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Estratégia de marca

Sinergia e força 

Crescemos em atuação, integração e força. Por isso, a Equatorial Energia deve transmitir o conceito de 
sinergia, reforçando positivamente a  percepção da identidade da marca, tornando as suas características, 
valores e promessas muito claras junto aos consumidores.

A partir desses conceitos, estamos:

• Fazendo a transformação ser percebida interna e externamente de forma positiva, gerando 
melhoria de imagem e clima;

• Transmitindo o conceito de empresa moderna, flexível, responsável e capaz de liderar a 
transição no mercado de energia;

• Marca integrada que valoriza a cultura local, trazendo sinergia para a nossa identidade e 

negócio;

• Operando usando um único nome, Equatorial Energia, transmitindo uma mensagem clara.
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Aqui você encontrará as orientações para aplicação 

da marca do Grupo Equatorial Energia

(holding), alinhado com nosso posicionamento, 

atributos e valores. 

Caso você tenha dúvidas neste Guia Rápido. Entre 

em contato com a equipe de comunicação de cada 

distribuidora ou com o corporativo de comunicação e 

marketing.

Guia rápido de aplicação de marca
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Uso correto da marca holding e distribuidoras

Marca Grupo

Marca Distribuidoras

A diferença entre a marca do Grupo e das distribuidoras é a palavra GRUPO 
conforme você vê nas imagens acima.
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Uso VISUAL da marca nas distribuidoras

Ex: Maranhão adotou o mesmo 

logotipo Equatorial Energia, em 

qualquer aplicação da marca. 

CORRETO

MARANHÃO

MA

INCORRETO

É proibido colocar a marca Equatorial Energia com o 

nome do Estado abaixo do logotipo.
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Uso correto da marca no texto ou fala

Quando for necessário distinguir a holding e/ou distribuidora de forma textual o posicionamento adequado é 

usar a seguinte nomenclatura:

 Grupo Equatorial Energia (sem abreviação)

 Equatorial Piauí ( EQTL – PI)

 Equatorial Alagoas (EQTL – AL)

 Equatorial Maranhão (EQTL – MA)

Quando for necessário distinguir a distribuidora de forma falada o posicionamento adequado é usar a 

seguinte forma.

 Grupo Equatorial Energia / Holding

 Equatorial Piauí 

 Equatorial Alagoas

 Equatorial Maranhão



Arejamento e redução da marca Grupo e distribuidoras 



Paleta de Cores



Usos incorretos...



Usos incorretos...
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Esperamos que este Guia Rápido possa ajudá-lo

a entender como aplicar nossa marca corretamente. 

Todos os materiais de padronização podem ser solicitados na 

área de comunicação e marketing da distribuidora e 

corporativa. 




