada com adesivo 
dupla face e silicone.

Placa exterior em metacrilato:
Metacrilato transparente 3x3mm. Arredondar cantos: 600x400mm. 
Cantos arredondados raio 30 mm. Serigrafado pelo interior em 
quadricromia, além de branco verde e prata.

Garantia:
Garantia de 5 anos desde a instalação pelo fornecedor.

Placa exterior em vidro/Metacrilato

Composição da placa

1,5 mm

6 mm

300 mm

400 mm

3 mm

30 mm

30 mm

3 mm

30 mm

30 mm



PLACA EXTERIOR EM PAINEL DIBOND (ACM)SINALIZAÇÃO CORPORATIVA 6.1.5

1 Tamaño :
800x600mm, 600x400mm.

Tamanho:
800x600mm, 600x400mm.

Material:
DIBOND (ACM) composite de 2mm de espessura / painel com aba lateral 
dobrada em 90º de 50 mm/  lacada com pintura eletrostática em verde 
corporativo 370 Pantone ou RAL 60017.

O logotipo:
Versão vertical negativa / o logotipo será em vinil corte branco 3M ou 
similar / o símbolo impresso em CMYK em vinil corte da marca 3M ou 
similar / laminação de alta qualidade e proteção contra raios 
ultravioleta; o acabamento será acetinado.

Garantia:
Garantia de 5 anos desde a instalação pelo fornecedor.

Painel de DIBOND (ACM)  800x600mm

Painel de DIBOND (ACM) 600x400mm 

Composição
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250mm

50mm

50mm
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400 mm100 mm 100 mm

600 mm

400 mm225 mm

87,5 mm

87,5 mm

624 mm88 mm 88 mm

800 mm

600 mm
351 mm

124,5 mm

124,5 mm



VINIS NA PORTA DE VIDRO6.1.6

1 2 Logotipo: 
Versão vertical positiva da opção monocromática sólida, impressa em 
vinil/corte com efeito ácido de 50% em branco acetinado ou fosco. Vinil 
3M. 

Situação:
O logotipo será colocado somente nas portas de acesso de vidro, à 
altura dos olhos (1.700mm), centrada na largura da porta.
O símbolo será colocado na divisória de vidro (se existir) mais próxima à 
porta com seu corte correspondente na zona inferior apoiado no seu 
lado direito.

Tamanho: 
O tamanho do logotipo será sempre o mesmo (A3) e o do resto de 
elementos dependerá da arquitetura do acesso das portas e divisórias 
de vidro.

Garantia:
Garantia de 5 anos desde a instalação pelo fornecedor.

marcar em portas de vidro e entradas

outras possibilidades

símbolo da marca no acesso interior

símbolo da marca no acesso externo volumoso

acesso de segurança de sinalização
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SINALIZAÇÃO CORPORATIVA



1 Logotipo:
Versão vertical positiva ou negativa, símbolo serigrafado sobre vinil, 
cor CMYK.

Metacrilato:
Metacrilato transparente recortado e com os cantos polidos de várias 
espessuras, 3, 5 e 10 mm.
As versões do logotipo (positiva o negativa) sempre dependerão da cor 
da parede de fundo que houver. A versão positiva é sempre a principal 
ao colocar este elemento.

Tamanho:
Nem superior a 1.200 mm de comprimento e nem inferior a 700 mm, 
para que se consiga o efeito desejado.
Este elemento poderá variar em relação ao tamanho, dependendo 
sempre da parede escolhida.

Logotipo

Corpóreo (letra em alto relevo)

2

5 mm

3 mm

10 mm

LETRA EM ALTO RELEVO EM METACRILATO 
RECEPÇÃO

6.1.7SINALIZAÇÃO CORPORATIVA

1

2
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1 Logotipo: 
Versão horizontal positiva, serigrafia sobre vinil, cor CMYK.

Nome do Edifício:
Dialog Semibold 100 / 125 pt, caixa baixa (letra minúscula), alinhamento 
à esquerda, cor branca sobre verde corporativo Pantone 370 C/CMYK 
58.0.100.35.

Nome do Andar:
Dialog Semibold 95/100 pt, letra minúscula, alinhamento à esquerda, 
cor branca sobre Verde Pantone 383C. 

Nome do Departamento:
O nome do departamento deve ser escrito com a fonte Dialog Semibold 
85/90 pt em letra minúscula alinhado à  esquerda, cor branca sobre 
verde corporativo Pantone 370 C/CMYK 58.0.100.35.

Áreas Corporativas, Divisões e Unidades de Negócio:
Dialog Semibold, letra minúscula, alinhamento à esquerda, em cor 
branca sobre verde corporativo Pantone 370 C/ CMYK 58.0.100.35.

Unidades de Negócio com tratamento de Sociedade: 
Dialog Semibold, caixa-alta, alinhamento à esquerda, em cor branca 
sobre verde corporativo Pantone 370 C.

Aparência diretórios simples

Aparência dupla (Bilingue)

2

DIRETÓRIO DE INTERIOR6.1.8SINALIZAÇÃO CORPORATIVA

EDIFÍCIO CAMPINAS                 BUILDING CAMPINAS

Sala de Controle

Gerente de mudar

Conselho de Engenharia

Sala de Comunicações

Salão multiuso

Serviços Médicos

Oficinas e armazéns

Mensagens

Segurança

Estacionamiento

Control Room

Manager change

Engineering Council

Communications Room

Multipurpose Hall

Medical Services

Workshops and warehouses

Messages

Security

Parking

EDIFÍCIO CAMPINAS

TÉRREO
 Sala de Controle

 Gerente de mudar

 Conselho de Engenharia

 Sala de Comunicações

 Salão multiuso

 Serviços Médicos

 Oficinas e armazéns

 mensagens

 segurança

PRIMEIRO ANDAR
 Oicina comercial

 de vendas

 distribuição

 subestações



SISTEMA DE SINALIZAÇÃO INTERIOR6.1.9SINALIZAÇÃO CORPORATIVA

1
2
3
4
5
6

Corpo da placa: 
Placas de parede de perfil curvo INSERTZ 100, fabricados com perfil de 
alumínio anodizado prata INZ0002, o suporte permite a incorporação 
de papel, (pictograma ou texto), que irá protegido por um plástico de 
policarbonato transparente.

Perfil da placa: 
Constituídos por dois elementos, INSERTZ 100, plástico preto INZ0031.

Aplicação:
Será aplicada sobre uma parede ou divisória de vidro com parafusos ou 
adesivo em dupla face.

Garantia: 
A garantia de fabricação e de montagem dos diferentes elementos que 
compõem o conjunto da placa de sinalização será indefinido.

Especificações dos elementos, placa de 100 x 100 mm.

INSERTZ 100, Plástico Preto INZ0031.
INSERTZ 100, Anodizado Prata INZ0002 100 x 100 mm.
Rótulo impresso a ser aplicado, suporte impressão gráfica.
Plástico transparente protetor.
Parafusos estrela.
Ventosa.

1

1 2

3

4

5

6

Sinalização quadrada                                                                    Sinalização retangular 
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PICTOGRAMA6.1.10SINALIZAÇÃO CORPORATIVA

1

2

Dimensões:
100 mm de largura por 100 mm de altura.
Cromatismo:
As placas sempre devem ser de cor verde corporativo (Pantone 370 
CVC).
O pictograma ou símbolo gráfico deve ser aplicado em cor branca para 
aumentar o contraste e garantir a identificação.
Impressão
No material para a rotulagem devem ser utilizados acabamentos foscos 
ou acetinados. Recomenda-se vinil opaco com qualidade Scotchcal 
série 100.
Atribuição pictográfica
Todos os elementos pictográficos do gráfico corporativo serão propor-
cionados pelo departamento de Marca.
  

Medida pictograma 

Tipos de Pictogramas 

100 mm

100 mm
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100 m
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100 mm
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PLACA SINALIZAÇÃO POSTO DE TRABALHO6.1.11SINALIZAÇÃO CORPORATIVA

1

2

Sistema de codificação
1º linha: identifica o código do edifício e seu andar.
2º linha: identifica o tipo de localização e o número de localização do 
empregado.

Tamanho:
Salas de Reuniões (Placas 100 x 100 mm).
Escritórios, Postos de Trabalho (Placa 50x50 mm).

