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O Selo
O selo tem o propósito de assegurar e mostrar que 
os profissionis que o possuem são qualificados pela 
certificação 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 PRO 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. O profissional 
certificado é responsável pela boa imagem da marca 
que ostenta. Use o bom senso.

Tamanhos mínimos do Selo

Sugestão 
de redução 
mínima*: 
3 cm de  
largura.

Selo com 
5 cm de 
largura.

Selo com 
7 cm de 
largura.
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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. Abaixo, o logo principal horizontal, vertical, e 
um de seus desdobramentos, respectivamente.
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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



7

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.

PROFISSIONAL QUALIFICADO E CERTIFICADO
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Regras gerais de uso do Selo

O Selo Casa Saudável PRO certifica que o profissional 
certificado é capaz de prestar serviço de consulto-
ria, análise, avaliação e enquadramento de projetos, 
obras, produtos e processos de manutenção  dentro 
dos parâmetros da certificação Selo casa Saudável.

Restrições de uso ao profissional certificado SCS-PRO:

a. que ele não use o selo em categorias diferentes da 
que ele foi outorgado.

b. que ele não use o selo além do prazo a ele outor-
gado (o selo SCS-PRO possui validade de dois anos, 
desde que o profissional faça os exames periódicos 
trimestrais, sem custo extra. Ao término de dois 
anos no entanto ele deve solicitar nova avaliação 
profissional).

c. que ele não use o selo para sua empresa inteira 
(por exemplo se um arquiteto se certifica e depois 
usa o selo para dar a entender que todas os arqui-
tetos do seu escritório ou empresa são certifica-
dos).

d. que ele não use o selo para dar a entender endosso 
de toda a companhia, de todos os projetos, de todo 



11

o portfólio ou de todos os produtos que a empresa 
possua (exemplo: empresas que colocam selo ISO 
em caixas de produto, dando o falso entendimento 
que aquele produto possui uma certificação, quan-
do na verdade é a empresa que o possui). Porém, 
no nosso caso é o contrário, queremos prevenir por 
exemplo que um incorporadora certifique apenas 
um projeto e coloque o selo no seu site sem ne-
nhuma contextualização, aparentando que toda a 
incorporadora com todos os seus respectivos pro-
jetos possuem a certificação.

e. que ele use o selo, em suas versões digitais e físi-
cas seguindo este manual.

f. o selo não pode ser usado como garantia de ven-
das, lucros, melhora da imagem e etc.

g. o selo ou seu portador não substitui qualquer acon-
selhamento médico ou de saúde, ou de profissional 
devidamente habilitado em projetos e edificações, 
como arquiteto, engenheiro, não se restringindo a 
estes.

h. que ele leia com detalhamento o contrato cujo ma-
nual é apenas um anexo.



www.selocasasaudavel.com.br


