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COMO VOCÊ REINICIA 
SEU NEGÓCIO

Com esse novo cenário do COVID-19, 
a prioridade para todas as empresas 
é retomar ao trabalho o mais rápido 
possível e com as condições 
necessárias de saúde, segurança e 
higiene para seus clientes e 
colaboradores.

O selo SAFEGUARD do Bureau 
Veritas é uma marca de confiança

Ele demonstra que você abordou os 
riscos específicos para o seu negócio, 
e cumpriu com os padrões exigidos 
de higiene. Este selo é concedido às 
empresas após a verificação da 
conformidade dos requisitos 
sanitários realizados pelo auditor 
qualificado.

COMO, ONDECOMO, ONDE
& QUANDO& QUANDO
COMO, ONDE
& QUANDO
VOCÊ PODE USAR O SELO?
Depois de passar pela auditoria, você pode usar o selo 
enquanto ele estiver válido. Ele pode ser usado em 
publicidade e comunicações corporativas e exibido em 
seus próprios locais auditados ao lado do código QR 
específico do site. 

Seu selo demonstra sua conformidade com o protocolo 
sanitário: não certifica os atributos de uma informação 
específica. produto ou serviço. Você deve tomar cuidado 
para nunca usar o rótulo de maneira enganosa.

UTILIZAÇÃO PERMITIDA
DO SELO SAFEGUARD

Estabelecimento auditado
O selo enviado pelo 
Bureau Veritas pode ser 
utilizado na porta de entrada, 
janela, mesas, etc. 

Comunicações e
Catálogos Corporativos**

Website da empresa*
(Sobre nós, notícias...)

Redes sociais da
empresa**

Comunicação Impressa

Comunicações Financeiras
(Impressa ou online)

Produtos ou embalagem primária
(Display ou varejo)

Caixas maiores usadas para
transportar produtos
(secundária ou pacote de transporte)

Veículos ou estruturas permanentes
(como construções usadas para anúncios)

Contratos

*Pertencente à entidade certificada, não uma subsidiária
**Informe os leitores que eles podem verificar o status do 
local em: https://restartwith.bureauveritas.com
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GUIA PRÁTICOGUIA PRÁTICOGUIA PRÁTICO
DE USO DO SELO SAFEGUARD
Confira algumas regras simples de 
quando usar ou reproduzir seu selo. 
Ele só pode ser usado na sua totalidade 
e deve seguir o guia abaixo.

COMPOSIÇÃO & DIMENSÃOCOMPOSIÇÃO & DIMENSÃOCOMPOSIÇÃO & DIMENSÃO CORESCORESCORES

A medida mínima de altura deve ser de 15mm.

Para manter o logo visível, deve-se utilizar
o espaço mínimo de proteção de 30% da altura
do logo.

O selo é composto por vários elementos e deve-se
respeitar as proporções.
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O nome
do selo

O logo do
Bureau Veritas

O slogan

O selo SAFEGUARD é impresso nas seguintes 
cores e pode ser usado em tipos reversos.

BRANCO
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ADESIVOADESIVOADESIVO
O adesivo é enviado para você para 
exibir em seu estabelecimento auditado.
Inclui o selo e um código QR que permite
a verificação da validade do certificado 
através do website do BV.
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VOCÊ NÃO DEVE USARVOCÊ NÃO DEVE USARVOCÊ NÃO DEVE USAR
O logo do Bureau Veritas 
sozinho ou no lugar o selo 
do SAFEGUARD

IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTE
O selo deve ser utilizado 
de acordo com os termos 
e condições estabelecidos 
no contrato e com os 
requisitos técnicos 
definidos nos requisitos 
do selo.

Destina-se ao único 
próposito de comunicar e
promover as atividades dos
clientes em conexão com os
serviços fornecidos pelo
Bureau Veritas.

O selo é atribuído somente
durante sua validade. 
O cliente compromete-se a
utilizar o texto acompanhado
do selo em local que é 
acessível e visível para seus 
próprios consumidores.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

•   Check List Customizado

•  Auditoria

•  Selo SAFEGUARD

140
 países

78,000+
colaboradores 
no mundo
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COM O BVCOM O BVCOM O BV
e com o selo SAFEGUARD
O selo SAFEGUARD faz parte do 
Reinicie seu negócio com o BV, 
uma série de soluções para 
empresas de todos os setores que 
desejam retomar seus negócios.

O programa aborda os riscos 
específicos em todos os locais 
onde as pessoas vivem e 
trabalham, treinando equipes de 
maneira eficaz sobre boas 
práticas de higiene e verificando 
se as medidas de proteção são 
tconfiguradas e implementadas 
adequadamente.  

Listas de verificação prontas para uso projetadas pelo 
Bureau Veritas ou possibilidade de personalizar sua lista 
de itens de controle

Após a auditoria o selo pode ser utilizado de acordo com o guia de uso 
e também pode ser acessado através do website exclusivo para 
verificar sua validade.

As auditorias são presenciais para verificar se as medidas de 
proteção esperadas estão implementadas com eficiência. A rede 
de auditores do Bureau Veritas em mais de 140 países está 
especialmente adaptada para atender grandes redes a serem 
auditadas no mundo.

CONSTRUINDO UM MUNDO DE CONFIANÇA

O Bureau Veritas é líder mundial em 
serviços de avaliação de conformidade e 
certificação. Somos um parceiro de 
confiança dos nossos clientes, oferecendo 
serviços e o desenvolvimento de soluções 
inovadoras para reduzir o risco, melhorar o 
desempenho e promover o desempenho 
sustentável.

PARA MAIS INFORMAÇÕES 
Contate-nos

reinicieseunegociocomobv@bureauveritas.com 


