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Parabéns!  

A sua residência faz parte de um seleto grupo de projetos sustentáveis e inovadores que foram 

certificados pela Certificação GBC Brasil Casa®.  

Se você possuir interesse em contar a história da construção da sua residência e contribuir para a 

disseminação da informação e experiência com esse projeto sustentável, segue abaixo algumas 

diretrizes para ajuda-lo a começar. 

  

Comunicar toda a equipe de projeto 

No mesmo momento que a residência for certificada pela Certificação GBC Brasil Casa®, é 

importante informar a todos os participantes das equipes relacionadas ao projeto e obra que a 

residência foi certificada! O GBC Brasil irá enviar a informação sobre a certificação apenas para o 

líder de projeto e proprietários, desta forma, sugerimos como forma de disseminação e 

agradecimento às equipes, que o líder do projeto imprima e envie o certificado para todas as 

equipes participantes. Desta forma, todos estarão cientes do nível de certificação alcançado e 

poderão divulgar o feito para seus respectivos clientes. 

 

Comunicar à imprensa 

Uma vez que a sua residência foi certificada vá em frente e divulgue esta conquista! Você pode 

entrar em contato com a nossa assessoria de imprensa para maiores orientações acerca das 

possíveis citações, informações para divulgação e auxílio com contatos e formas de divulgação. 

Assim que a sua residência for Certificada você pode solicitar o logotipo de certificação 

correspondente para divulgação e comunicação de imprensa.  

 

Enviar fotos da residência para o GBC Brasil 

O GBC Brasil está sempre em busca de fotos digitais em alta resolução de projetos certificados 

para uso em nosso material de marketing e divulgação das praticas sustentáveis, incluindo 

anúncios promocionais, sites e artigos de notícias. Envie-nos a sua foto nos e-mails listados abaixo, 

que nós publicaremos ela para você! Entre em contato com nossa equipe para maiores 

informações.  

 

 

mailto:referencialcasa@gbcbrasil.org.br
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Participar das redes sociais 

O GBC Brasil está presente no Twitter, Facebook, Linkedin, Blog, Instagram e YouTube. Divulgue a 

sua conquista através dos canais de nossas mídias sociais. Siga o GBC Brasil no Twitter, Facebook, 

Blog, Linkedin, Instagram e YouTube e não se esqueça de postar com a hashtag #gbcbrasilcasa 

para nos avisar de sua realização. 

 

Permitir a divulgação em nosso Diretório de Projetos 

O GBC Brasil possui um espaço dentro do site para a divulgação das residências certificadas com a 

Certificação GBC Brasil Casa®. 

Todos os projetos registrados como “não confidenciais” serão listados no diretório de projetos 

certificados. Caso o seu projeto não esteja listado no diretório provavelmente ele foi registrado 

como “confidencial”. 

Se você deseja tornar as informações básicas de seu projeto públicas, para que elas sejam listadas 

em nosso site, acesse o seu perfil de projeto e altere o registro para “não confidencial”, ou entre 

em contato com a nossa equipe.  

 

Enviar um depoimento 

Como a obtenção da Certificação GBC Brasil Casa® ajudou você e sua família? Quais foram às 

estratégias adotadas e os desafios enfrentados? Você já percebeu alguma mudança significativa 

no consumo de energia, água e recursos naturais de sua residência? Você está economizando 

dinheiro e outros recursos? Envie-nos uma citação ou depoimento sobre como a Certificação GBC 

Brasil Casa® tem beneficiado você. Indique seu nome, participação no projeto, nome do projeto, 

local e outras informações que considerar pertinente. 

 

Comprar e Expor o Certificado e Placa de Certificação 

Assim que a residência for certificada, será enviado um Certificado de forma digital (PDF somente), 

podendo ser impresso pelo proprietário posteriormente e exposto em outros lugares. Sugerimos 

que a impressão extra do Certificado siga o padrão do Certificado enviado: Papel reciclado, 240 g, 

4 x 4 cores, 30 cm X 30 cm. 

Também incentivamos que o proprietário realize a compra da placa de Certificação, que pode ser 

de acrílico ou vidro, e de diversos diâmetros, para celebrar a sua conquista e disseminar a 

informação.  

https://twitter.com/gbcbrasil
https://www.facebook.com/gbcbrasilchange
https://www.linkedin.com/company/2226647?trk=pro_other_cmpy
https://www.youtube.com/user/gbcbrasil
file:///C:/Users/MARIA%20CLARA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/65MATONQ/http
http://www.gbcbrasil.org.br/
mailto:referencialcasa@gbcbrasil.org.br
mailto:referencialcasa@gbcbrasil.org.br
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Diretrizes da marca para o seu Press Release 

Nome GBC Brasil: O nome oficial da organização é Green Building Council Brasil. "GBC Brasil" é a 

sigla oficial. Use o nome completo em qualquer primeira referência. Na referência subsequente ou 

cópia, pode-se utilizar GBC Brasil.  

Certificação GBC Brasil Casa®: O sobrescrito “marca registrada” é necessário apenas para a 

primeira utilização de um documento curto ou a primeira utilização em cada seção de um 

documento mais longo, se desejar. Após a primeira menção, pode utilizar apenas “GBC Brasil 

Casa".  

 

Contatos Úteis 

Green Building Council Brasil 

Telefones: +55 (11) 4191-7805 / 4195-6267 / 2176-3399 

Dúvidas gerais: referencialcasa@gbcbrasil.com.br 

Logos ou marcas GBC: marketing@gbcbrasil.org.br 
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