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FM123456

Diga a seus clientes sobre o seu compromisso em alcançar e manter a excelência através do Selo de Certificação BSI. Ele é uma marca 
internacionalmente reconhecida que representa qualidade, confiabilidade e melhoria contínua. O Selo de Certificação BSI é uma valiosa 
ferramenta de marketing, que você pode usar para promover a sua certificação, oferecendo à sua empresa vantagem competitiva.

Promova sua certificação em:
• Materiais e publicações de Marketing
• Publicidade
• Artigos de papelaria
• Seu website
• Seu escritório
• Automóveis
• Comunicação interna
• Press releases
• Mídias sociais
• Relatórios Anuais
• Estudos de caso com o BSI
• E muito mais...

Promova o seu compromisso com a excelência

Search

Our service Where we operate Contact us

In the news

Opening of our new HQ in 
Quatar
Due to the increase in 
demand for logistics in the 
Middle East, A Logistics has 
opened a new hub in Quatar. 
Read more...

2013 Annual Report released
A Logistics has released their 
2013 Annual Report and 
financial statements. Read 
more...

Our certification

We’ve been independently assessed by BSI against 
internationally recognized standards showing our 
commitment to quality and assurance. 

ISO 9001 Quality Management and ISO 14001 
Environmental Management certified by BSI, 
FM123456, FS987654.

You can trust our service.

FM123456 FM123456

ISO
14001
Environmental
Management

ISO
9001
Quality
Management

About us

LOGOTIPO CGCRE - IMPORTANTE

 
De acordo com as novas regulamentações do CGCRE, a utilização do logo 
de acreditação CGCRE é apenas permitido aos organismos acreditados de 
certificação (exemplo: BSI), nos certificados emitidos.  O logotipo CGCRE, 
portanto, não pode ser utilizado por empresas certificadas, nem em 
materiais de  marketing, tais como papel de carta, brochuras e websites.

Em caso de dúvidas, acesse o website www.bsibrasilcom.br ou envie uma  
consulta para bsibrasil@bsigroup.com.

Você também tem acesso à Portaria do CGCRE com estas determinações 
no link: http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001021.pdf
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Guia do Selo de Certificação BSI
O Selo de Certificação BSI é para
organizações cujos sistemas de gestão foram
avaliados e certificados pelo BSI como
cumprimento dos requisitos da norma
auditada.

É uma valiosa ferramenta de Marketing que
você pode usar para promover sua
organização e capacidade de serviço, já que
demonstra o sucesso da auditoria e, portanto, 
oferece vantagem competitiva

O Selo de Certificação BSI inclui o nome e o
número da norma certificada. Isto é
importante não apenas para que a norma seja
facilmente reconhecida e verificável - mas
também permite a diferenciação caso existam
outras normas certificadas.

Como e onde exibi-lo fica a seu critério, as
diretrizes servem para garantir a
forma correta de aplicação do Selo.

Ao utilizar o Selo de Certificação BSI,
mantivemos as diretrizes flexíveis. Porém,
existem algumas regras simples:

Prós 
• Utilize o Selo com o número do certificado
(siglas e números) escrito embaixo, como
mostrado nesta página, usando a fonte
Tahoma.

• Só é permitido usar o Selo em preto, branco 
ou vermelho, qualquer formato que fuja do 
descrito não é reconhecido pelo BSI. Consulte 
a página 5 para outras variações de cores
 

• Utilize apenas o Selo para o qual você está
certificado 

• Seja claro a respeito de qual organização
está relacionada ao Selo. Isso significa incluir
o logotipo de sua empresa ou marca em
comunicações corporativas e veículos,
juntamente com o Selo de Certificação BSI 

• Certifique-se de que o Selo está legível.
Este guia inclui os tamanhos mínimos
recomendados

• Se for utilizar o Selo online, você poderá 
direcionar ao site do BSI utilizando um 
hiperlink. 