Cromatismo:
As placas devem ser sempre de cor verde corporativo (Pantone 370 
CVC) para a posição superior e verde claro (Pantone 383 CVC) para a 
zona inferior.

Tipografia:
Dialog SemiBold a 77 pt, caixa-alta, posicionado e alinhado central-
mente com respeito a cada posição (inferior ou superior).

Impressão
No material para a rotulagem devem ser utilizados acabamentos foscos 
ou acetinados para aumentar o caráter orgânico da marca. 
Recomenda-se vinil opaco com qualidade Scotchcal série 100.

Placa de sinalização Interna (medidas)

Exemplo de placas de sinalização interna
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Armazém de Medidas
X

Y

X

10
0 

m
m

Unidade Técnica 
de Manutenção
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PLACA COM CARACTERES   6.1.12SINALIZAÇÃO CORPORATIVA

1

2

Tamanho:
400 mm de largura por 100 mm de altura.

Cor:
Verde corporativo (Pantone 370 CVC/ CMYK 58.0.100.35) para o fundo 
da placa, cor branca para a tipografia.

Tipografia:  
Dialog SemiBold a 70-77 pt, letra minúscula,  posicionamento e 
alinhamento central com respeito ao fundo da placa.

Aplicação:
1º Opção sistema de sinalização INSERTZ 
2º Opção, placa de metacrilato com cantos arredondados.

Impressão:
No material para a rotulagem devem ser utilizados acabamentos foscos 
ou acetinados para aumentar o caráter orgânico da marca. 
Recomenda-se vinil opaco com qualidade 3M Scotchcal série 100.

Placas de codificação com caracteres em uma linha 

Placas de codificação com caracteres longos em duas linhas 
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TOTENS ENTRADA EDIFÍCIO/ESTACIONAMENTO   6.1.13SINALIZAÇÃO CORPORATIVA

1

2

3

Fabricado:
Em dibond (ACM) cor prata anodizada, com uma estrutura interior 
reforçada em aço inoxidável.

Cor:
Rotulagem com um fundo de vinil em verde corporativo Pantone 370 
CMYK:58.0.100.35.

Logotipo:
Versão negativa em relevo e fundo a cores (símbolo serigrafado e letra 
branca). 

Caracteres:
Serão colocados os caracteres “Edifício / Estacionamento” com vinil 
corte cinza/branco conforme o desenho.

Este elemento será realizado segundo o desenho do edifício pois 
deve-se adaptar ao mobiliário do mesmo.

Parte frontal do Totem

Parte lateral do Totem

Exemplos de Totens
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CARTÕES  DE SEGURANÇA6.1.14SINALIZAÇÃO CORPORATIVA

Tamanho:
Modelo / Tipo cartão de crédito  (85 x 54 mm)

Marca: 
Deve ser utilizada a versão CMYK da marca. O símbolo em versão 
negativa ou positiva.

Cor:
Em serigrafia: a marca, o símbolo e o fundo.

Tipografia  verso:
Empregado Fixo ou Temporário: Dialog Semibold 13 pontos.
Dados anexos: EXP "número de processo", EDIÇÃO E Nº T. 
Número do cartão": Dialog Semibold 9 pontos.

Tipografia  reverso: 
Dialog Semibold 7 pontos. 
 
*Somente serão produzidos e implementados pelas empresas 
designadas como fornecedores e que certifiquem o trabalho com a 
Direção de Segurança da IBERDROLA.  

  

Cartão de segurança para empregados com chip
C. de segurança para empresas contratadas com chip 
C. de segurança de visitas 
C. de segurança para empresas contratadas sem chip 
C. de segurança temporário para empregados 
C. segurança temporário para empresas contratadas 
Parte de trás do cartão para empregados 
Parte de trás do cartão para empresas contratadas 
Parte de trás do cartão de visitas



6.2.1     Distintivos principais / versão a cores

6.2.2 Distintivos secundários / versões sólidas

6.2.3  Distintivos / versões e cores

6.2.4  Elementos luminosos de sinalização exterior  

6.2.5 Elementos de sinalização exterior vitrina 

6.2.6 Mobiliário de um ponto comercial

6.2.7  Mobiliário de um ponto comercial

6.2.8 Mobiliário de um ponto comercial

6.2.9  Complementos de um ponto comercial

6.2.10  Decoração em paredes de um ponto comercial

6.2.11 Distribuição no andar dos elementos

6.2.12  Distribuição no andar dos elementos

6.2.13  Outros elementos

SINALIZAÇÃO COMERCIAL6
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Distintivo para local comercial colaborador com ponto da Iberdrola 
no interior
Poderá ser usado como distintivo em suas comunicações a clientes, 
papelaria própria, cartazes publicitários e sinalização, sempre junto 
com seus próprios elementos distintivos (logotipos / marcas 
comerciais). 

Distintivo para locais ou pessoal colaborador comercial (vendas, 
instaladores, serviços e manutenção).
Também poderá ser utilizado por aquelas pessoas que colaborem em 
trabalhos comerciais (equipe de vendas) ou como instaladores oficiais 
(eletricidade, gás, aquecimento, ar condicionado, etc.) e em serviços de 
manutenção. 

Compromissos
O uso destes distintivos deve estar supervisionado pela direção de 
gestão da marca e autorizado pela direção comercial que, por sua vez, 
incluirá esta cláusula com as condições necessárias nos contratos 
assinados com os canais, com os colaboradores e instaladores 
comerciais. A direção de segurança corporativa da Iberdrola estará 
também informada sobre as colaborações das sociedades e pessoas 
físicas que tenham estes distintivos.

Distintivo para local comercial colaborador com ponto da Iberdrola no 
interior
Distintivo para locais ou pessoal colaborador comercial (vendas, 
instaladores, serviços e manutenção)

DISTINTIVOS PRINCIPAIS / VERSÃO A CORES6.2.1SINALIZAÇÃO COMERCIAL
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Distintivo secundário em cores sólidas (sem degradação)
Somente se poderá usar como distintivo onde a opção a cores seja 
necessária e não seja viável a serigrafia.

Distintivo secundário monocromático (com uma tinta) para 
colaborador comercial com ponto de atenção ao cliente da Iberdrola.
Poderá ser usado como distintivo onde a opção a cores seja inviável. 

Distintivo secundário monocromático para colaborador comercial 
com ponto de atenção ao cliente da Iberdrola.
Poderá ser usado como distintivo onde a opção a cores seja inviável e 
seja recomendável pelo tamanho ou pelo próprio elemento (selos, 
gravuras e baixo relevos), sempre em verde 370, pantone, positivo ou 
em branco quando se optar pelo negativo. 

Distintivo secundário monocromático (com uma tinta) para pessoal 
colaborador comercial.
Poderá ser usado como distintivo onde a opção a cores seja inviável 
(bordados, estampas com uma tinta, etc.).

Distintivo secundário monocromático para pessoal colaborador 
comercial. 
Poderá ser usado como distintivo onde a opção a cores seja inviável e 
seja recomendável pelo tamanho ou pelo próprio elemento (selos, 
gravuras e baixo relevos).

Distintivo secundário em cores sólidas (sem degradações)
Distintivo secundário monocromático (com uma tinta) para 
colaborador comercial com ponto de atenção ao cliente da Iberdrola
Distintivo secundário monocromático para colaborador comercial com 
ponto de atenção ao cliente da Iberdrola
Distintivo secundário monocromático (com uma tinta) para pessoal 
colaborador comercial
Distintivo secundário monocromático para pessoal colaborador 
comercial

DISTINTIVOS SECUNDÁRIOS / VERSÕES SÓLIDAS6.2.2SINALIZAÇÃO COMERCIAL
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Distintivo principal
A versão principal sempre será a negativa em verde 370 pantone, e só 
se poderá colocar sobre branco e sobre cores claras que não dificultem 
a visualização.

Distintivos versão positiva
Estes distintivos só poderão ser usados quando as cores de fundo não 
forem brancas ou claras. Em qualquer caso, esta opção é secundária e 
se tiver que colocá-lo, recomenda-se usar com fundo verde, a versão 
principal sempre será a negativa em verde 370 pantone.

Distintivos versão positiva sobre preto
A versão positiva sobre preto não se recomenda (em princípio se 
recusa); esta opção será revisada de forma individual e só pode ser 
utilizada se a cor preta for a cor corporativa do colaborador e assim 
estiver normalizado.

