
Anexo 16: Normas para o Uso do Selo ABVTEX 
 

 
I. REGRAS DE UTILIZAÇÃO 

 
1. Este material fornece diretrizes para os fornecedores e seus subcontratados de como utilizar 

corretamente o Selo ABVTEX, permitindo tirar proveito do seu uso sem violar as regras do 

Programa. 

2. Os fornecedores e/ou seus subcontratados estão autorizados a utilizar o Selo ABVTEX durante o 

período de validade do Certificado de Aprovação, desde que o façam de acordo com este 

Manual e conforme padrões normativos estabelecidos pelo Regulamento Geral do Programa 

ABVTEX. 

3. É vedado o uso do Selo ABVTEX: 

a. Antes da emissão do Certificado de Aprovação; 

b. Em períodos de suspensão do Programa ABVTEX, tanto para os fornecedores como para 

seus subcontratados; 

c. Em caso de cancelamento da certificação; 

d. Em divulgações em desacordo com esta Norma. 

4. Para qualquer tipo de divulgação, contendo a logomarca do Selo ABVTEX, o fornecedor e/ou 

seus subcontratados devem submeter o material à aprovação da ABVTEX, antes de seu uso. 

5. O fornecedor ou subcontratado que for suspenso do Programa ABVTEX deve retirar 

imediatamente todo e qualquer material que contenha o Selo ABVTEX. 

 

II. FORMATO 
 

1. A arte final do Selo poderá ser fornecida em arquivo eletrônico no formato JPG. 

2. Não são permitidas modificações no layout do Selo, alterações de cores e inclusão de textos 

não autorizados. 

O Selo em sua versão colorida deve ter 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%; 
 Verde: Cyan 65%, Magenta 20%, Yellow 100% e Black 0%. 

3. Para garantir a perfeita percepção do Selo, deve-se manter ao seu redor uma área livre de 

20% do tamanho a ser utilizado, para evitar a interferência de outros elementos gráficos, 

marcas ou textos que não a complementam ou qualifiquem. 

4. É permitida somente a alteração do tamanho do selo respeitando as medidas proporcionais. 

5. O tamanho mínimo recomendado de aplicação do selo é de 25 mm. 

6. Não é permitida a publicidade depreciativa, falsa ou abusiva envolvendo o Selo ABVTEX ou 

ainda extensivas às atividades, projetos, produtos ou serviços não incluídos no escopo do 

Programa ABVTEX. 



7. É proibido o uso da do Selo ABVTEX como certificado de adequação de produto, sendo 

vedado o uso da logomarca em produtos, suas embalagens, fazendo menção ao Programa 

que induzam o consumidor a crer que o produto/serviço foi avaliado pelo organismo de 

auditoria. 

8. 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). 

9. O Selo poderá ser utilizado em assinatura de e-mail, site, folder e apresentações da empresa 

certificada, desde que respeitadas as regras deste Manual. 

 

III. LOGO – SELO ABVTEX 

 

  

 
 

 


