
 

 

Rua Bernardo Guimarães, 428  Centro  Patrocínio  MG  CEP 38.740-028  Brasil 

Tel.: +55 (34) 3832-0530  www.savassiagronegocio.com.br 

 

USO DO LOGOTIPO, CERTIFICADOS E MARCAS 
 
OBJETIVO 
 
Estabelecer critérios para a utilização de logotipo, certificado e marcas da Savassi 
Certificação Serviços Administrativos Ltda SCSA. 
 
Uso do Certificado, Logo da Savassi Certificação Serviços Administrativos Ltda SCSA e 
do CGCRE do INMETRO pelos Detentores de Certificados. 

 
Os certificados emitidos e o logotipo Savassi Certificação Serviços Administrativos Ltda 
SCSA são de propriedade da Savassi Certificação Serviços Administrativos Ltda SCSA e 
só poderão ser utilizados pelo detentor do certificado, dentro do prazo de validade do 
certificado. 
 
Os detentores dos certificados podem realizar a divulgação da certificação do produto 
/ sistema desde que atendidos os requisitos específicos de cada processo de 
certificação. 
 
Os logotipos para utilização serão fornecidos pela Savassi Certificação Serviços 
Administrativos Ltda SCSA em meio eletrônico e a arte final não deve ser alterada, 
podendo ser alterado o tamanho mantendo as proporções estabelecidas. 
 
Os detentores dos certificados podem fazer divulgação da certificação em 
documentação como catálogo, prospectos, folders, manuais, deixando sempre clara a 
referência a qual produto ou sistema é certificado. 
 
Antes da divulgação, o detentor do certificado deve apresentar os documentos para 
avaliação da Savassi Certificação Serviços Administrativos Ltda SCSA. 
 
É permitida a reprodução de certificados (cópia preto e branco ou colorida) para 
comunicação entre empresas e comprovação da certificação de produtos / sistemas. 
 
Para as certificações compulsórias e voluntárias acreditadas pela CGCRE com RAC – 
Regulamento de Avaliação da Conformidade utiliza-se a Marca de Conformidade do 
Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC) composta do logotipo do 
CGCRE do INMETRO e Savassi Certificação Serviços Administrativos Ltda SCSA. 
No caso de produtos certificados de acordo com regras internas e certificações 
acreditadas pelo CGCRE do INMETRO sem a emissão de um RAC utiliza-se apenas o 
logotipo da Savassi Certificação Serviços Administrativos Ltda SCSA. 
A Identificação da Acreditação CGCRE do INMETRO deverá ser reproduzida em azul ou 
preto. O padrão de azul, para todas as aplicações gráficas e serigráficas é o 541d, da 
escala Pantone Letra Set, e o 541c, da escala Pantone Super Cor. 
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As organizações que possuam produtos certificados pela Savassi Certificação Serviços 
Administrativos Ltda SCSA só podem utilizar os logotipos referentes à sua certificação 
e aos sites da Organização que foram certificados. 
 
A Marca de Conformidade de Produto não poderá ser utilizada em outros locais, como 
por exemplo, em veículos. 
 
Referências: 
 

Documentos internos do Sistema da Gestão da Qualidade do Organismo SCSA, PQ.11 - 
Uso do Logotipo, Certificados e Marcas. 

 
 