Distintivos sobre fotografia quando o distintivo tiver que estar sobre 
foto (publicidade).
Cada peça será considerada de forma pessoal, tendo em conta a 
premissa da cor ou da intensidade da fotografia antes de escolher a 
versão.

Distintivo principal

Distintivos versão positiva

Distintivos versão positiva sobre preto

Distintivos sobre fotografia quando o distintivo tiver que estar sobre 
foto (publicidade)

DISTINTIVOS / VERSÕES E CORES6.2.3SINALIZAÇÃO COMERCIAL
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Rótulo luminoso exterior (800x600mm):
Dupla face, construído em estrutura de alumínio extrudido qualidade 
6063T5 e estrutura lacada em pó epóxi de poliuretano, RAL6017. As 
partes frontais em metacrilato, de 3 mm de espessura, branco 
translúcido e rotuladas em vinil auto-adesivo, cor verde corporativo 
370P, com proteção.  
O logotipo em versão vertical/negativa impressa em CMYK sobre 
vinil/corte de alta qualidade e proteção/acabamento verniz UV.  
Interior com kit de equipamento elétrico alta gama.

Rótulo luminoso interior (1000x300mm):
Dupla face, construído da mesma forma que o rótulo luminoso 
exterior. O logotipo em versão horizontal/negativa impressa em CMYK 
sobre vinil/corte de alta qualidade e proteção, acabamento verniz UV. 
Interior com kit de equipamento elétrico alta gama. 
Outros formatos de sinalização 
Quando o colaborador oferece uma rotulagem em seu próprio rótulo, 
será adotada a solução que figurar na imagem 3, nunca será mais do 
que 1/3 do total do rótulo.

Garantia:
2 anos para a instalação do rótulo pelo fornecedor, incluindo a 
iluminação interior e os materiais de metacrilato, 5 anos para os 
materiais de revestimento, pintura, vinil impresso ou não.

Rótulo luminoso exterior (800x600mm)

Rótulo luminoso interior (1000x300mm)

Outros formatos de sinalização

ELEMENTOS LUMINOSOS DE SINALIZAÇÃO 
EXTERIOR  
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Notícia

ELEKTRO um dos transportadores pricipales

 energia Sau Paulo, em seu compromisso 

de serviço e atenção, está fazendo visitas 

pessoais para discutir abastecimento de 

energia, os nossos colaboradores agentes 

 um dos nossos agentes irão visitar os 

funcionários em casa esta semana para 

propor soluções eficientes.

 Agradecemos a sua cooperação
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Adesivo fixo dupla face (420x297mm) 
Adesivo para vidro, com os cantos arredondados, uma composição 
opaca de vinil da marca 3M ou similar branco+prata+branco, impresso 
em digital em CMYK, conforme desenho e laminação em alta qualidade 
acetinado com proteção.

Adesivo fixo dupla face (420x297mm) 
Igual que o anterior mas com os caracteres “Colaborador oficial”. Estes 
elementos podem estar em duas ou mais línguas.

Suporte para informação dupla face (297x210mm) 
Sistema de faixas magnéticas com acabamento exterior a cores 370, 
personalizado com logotipo e texto genérico do conteúdo, estas faixas 
devem conter adesivo transparente para vidro e poder ser colocadas 
nas vitrinas, devem ter os cantos arredondados; este formato A4 deve 
cobrir os elementos informativos, anúncios e horários.

Pôster dupla face (840x590mm) 
Sistema igual que o anterior para informação; este formato deve cobrir 
elementos de cartazes publicitários da empresa.

Garantia  
2 anos para os materiais de metacrilato e ímanes, 5 anos para os 
materiais de revestimento, pintura, vinil impresso ou não.

Adesivo fixo dupla face (420x297mm)

Adesivo fixo dupla face (420x297mm)

Suporte para informação dupla face (297x210mm)

Pôster dupla face (840x590mm)

ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO EXTERIOR 
VITRINA 
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Inverno / 16 de Setembro a 31 de Maio

Manhãs

                 Segunda a Sexta: 08:45 a13: 00

Tardes

                   Segunda a Quinta 15:00-17:00

 Verão / 1 junho - 15 setembro

 Manhãs

                  Segunda a quinta: 8:30-14:00

                 Sexta-feira: 8:30-13:00

Horas de serviço dos clientes
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Mesa de escritório (1800x800x750mm) 
O tampo e a saia da mesa de escritório estão fabricados em MDF. O 
book estará fabricado em MELANINA com cantos de PVC e acabamento 
cinzento/prata RAL 9006, este elemento é transparente para suportar 
no seu interior o equipamento informático, além disso possui duas 
baldas (também em melanina), uma fixa que fortalece a estrutura e 
uma móvel, fixada às paredes internas. A medida da mesa é de 
1800x800x750. Esta saia frontal tem a forma do símbolo do logotipo, 
suas cores estão impressas diretamente sobre o MDF, com proteção 
verniz UV e cortada com a própria forma do símbolo.

Balcão (1500x650x350mm) 
O balcão superior consta de um sobre-tampo e de uma parte frontal em 
forma de "U", as duas peças estão fabricadas em MDF e envernizadas 
com laca RAL 9006. Esta frontal está perfurada com círculos fabricados 
com máquina de controle alfanumérico. Este balcão é agregado sobre o 
tampo da mesa. 

Garantia 
2 anos para os móveis uma vez instalados e 5 para a impressão do 
símbolo do logotipo na saia da mesa.

Mesa de escritório (1800x800x750mm)

Balcão (1500x650x350mm)

MOBILIÁRIO DE UM PONTO COMERCIAL6.2.6SINALIZAÇÃO COMERCIAL
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Armação simples (900x1800x20mm) 
Armação de tubo de alumínio, forma um quadro de dimensões 
900x1800mm. A frente está composta por uma placa de metacrilato 
transparente de 2mm de espessura, impressa diretamente em cor 
Pantone 370. A armação tem uma forma curva no sentido horizontal.

Armação simples com suportes de publicidade (900x1800x20mm) 
É a mesma armação simples descrita anteriormente com um sistema 
de tensão em duas faces para colocar cartazes publicitários. Estas 
pinças fixam um cartaz de papel de 590x840mm (2a).

Armação simples com logotipo (900x1800x20mm) 
É a mesma armação simples descrita anteriormente e sobre esta se 
porá o logotipo em versão vertical/negativa impressa em CMYK sobre 
vinil/corte com uma dimensão não inferior a 660mm de largura por 
300mm.

Base para armação simples independente  (1200x300mm)
Base de alumínio anodizado prata de 2 mm de espessura.

 

Peças metálicas de união para armações (140x40mm)
Estas armações são unidas por meio de peças metálicas de alumínio 
anodizado de 4 mm de espessura (1a).

Garantia:
2 anos para  as armações e seus elementos uma vez instalados, e 5 para 
a impressão do logotipo e a cor impressa dos metacrilatos.

Armação simples (900x1800x20mm) 
Armação simples com suportes de publicidade (900x1800x20mm) 
Armação simples com logotipo (900x1800x20mm)
Base para armação simples independente (1200x300mm)
Peças metálicas de união para armações (140x40mm)

MOBILIÁRIO DE UM PONTO COMERCIAL6.2.7SINALIZAÇÃO COMERCIAL
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Cadeira para pessoal comercial
Poltrona semi-direcional ergonômica. 

Cadeira cliente 
Cadeira fixa para coletividades de quatro pés. Está formada por uma 
estrutura metálica. Lacada em cor verde corporativo 370P. Modelo de 
cadeira facilmente empilhável. 

Book com gavetas e rodas (450x450x585mm) 
Está formado por uma estrutura em MELANINA com cantos de PVC, 
com uma espessura de 18mm, que contem uma gaveta simples e uma 
gaveta arquivo, as duas corrediças, também são fabricadas em 
MELANINA e todo o conjunto é cinza/prata (o mais parecido ao RAL 
9006). Tem quatro rodas de cor preta. 

Porta-folhetos para armação simples  (110x190mm)
Porta-folhetos em metacrilato de metila transparente de três 
milímetros, com compartimento para folhetos, colocado com dupla 
face.

Garantia 
 2 anos para os móveis e seus elementos uma vez instalados.

