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Condições das marcas de certificação DQS 
e explicação do conteúdo do certificado 

Diretrizes para detentores de certificados DQS  

Mostre sua marca! Os certificados DQS, bem como as marcas de 
certificação protegidas por direitos autorais, são os símbolos visíveis de 
uma certificação bem-sucedida - e desfrutam de uma excelente reputação 
em qualquer lugar do mundo. 

Comunique seu sucesso e mostre ao público que você possui processos 
confiáveis, de alta qualidade e orientados para o cliente. Use as amplas 
opções para afixar seu certificado e os símbolos de certificado DQS 
protegidos internacionalmente: em documentos comerciais, em folhetos e 
brochuras, em sua publicidade on-line, em veículos, em stands de 
exposição ou na Internet. 

CONSTRUA CONFIANÇA E MANTENHA PROMESSAS  

Estamos muito satisfeitos que você queira chamar a atenção para o seu sistema de 
gerenciamento bem-sucedido e para a DQS em seus documentos comerciais e de 
marketing. Desenvolvemos diferentes marcas de certificado para este fim.  
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Como utilizar as marcas DQS 
 

 

• O uso das marcas de certificação requer certificados válidos ou outras declarações de conformidade 
emitidas pela DQS. Você só pode usar as marcas DQS mostradas em seu certificado emitido e válido 
(conforme página 6). Após a expiração da validade ou em caso de suspensão, retirada ou 
cancelamento de uma certificação, toda a publicidade com a certificação será descontinuada 
imediatamente. 

• Se o seu certificado não se aplicar a toda a sua organização, deverá indicar o escopo restrito para o 
qual é válido (conforme página 3). 

• As marcas devem sempre ser usadas em conexão com o nome de sua organização. As marcas de 
certificado só podem ser usadas para organizações mencionadas no certificado. Se sua organização 
tiver vários sites, você só poderá usar as marcas de certificado para o site que está realmente 
certificado. 

• Ao usar marcas de certificação neutras, as normas ou especificações subjacentes precisam ser 
especificados nas imediações do símbolo (conforme página 3). 

• Somente as marcas DQS mostradas em seu certificado emitido podem ser usadas. 

• As marcas não devem ser usadas em um produto ou embalagem do produto nem de qualquer outra 
forma que possa ser interpretada como denotando a conformidade do produto. Além disso, as marcas 
não devem ser aplicadas por clientes certificados em relatórios de ensaios laboratoriais, calibração 
ou inspeção, cotações onde possa implicar certificação de produtos ou serviços ou certificados. 

• Os modelos de marcas de certificado DQS estão disponíveis em alemão e inglês em vários formatos 
de arquivo em nosso site no link a seguir:  

EN: https://dqsglobal.com/intl/about/certification/certificate-logos 
 

As marcas em si não devem ser alteradas de forma alguma - no entanto, você pode escolher qual 
tamanho e cor (somente unicromático) usar para marcas DQS. 

• Recomendamos anexar o número de registro do certificado ao símbolo (*necessário para a marca 
UL Registered Firm) 

• Na opinião da DQS, o material promocional ou publicitário não deve estar em conflito e, de forma 
alguma, criar uma impressão enganosa quanto à natureza do status da certificação, exceto para a 
Marca que é prescrita para uso neste documento. 
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Amostras de design 

Marca DQS para sistema de gestão certificado 
ex. ISO 9001 

 

UL Registered Firm Mark para sistemas de gestão 
certificados 
Deve estar sempre em conjunto com os seguintes elementos: 

• Nome do cliente certificado 

• Número de Relação Comercial 

• Norma SG aplicável com ano de revisão para o qual o 
cliente é certificado, exemplo, ISO 9001:2015 

• Organismo de Certificação Emissor (por exemplo, DQS 
Inc.) 

 
DQS Inc. 

