Regras para o uso dos símbolos de certificação /
logomarcas da DQS e IQNet

Mostre sua certificação ! Os certificados DQS e IQNet assim como as logomarcas de certificação
são símbolos externoss de uma certificação bem sucedida - e com alta aceitação internacional!
Os símbolos podem serr utilizados
u
de várias formas: você pode colocá-los em papéis impressos, nos seus
folders, em seus veículos
los, feiras e na Internet.

Por favor note que:
 O uso dos símbolos de certificação requer certificados válidos ou outras declarações de conformidade
emitidas pela DQS.
 Se seu certificado não é para toda organização, você está obrigado a se restringir
para o escopo para o qual este é válido (vide página 2)
 Os símbolos devem sempre ser utilizados junto com o nome da sua empresa.
 Quando utilizar um símbolo que não menciona a norma de referência, você deve icluir
o nome da norma próximo ao símbolo (vide página 2)
 Os símbolos não podem ser alterados de forma alguma - contudo você pode escolher outra cor.
 O símbolo IQNet pode ser utilizado em conjunto com o símbolo DQS, mas não sozinho.
 Nós recomendamos utilizar junto ao símbolo DQS, o número do certificado.
 Os símbolos não podem ser utilizados para identificação de produtos. A impressão de que um produto
é certificado deve ser evitado (vide página 2)
 O uso dos logos protegidos da DQS e do IQNet (marcas sem os círculos) e das marcas de acreditação
é reservado para o uso da própria DQS. Eles não devem ser utilizados pelo cliente.

Exemplos para utilização dos símbolos constam nas próximas páginas
Para organizações que possuem seu próprio website, nós recomendamos inserir uma informação sobre
a sua certificação. Como evidência da validade, recomendá-se incluir um link direto para a Base de Dados
no website da DQS.
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Os símbolos de certificação estão disponíveis em arquivos eletrônicos no site da DQS, downloads.
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Exemplos para o uso dos símbolos de certificação

Sistema de Gestão Certificado pela DQS
Por exemplo ISO 9001

Ce

rtified

Sistema de Gestão Integrado Certificado pela DQS
M

a

na

m

Por exemplo: Certificado de acordo com
gem

s
ent Sy

te

ISO 9001
ISO 14001
ISO/TS 16949

DQS-TIP
No caso de uma certificação de acordo com o processo DQS TIP,
o símbolo de certificação será substituído pelo
selo DQS “Supplier's Declaration”.

Certificação com escopo restrito
Exemplo:
Nome da Empresa
Certficada pela DQS para o seguinte escopo….

Símbolos em
m produtos
p
ou embalagens?
Os símbolos não podem
pod ser utilizados na embalagem de produtos.
A impressão de que o produto é certificado deve ser evitado a qualquer custo.
A tabela abaixo foi criada
c
para ajudá-lo a utilizar o símbolo DQS para demonstrar que o produto foi fabricado
de acordo com um
m Sistema
S
de Gestão Certificado.

Uso dos símbolos
DQS e IQNet

No produto *1

Em caixas maiores /
Material impresso etc.
sobembalagens ou contai- para propaganda
ners para o transporte de
produtos *2

Sem
explicação

Não permitido

Não permitido

Permitido

Com explicação *3

Não permitido

Permitido

Permitido

*1: No próprio produ
roduto ou na embalagem individual. No caso de empresas que realizam atividades de análise / inspeção,
o laudo e o certif
ertificado de inspeção são considerados produtos.
*2: Por exemplo embalagens
em
grandes que não chegam ao consumidor final.
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*3: Por examplo:: "Es
"Este produto foi fabricado em uma empresa certificada de acordo com a ISO 9001 pela DQS
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