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1. INTRODUÇÃO
A logomarca do Atuação Responsável
representa, de forma visual, os
Princípios do Programa Atuação
Responsável® que estão inseridos no
Responsible Care Global Charter.
A logomarca do Atuação Responsável
possibilita às empresas associadas à
ABIQUIM identificar a sua participação
nesta iniciativa, permitindo que o
público reconheça imediatamente os
compromissos da indústria química
com o Atuação Responsável.
Este manual traz as informações
básicas para uso e proteção da
marca do Atuação Responsável.

2. RESPONSABILIDADES
A ABIQUIM e seus associados compartilham
a responsabilidade pelo uso e proteção da
marca Atuação Responsável de acordo com
as regras descritas neste documento.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS
A visualização do Atuação Responsável pode se dar através
do uso do símbolo ou da logomarca sendo:

O símbolo: a representação visual de duas mãos apontado para
cima ao redor de um conjunto de símbolos que representam
uma hipotética estrutura química. O símbolo expressa a
mensagem chave do gerenciamento de produtos químicos
considerando os Princípios do Programa Atuação Responsável®;
O símbolo com a descrição, constituindo a logomarca:
visualmente representada pelo símbolo descrito
anteriormente juntamente com uma descrição.

O uso de acrônimos não são permitidos.
A forma do símbolo ou da logomarca não pode ser alterada e deve obedecer
o formato, descrição, cores e proporções descritos neste documento.
As reproduções devem ser sempre das versões aprovadas pela ABIQUIM
e podem ser obtidas através de reproduções fotográficas do modelo
original ou através de arquivos eletrônicos solicitados à ABIQUIM.
A ABIQUIM pode retirar a autorização do uso da marca de uma associada
mediante a comprovação do uso contrário aos Princípios do Atuação
Responsável, ou em se em desacordo com este documento.

4. USOS PERMITIDOS E NÃO PERMITIDOS
4.1. Usos Permitidos
• Pela ABIQUIM dentro do seu escopo de atividades;
• Pelas empresas associadas, cujos CEOs assinaram o Termo de Adesão e a
Declaração de Comprometimento com o Programa Atuação Responsável®,
nas seguintes possibilidades:
• Em impressos como papeis de carta, envelopes, cartões de visitas;
• Anúncios institucionais;
• Em relatórios legalmente exigidos pelas autoridades, quando
considerados relevantes;
• Em materiais de informações para melhorar o gerenciamento do produto
(product stewardship) junto a clientes e fornecedores de produtos
químicos, como por exemplo Ficha de Informações de Segurança de
Produtos Químicos (FISPQ) ou Ficha de Emergência (FEMERG);
• Folhetos e manuais internos da empresa, visando, principalmente, a
promoção do Atuação Responsável® entre seus funcionários;
• Em websites para divulgar a empresa como uma empresa AR.
• Em mídias eletrônicas ou impressas ou outros materiais promocionais as
quais explicam ou promovem as iniciativas do AR;
• Em bandeiras que identifiquem o site como AR;
• Em sinalizações corporativas (desde que não vinculadas a produtos
específicos), tanques de estocagem, galpões, prédios ou outras áreas de
serviços cujo uso da logomarca esteja sob a responsabilidade da associada;

• Em veículos incluindo trens, vans, tubovias, caminhões, caminhões de
bombeiro, caminhões tanques ou carro de frotas;
• Brindes e materiais promocionais.

4.2. Usos Não Permitidos
• Em qualquer propaganda corporativa ou do produto, ou em embalagem
de forma que sugira direta ou indiretamente que o produto é um produto
da AR;
• Em qualquer esforço corporativo para apoiar ou se opor a iniciativas
governamentais incluindo legislação ou regulações, onde determinada
posição é claramente contra os Princípios do Atuação Responsável.
• Em containers de resíduos, barris e tambores;
• Anúncios de produtos;

5. CARACTERÍSTICAS DA LOGOMARCA
5.1. Cores
Apesar da recomendação do uso preferencial do símbolo ou da logomarca ser
na cor verde (Pantone 347), o mesmo pode ser utilizado na cor branca ou preta.
Para divulgação eletrônica, é recomendado o uso do código de cor
HTML #009B48 ou RGB 0-155-72.

5.2. Fonte
A fonte deve ser Arial.

5.3. Proporções
As proporções entre o símbolo e a descrição na composição da
logomarca devem obedecer os modelos definidos neste documento.

5.4. Modelos de Símbolos e Logomarcas
As proporções entre o símbolo e a descrição na composição da
logomarca devem obedecer os modelos definidos neste documento.