FACILITY NAME 
REGISTRED TO ISO____ 

AND____ (other registration  
standard number, if any) 

BR NUMBER 

Marcas DQS para sistemas de gestão integrados 
certificados 
por exemplo, certificada de acordo com 

• ISO 9001 

• ISO 14001 

• ISO 45001 

 
 
 

ou 

 
DQS-certified for ISO 9001, 
ISO 14001 and ISO 45001 

Marca DQS para escopos restritos 
Se o seu certificado não se aplicar a toda a sua organização, 
você deverá indicar o escopo restrito para o qual ele é válido. 

 
Organization name, DQS-certified for ISO 14001 for the 

restricted scope 

Marca DQS para sistema de gestão certificado  
ex. IATF 16949 
NOTA: O uso do logotipo da IATF relacionado a este esquema 
de certificação é exibido no certificado emitido pelo DQS. 
Qualquer outro uso permitido do logotipo da IATF é proibido.   

Marca DQS para sistema de gestão certificado 
ex. EfbV – Portaria sobre Empresas Especializadas de Gestão 
de Resíduos 
Nota: No caso de certificações de acordo com a Portaria das 
Empresas Especializadas de Gestão de Resíduos 
(Entsorgungsfachbetriebeverordnung – EfbV), a atividade 
certificada na aceção da EfbV deve ser sempre indicada nas 
imediações do símbolo do certificado DQS (armazenamento, 
recolha, transporte, tratamento, reciclagem, eliminação). 

 
DQS-certified according to 

EfbV - disposal 

Marca DQS para sistema de gestão certificado  
Para padrões não credenciados ou voluntários, você deve 
indicar o esquema restrito para o qual é válido. 

 
DQS-certified for 5S 
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Marca DQS para sistemas de gestão certificados  
DQS MED para Sistemas de Gestão certificados 

• ISO 9001 acreditação DAkkS 

• ISO 15378 acreditação DAkkS 

• ISO 13485 acreditação DAkkS ou SCC  
(Standard Council Canada) 

• MDSAP 

• TCP III 

 
Example Symbol -  

certification specific versions may be available  
at the website 

Marca DQS para certificados de organismos notificad os 
DQS MED para avaliações de conformidade certificadas 
regulamentadas 

• REG (EU) 2017/745 
 

Exemplos de aplicação 

Todas as marcas DQS representam a qualidade e o valor intrínseco de sua organização e permitem que 
você torne isso visível ao público, por exemplo.: 

  
 

 

Como usar marcas de acreditação 
Normalmente, as marcas de acreditação ou esquema estão disponíveis apenas para os organismos de 
certificação e não são permitidas para o detentor do certificado (explicitamente no caso de DAkkS, IATF). 
Dependendo do certificado DQS e do programa de certificação, você pode usar as marcas de acreditação 
ou esquema considerando as seguintes condições (conforme conteúdo do certificado): 

a) Marca ANAB 

O uso do logotipo de acreditação por terceiros é permitido considerando o seguinte: 

• Somente clientes com a marca ANAB em seu certificado têm direito a usar as marcas ilustradas 
abaixo.  

• Um cliente certificado não deve usar o credenciamento da ANAB de forma a trazer descrédito à ANAB 
e não deve fazer qualquer declaração sobre sua certificação sob o credenciamento da ANAB que a 
ANAB possa considerar imprecisa, enganosa ou não autorizada. 

• A marca de credenciamento ANAB só pode ser usada em conjunto com a Marca da Firma Registrada 
e a Marca DQS nos artigos de papelaria e literatura do cliente e em sua publicidade sujeita às 
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condições da DQS para uso de sua Marca. A marca de credenciamento ANAB deve ser colocada ao 
lado da Marca da Firma Registrada e da Marca DQS.  

• A marca de acreditação da ANAB não deve ser usada em um produto ou de forma a sugerir que a 
DQS e/ou a ANAB certificou ou aprovou qualquer produto, processo ou serviço de um cliente 
certificado, ou de qualquer outra forma enganosa. A marca de acreditação ANAB deve ser 
reproduzida: 

a. Em preto sobre fundo branco ou de cor clara ou em azul (PMS 286 ou equivalente) e vermelho 
(PMS 485 ou equivalente). 

b. Em um tamanho que torna todas as características da marca claramente distinguíveis. 
c. Sem distorção de suas dimensões. 

