Guia de uso

Selo de certificação

Este guia tem o objetivo de orientar os profissionais
certificados sobre o uso dos selos de certificação.
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1. Selos
Quem pode usar?
Os selos podem ser usados por todos os profissionais aprovados no processo de certificação
da ANBIMA, seja por prova ou por isenção, independente de vínculo com instituição financeira.

Por que usar?
Além de mostrar sua capacitação e qualificação, as certificações são diferenciais na sua
carreira e devem ser disseminadas sempre que possível!

Quantos são?
Temos seis certificações e, portanto, quatro selos, conforme você pode conferir abaixo:
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1. Selos
Onde podem ser aplicados?
Redes sociais
Cartões de visita
Currículos
Assinaturas de e-mails
Display de mesa
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A seguir você pode conferir as especificações
necessárias para aplicação dos selos.

2. Tipos de selo
A versão colorida é sempre a mais indicada para aplicação em peças digitais e impressas
(exceto aqueles que devem ser utilizados nas redes sociais, conforme você verá mais detalhes
na página 9), caso não seja possível, temos a versão positiva e negativa que poderão ser
utilizadas em materias com fundos coloridos ou que não permitam uma boa leitura do selo.
A versão grayscale é utilizada apenas para materiais especiais como o metal, por exemplo.

Versão colorida

Versão positiva

Versão negativa

Cinza ANBIMA

Veja como selecionar a cor:

Pantone Cool Gray 10 C (superfície brilhante)
Pantone Cool Gray 10 U (superfície brilhante)
CMYK 0 0 0 85
RGB 76 77 79

Atenção!
Quando você imprimir uma peça com tintas especiais, como um display, a cor ANBIMA pode ser utilizada por meio do código
universal Pantone (veja as especificações no box acima).
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2. Tipos de selo
Já quer usar os selos? Faça o download no formato de sua preferência:
Certificação
CPA-10
CPA-20
CEA
CFG
CGA
CGE

Download
Download
Download
Download
Download
Download

Não sabe qual é mais adequado para você? Dê uma olhada na explicação de cada um deles no
glossário que preparamos para ajudá-lo. Está na página 13.
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2.1 Redes sociais
Que tal mostrar para seus amigos das redes sociais que você é um profissional certificado? É
simples e rápido! Esses selos foram elaborados exclusivamente para essas mídias e podem
ser publicados por você agora mesmo.
Pode ser em sua foto de perfil ou na linha do tempo. Vamos lá! Clique nos links abaixo e
compartilhe com todos sua conquista.
Foto de perfil
CPA-10
CPA-20
CEA
CFG
CGA
CGE
CPA-10
CPA-20
CEA
CFG
CGA
CGE
Currículo

Linha do tempo
CPA-10
CPA-20
CEA
CFG
CGA
CGE
Adicione a
certificação ao
seu perfil
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3. Regras de uso
Para usar os selos (exceto os das redes sociais), é preciso observar algumas regrinhas,
conforme explicamos abaixo:

SELOS DE CERTIFICAÇĀO

3.1 Área de não interferência

Em materiais impressos: mantenha sempre ao
lado
do selo uma
área livre sem a interferência de
3. REGRAS
DE USO
outros
gráficos, marcas ou textos,
3.1 Em Ielementos
mprEssos
conforme ilustração ao lado.
a) Área de não interferência
Para garantir a perfeita percepção do
selo,
deve-se manter
ao seu
redorser seguidas as mesmas
Em
materiais
digitais:
devem
uma área livredos
da interferência
orientações
impressos.de
outros elementos gráficos, marcas ou
textos que não o complementem ou
qualifiquem, conforme diagrama ao lado.

h/6
a)

h

h/6
h/6

h/6

3.2 Redução máxima

c)
b) Redução máxima
O tamanho
mínimo recomendado de
13 mm
aplicação dos selos
é de 13 mm.impressos: o tamanho mínimo para aplicação
Em materiais

dos selos é de 13 mm.

c) Uso sobre fundos diversos
Em situações nas quais as cores ou o
layout da peça conflitem com a versão
63
13pixels
mm
preferencial
do selo, utilizar a versão
d)
materiais
digitais: o tamanho
mínimo para aplicação
monocromáticaEm
negativa,
por apresentar
em
telas
é de 63 pixels de largura.
maior contraste
com
o fundo.
d) Uso em assinaturas de documentos
Pode-se usar o selo na forma
preferencial respeitando todas as
recomendações deste manual ou usar
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3.3 Uso sobre fundos coloridos
Em materiais impressos: quando as cores ou o layout da peça conflitam com a primeira
opção principal do selo, você pode utilizar a versão monocromática negativa, que dará maior
contraste com o fundo colorido.
Em materiais digitais: seguir a mesma orientação dos impressos.

PROFISSIONAL

CPA-10

PROFISSIONAL

CPA-10

PROFISSIONAL

CPA-10

PROFISSIONAL

CPA-10

3.4 Assinaturas de documentos
Em materiais impressos: você pode usar a versão principal do selo, mas não deixe de seguir
todas as recomendações deste guia! Se preferir, pode utilizar somente a sigla da certificação,
separada por vírgula, após seu nome. Veja no exemplo abaixo.
Em materiais digitais: seguir a mesma orientação dos impressos.
usar somente a

usar somente a
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4. Exemplos de aplicação
Selecionamos alguns exemplos de aplicações dos nossos selos para você aprender na prática:

Cartões
devisita
visita
cartões de

Currículo
currículos

displays
Displays

Assinatura
dee-mail
e-mail
assinatura de
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5. Glossário
Ficou na dúvida sobre alguma especificação? Aqui temos mais detalhes sobre tudo o que
mencionamos ao longo deste guia.
Pantone = é a linguagem/padrão para a comunicação de qualquer cor no desenvolvimento de
materiais.
.ai = é uma extensão de arquivo (vetor). Esse formato é recomendado para uso em materiais
impressos em geral, pois garante que seu selo fique nítido. Só pode ser editado com o programa
Adobe Illustrator.
.jpg = é um formato de arquivo de imagem recomendado para utilização em materiais digitais e/
ou em documentos criados em programas como Microsoft Word e PowerPoint. Não é aconselhável
que seja usado em materiais impressos, pois esse formato não garante uma impressão de boa
qualidade.
.pdf = formato de arquivo de leitura, sem possibilidade de alteração. Aconselhamos que seja usado
apenas em aplicações digitais do selo.
c = alguns arquivos estão com “_c” no final dos seus nomes para especificar a versão cromática
preferencial do selo (cinza ANBIMA).
w = alguns arquivos estão com “_w” no final dos seus nomes para especificar a versão monocromia
em branco do selo (negativa).
RGB = abreviação de “Red, Green, Blue”. É o método de cores utilizado em todos os monitores,
garantindo que a cor aplicada no seu selo esteja com o padrão correto para materiais digitais.
CMYK = abreviação de “Cyan, Magenta, Yellow, Black”. É o método de cores utilizado na impressão,
garantindo que a cor aplicada no seu selo esteja com o padrão correto para materiais impressos.
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Dúvidas ou sugestões?
Entre em contato com a área de Certificação:
(11) 3199-5285
certificacao@anbima.com.br

Controle: D.04.70
Data da Elaboração: 16/10/2016
Data da Revisão: 17/06/2021
Elaborado por Certificação ANBIMA
Aprovado por Equipe de Certificação
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