Contras
• Não reduza o Selo a qualquer tamanho 
menor que 9mm de altura

• Não adicione ou altere o texto dentro do
Selo

• Não exiba o Selo de Certificação BSI em
um produto ou embalagem, pois isso
demonstrará que o próprio produto foi
testado pelo BSI e levar a não-conformidades 
em auditorias futuras 
 
• Não use o Selo em certificação de produto 
(e.x.: certificados de análises, conformidade, 
certificados de calibração ou testes)

• Não utilize o Selo em associação com
qualquer atividade ou serviço fora do escopo
de sua certificação. O Selo é específico para
a organização certificada e não pode ser
transferido ou utilizado por outras empresas
do mesmo grupo

Nota: Em muitos casos, pode ser permitido
utilizar o Selo de Certificação BSI em uma
mídia vista por seus clientes, mas que não é
o seu produto em si, como por exemplo, em
Cartões de Crédito. Nosso departamento de
Marketing pode instrui-lo sobre este
processo caso necessário.

Referindo a sua certificação em texto
Se não for apropriado usar o Selo de 
Certificação BSI, você pode usar o texto 
aprovado para promover a sua certificação. 
Por favor, certifique-se que está claro que o 
sistema de gestão foi certificado - e não o 
produto que sua empresa fabrica/comercializa. 

<Número da Norma> <Nome da Norma> 
(opcional) certificado pelo BSI sob o número 
de certificado <Número do Certificado>

Por exemplo:
‘ISO 9001 certificado pelo BSI sob o número 
do certificado FM 123456’
‘ISO 9001 Gestão da Qualidade certificado 
pelo BSI sob o número do certificado FM 
123456’

Se você tiver vários sistemas, liste estes, um 
após o outro:
‘ISO 9001 e ISO 14001 certificado pelo BSI sob 
os números dos certificados FM 123456, FM 
987654’
‘ISO 9001 Gestão da Qualidade e ISO 14001 
Gestão Ambiental certificados pelo BSI sob 
os números dos certificados FM 123456, FM 
987654’

Selo de Certificação BSI com número do certificado

Cor

Número do certificado (mostrado acima como XXX)

Preto
Pantone® Process Black
CMYK 0 0 0 100
RGB 0 0 0
Hex 0000001

Tahoma Regular, tamanho mínimo 5pt

Se não houver espaço suficiente para o número do 
seu certificado abaixo do Selo de Certificação BSI, 
tenha certeza de que o aviso legal será exibido em 
seu material de marketing -
“[Nome da empresa] foi certificada pelo BSI 
na [ISO1234 e ISO1234] sob o número(s) do(s) 
certificado(s) [FMXXXX, FMXXXXX]”

Ao adicionar o número do certificado, isso mostra 
que você está realmente certificado pelo BSI. Seus 
clientes podem autenticar sua certificação no 
Diretório BSI de Clientes Certificados.

xxxxxxxxx

Tamanho mínimo 9mm

100%

10% Espaço em branco
Tamanho mínimo 5pt 

(50 pixels)

ISO
22301
Gestão da
Continuidade de
Negócios

ISO
9001
Gestão da
Qualidade

FM 123456

Exemplo de tamanho mínimo

9mm

0.9mm espaço 
em branco

Fonte Tahoma 5pt
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Verificação de
Gases do Efeito
Estufa

ISO
20000
Gestão da
Tecnologia da
Informação

ISO
10002
Gestão da
Satisfação de
Clientes

ISO
20121
Gestão de
Eventos
Sustentáveis

ISO
13485
Gestão da Qualidade 
para Dispositivos 
Médicos

ISO
50001
Gestão de
Energia

ISO
14001
Gestão do
Meio Ambiente

ISO
9001
Gestão da
Qualidade

OHSAS
18001
Gestão da
Saúde e Segurança
Ocupacional

ISO/IEC
27001
Gestão da
Segurança da
Informação

ISO
22301
Gestão da
Continuidade de
Negócios

Selos de Certificação BSI.
Aqui estão alguns Selos de Certificação BSI

ISO/TS
16949
Gestão da
Qualidade 
Automotiva
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Selos Secundários de Certificação BSI.