Cadeira para pessoal comercial

Cadeira cliente

Book com gavetas e rodas (450x450x585mm)

Porta-folhetos para armação simples (110x190mm)

MOBILIÁRIO DE UM PONTO COMERCIAL6.2.8SINALIZAÇÃO COMERCIAL
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Cargo
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Porta-folhetos de mesa (310x113x90x75mm) 
Em metacrilato de metila transparente de três milímetros, modelo “a” ou em 
papelão verde 370 P, modelo “b”. 
Modelo “a”: com quatro compartimentos para folhetos de 110x190mm, com 
logotipo "Iberdrola" na parte superior, gravado no próprio metacrilato.
Modelo “b”: com a mesma medida de altura e largura (310x113mm) do modelo 
“a” mas com um só compartimento de 110x190mm, e a marca estampada numa 
só cor, branca.
Display de mesa identificativo 
Em metacrilato transparente de 2mm de espessura, feito com dobra de uma 
peça de 210mmx250mm; dobrada de tal forma que tenha uma base de 50mm, 
uma frontal de 84mm com uma inclinação de 25º e uma parte posterior 
dobrada sobre a frontal de 76mm, de tal forma que se possa colocar um papel 
de 80x250mm no interior da dobra, com um comprimento total de 250mm.
O fundo deste papel será de cor verde IBERDROLA/P370, com a marca 
IBERDROLA negativa em cor CMYK e formato vertical, o texto descritivo em 
Dialog Semibold para o nome e sobrenomes 40/45pt, em cor branca e para o 
cargo Dialog light 30/35pt cor branca.
Porta-folhetos de chão (300x1200mm) 
Em metacrilato de metila transparente de 8 milímetros, com dois 
compartimentos para folhetos de 110x190mm, com logotipo "Iberdrola" na sua 
parte superior, gravado no próprio metacrilato. Sobre uma peça original de 
3.500x300mm será dobrada 3 vezes: 300mm (1ªbase) x 300 (inclinação para 
frente com ângulo de 45º) x 1.200 (frontal dobrada para trás em 25º), originando 
uma altura total da peça de 1400mm, uma largura 300mm e um fundo de 300 
mm na sua base. Uma peça triangular de metacrilato com os ângulos exatos e 
uma medida de 200x230x140mm e uma espessura de 15mm será unida com 4 
parafusos inoxidáveis em dois de seus cantos com a peça principal para 
assegurar estabilidade, dois acima e dois na sua parte inferior. 
Lajotas para solo (495x495mm)
Lajotas para solo, da casa TARKETT ou similar, construídas em PVC linoleum XF 
de 3mm de espessura, acabamento anti-derrapante e proteção UV. Instalado no 
solo com adesivo de dupla face especial para forrações.  
Cores: Cor verde IBERDROLA 370P: ANISE - REF: 1877 095. Cor verde secundária 
371P: GREEN ESCURO - REF: 1877 050.
Garantia  2 anos para os elementos uma vez instalados.

Porta-folhetos de mesa

Display de mesa identificativo 

Porta-folhetos de chão

Lajotas para solo 
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Paredes em verde corporativo
Diante da possibilidade de personalizar a parede com uma ou várias 
cores, a cor dominante seria o pantone 370 (RAL: 6017).

Logotipo corpóreo (em alto relevo)
Em metacrilato transparente, formato vertical negativo, a altura 
mínima de toda a peça na parede será de 1.600mm.
Tamanhos: 384x840mm com uma espessura de 3mm//685x1500mm 
com uma espessura de 5mm. 

Textos  corporativos 
“www.iberdrola.com”: 129x1500mm,“Queremos ser a sua energia”: 
158x1800mm. A altura mínima de toda a peça na parede será de 
1.600mm para a base do texto.

Caixa de correio de sugestões 
Caixa em metacrilato de metila, criada a partir de uma aplicação opaca 
100% em verde 370 pantone, de 3 mm de espessura e medidas 
exteriores de 220 x 76 x 306mm.

Outro tipo de decoração
Na decoração recomenda-se usar motivos fotográficos relacionados 
com a natureza ou elementos ecológicos.

Garantia
2 anos para  os  elementos uma vez instalados e 5 para a impressão dos 
vinis.

Paredes em verde corporativo

Logotipo  corpóreo (alto relevo)

Textos  corporativos 

Caixa de correio de sugestões

DECORAÇÃO EM PAREDES DE UM PONTO 
COMERCIAL
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2700x2250mm: 6.075m2 4050x3150mm: 12,75m2

3150x3150mm: 9,92m2

3150x3150mm: 9,92m2
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Espaços mínimos
Estará condicionada pelo espaço físico, não é necessário que os 
elementos tenham uma quantidade fixa, mas sim o mínimo 
recomendado.

Tamanho mínimo para um ponto individual
Este é o tamanho mínimo com uma só mesa/balcão de atenção ao 
cliente, incluindo ou não uma zona de espera. 

Tamanho mínimo recomendado para um ponto individual
Este é o tamanho mínimo recomendado com uma só mesa/balcão de 
atenção ao cliente; neste caso é possível ter uma zona de espera 
situada em qualquer zona, exceto na parte de trás. 

Tamanho mínimo para um ponto duplo
Este é o tamanho mínimo com duas mesas/balcões de atenção ao 
cliente, incluindo uma zona de espera. 

Tamanho mínimo recomendado para um ponto duplo
Este é o tamanho mínimo para um Ponto Comercial com duas 
mesas/balcões de atenção ao cliente, incluindo uma zona de espera. 
Neste caso, tanto os elementos como a sua distribuição são mais livres, 
espaçosos e racionais.

Espaços mínimos

Tamanho mínimo para um ponto individual

Tamanho mínimo recomendado para um ponto individual

Tamanho mínimo para um ponto duplo

DISTRIBUIÇÃO NO ANDAR DOS ELEMENTOS6.2.11SINALIZAÇÃO COMERCIAL
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lberdrola. La energía para seguir avanzando.
En lberdrola hemos tomado la fuerza del viento, la solidez de la tierra
y la tranquilidad del agua para generar la energía que el mundo necesita.
Una fuerza que lberdrola transforma en energía para que el mundo real,
donde viven nuestros más de 27 millones de clientes, siga avanzando.

3.1

2.1

1.1

1.2

2.2

3.2

1

2

3

Espaços recomendados amplos
Se houver necessidades comerciais maiores em relação ao espaço e à 
atenção, recomenda-se distribuir as zonas com uma área de respeito 
mínima de 1m. É importante gerar uma sensação de transparência e 
ordem, os espaços mais translúcidos ajudam.

Espaço de atenção comercial - modelo A
Este é o mais amplo, com possibilidade de duas mesas (ou três), ou 
também incluir um ou mais balcões de atenção ao cliente; a gestão da 
zona de espera é maior do que outros modelos, pode estar distribuída 
lateralmente, em frente (sempre com uma distância mínima que 
permita intimidade na atenção e não dificulte a passagem) ou num 
canto.

Espaço de atenção comercial - modelo B
Este é um modelo de ponto comercial médio, com uma ou duas mesas 
e um balcão de atenção ao cliente; a gestão da zona de espera é algo 
menor que no modelo a. 

Espaço de atenção comercial - modelo C
Este modelo de ponto comercial só tem uma mesa ou um balcão de 
atenção ao cliente; a gestão da zona de espera é a menor. 

Gestão
Não se recomenda diminuir os espaços de atenção e espera pois a 
sensação e especialmente a atenção são muito incômodas.

Espaço de atenção comercial 

Modelo A

Modelo B

Modelo C

DISTRIBUIÇÃO NO ANDAR DOS ELEMENTOS6.2.12SINALIZAÇÃO COMERCIAL

1

2

3



1

3

Ponto de Apoio ao Cliente

Rua e número de código postal e cidade
 Telefone 000 00 00 00, Fax 000 00 00 00

nome@nome.es

Rua e número de código postal e cidade
 Telefone 000 00 00 00, Fax 000 00 00 00

nome@nome.es

Ponto de Apoio
ao Cliente

Rua e número de código postal e cidade
 Telefone 000 00 00 00, Fax 000 00 00 00

nome@nome.es

00 - mês - 2012

Ponto de Apoio
ao Cliente

2

1

2

3

Selos circulares
Tamanho máximo 50mm de diâmetro e mínimo 30mm,  conteúdo fixo, 
a tinta deve ser verde.

Selos retangulares
Existem muitos tamanhos standard, mas o tamanho mínimo é 
40x25mm; neste tipo de selo o conteúdo pode ser fixo ou com a data 
variável. A posição do logotipo e o conteúdo são como se mostra na 
imagem e não podem ser alterados. A tinta deve ser verde.

