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O Selo
O selo tem o propósito de assegurar e mostrar que os 
produtos que o possuem são qualificados pela certifi-
cação Selo Casa Saudável.

Para que se obtenha fácil reconhecimento do selo, é 
fundamental que ele seja replicado de forma correta. 
Todas as variações e possibilidades de aplicação ofi-
ciais da Selo Casa Saudável PROD estão neste manual.

Malha Construtiva
O desenho se constrói a partir das relações entre os 
elementos: as distâncias e os alinhamentos  
entre os quatro elementos gráficos formam uma 
casa no espaço que existe entre eles, e estes  
parecem englobá-la.
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* É importante ter em mente que embora as reduções 
sejam fundamentais em alguns impressos de peque-
nas dimensões, é necessário, entretanto, resguardar 
a legibilidade dos elementos textuais.

Tamanhos mínimos do Selo

Sugestão 
de redução 
mínima*: 
3 cm de  
largura.

Selo com 
5 cm de 
largura.

Selo com 
7 cm de 
largura.



4

Área de Proteção

A área de proteção objetiva preservar a visibilidade 
do selo, evitando a aproximação excessiva de outros 
elementos. Nenhuma informação ou elemento 
gráfico pode ultrapassar o espaço aqui determinado. 
 
O módulo X equivale à altura dos módulos que 
compõem o selo. A área de proteção do selo é definida 
como X.
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Cores
C: 7 M: 29 Y: 4 
PANTONE 678C 
R: 251 G: 224 B: 236

C: 7 M: 29 Y: 4 
PANTONE 678C 
R: 251 G: 224 B: 236

+

+

+

+

C: 37 M: 8 Y: 1  
PANTONE 291C 
R: 212 G: 238 B: 252

C: 37 M: 8 Y: 1  
PANTONE 291C 
R: 212 G: 238 B: 252

C: 41 M: 16 Y: 33  
PANTONE 623C 
R: 196 G: 227 B: 203

C: 41 M: 16 Y: 33  
PANTONE 623C 
R: 196 G: 227 B: 203

C: 14 M: 10 Y: 47  
PANTONE 614C 
R: 248 G: 237 B: 174

C: 14 M: 10 Y: 47  
PANTONE 614C 
R: 248 G: 237 B: 174

20% K: 52  
PANTONE COOL GRAY 8C 
R: 151 G: 151 B: 151

20% K: 52  
PANTONE COOL GRAY 8C 
R: 151 G: 151 B: 151

20% K: 52  
PANTONE COOL GRAY 8C 
R: 151 G: 151 B: 151

20% K: 52  
PANTONE COOL GRAY 8C 
R: 151 G: 151 B: 151

Sombras
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Versão Monocromática

Aplicação em Duas Cores

Aplicação em Negativo
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Aplicação em Fundos Coloridos

A aplicação do selo e de suas derivações não deve 
ser feita diretamente sobre fundos coloridos. Deve-
se, portanto, proceder à aplicação sobre um box, 
preferencialmente branco, que respeite a área de 
proteção estabelecida. Em caso de aplicação sobre 
box preto, deve-se usar a versão em negativo do selo 
e/ou seus desdobramentos.
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Proibições de Uso

ambiente qualificado e certificado

Não distorcer o selo.

Não rotacionar  
os elementos.

Não modificar 
as cores.

As proibições de uso abaixo se aplicam ao selo e aos 
seus desdobramentos.
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ambiente qualificado e certificado

Não modificar 
a tipografia.

Não modificar  
as proporções.

Não aplicar sobre  
imagens heterogêneas.

PRODUTO QUALIFICADO E CERTIFICADO
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Regras gerais de uso do Selo

Restrições de uso:

a. o SCS-PROD não pode ser usado em categorias di-
ferentes daquela pelo qual foi outorgado.

b. o SCS-PROD não pode ser usado além do prazo a 
ele outorgado (o selo SCS-PROD possui validade de 
dois anos; ao término deste prazo, deve ser solici-
tada a renovação da certificação).

c. o SCS-PROD não pode ser usado para a empresa 
que certificou o produto (por exemplo, a empresa 
certifica um produto que produz mas usa o selo 
para dar a entender que toda a empresa é certifi-
cada).

d. a empresa que certificou um produto não pode dar 
a entender que todos os seus produtos, de todas 
as linhas são certificados (por exemplo, a empre-
sa certifica um produto e coloca o selo no seu site 
sem nenhuma contextualização, aparentando que 
todos os produtos são certificados).

e. o SCS-PROD deve ser utilizado em suas versões di-
gitais e físicas seguindo este manual.
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f. o SCS-PROD não pode ser usado como garantia de 
vendas, lucros, melhora da imagem e etc.

g. o certificando deve entender que este manual é 
parte integrante de um conjunto de documentos, 
formado pelo contrato de uso, os selos em suas 
versões possíveis de uso e o certificado do produ-
to.

h. o certificando deve ler com detalhamento o contra-
to cujo manual é apenas um anexo.



www.selocasasaudavel.com.br