Size: 25pt 
Leading: 25pt

Clearspace: 7mm

50mm

Size: 18pt
Leading: 20pt

Key Line 
Width: 2.2mm

Clearspace: 2.5mm

Os Selos de Certificação inversos podem ser 
usados quando o Selo primário não é  adequado 
para uso em fundos escuros ou imagens.

Selo de Certificação BSI inverso

Tamanho mínimo 9mm
(50 pixels)

100%

10% Espaço em branco
xxxxxxxxxTamanho mínimo 5pt xxxxxxxxxTamanho mínimo 5pt 

Tamanho mínimo 9mm
(50 pixels)

100%

10% Espaço em branco

Selo de Certificação BSI vermelho

O Selo de Certificação BSI vermelho pode ser usado 
se quiser utilizar esta cor em seu material. Este 
vermelho é a única cor disponível para uso.

Vermelho BSI
Pantone® 485 C
CMYK 0 95 100 0
RGB 255 43 31
Hex FF2B1F

Cores

Branco
CMYK 0 0 0 0
RGB 255 255 255
Hex FFFFFF
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Escolhendo o Selo de Certificação BSI correto.

Fundo claro: Selo de Certificação primário

Fundo branco: Selo de Certificação primário ou Selo de Certificação vermelho

Fundo escuro: Selo de Certificação inverso

Fundo preto: Selo de Certificação inverso

Imagem clara: Selo de Certificação primário ou Selo de Certificação vermelho Imagem escura: Selo de Certificação inverso

ISO
50001
Gestão de
Energia

ISO
50001
Gestão de
Energia

ISO
50001
Gestão de
Energia

FM123456

FM123456

FM123456
FM123456

FM123456

FM123456

FM123456

FM123456

Não há constraste suficiente entre o fundo 
e o tom vermelho do Selo de Certificação
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Selo de Certificação BSI para múltiplas normas.
Se você tiver mais de uma norma ou sistema com o BSI, poderá utilizar o Selo de Certificação 
BSI personalizado multi-normas. O Selo multi-normas consolida todas as suas normas dentro de 
uma imagem e estão disponíveis em todas as opções de cores, como mostrado abaixo. 

Envie um e-mail para bsibrasil@bsigroup.com com o seus números de certificados de cada norma 
para adquirir o seu Selo de Certificação BSI multi-normas.

Selo de Certificação multi-normas (até 4 normas ou sistemas)

xxxxxxxxx

Tamanho mínimo 9mm

100%

10% Espaço em branco
Tamanho mínimo 5pt 

(35 pixels)

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxTamanho mínimo 5pt xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxTamanho mínimo 5pt xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Tamanho mínimo 9mm

100%

10% Espaço em branco

(35 pixels)

Tamanho mínimo 9mm

100%

10% Espaço em branco

(35 pixels)

OHSAS
18001
Gestão da 
Saúde e Segurança
Ocupacional

ISO/IEC
27001
Gestão da
Segurança da
Informação

ISO
14001
Gestão do
Meio Ambiente

ISO
9001
Gestão da
Qualidade

xxxxxxxxx

Dear Mr Smith,

Thank you for your enquiry regarding our window installation service. 
We’re pleased to give you an no-obligation quote. Please see the 
details below. If you feel this quote doesn’t best suit your needs, 
please feel free to give me a call at any time.

Kind regards,

Jane Doe

Logans Windows
Head of customer support
jane.doe@loganswindows.com

+44 99 9999 9999
www.loganswindows.com
Follow us on Facebook

FM123456 FM987654

ISO
14001
Environmental
Management

ISO
9001
Quality
Management

From:   jane.doe@loganswindows.com
To:  jsmith@thebusiness.com
CC: 
Subject:  Your Logans Windows Quote

LOGANS

Search

Our service Where we operate Contact us

Logans Windows

L Windows

You can trust our windows
You want to know your windows and doors are of the highest quality 
to keep your family safe. Here at Logans Windows, we understand 
this and you can rest assured knowing our windows are safe, secure 
and sustainable. 