Merchandising e elementos corporativos de escritório
Elementos promocionais: balas, mousepads, elementos de escritura 
corporativos e uma identificação corporativa da pessoa que atende o 
cliente (fita para cartão identificativo). 

Gestão
Em qualquer dos casos descritos nesta página, a decisão de escolher os 
elementos é de competência da direção comercial; para a adaptação e 
as especificações dos elementos será a direção de gestão da marca 
(gestionmarca@elektro.com) que se encarregará de proporcionar os 
arquivos digitais necessários.

Selos circulares

Selos retangulares

Merchandisisng e elementos corporativos de escritório

OUTROS ELEMENTOS6.2.13SINALIZAÇÃO COMERCIAL

Ponto de Apoio
ao Cliente



6.3.1     Placas de sinalização exterior em acessos

6.3.2 Painel de sinalização exterior em acessos

6.3.3  Painel de sinalização exterior em acessos

6.3.4  Sinal exterior direcional/informativo 

6.3.5 Painéis de sinalização externa

6.3.6 Painéis de sinalização externa de obra 

6.3.7 Sinalização exterior em subestações

6.3.8  Tampas de bueiro 

6.3.9 Sinalização de aerogeradores

6.3.10  Painéis informativos de sinalização externa em parques eólicos

6.3.11 Painéis de sinalização preventivos em parques eólicos

6.3.12 Painéis de sinalização preventivos em parques eólicos II

6.3.13 Sinalização externa em central geração

SINALIZAÇÃO INDUSTRIAL6
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Tamanhos: 
(800x600mm, 600x400mm)

Material:
DIBOND (ACM) composite de 2mm de espessura, colocada no painel de 
acesso com os cantos arredondados e perfurados e fixada com lacre de 
segurança.
 
Cor:
Verde corporativo 370 Pantone ou RAL 6017.

Logotipo:
Versão vertical negativa.
O logotipo será em vinil corte branco 3M ou similar.
O símbolo impresso em CMYK em vinil corte da marca 3M ou similar. 
Laminação de alta qualidade e proteção contra raios UV; o acabamento 
será acetinado.

GARANTIA  
5 anos desde a instalação pelo  fornecedor.

Placa de 800x600mm

Placa de 600x400mm

Altura máxima de colocação da placa

PLACAS DE SINALIZAÇÃO EXTERIOR EM
ACESSOS
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Tamanhos: 
(800x600mm, 600x400mm)

Material:
DIBOND (ACM) composite de 2mm de espessura, painel com aba lateral 
dobrada em 90º de 50mm.

Cor:
Verde corporativo 370 Pantone ou RAL 6017 .

Logotipo:
Versão vertical negativa 
O logotipo será em vinil corte branco 3M ou similar.
O símbolo impresso em CMYK em vinil corte da marca 3M ou similar.
Laminação de alta qualidade e proteção contra raios UV; com 
acabamento acetinado.

GARANTIA 
 7 anos desde a instalação pelo  fornecedor.

Painel de 800x600mm 

Painel de 600x400mm 

Altura máxima de colocação do painel 

PAINEL DE SINALIZAÇÃO EXTERIOR EM
ACESSOS

6.3.2SINALIZAÇÃO INDUSTRIAL

3
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Tamanhos:  (1300X400mm)

Material:
DIBOND (ACM) composite de 2mm de espessura, painel com aba lateral 
dobrada em 90º de 50mm. 

Cor:
Verde corporativo 370 Pantone o RAL 6017 

Logotipo:
Versão vertical negativa.
O logotipo será em vinil corte branco 3M ou similar.
O símbolo impresso em CMYK em vinil corte da marca 3M ou similar.
Laminação de alta qualidade e proteção contra raios UV; com 
acabamento acetinado.

Texto:
Tipografia: Dialog Semibold, letra minúscula, alinhamento à esquerda, 
cor branca.
Tamanho: o tamanho do texto onde se escreve o nome da instalação 
deve ser o dobro que o do tipo de instalação.  
O pacote de texto não deve ser maior que a largura do logotipo.

GARANTIA  
7 anos desde a instalação pelo  fornecedor.

Painel de 1300x400 mm

Altura máxima de colocação do painel

6.3.3SINALIZAÇÃO INDUSTRIAL PAINEL DE SINALIZAÇÃO EXTERIOR EM
ACESSOS
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Tamanhos:  (1500X400mm / 2000x400mm)

Detalhe da rotulagem:

Fundo: PANTONE 370C CMYK 58.0.100.35
Logotipo: CMYK versão negativa horizontal.
Texto: Tipografia Dialog Semibold, alinhamento justificado, em branco.
Linhas: a espessura de linha será de 5mm em branco.

Material:

Placa: Alumínio em chapa laminada e galvanizada de 2mm de 
espessura UNE 38114
Impressão cor: Serigrafia em PANTONE 370 CMYK 58.0.100.35 RAL 6017

GARANTIA: 
todo o processo de produção e de aplicação deve garantir pelo menos 6 
anos de consistência e
resistência à exposição ao mau tempo para as cores e o próprio vinil 
adesivo.

Versão 1

Versão 2

Versão 3

6.3.4SINALIZAÇÃO INDUSTRIAL SINAL EXTERIOR DIRECIONAL/INFORMATIVO 
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Tamanhos: (3000x2100mm)

Caraterísticas:
O painel tem dois suportes verticais com uma altura total de 5,12 m e 
sobre eles vão montados uma ou duas placas canaletadas de 
dimensões 3,00 x 2,10m.

Cor:
Verde corporativo 370 Pantone ou RAL 6017 

Logotipo:
Versão vertical negativa 
O logotipo será em vinil corte branco 3M ou similar
O símbolo impresso em CMYK em vinil corte da marca 3M ou similar. 
Laminação de alta qualidade e proteção contra raios UV; com 
acabamento acetinado.

Texto:
Tipografia: Dialog Semibold, letra minúscula, alinhamento à esquerda, 
cor branca.
Tamanho: o tamanho do texto onde se escreve o nome da instalação 
deve ser o dobro que o do tipo de instalação.  
O pacote de texto não deve ser maior que a largura do logotipo.

GARANTIA  
7 anos desde a instalação pelo fornecedor.

Painel  do logotipo

Painel  do logotipo e texto

Painel de 3000x2100mm

6.3.5SINALIZAÇÃO INDUSTRIAL PAINÉIS DE SINALIZAÇÃO EXTERNA

12 lamas 
de 175mm



CONSTRUCCIÓN 

Lorem ipsum / adipiscing

PROMOTOR:

ELEKTRO, S.A.

ENGENHARIA E DIREÇÃO DA OBRA:

ELEKTRO, S.A. / 
IBERDROLA INGENIERÍA 
Y CONSTRUCCIÓN, S.A.U.
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Tamanhos: (1400x2100mm)
  
Caraterísticas:
O painel tem dois suportes verticais com uma altura que depende dos 
elementos tipo painel que tenha ou não diante, e sobre eles vão 
montados uma ou duas placas canaletadas de 175mm da dimensão 
escolhida ou 1400x2100m.

Cor:
Verde corporativo 370 Pantone ou RAL 6017.

Logotipo:
Versão vertical positiva sobre onda branca.
O cartaz será em vinil impresso em CMYK 3M ou similar. Laminação de 
alta qualidade e proteção contra raios UV; com acabamento acetinado.

Texto:

Tipografia: Dialog Semibold, caixa-alta, alinhamento à esquerda e cor 
branca para as sociedades e os fornecedores, Dialog Regular para os 
enunciados.
Tamanho: o tamanho do texto dependerá do tamanho do painel 
escolhido.  

GARANTIA  
7 anos desde a instalação pelo  fornecedor.

Painel  com logotipo

Cotas e instalação de um painel de 1400x2100mm

6.3.6SINALIZAÇÃO INDUSTRIAL PAINÉIS DE SINALIZAÇÃO EXTERNA DE OBRA 
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Tamanhos: (2000x2000mm,  2300x2300mm)

Cor:
Verde corporativo 370 Pantone ou RAL 6017 

Logotipo:
Versão vertical negativa 
O logotipo será em vinil corte branco 3M ou similar.
O símbolo impresso em CMYK em vinil corte da marca 3M ou similar. 
Laminação de alta qualidade e proteção contra raios UV; com 
acabamento acetinado.

