Orientações para requerimentos de uso de logo em
embalagens
Favor observar que essas orientações substituem os capítulos dois, quatro, seis e nove da Política de Logo e
Marcas Comerciais da UTZ, todavia lembre-se que sua empresa ainda precisa cumprir com essa Política
integralmente.

Cacau: Quando posso fazer uma declaração de produto?
Um produto de cacau para consumo final só pode ser declarado como certificado UTZ quando o volume de
cacau no produto cobre completamente o conteúdo de cacau de acordo com o modelo de Balanço de Massa.
Isso significa que a empresa deve garantir que todas as vendas de cacau rotulado como certificado UTZ estão
cobertos pelo mesmo volume em compras de cacau certificado UTZ.

Café: Quando posso fazer uma declaração de produto?
Um produto de café para consumo final só pode ser declarado como certificado UTZ quando ao menos 90%
do conteúdo de café é certificado UTZ.

Como eu devo fazer uma declaração na embalagem?
O produto deve conter o logo UTZ Certified (+ cacau, para cacau) e o texto explicativo (veja abaixo).

Tamanho do logo
O logo deve ter o tamanho mínimo de 11 mm. O tamanho do logo não pode ser maior que a metade do
tamanho do logo da marca do produto.

Cor do logo
Você pode escolher uma das seguintes versões de cores:

Traduções da palavra ‘cacau’ para outros idiomas são permitidas. O logo UTZ Certified pode ser obtido através
do Good Inside Portal. Você pode encontra-lo na pasta ‘6. UTZ logos’ na aba Downloads.

Texto explicativo
O texto explicativo obrigatório consiste no texto abaixo e no website UTZ de referência. Ao invés de se referir
ao website da UTZ, o site próprio da empresa pode ser utilizado de sua página inicial contiver uma referência
clara à UTZ e ao website da UTZ.
Cacau: Ao comprar cacau certificado pela UTZ, a [EMPRESA/MARCA] apoia o cultivo sustentável de cacau
www.utz.org
Café: Esse café foi produzido por produtores certificados pela UTZ www.utz.org

Onde coloco a declaração do produto?
O logo e o texto explicativo podem ser colocados em qualquer lado da embalagem, tanto separadamente
como juntos.
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