Our installers are trusted professionals, who never cut corners and 
take pride in their high quality workmanship.
Find our more here...

ISO
14001
Environmental
Management

ISO
9001
Quality
Management

FM123456 FM987654

LOGANS
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Selo de Certificação BSI e Acreditação UKAS
Se o seu certificado apresenta um Logotipo de Acreditção  
UKAS ou se deseja reforçar o fato de que você tenha sido 
avaliado por um organismo de certificação acreditado, você 
pode querer utilizar o logo a seguir.

100%

Alinhar verticalmente e centralizado

5% de espaço em branco
Tamanho mínimo 5pt 

(Múltiplas normas)

XXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXX
XXXXX XXXXXXXX

1.
2.

Tamanho mínimo
20mm

Preto
Pantone® Process Black
CMYK 0 0 0 100
RGB 0 0 0
Hex 000000

Número do certificado (mostrado acima como XXX)

Tahoma Regular
Tamanho mínimo 5pt
1. Número do certificado e.x.: FM 12456
2. Número ou nome da Norma/Sistema 
(opcional) e.x.: ISO 9001 or Gestão da Qualidade

Ao utilizar o Selo de Acreditção, mantivemos 
as diretrizes flexíveis. Todavia, existem 
algumas regras simples:
 
Prós
• Você só deve usar o Selo de Certificação BSI
em preto, para então ser reconhecido como 
Marca de Acreditação 

• Utilize o Selo com o número de certificado 
escrito embaixo, como mostrado nesta página, 
usando a fonte Tahoma. Você  também pode 
adicionar o nome da norma ou sistema 
abaixo do número do certificado, porém não 
é requerido. 

• Apenas utilize o Selo para o qual você está
certificado.  Isto pode ser encontrado em seu 
certificado BSI

• Seja claro a respeito de qual organização 
está relacionada ao Selo. Isto significa 
incluir o logotipo ou marca da empresa em 
comunicações corporativas, bem como o Selo 
de Acreditação 

• Assegure-se que o Selo está legível. Este guia 
inclui os tamanhos mínimos recomendados

• Você poderá utilizar o Selo de Acreditação 
em um tamanho menor que 20mm para 
cartões de visita, com o tamanho mínimo de 
15mm

• Se você possuir múltiplos sistemas 
acreditados pelo UKAS, liste os números 
dos certificados um abaixo do outro. Veja o 
exemplo nesta página.

Contras
• Não adicione ou altere o texto dentro do
Selo de Acreditação
 
• Não utilize o Selo em produtos ou 
certificados de produto (e.x.: certificados 
de análise, conformidade, certificados de 
calibração ou certificados de teste). 

• Não utilize o Selo em associação com
qualquer atividade ou serviço fora do escopo
de sua certificação. O Selo é específico para a
organização certificada e não pode ser
transferido ou utilizado por outras empresas
do mesmo grupo  

• Não exiba o Selo de Acreditação em um 
produto ou embalagem, pois isso demonstrará
que o produto foi testado pelo BSI, ao invés do 
sistema de gestão

• Não utilize o Selo UKAS em itens 
promocionais, automóveis, bandeiras ou áreas 
externas de edifícios*  

• Não exiba o Selo de Acreditação UKAS 
independente do Selo de Certificação BSI

Nota: Em muitos casos, pode ser permitido 
utilizar o Selo de Acreditação em uma 
mídia vista por seus clientes, mas que não é 
o seu produto em si, como por exemplo, em 
Cartões de Crédito. Nosso departamento de 
Marketing pode instrui-lo sobre este 
processo 
 
*Como especificado pelo guia UKAS 
 
OBS.: O uso deste Selo NÃO é permitido para 
certificados com a Acreditação CGCRE

Cor
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Selo de Certificação BSI e Acreditação ANAB
Se o seu certificado apresenta um Selo de Acreditação 
ANAB ou se você deseja reforçar o fato de que você tenha 
sido avaliado por um organismo de certificação acreditado, 
você pode querer usar o logo a seguir.