GARANTIA 
7 anos desde a instalação pelo fornecedor.

Sinalização exterior em subestações

6.3.7SINALIZAÇÃO INDUSTRIAL SINALIZAÇÃO EXTERIOR EM SUBESTAÇÕES
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Modelos: 
Existem 3 tipos de tampas normalizadas: T1 (calçadas / zonas 
pedestres e ajardinadas) - T2 (calçadas / estacionamentos de veículos 
não pesados / zonas pedestres e ajardinadas) - T3 (ruas / estradas, 
incluído o tráfico pesado).

Tamanho da marca ELEKTRO: 
T: 237x107mm / T2: 237x107mm / T3: (SÍMBOLO DA MARCA) 
175x151mm.

Logotipo: 
versão vertical sólido e símbolo da marca em sólido.

Produção: 
as tampas e molduras circundantes serão fabricadas com fundição de 
grafite esferoidal tipo FGE 50-7, conforme UNE 36 118; os logotipos 
terão um sobre-relevo de 4mm, todas as tampas e molduras serão 
fornecidas com um acabamento de pintura betuminosa preta.

Encaixe e tamanho da marca ELEKTRO em Tampas T1

Encaixe e tamanho da marca ELEKTRO em Tampas T2

Encaixe e tamanho da marca ELEKTRO em Tampas T3

6.3.8SINALIZAÇÃO INDUSTRIAL TAMPAS DE BUEIRO 
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Modelos: GAMESA G8x (G80, G83, G87 e G90)

Tamanho da marca ELEKTRO: 
(1800x8180mm)

Logotipo: 
versão horizontal positiva.

Produção: 
a marca ELEKTRO será aplicada em vinil corte, impressa em CMYK 3M 
ou similar acetinado, com acabamento envernizado ou laminação de 
alta qualidade e proteção contra os raios UV. Se houver outra marca, 
como  Gamesa por exemplo, ou a de outro sócio em Joint Venture, 
seguirão as mesmas especificações em relação à qualidade e ao 
acabamento.

Aplicação: 
recomenda-se aplicar os vinis da nacelle na mesma fábrica, num 
ambiente livre de material disperso no ar e nas condições de 
temperatura ambiente recomendadas pelo fabricante do material 
adesivo.

Colocação: 
a colocação será centrada horizontal e verticalmente por meio de uma 
planilha em corte proporcionada pela empresa que tiver produzido o 
material, em cada lado da nacelle, tendo cuidado de não exceder as 
zonas de montagem da mesma. Se houver outro sócio, será colocado 
no outro lado da nacelle. No caso da Gamesa, caso seja colocado, será 
na parte posterior.

Garantia: 
10 anos desde para o material de vinil, tanto em adesivo, cor e proteção 
deste, bem como na instalação.

Encaixe e tamanho da marca ELEKTRO 

Encaixe e tamanho da marca GAMESA

6.3.9SINALIZAÇÃO INDUSTRIAL SINALIZAÇÃO DE AEROGERADORES
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Tamanho: (4000x2800mm)

Caraterísticas:
O painel tem dois suportes verticais com uma altura total de 4,90 m e 
sobre eles vão montados uma ou duas placas canaletadas de 
dimensões 4,00 x 2,80m.

Cor:
Fundo verde corporativo 370 Pantone ou RAL 6017. 

Logotipo: 
versão vertical positiva sobre onda corporativa branca. 
Todo o conjunto será impresso em CMYK em vinil da marca 3M ou 
similar.
Laminação de alta qualidade e proteção contra raios UV; com 
acabamento acetinado.

Texto (dependendo do desenho escolhido):

Tipografia: Dialog Semibold e regular, letra minúscula/alta, 
alinhamento à esquerda.

Tamanho: o tamanho do texto onde se escreve o nome da instalação 
deve ser pelo menos o triplo que o conteúdo informativo.  
O pacote de texto não deve ser maior que a largura do logotipo.

GARANTIA  
7 anos desde a instalação pelo  fornecedor.

Painel Informativo da ELEKTRO

Painel Informativo conjunto da ELEKTRO e de outra Sociedade

Painel de 4000x2800mm

6.3.10SINALIZAÇÃO INDUSTRIAL PAINÉIS INFORMATIVOS DE SINALIZAÇÃO 
EXTERNA EM PARQUES EÓLICOS

18 lamas de 175mm
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VISITANTE

A permanência do público não autorizado 
perto dos aerogeradores não é aconselhável 
pelo risco de diversas circunstâncias tais 
como a realização de trabalhos de 
manutenção, desprendimento de gelo, 
queda de raios ou quaisquer outras 
ocorrências. Da mesma forma, as 
precauções devem ser máximas para evitar 
incêndios, e ser especialmente cuidadosos 
com o meio ambiente.

PRECAUÇÃO

Projeção de cascalhos.
Velocidade máxima permitida.
Curvas perigosas.
Com temperaturas inferiores a 0ºC, possível 
desprendimento de gelo das pás.
Não permanecer num raio de 120m dos 
aerogeradores.
No caso de tempestade, afastar-se 
imediatamente do parque.
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3000m
m

2x70:140

20

Tamanho: (1200x1000mm)

Caraterísticas:
 Painel duplo Dibon de 2 mm de espessura com asa de 70 mm., unidas 
por 4 peças de metal em “L” de alumínio de 2mm de espessura, 
96x40x40mm, unidas por parafusos e afins ao poste, métrica 20  (AISI 
304).

Cor:
Fundo verde corporativo 370 Pantone ou RAL 6017.

Logotipo: 
versão vertical positiva sobre onda corporativa branca. 
Todo o conjunto será impresso em CMYK em vinil da marca 3M ou 
similar.
Laminação de alta qualidade e proteção contra raios UV; com 
acabamento acetinado.

Texto (dependendo do desenho escolhido):

Tipografia: Dialog Semibold e regular, letra minúscula/alta, 
alinhamento à esquerda.

Tamanho: o tamanho do texto onde se escreve o nome da instalação 
deve ser pelo menos o triplo que o conteúdo informativo.  
O pacote de texto não deve ser maior que a largura do logotipo.

GARANTIA 
7 anos desde a instalação pelo fornecedor.

Caraterísticas painel preventivo da ELEKTRO

Medidas do painel  

Sistema de montagem de um painel

6.3.11SINALIZAÇÃO INDUSTRIAL PAINÉIS DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVOS EM 
PARQUES EÓLICOS
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VISITANTE

A permanência do público não autorizado 
perto dos aerogeradores não é aconselhável 
pelo risco de diversas circunstâncias tais 
como a realização de trabalhos de 
manutenção, desprendimento de gelo, 
queda de raios ou quaisquer outras 
ocorrências. Da mesma forma, as 
precauções devem ser máximas para evitar 
incêndios, e ser especialmente cuidadosos 
com o meio ambiente.

PRECAUÇÃO

Projeção de cascalhos.
Velocidade máxima permitida.
Curvas perigosas.
Com temperaturas inferiores a 0ºC, possível 
desprendimento de gelo das pás.
Não permanecer num raio de 120m dos 
aerogeradores.
No caso de tempestade, afastar-se 
imediatamente do parque.
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Tamanho: (1200x1000mm)

Caraterísticas:
Uma única peça maciça de madeira de ELONDO ou similar (IPÊ, EYOUM 
ou composite de BAMBU) que se caracteriza por uma extraordinária 
dureza e durabilidade ao mau tempo, de 32 mm de espessura unido 
por 2 peças metálicas em “U” de alumínio de 2mm de espessura, de 
100x100x100mm, unidas por parafusos e afins, métrica 20 (AISI 304), 
que fixam a peça de ELONDO ao poste.
O poste será envernizado com duas camadas de verniz para exterior de 
alta resistência.

Logotipo: versão vertical positiva sobre onda corporativa branca. 
Impresso digital direta sobre a peça de madeira, em CMYK com duas 
camadas de branco prévias em máquina plana, com acabamento 
verniz fosco e proteção solar UV.

Texto (dependendo do parágrafo escolhido):

Tipografia: Dialog Semibold e regular, letra minúscula/alta, 
alinhamento à esquerda.

Tamanho: o tamanho do texto onde se escreve o tipo da instalação 
deve ser pelo menos o triplo que o conteúdo informativo.  
O pacote de texto não deve ser maior que a largura do logotipo.

