COMO PROMOVER A
SUA CERTIFICAÇÃO
Orientações Práticas sobre o Uso
das Marcas de Certificação

DEIXE QUE ELES SAIBAM

VOCÊ É
EXCELENTE
Certificação demonstra o compromisso
da sua organização para gestão de
risco eficaz e melhoria contínua.

COMO E
ONDE
VOCÊ PODE USAR SUAS MARCAS DE CERTIFICAÇÃO?

A Certificação de Sistemas de Gestão demonstra o seu uso dos sistemas de
gestão: ela não certifica atributos de um produto específico. Por esta razão, você
deve tomar cuidado no uso das marcas de certificação, e nunca usar uma marca
de forma enganosa que sugere a certificação do produto ou serviço.

Apenas as melhores empresas conseguem conquistar a
certificação do Bureau Veritas Certification, que tem uma
reputação mundial em expertise e serviço. A marca Bureau Veritas
Certification é sinônimo de confiabilidade, sustentabilidade e
confiança, agregando valor à sua marca.
Parabéns! Agora a sua empresa está certificada. Você é livre
para usar esta marca respeitada, reconhecida mundialmente,
com a publicidade em seu website e impressos, embalagens,
veículos, escritórios e muito mais.
Mais do que apenas uma ferramenta para mostrar que
você passou pelo processo de Certificação Bureau
Veritas, a marca que nós fornecemos é personalizada
para promover a certificação que você merecidamente
conquistou.

Marcas De Certificação Estão Disponíveis Para
Todos Tipos De Certificação
QUALIDADE
ISO 9001

Esta tabela resume os usos permitidos de
marcas de certificação do Bureau Veritas.
Com uma declaração do Produto *

No produto ou na embalagem primária
(display or retail)

Em caixas maiores, etc., utilizados para o
transporte de produtos (secondary or transit
packaging)

Em veículos ou estruturas permanentes, tais
como, edifícios para a publicidade

SAÚDE E SEGURANÇA
ISO 45001

Em folhetos, sites, publicidade ...

MEIO AMBIENTE
ISO 14001

RESPONSABILIDADE SOCIAL
SA 8000

SEGURANÇA DE TI

* Este produto foi fabricado sob os controles estabelecidos por um sistema de gestão aprovado
certificadora Bureau Veritas que está em conformidade com a norma ISO 9001: 2015. Bureau
Veritas Certification número do certificado
XXXXXXXXXX

ISO 27000

NORMAS DE SETORES ESPECÍFICOS
IATF 16949 (Automotive), AS / EN 9100
(Aerospace), ISO 22000 (Food), FSC (Forestry)
etc.

Nota: O logotipo da Bureau Veritas Certification pode não ser exibido em certificados de conformidade ou certificados de análise.
2

3

COMUNICAÇÃO DIGITAL

ORIENTAÇÕES
PRÁTICAS

Fazer e Não
Fazer

PARA A UTILIZAÇÃO DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

A comunicação digital apresenta seu próprio
conjunto de desafios. Nós fornecemos regras e

CORES

diretrizes adicionais para ajudá-lo a obtê-lo direito.

COR ORIGINAL
A marca Bureau Veritas Certification é impressa em duas
cores:
Pantone cinzento 404 C

UTILIZAÇÃO DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

Pantone 200 C vermelho

EM SEU SITE
Lembre-se: a sua marca de certificação cobre o seu sistema de gestão, e não os seus

PRETO E BRANCO

produtos. Você pode mostrar uma marca de certificação em uma página do site que mostra

um produto fabricado em um local de certificado, no entanto, você pode ser obrigado a
adicionar uma declaração produto. Para páginas da web mostrando vários produtos, você

DIMENSÕES

deve tomar cuidado para que todos os produtos apresentados na página são fabricados
por fábricas certificadas para o seu sistema de gestão.