Tamanho mínimo
20mm

Cor

Preto
Pantone® Process Black
CMYK 0 0 0 100
RGB 0 0 0
Hex 000000

Número do certificado (mostrado acima como XXX)

Ao utilizar o Selo de Acreditação, mantivemos 
as diretrizes flexíveis. Todavia, existem algumas 
regras simples: 

Prós

• Você só deve usar o Selo de Certificação BSI
em preto, para então ser reconhecido como 
Marca de Acreditação  

• Utilize o Selo com o número de certificado 
escrito embaixo, como mostrado nesta página, 
usando a fonte Tahoma. Você  também pode 
adicionar o nome da norma ou sistema 
abaixo do número do certificado, porém não 
é requerido.  
 

• Apenas utilize o Selo para o qual você está
certificado.  Isto pode ser encontrado em seu 
certificado BSI 

• Seja claro a respeito de qual organização
está relacionada ao Selo. Isso significa
incluir o logotipo de sua empresa ou marca
em comunicações corporativas e veículos,
juntamente com o Selo de Certificação BSI
 
• Certifique-se de que o Selo está legível.
Este guia inclui os tamanhos mínimos
recomendados 

• Você poderá utilizar o Selo de Acreditação em 
um tamanho menor que 20mm para cartões 
de visita, com o tamanho mínimo de 15mm

Contras
• Não adicione ou altere o texto dentro do Selo
de Acreditação

• Não utilize o Selo em produtos ou certificados 
de produto (e.x.: certificados de análise, 
conformidade, certificados de calibração ou 
certificados de teste)

• Não utilize o Selo em associação com
qualquer atividade ou serviço fora do âmbito

de sua certificação. O Selo é específico para a
organização certificada e não pode ser
transferido ou utilizado por outras empresas
do mesmo grupo 
 
• Não exiba o Selo de Acreditação em um
produto ou embalagem, pois isso demonstrará 
que o próprio produto foi testado pelo BSI

• Não utilize o Selo ANAB em itens 
promocionais, automóveis, bandeiras ou áreas 
externas de edifícios*  

• Não exiba o Selo de Acreditação UKAS 
independente do Selo de Certificação BSI

Nota: Em muitos casos, pode ser permitido
utilizar o Selo de AcreditaçãoI em uma
mídia vista por seus clientes, mas que não é
o seu produto em si, como por exemplo, em
Cartões de Crédito. Nosso departamento de
Marketing pode instrui-lo sobre este processo.

Orientação para Utilização  do Logotipo IATF
e Logotipos de Acreditação para clientes
BSI ISO/TS 16949 
Utilização do logotipo IATF:  

• Os clientes não estão autorizados a utilizar o
logotipo IATF em qualquer circunstância 

• Os clientes não estão autorizados a utilizar
os logotipos de organismos de acreditação
associados à certificação ISO/TS 16949

Nota: Sempre que o cliente possui certificação
ISO/TS 16949 e ISO 9001:2008, é preciso ficar
claro que o uso dos logotipos de organismos
de acreditação é limitado para as atividades
abrangidas pela norma ISO 9001:2008 e a
certificação não é relacionada a atividades
certificadas pela norma ISO / TS 16949. 

*Como especificado pelo guia ANAB

OBS.: O uso deste Selo NÃO é permitido para 
certificados com a Acreditação CGCRE

Tahoma Regular
Tamanho mínimo 5pt
1. Número do certificado e.x.: FM 12456
2. Número ou nome da Norma/Sistema (opcional) 
e.x.: ISO 9001 or Gestão da Qualidade
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Selo de Certificação de Produto
Se você obteve a certificação de produto - 
dispositivos eletromédicos - com o BSI, você pode 
querer usar o logo a seguir.