GARANTIA 
7 anos desde a instalação pelo fornecedor

Caraterísticas painel preventivo da ELEKTRO

Medidas do painel  

Sistema de montagem de um painel

6.3.12SINALIZAÇÃO INDUSTRIAL PAINÉIS DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVOS EM 
PARQUES EÓLICOS II
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Tamanhos:
Dependem do espaço gerado pela arquitetura do edifício. Em qualquer 
caso, sempre adequados, respeitando uma área de perímetro, assumir 
a posição de ser dentro do retângulo verde.

Material:
Dibond prato ou bandeja, ou vinil para aplicações no exterior 
diretamente para a fachada.

Cor:
 Corporate Green Pantone ou RAL 6017 370.

Logo:
Versão horizontal negativo logotipo será branco vinil 3M ou tribunal 
semelhante símbolo impresso em CMYK Vinil corte 3M ou similar
laminação de alta qualidade e acabamento de proteção UV é de cetim.

GARANTIA 
7 anos a partir da instalação pelo fornecedor.

Áreas de respeito e status de Marca IBERDROLA

A posição no mapa

Exemplos de aplicação na geração de energia

6.3.13SINALIZAÇÃO INDUSTRIAL SINALIZAÇÃO EXTERNA EM CENTRAL
 GERAÇÃO
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6.4.1     Capacete

6.4.2 Camisa e calças

6.4.3  Colete

6.4.4  Colete  não inflamável

6.4.5 Casaco

6.4.6 Casaco não inflamável

6.4.7  Casacão e calças para exterior 

6.4.8 Polar fleece para exterior 

6.4.9  Macacão de trabalho

6.4.10  Blusão e calças de veludo 

6.4.11 

6.4.12 

Camisa e calças não inflamáveis

Colete refletor

ROUPA DE TRABALHO 6
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Caraterísticas

Cor: branco.

Material: polietileno.

Logotipo: símbolo de cor CMYK positivos.

Localização: na parte dianteira do capacete.

Sistema de impressão: adesivo símbolo
Tela de impressão em CMYK.

Medida do símbolo

6.4.1ROUPA DE TRABALHO CAPACETE

1
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Camisa:
Cor do tecido: pantone têxtil 16-0230 TPX.

Tecido: algodão 100%.

Logotipo: vertical cor CMYK negativo.

Situação: debaixo da abertura do bolso da camisa.  

Sistema de impressão: logotipo transfer com aplicação térmica.

Calças:
Cor do tecido: pantone têxtil 16-0228 TPX.

Tecido: Algodão 100%.

Logotipo: vertical cor CMYK negativo. 

Situação: presilha de 60 mm lado esquerdo.

Sistema de impressão: logotipo transfer com aplicação térmica.

Logotipo no bolso da camisa

Logotipo na presilha das calças

6.4.2ROUPA DE TRABALHO CAMISA E CALÇAS
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Cor do tecido:  
Corpete: pantone têxtil 16-0230 TPX.

Resto: pantone têxtil 16-0228 TPX.

Tecido: exterior -poliamida 100%.

Forro: poliéster 100%.

Enchimento: poliéster 100%.

Logotipo frontal: vertical  cor CMYK negativo. 

Situação: dentro do corpete frontal, lado esquerdo.

Logotipo traseiro: horizontal  cor CMYK negativo. 

Situação: centrado dentro do corpete nas costas. 

Sistema de impressão: logotipo transfer com aplicação térmica.

Logotipo na frontal do colete

Logotipo nas costas do colete

6.4.3ROUPA DE TRABALHO COLETE

1

2

80mm

53m
m

62mm

45mm

21

200mm

70m
m

171,5mm

113mm



11

1

3

2

Cor do tecido:  
Corpete: pantone têxtil 18-0435 TPX.

Resto: pantone têxtil 19-0230 TPX.

Tecido: 
Exterior: cetim não inflamável 100%.

Forro: algodão 100%.

Logotipo frontal:  vertical  cor CMYK negativo.

Situação: dentro do corpete frontal, lado esquerdo.

Logotipo traseiro: horizontal cor CMYK negativo.

Situação: centrado dentro do corpete nas costas.

Sistema de impressão: logotipo transfer com aplicação térmica.

Logotipo na frontal do colete

Logotipo nas costas do colete 

Símbolo de tecido não inflamável

6.4.4ROUPA DE TRABALHO COLETE  NÃO INFLAMÁVEL
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Cor do tecido:  
Corpete: pantone têxtil 16-0230 TPX.

Resto: pantone têxtil 16-0228 TPX.

Tecido: algodão 100%.

Logotipo frontal:  vertical cor CMYK negativo.

Situação: debaixo da abertura do bolso esquerdo do casaco.

Logotipo traseiro: horizontal cor CMYK negativo.

Situação: centrado dentro do corpete nas costas do casaco.

Sistema de impressão: logotipo transfer com aplicação térmica.

   Logotipo na frontal do casaco

   Logotipo nas costas do casaco

6.4.5ROUPA DE TRABALHO CASACO
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Cor do tecido:  
Corpete: pantone têxtil 18-0435 TPX. 

Resto: pantone têxtil 19-0230 TPX. 

Tecido: não inflamável 100%: 93% meta-aramida 5% para-aramida e 2% 
anti-estático. 

Logotipo frontal: vertical cor CMYK negativo. 

Situação: debaixo da abertura do bolso esquerdo do casaco. 

Logotipo traseiro: horizontal cor CMYK negativo. 

Situação: centrado dentro do corpete nas costas do casaco. 

Sistema de impressão: logotipo transfer com aplicação térmica.

Logotipo na frontal do casaco

Logotipo nas costas do casaco

Símbolo de tecido não inflamável

6.4.6ROUPA DE TRABALHO CASACO NÃO INFLAMÁVEL
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Cor do tecido:  
Corpete: pantone têxtil 19-0230 TPX.

Tecido: algodão/poliéster/duas camadas.

Logotipo frontal: vertical cor CMYK negativo.

Situação: debaixo da abertura do bolso frontal, lado esquerdo.

Logotipo traseiro: horizontal cor CMYK negativo.

Situação: centrado dentro do corpete nas costas.

Sistema de impressão: logotipo transfer com aplicação térmica.

Calças para exterior:
Cor do tecido: pantone têxtil 19-0230 TPX.

Tecido: algodão/poliéster/três camadas.

Logotipo frontal: não há.

Logotipo na frontal do casaco 

Logotipo nas costas do casaco

6.4.7ROUPA DE TRABALHO CASACÃO E CALÇAS PARA EXTERIOR 
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Cor do tecido:  
Pantone têxtil 19-0230 TPX.

Tecido: algodão/poliéster/três camadas.

Mangas: tecido não inflamável.

Logotipo frontal: vertical sólido.

Situação: no peito, lado esquerdo.

Sistema de costura: com um único fio branco.

Logotipo na frontal do casaco

6.4.8ROUPA DE TRABALHO POLAR FLEECE PARA EXTERIOR 
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Cor do tecido:  
Corpete: pantone têxtil 16-0230 TPX.

Resto: pantone têxtil 16-0228 TPX.

Tecido: algodão 100%.

Logotipo frontal: vertical cor CMYK negativo.

Situação:  debaixo da abertura do bolso  frontal, lado esquerdo.

Logotipo traseiro: horizontal cor CMYK negativo.

Situação: centrado dentro do corpete nas costas.

Sistema de impressão: logotipo transfer com aplicação térmica.

Logotipo na frontal 

Logotipo nas costas 

6.4.9ROUPA DE TRABALHO MACACÃO DE TRABALHO
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Blusão
Cor do tecido:  
Colarinho, cintura e punhos: pantone têxtil 18-0435 TPX.

Resto: pantone têxtil 19-0230 TPX.

Tecido: lã 30% / acrílico 70%.

Logotipo frontal: vertical cor CMYK negativo.

Situação: no final do fecho, no peito, lado esquerdo.

Sistema de costura: com um único fio branco.

Calças de veludo
Cor do tecido: pantone têxtil 19-0230 TPX.

Tecido: algodão 100%.

Logotipo: vertical  cor CMYK negativo.

Situação: presilha de 60 mm lado esquerdo.

Sistema de impressão: logotipo transfer com aplicação térmica

Logotipo no blusão

Logotipo na presilha das calças

6.4.10ROUPA DE TRABALHO BLUSÃO E CALÇAS DE VELUDO 
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Camisa:
Cor do tecido: pantone têxtil 18-0435 TPX. 

