
                           
                               
                              

Move Forward with Confidence

Como você pode divulgar 
 a sua certificação?

Dicas e regras para utilizar 
as Marcas de Certificação 



As marcas de certificação específicas estão 
disponíveis para todos os tipos de certificação, 

 como por exemplo:

Somente as melhores empresas obtêm a Certificação
do Bureau Veritas Certification, um símbolo de 

 experiência e excelência que agrega valor à sua marca.
  A marca Bureau Veritas Certification representa 

   segurança, sustentabilidade e confiança.

      Parabéns! Agora que você está certificado, você pode
       usar esta marca respeitada e reconhecida mundialmente

        nos materiais da sua organização, como website, 
         papelaria, embalagens, veículos, fachadas de edifícios,  

          e mais!

             Além de disponibilizar um material para mostrar que
              você foi aprovado no processo do Bureau Veritas 

               Certification, nós personalizamos a marca para 
                promover a certificação específica que você 

                 orgulhosamente recebeu.

Promova sua excelência!

•
 
Qualidade: ISO 9001...
Saúde e Segurança: OHSAS 18001...
Meio Ambiente: ISO 14001...
Responsabilidade Social: SA 8000...
Segurança da Informação: ISO 27001...
Normas de setores especí�cos, como a ISO 
TS 16949 para automotivo, AS/EN 9100 para 
aeroespacial, ISO 22000 para alimentício, FSC
para �orestal, entre outros.

•
 •
 •
 •
 •
 

Impressão das Marcas 
 de Certificação

• Cor original
A marca do Bureau Veritas 
Certification é impressa em 
duas cores:
- Pantone 404 C cinza,
- Pantone 200 C vermelho.

 

• Preto e branco

Dimensões
• Tamanho

A altura mínima do logo é 12mm (h)

• Área de proteção
Para manter a integridade visual do logo, um mínimo de 
espaço livre (borda branca) deve ser sempre respeitado.

O Conteúdo
A marca de certificação será adaptada com o nome da 
norma em que você foi certificado. A ÚNICA parte da marca
de certificação que pode ser alterada é o número do 
certificado. A marca de certificação pode ser utilizada 
com ou sem o número do certificado.

Nota:
As marcas de certificação estão disponíveis em quatro formatos: 
JPEG, GIF, EPS e Illustrator.

h
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• Para certificação múltipla• Para certificação única



Como e onde você pode 
 utilizar a marca de certificação?

A tabela abaixo resume os limites permitidos para a 
utilização das marcas de certificação.

No produto ou 
nas embalagens 
primárias

Nas embalagens 
para transporte 
de produtos 
(embalagens 
secundárias)

Divulgação em 
veículos e 
estruturas 
permanentes, 
como edifícios

Em panfletos, 
websites, 
materiais 
promocionais

Com declaração* 

* Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme a 
Norma ISO 9001:2015

Nota:
O logo do Bureau Veritas não pode ser exibido em certificados de conformidade
ou certificados de análise.

    Não permitido Não permitido

Não permitido Permitido

PermitidoPermitido

PermitidoPermitido                

Como o Bureu Veritas pode ajudar
 a promover sua certificação?

Se você quer divulgar esta conquista, o Bureau 
 Veritas Certification pode ajudá-lo a executar seu 

  plano de ação:

 

•
 
Nós podemos ajudar na organização de um evento 

celebrando a emissão do certificado oficial;

Nós podemos ajudar a escrever um press release;

Nós podemos dar orientações sobre o uso das marcas

 de certificação.

•
 

•  

 

Nós oferecemos maneiras de comunicar e dar 
destaque à sua certificação: 

•  Você pode compartilhar sua conquista em um dos 

seminários do Bureau Veritas Certification;

Você pode promover sua certificação por meio 

de nosso website;

Sua certificação pode ser publicada em nossa 

newsletter, que é enviada para nossos clientes do 

mundo todo;

Sua experiência de certificação pode ser apresentada

como estudo de caso em nosso website, em nossos

eventos, etc.

•  

•  

•
 

Como você pode divulgar
 a sua Certificação?



Move Forward with Confidence

Bureau Veritas Certification

Com 80.000 clientes em mais de 100 países, emitindo 

mais de 100.000 certificados, o Bureau Veritas Certification

é o organismo de certificação líder no mundo.

Contando com uma rede global de 5.700 auditores 

altamente qualificados e uma expertise que é reconhecida

por mais de 50 organismos acreditadores nacionais e 

internacionais, o Bureau Veritas Certification oferece uma

grande variedade de soluções, de certificação e auditorias 

de normas internacionais a esquemas customizados, nos 

campos da Qualidade, Saúde, Segurança, Meio Ambiente 

e Responsabilidade Social.

O Bureau Veritas Certification é o organismo de 

certificação independente do Bureau Veritas.

•
 
Para mais informações sobre nosso portfolio 
de soluções:

•  Para entrar em contato conosco:

www.bureauveritascertification.com.br/fale-conosco

•  Para esclarecer dúvidas sobre este manual:

logotipo@br.bureauveritas.com

www.bureauveritascerti�cation.com.br


