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Normas para Uso e Divulgação do Selo de
Certificação de Fornecedores ABVTEX

Introdução
Bem-vindo (a) à Certificação de Fornecedores ABVTEX (“a Certificação”).
A Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX) é uma entidade dedicada à
defesa dos interesses dos varejistas nacionais no setor de comercialização de
vestuário. Nosso maior interesse é garantir a qualidade técnica dos produtos e
serviços de nossos associados e manter padrões elevados de produção, e, ao mesmo
tempo garantir condições dignas de trabalho da mão-de-obra empregada por tais
fornecedores e seus subcontratados, dentro do princípio da responsabilidade social.
A ABVTEX elaborou a Certificação a fim de garantir, de forma unificada, a
manutenção de um sistema que contribua para que fornecedores e subcontratados
apresentem padrões dignos de relações de trabalho, legitimando-os a participarem
da cadeia de fornecimento de qualquer uma das empresas varejistas associadas à
ABVTEX.
A fim de regular a correta aplicação do Selo de Certificação ABVTEX (“o Selo”) e
para a divulgação do compromisso de sua instituição com os princípios éticos de
condições dignas de trabalho, elaboramos esse Manual (“o Manual”), lembrando que,
segundo a norma da ABVTEX, o uso inadequado do selo poderá causar o
cancelamento da certificação. Por isso, caso tenha alguma dúvida ou comentário,
por favor, entre em contato conosco. Estamos aqui para ajudá-lo (a).
Atenciosamente,
Equipe ABVTEX
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NORMAS PARA USO E DIVULGAÇÃO DO SELO DE CERTIFICAÇÃO DA
ABVTEX

1 OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO
Fornecer diretrizes para os fornecedores e seus subcontratados de como utilizar
corretamente o Selo de Certificação ABVTEX, permitindo tirar proveito do seu uso
sem violar as regras de certificação.

2 VINCULAÇÃO AO REGULAMENTO
A certificação dos fornecedores de seus subcontratados deverá obedecer ao
Regulamento Geral à Certificação de Fornecedores ABVTEX (“o Regulamento”),
regulamento este que faz parte deste Manual em seu Anexo I, bem como suas
posteriores alterações, que serão atualizadas na versão eletrônica do Regulamento,
disponível em: http://www.abvtex.org.br/certificacao

3 REGRAS DE UTILIZAÇÃO
3.1 Os fornecedores ou subcontratados certificados estão autorizados a utilizar o
Selo de Certificação ABVTEX durante o período de validade do certificado, desde
que o façam de acordo com este Manual e conforme padrões normativos
estabelecidos pelo Regulamento Geral ABVTEX.
3.2 É vedado o uso do Selo de Certificação ABVTEX:


4

Antes da assinatura do Contrato;



Antes da emissão do Certificado;



Em períodos de suspensão, onde a certificação fica temporariamente inválida;



Depois de cancelada a certificação;



Em rescisão do contrato;



Divulgação em desacordo com este procedimento.

3.3 Qualquer tipo de divulgação da certificação da ABVTEX, contendo a logomarca
da certificação ABVTEX – SELO LINHA E AGULHA deverão atender estas
recomendações, devendo o fornecedor ou subcontratado apresentar o material à
ABVTEX para aprovação, antes de seu uso.
3.4 O fornecedor ou subcontratado certificado que tiver sua certificação suspensa ou
cancelada deverá retirar imediatamente todo e qualquer material que contenha o
Selo de Certificação ABVTEX.

4 FORMATO
4.1 A arte final do Selo poderá ser fornecida em arquivo eletrônico no formato JPG.
4.2 Não são permitidas modificações no layout do Selo, alterações de cores e
inclusão de textos não autorizados.
4.2.1 O Selo em sua versão colorida deve obedecer as cores: Pantone: Azul
280 C e Verde 377 C.
Impressão gráfica nas cores CMYK: Azul: Cyan 100%, Magenta 80%, Yellow
15% e Black 0% e o Verde: Cyan 65%, Magenta 20%, Yelow 100% e Black 0%.
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4.3 Para garantir a perfeita percepção do selo, deve-se manter ao seu redor uma
área livre de 20% do tamanho do selo a ser utilizado, para evitar a interferência de
outros elementos gráficos, marcas ou textos que não a complementam ou
qualifiquem.
4.4 Será permitida somente a alteração do tamanho do selo respeitando as medidas
proporcionais.
4.4.1 O tamanho mínimo recomendado de aplicação do selo é de 25 mm.
4.5 Não é permitida a publicidade depreciativa, falsa ou abusiva envolvendo o
Selo de Certificação ABVTEX ou ainda extensivas às atividades, projetos,
produtos ou serviços não incluídos no escopo da certificação.
4.6 É proibido o uso da do Selo de Certificação ABVTEX como certificado de
adequação de produto, sendo vedado o uso do Selo em produtos, suas embalagens,
fazendo menção à certificação, que induzam o consumidor a crer que o
produto/serviço foi avaliado pelo organismo certificador ou certificados segundo
estes.
4.7 O Selo poderá ser copiado ou escaneado de forma legível, para utilização em
documentos impressos, eletrônicos, propagandas e internet, desde que seja
identificado como cópia (frente ou verso).
4.8 O Selo poderá ser utilizado em assinatura de email, site, folder e apresentações
da empresa certificada, desde que respeitadas as regras deste Manual.
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5 PENALIDADES
5.1 No caso de descumprimento das condições para uso do Selo, o fornecedor ou
subcontratado que o fizer terá sua certificação

suspensa ou cancelada e,

eventualmente serão tomadas as medidas judiciais cabíveis.
5.2 Será advertido o fornecedor ou subcontratado quando a este não houver
reincidido no descumprimento das normas do Regulamento e deste Manual ou a
critério da ABVTEX quando esta verificar que o descumprimento não é merecedor
de uma suspensão ou cancelamento.
5.3 Sobre as penalidades, ver condições para suspensão e cancelamento de
certificação no Regulamento.
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