Tecido: não inflamável.

Logotipo: vertical cor CMYK negativo. 

Situação: debaixo da abertura do bolso da camisa. 

Sistema de impressão: logotipo transfer aplicação térmica.

Calças: 
Cor do tecido: pantone Têxtil 19-0230 TPX.

Tecido: não inflamável 100%: 93% meta-aramida 5% para-aramida e 2% 
anti-estático. 

Logotipo: vertical cor CMYK negativo. 

Situação: presilha de 60 mm lado esquerdo. 

Sistema de impressão: logotipo transfer com aplicação térmica.

Logo no bolso da camisa

Logo na presilha das calças

Símbolo de tecido não inflamável

6.4.11ROUPA DE TRABALHO CAMISA E CALÇAS NÃO INFLAMÁVEIS
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Cor do tecido: amarelo.

Faixas refletoras: 3M Scotchlite classe 2.

Tecido: poliéster 100%.

Logotipo frontal: formato vertical em branco sobre estampa numa só 

Cor: verde 371 Pantone Gráfico ou Pantone têxtil 19-0230 TPX.

Logotipo traseiro: formato horizontal em branco sobre estampa numa 

Só cor: verde 371 Pantone Gráfico ou Pantone têxtil 19-0230 TPX. 

Sistema de impressão: logotipo transfer com aplicação térmica.

Logotipo na frontal do colete

Logotipo nas costas do colete

6.4.12ROUPA DE TRABALHO COLETE REFLETOR
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6.5.1     Identidade gráfica e referências nas normas

6.5.2 Veículo industrial/utilitário

6.5.3  Veículos industrial/ vans leves

6.5.4  Veículos industriais/ vans médias

6.5.5 Veículos industriais/ vans grandes

6.5.6 Veículos industriais/ 4x4

6.5.7  Veículos industriais/ 4x4 pick up

6.5.8 Veículo industrial/todo-terreno / adaptado com cesto aéreo 

6.5.9  Veículo industrial/str (subestação transformadora) móvel 

6.5.10  Veículo industrial/vários
 

VEÍCULOS6
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Identidade gráfica:
O logotipo ELEKTRO deverá aparecer sobre as três vistas do veículo, 
exceto nos tipos turismo, onde só estará presente nas duas laterais. 

Símbolo:
Para imprimir o símbolo em qualquer das suas variações será utilizada 
serigrafia sobre vinil 3M scotchcal da série 1100 especial para rotulações 
profundas. 

Logotipo:
Para imprimir o logotipo em qualquer das suas variações será utilizado 
única e exclusivamente vinil 3M scotchcal da série 1100 especial para 
rotulações profundas e impressões, verniz protetor.

GARANTIA 
A garantia é a estabelecida pela 3M no uso e aplicação de seus 
materiais, 5 anos serigrafia.

Logotipo lateral e capô das vans e furgões

Logotipo frontal no capô só para os veículos todo-terreno

Logotipo traseiro para todos os modelos exceto os furgões

Logotipo traseiro e frontal (se assim constar na sua ficha) só para os 
furgões

Símbolo para as laterais das vans e veículos todo-terreno

Símbolo para as laterais das vans e quatro por quatro de tração dupla

6.5.1VEÍCULOS IDENTIDADE GRÁFICA E REFERÊNCIAS NAS 
NORMAS
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555 mm

Caraterísticas: 
Lateral do veículo.

Portas direita e esquerda: 
logotipo vertical versão positiva 555 mm.

Porta

6.5.2VEÍCULOS VEÍCULO INDUSTRIAL/UTILITÁRIO
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555 mm 555 mm528 mm

1470 mm
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Caraterísticas 

Parte dianteira:
Logotipo vertical  versão positiva 570mm

Lateral do veículo

Portas direita e esquerda: 
logotipo vertical versão positiva 570mm.
Símbolo lateral tamanho 1470mm

Parte traseira:
Logotipo horizontal versão positiva 528mm.

Porta 

Porta traseira

Parte dianteira

Lateral do veículo

6.5.3VEÍCULOS VEÍCULOS INDUSTRIAL/ VANS LEVES
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M
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555 mm 815 mm

1770 mm

555 mm

Caraterísticas 

Parte dianteira:
Logotipo vertical versão positiva 555mm.

Lateral do veículo

Portas direita e esquerda: 
logotipo vertical versão positiva 555mm.
Símbolo lateral tamanho 1770mm.

Parte traseira:
Logotipo horizontal versão positiva 815mm.

Porta 

Porta traseira

Parte dianteira

Lateral do veículo

6.5.4VEÍCULOS VEÍCULOS INDUSTRIAIS/ VANS MÉDIAS
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1770 mm

555 mm 815 mm 815 mm

Caraterísticas 

Parte dianteira:
Logotipo vertical versão positiva 555mm.

Lateral do veículo

Portas direita e esquerda: 
logotipo vertical versão positiva 555mm.
Símbolo lateral tamanho 1770mm.

Parte traseira:
Logotipo horizontal versão positiva 815mm.

Porta 

Porta traseira

Parte dianteira

Lateral do veículo

6.5.5VEÍCULOS VEÍCULOS INDUSTRIAIS/ VANS GRANDES
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Caraterísticas 

Parte dianteira:
Logotipo vertical versão positiva 555mm.

Lateral do veículo

Portas direita e esquerda: 
logotipo vertical versão positiva 555mm.
Símbolo lateral tamanho 1470mm.

Parte traseira:
Logotipo horizontal versão positiva 815mm.

Porta 

Porta traseira

Parte dianteira

Lateral do veículo

6.5.6VEÍCULOS VEÍCULOS INDUSTRIAIS/ 4X4
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1470 mm

555 mm

M

815mm

Caraterísticas 

Parte dianteira:
Logotipo vertical versão positiva 555mm.

Lateral do veículo

Portas direita e esquerda: 
logotipo vertical versão positiva 555mm.
Símbolo lateral tamanho 1470mm.

Parte traseira:
Logotipo horizontal versão positiva 815mm.

Porta 

Porta traseira

Parte dianteira

Lateral do veículo

6.5.7VEÍCULOS VEÍCULOS INDUSTRIAIS/ 4X4 PICK UP
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555mm 528mm
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555mm

Caraterísticas 

Parte dianteira:
Logotipo vertical versão positiva 555mm.

Lateral do veículo:
Símbolo lateral tamanho 1470mm.

Portas direita e esquerda: 
Logotipo vertical versão positiva 555mm.

Cesto aéreo parte traseira:
Logotipo horizontal versão positiva 528mm.

Cesto aéreo lateral:
Logotipo  vertical versão positiva 555mm.

Porta 

Porta traseira

Parte dianteira

Lateral do veículo

Cesto aéreo

6.5.8VEÍCULOS VEÍCULO INDUSTRIAL/TODO-TERRENO / 
ADAPTADO COM CESTO AÉREO 
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Caraterísticas 

Na porta da lateral esquerda será aplicado centrado e à altura superior 
do símbolo traseiro, centrando o logotipo entre este e a parte superior 
da porta.
Se não existir porta, o logotipo será colocado apoiado na zona superior 
do adesivo símbolo, na mesma zona.
 
Na lateral direita será aplicado com o mesmo procedimento.
Nas duas laterais será colocado o símbolo com o maior tamanho, a 
situação final dependerá sempre da altura da cabine; em qualquer 
caso, se partirá sempre de baixo para cima e dobrando parte do 
símbolo à parte traseira 
(tal como mostra a imagem).

Lateral esquerdo 

Inserção do logotipo na parte posterior, versão horizontal

Logotipo lateral direito 

Símbolo lateral, direito/esquerdo.

6.5.9VEÍCULOS VEÍCULO INDUSTRIAL/STR 
(Subestação Transformadora) MÓVEL 
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Caraterísticas 

Para muitos casos de rotulagem mais personalizado, haverá elementos 
de planeamento especiais, ou seja, cada elemento é medido para 
personalizar cada veículo fora de um padrão, mas ficando uma muito 
homogéneo com o resto dos veículos de frotas.

De longo curso caminhão

Caminhão curto

Caminhão com plataforma elevatoria hidraulica

Bikes

6.5.10VEÍCULOS VEÍCULO INDUSTRIAL/VÁRIOS
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