50% de h

TAMANHO

A altura mínima do logotipo é de 12 mm.
ZONA DE PROTECÇÃO

A altura
mínima: 12
mm

Sites responsivos reorganizar o conteúdo em uma página para facilitar a
leitura. Você deve garantir que a versão sensível do seu site:

h

50%
de h

Para manter a integridade visual do logotipo, um espaço

Não separa o logotipo da
declaração do produto

mínimo (zona de protecção), equivalente a 50% da
altura do bloco vermelho no logotipo ( h) deve ser
respeitado.

zona de protecção

Garante que a marca de certificação
mantém sua altura mínima

REFERENCIAR A SUA CERTIFICAÇÃO BUREAU VERITAS EM
QUE INFORMAÇÃO É

PARA A CERTIFICAÇÃO ÚNICO

MÍDIAS SOCIAIS

MOSTRADA?

Mensagens de mídia social muitas vezes precisam ser curtoas- mas você ainda precisa

A marca de certificação é adaptado para mostrar o padrão ao qual

deve sempre referir a norma específica do sistema de gestão e ser mais preciso:

evitar que sejam enganosas. Ao falar sobre a sua certificação pelo Bureau Veritas, você

você está certificada (ie ISO 9001, ISO 14001). Esta é a única
parte da marca de certificação que é modificável.

PARA A certificação múltipla

Nosso sistema de gestão ambiental é certificada na ISO 14001 pelo Bureau Veritas

A marca de certificação pode ser usado com ou sem referência ao seu
número de certificado (ou seja, o número que aparece no seu certificado
Bureau Veritas que faz referência exclusivamente a sua organização).

Bureau Veritas tem dado aos nossos produtos o selo
de aprovação!

Nota: marcas de certificados estão disponíveis em quatro formatos: JPEG, GIF, EPS e Illustrator.
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COMO A CERTIFICAÇÃO BUREAU VERITAS PODE
AJUDÁ-LO A

BUREAU VERITAS

Um líder global em
certificação

PROMOVER SUA
CERTIFICAÇÃO?
Se você deseja anunciar sua

Temos parcerias com clientes em todos os setores especialistas e ampla gama de auditoria,

conquista, o Bureau Veritas

para abordar a sua qualidade,

soluções de formação e certificação

desafios de saúde e segurança,

irão apoiá-los na otimização de desempenho

protecção ambiental, de risco empresarial

através da melhoria contínua de seus

e responsabilidade social.

processos e sistemas de gestão.

Certification pode ajudá-lo a executar
o seu plano de acção
•

Nós podemos ajudar na organização de um evento celebrando
a co-assinatura do certificado oficial

•

Podemos orientá-lo na utilização ótima das marcas de certificação

•

Você pode emitir um comunicado de imprensa que foi verificado
pelo Bureau Veritas Certification

Nossa rede global de auditores

ESCRITÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO EM TODO O MUNDO

Oferecemos-lhe formas de
comunicar e destacar a sua
certificação:
•

Você pode compartilhar suas realizações em um dos
nossos Seminários Bureau Veritas Certification

•

Podemos ajudá-lo a desenvolver um estudo de caso ou vídeo e promovêlo através dos nossos canais de mídia social

NOTÍCIA
IMPORTANTE
As normas ISO e os termos e condições têm precedência sobre as
informações fornecidas neste documento. O uso da marca de certificação
é um direito conferido pelo organismo de certificação. Se a sua
certificação é retirada ou cancelada, você deve interromper o uso de todo

certification.bureauveritas.com
www.bureauveritascertification.com.br

o material de publicidade que inclui uma referência ao Bureau Veritas
Certification. O uso correto da marca de certificação é uma obrigação
contratual e pode ser monitorado durante as auditorias.

 Para entrar em contato conosco:
http://www.bureauveritascertification.com.br/fale-conosco/
 Para esclarecer dúvidas sobre este manual:
logotipo@br.bureauveritas.com

Nota: O logotipo da Bureau Veritas Certification pode não ser exibido em certificados de conformidade ou certificados de análise.
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