Ao utilizar o Selo de Certificação de Produto, 
mantivemos as diretrizes flexíveis. Todavia, 
existem algumas regras simples: 

• O selo, de acordo com a Figura A, somente 
pode ser utilizado em produtos que constem 
vigentes na IN/Anvisa, que estabelece as normas 
técnicas, adotadas para fins de certificação de 
conformidade dos Equipamentos Eletromédicos 
sob Regime de Vigilância Sanitária;

• Na embalagem, o selo pode ser impresso 
ou pode ser usada uma etiqueta, com 
características de indelebilidade e permanência, 
desde que obedeçam as dimensões mínimas, 
definidas na Figura A e B dessa página;

• No produto, quando o Selo de Identificação 
da Conformidade for estampado, impresso 
ou inserido por meio de etiqueta, definidas na 
Figura A e B dessa página, não couber na parte 
frontal dos Equipamentos Eletromédicos, pode 
ser aposto nas outras partes do mesmo;

• A versão preta e branca pode ser utilizada na 
embalagem somente no caso da mesma possuir 
cor parecida com a do selo colorido.

• O selo compacto (Figura A3) somente deve 
ser utilizado quando o produto tiver dimensões 
reduzidas.

Nota: Se sua certificação estiver cancelada, 
suspensa pu vencida, não utilize o certificado, o 
selo de certificação e interrompa de imediato 
qualquer tipo de mídia ou material de publicação 
ou divulgação.

Importante: O BSI pede para que seus clientes 
tomem as devidas precauções, quando forem 
apresentar cópias eletrônicas dos certificados, 
para devida proteção contra uso indevido ou 
abuso por outras partes.

Para cópias legais dos certificados
• O certificado deve ser copiado integralmente

• Todas as cópias devem conter a palavra 
“CÓPIA” marcada no certificado para garantir 
que estas não sejam confundidas com o 
certificado original.

• O arquivo original é o documento legal, 
portanto, todas as cópias devem indicar 
claramente que são cópias do documento 
original. 

Amarelo 2 
Pantone® 1235 (80%)
CMYK 0 20 75 2
RGB 249 200 89
Hex F9C859

Cores

Amarelo 1 
Pantone® 1235 (100%)
CMYK 0 27 78 2
RGB 247 187 80
Hex F7BB50

Figura A (redução máxima 50mm) Figura B (redução máxima 50mm)

Figura A3 (Selo Compacto)
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Qual logotipo eu posso usar? A escolha é sua.

Material de Marketing 
Brochuras, publicidade, Relatórios Anuais, 
Apresentações de PowerPoint, estudos de 
caso, etc.

Promova a norma de seu certificado com o Selo de Certificação BSI.
Você escolhe qual cor do Selo de Certificação usar - preto, branco ou vermelho. Se você possuir 
mais de uma norma ou sistema com o BSI, você pode usar o Selo de Certificação multi-normas.

Promova o status de certificação adicional do BSI com o Selo de 
Acreditação.
Só use o Selo de Acreditação para o qual sua norma ou sistema 
é certificado (em seu certificado).

Sim Sim

Internet 
No seu site, em sites de mídias sociais (sua 
página do Facebook, Twitter etc.), e-mail 
marketing, assinaturas de e-mail, etc.

Sim Sim

Papelaria Corporativa
Papéis timbrados, cartões de visita, cartas, 
faturas, folders de apresentação etc.

Sim Sim

Produtos ou certificados
Produtos físicos, embalagens de produtos, 
certificados de produtos, certificados de 
análise, certificados de testes

Sim NãoAutomóveis, itens promocionais, banners, 
bandeiras ou instalações externas de edifícios

Não Não

ISO
14001
Gestão do
Meio Ambiente

9mm 20mmTamanho mínimo (altura)

Posso usar o Selo de Certificação BSI...

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

9mm

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

9mm

Sim

Sim

Sim

Não

Não

20mm



Informações de Contato.
As imagens e medidas descritas neste documento não estão necessariamente 
em escala. Todas as informações devem estar corretas no momento da 
impressão.

Qualquer pergunta sobre selos ou modelos, entre em contato com a equipe 
de Marketing através do email bsibrasil@bsigroup.com.


