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1. Introdução
Criado pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica,
programa do Governo Federal executado pela Eletrobras, o Selo Procel
de Economia de Energia, ou simplesmente Selo Procel, foi instituído
por Decreto Presidencial em 8 de dezembro de 1993. Constitui marca registrada
no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), protegida pela Lei de
Propriedade Industrial nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Este manual contém informações e orientações para a correta utilização
das imagens do Selo Procel de maneira única e proprietária. As diretrizes
aqui apresentadas devem ser seguidas em quaisquer produções nas quais o
Selo Procel estiver inserido, independentemente da mídia utilizada.

O uso indevido implicará sanções previstas nos incisos I e II dos artigos 189
e 190 e incisos III e VII do artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial
nº 9.279/96. As versões de uso do Selo Procel devem ser sempre
autorizadas previamente pela Eletrobras/Procel. Os modelos contemplados
com o Selo Procel podem ser visualizados nas tabelas de equipamentos no
site do Procel (www.procelinfo.com.br). Consulte o manual sempre que
precisar e, em caso de dúvida, entre em contato através de nosso e-mail:
procel@eletrobras.com.
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2. Por que associar a sua marca ao Selo Procel
As diretrizes do Selo Procel de Economia de Energia têm como principal
objetivo destacar para o consumidor os modelos mais eficientes em termos
energéticos, ao mesmo tempo que oferecem aos fabricantes um incentivo
para o aperfeiçoamento constante de seus produtos e a aplicação de novas
tecnologias.

Tendo em vista um consumidor cada vez mais exigente e preocupado
em reduzir seus custos energéticos e em contribuir para um futuro
mais sustentável, o Selo Procel se consolidou como uma ferramenta de
marketing eﬁcaz, agregando valor a produtos cada vez mais eficientes, bem
como às empresas que os comercializam.

Os benefícios gerados pelo Selo Procel podem ser contabilizados tanto
pela economia de energia quanto pelos investimentos postergados na expansão
do sistema elétrico, beneﬁciando toda a sociedade brasileira.
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3. Como usar o Selo Procel
3.1 Cores
O Selo Procel deverá ser utilizado nas cores especificadas abaixo.
Em nenhuma hipótese podem-se alterar as cores oficiais ou fazer uso de
fundos que confundam sua visualização, como dégradé nas cores institucionais
e policromias (diversas cores).
C: 0% M:10% Y: 100% K: 0%
R: 255% G: 221%, B: 0%
Pantone: 108C ou 116U
Hexadecimal: #FFDD00
C: 5% M:100% Y: 100% K: 1%
R: 226% G: 0%, B: 26%
Pantone: 485C ou 485U
Hexadecimal: #E2001A
C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%
R: 0% G: 0%, B: 0%
Pantone: Black
Hexadecimal: #000000
C: 0% M: 0% Y: 0% K: 0%
R: 255% G: 255%, B: 255%
Pantone: White
Hexadecimal: #FFFFFF

3.2 Material
O Selo Procel deverá ser produzido em material adesivo
(recomenda-se o papel couché brilho 120g)
Importante: O material adesivo deverá permitir a sua remoção por parte do consumidor
sem que reste nenhum fragmento de papel ou resquício de cola evidente
na superfície do produto em que foi aplicado.
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3.3 Formatos mínimos
• Condicionador de Ar: 15cm de altura
• Bombas e Motobombas Centrífugas: 11cm de altura
• Coletores Solares e Reservatórios Térmicos: 22cm de altura
• Lâmpadas: 4cm de altura
• Luminária LED: 14cm de altura
• Máquinas de Lavar Roupas:
. semiautomática - 18cm de altura
. automática - 20cm de altura
. lava e seca - 20cm de altura

Observação:

• Módulos Fotovoltaicos: 22cm de altura
• Motores Elétricos: 11cm de altura
• Refrigeradores e Freezers: 22cm de altura
• Reatores: 4cm de altura
• Televisores:
. até 21 polegadas - 11cm de altura
. acima de 21 polegadas - 18cm de altura
• Ventiladores:
. ventiladores de teto - 11cm de altura
. ventiladores de mesa - 13cm de altura
• Micro-ondas: 11cm de altura

Os fabricantes têm liberdade de
aplicar o Selo Procel em
formato maior que o mínimo ao
lado descrito, sem alterar suas
propriedades e proporções.
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3.4 Modelos
Visando atender as individualidades de usos e todos os equipamentos,
disponibilizam-se 2 (dois) modelos de Selo, conforme apresentados a seguir.

Observação:
Os arquivos eletrônicos em alta resolução, para confecção do Selo Procel,
poderão ser solicitados através do email procel@eletrobras.com.
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3.4.1 Modelo 1

Este Modelo aplica-se a
Peças Promocionais
e aos produtos descritos a seguir:
/XPLQiULD/('
Lâmpada
Reator
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3.4.2 Modelo 2

Este Modelo aplica-se aos produtos
descritos a seguir:

Produto:
Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx

Refrigerador
Freezer
Condicionador de ar
Micro-ondas
Máquina de Lavar Roupas
Coletor Solar
Módulo Fotovoltaico
Reservatório Térmico
Motor Elétrico
Ventilador
Bomba
Motobomba
Televisor
»
Obs: No campo "Xxxxxxx xx Xxxxx"
deve-se informar o produto no qual o
Selo será aplicado. Essa informação deve
ser preenchida em conformidade com a
listagem de produtos descrita acima.
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4. Exemplos de aplicação
O Selo Procel deverá ser afixado, com destaque, na parte frontal do equipamento,
de modo a permitir sua perfeita visualização por parte do consumidor.
Deverá ser aposto na linha de produção, de forma que o equipamento saia
da fábrica com o Selo afixado. No caso de lâmpadas, o Selo deverá ser impresso
em sua embalagem.
Para os televisores e ventiladores de mesa, o Selo Procel poderá ser impresso na embalagem
ou colocado diretamente no produto.
Nos ventiladores de teto, o Selo Procel deverá ser impresso na embalagem. Adicionalmente,
o Selo também poderá ser colocado diretamente no produto.

Refrigeradores

Freezers

Lavadoras de Roupas
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4. Exemplos de aplicação

Bombas e Motobombas

Reservatórios Térmicos e Coletores Solares

Motores

Condicionadores de Ar Split
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4. Exemplos de aplicação

Ventiladores

Condicionadores de Ar

Lâmpadas

Manual de Identidade Visual

17

4. Exemplos de aplicação

Televisores

Módulos Fotovoltaicos

Reatores

Micro-ondas

Mais informações:

www.procelinfo.com.br