• Ao usar a marca de acreditação ANAB, seu tamanho não deve exceder o tamanho da Marca da Firma 
Registrada e da Marca DQS. 

• Ao usar a Marca ANAB, ela deve estar em conjunto com a marca de certificação completa, que inclui 
a Firma Registrada e as Marcas DQS, conforme descrito abaixo: 

 

   

 

• Após a retirada da certificação ou acreditação ANAB de um certificado DQS Inc., o cliente deverá 
descontinuar o uso de todo material publicitário que contenha qualquer referência a ele 

b) Para certificação em outros organismos de acreditação 

Requisitos específicos podem ser aplicados e serão adicionalmente comunicados por seus respectivos 
escritórios DQS. 

c) Marcas e certificados IQNET 

Para determinadas normas, os clientes certificados DQS podem gerar os certificados IQNET por conta 
própria. Para esses certificados, o titular do certificado também pode usar a marca IQNET, de acordo 
com o guia do usuário IQNET aplicável disponível em https://www.iqnet-certification.com.  

d) Marcas que não devem ser utilizadas: 

ISO.org e DAkkS possuem registros de suas marcas que não devem ser usadas por clientes certificados 
pela DQS, por exemplo: 
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e) Terminologia: 

• Não registre "ISO" como ou em seu nome de domínio, site ou nome da empresa, por exemplo, 
www.isodatabase.com. 

• Não use "ISO" como ou no nome do seu produto ou serviço. 

• Não diga que você, seus produtos ou seus serviços são endossados, aprovados ou certificados pela 
ISO. (Lembre-se, a ISO não realiza certificações.) 

• Sempre se refira a uma norma por seu nome completo e revisão. Por exemplo. como: “XXX (Nome 
do site registrado) foi certificado pela DQS Inc. para ISO 9001:2015.” 

• Consulte a ISO ou a Organização Internacional para Padronização de maneira justa e apropriada. 

• As declarações de conformidade não podem dar garantias ou alegações que possam ser enganosas. 
Exemplo (“Como uma empresa registrada na ISO-9001:2015, fornecemos o melhor café do mundo.”). 

Explicação e significado do conteúdo do certificado  

 
 
Em alguns casos, o certificado consiste em várias páginas. Os “anexos ” da primeira página (principal) contêm uma 
listagem dos locais/sites que estão dentro do escopo da auditoria e/ou um detalhamento dos resultados da auditoria 
e os dados de produto e/ou processo associados. O certificado é sempre válido apenas com todas as páginas. 

“Extratos de certificados” DQS são certificados para locais listados nos anexos dos principais certificados DQS. 
Estes “extratos de certificados” são válidos apenas em conexão com seus principais certificados. 

Nossos auditores ou sua equipe de atendimento ao cliente terão prazer em apoiá-lo, examinar o uso de símbolos 
durante as auditorias e, se necessário, acordar as medidas corretivas com você. 

Se você tiver alguma dúvida sobre publicidade na DQS, sobre apresentações e sugestões na Internet ou sobre 
oportunidades de trabalho conjunto de relações públicas, não hesite em nos contatar. 

Logotipo da empresa 
protegida em todo o 
mundo do grupo 
DQS, que só pode 
ser usado pela DQS. 

Marcas de certificação 
DQS, que podem ser 
usadas por organizações 
DQS certificadas de acordo 
com CF10 em combinação 
com esta diretriz. 

Nome e 
endereço da 
organização 
certificada. 

Espaço para o logotipo da 
organização do cliente. 

Escopo de certificação 
do sistema de gestão 

Norma certificada. 

Logo de acreditação. 
Bloco de datas com o ID 
de registro do certificado 
e as datas. 

Assinaturas do CEO 
do escritório 
acreditado da DQS  Informação de que a DQS 

é membro da IQNet.  

Rodapé com 
informações sobre 
órgão credenciado e 
emissor. 

QR-code para verificação da 
validade do certificado. 


