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Sustentabilidade



Sustentabilidade

Visão 

Antropocêntrica

Visão Dinâmica

de Longo Prazo



Exageros e até �falsidades�

Pesquisa UnoMarketing/Mob Consult/Idéia 

Sustentável

mais de 600 diferentes atributos de 

sustentabilidade em produtos brasileiros

Pesquisa World Resources Institute - WRI

mais de 340 selos sócios-ambientais em 42 países

A grande maioria Auto-Declarações 

com baixo grau de  credibilidade 

por parte do consumidor



Exageros e até �falsidades�



Sustentabilidade do Negócio

�Ser competitivo é ser melhor que a média dos 

concorrentes em todos os fatores chaves de 

competitividade do negócio em questão

�Ser competitivo é estar praticando com sucesso a 

atividade empresarial e sendo bem sucedido no 

longo prazo





Sustentabilidade  nas Empresas  Industriais

Como provar às partes interessadas que somos 

sustentáveis  ?



Segurança, Saúde, Educação, Ética, Respeito, 

Confiabilidade, Credibilidade, Confiança, Ambiente





Atestados de Terceira Parte e Auto-Declarações

Certificações ISO 9000, ISO 14001 e OHSAS 18000

Certificação do Manejo Florestal e da Cadeia de Custódia (FSC e CERFLOR)

Programas de Responsabilidade Sócio-Ambiental



Rotulagem Ambiental

Forte Apoio do PNUMA / UNEP e do MDIC / SECEX



Selos Verdes 

Rotulagem Ambiental  ou Selo Verde

O que é:

É a certificação de produtos adequados ao uso 

que apresentam menor impacto no meio 

ambiente em relação a outros produtos 

comparáveis disponíveis no mercado.

Objetivo:

Promover a melhoria da Qualidade Ambiental de 

produtos e processos mediante a mobilização das 

forças de mercado pela conscientização de 

consumidores e produtores .



Sistemas de Informações Ambientais sobre 

Produtos

Mandatórias

Rótulos de 
advertência 

(Ex: 
cigarros)

Informações 
sobre uso e 
disposição 

final

Declarações de 
conteúdo

Certificados 
de 

conformida-
de

Voluntárias

Tipo I 
clássicos

(Anjo Azul,
Flor da UE)

Outros tipo I�
(Öko Tex, FSC)

Outros

ISO-Tipo III

ISO-Tipo I
(Selo Verde)

ISO-Tipo II



ISO - apresenta três tipos voluntários de 

aproximação ao tema rotulagem ambiental:

� Tipo I - referem-se a programas que apresentam 

certificação baseadas em multi-critérios e de terceira 

parte;

� Tipo II - referem-se a declarações feitas pela própria 

empresa fabricante, mas essas declarações estão 

controladas para se evitar uma parafernália de 

declarações que possam confundir o consumidor; 

� Tipo III - aplicáveis a informações quantificadas sobre o 

produto que são baseadas em verificações 

independentes e relacionadas ao seu ciclo de vida. 



� ISO /TC 207/SC3 � Selos verdes  - Sub-série 
14020

NORMA TÍTULOS
ISO 14020 Rótulos e declarações ambientais -

Princípios básicos

ISO 14021 Rótulos e declarações ambientais -

Autodeclarações ambientais - Diretrizes e

definição e uso de termos

ISO 14024 Rótulos e declarações ambientais -

Rotulagem ambiental tipo I - Princípios e

procedimentos
ISO 14025 Rótulos e declarações ambientais -

Rotulagem ambiental tipo III - Princípios e

procedimentos



O sistema ISO de selos verdes

Conjunto de normas da série IS0 14.020

� Selos Verdes ou Rótulos Ambientais tipo I �São selos 
voluntários, baseados em critérios múltiplos de 
programas de terceira parte, baseados em 
�considerações e pensamentos com foco no ciclo de 
vida�. A entidade que concede o selo faz uma 
verificação se a empresa atende os critérios e licencia 
o uso do selo nos produtos outorgados. 

� �Selos tipo I clássicos�: seguem todos os requisitos 
da norma ISO para selos verdes. 

� �Outros selos verdes tipo I, mas sem cumprir 
todos os requisitos da norma�: contem alguns, 
mas nem todos os requisitos (por exemplo, podem 
ter auditoria e elaboração de critérios múltiplos por 
terceiras partes, mas não ter considerações sobre 
o ciclo de vida).



O sistema ISO de selos verdes

Selos Verdes tipo I

Selos verdes tipo I



O sistema ISO de selos verdes

Auto-Declarações

� Selos Verdes ou Rótulos Ambientais tipo II: �São 
auto-declarações feitas pelos produtores, 
importadores, distribuidores, ou qualquer entidade 
que se beneficie desse tipo de declaração nos 
mercados sem ter sido feita uma certificação de 
terceira parte�



O sistema ISO de selos verdes

Auto-Declarações

�Reciclável

�Energia recuperada

� Conserva água

�Produto longa vida

�Projetado para desmontar

�Foto-degradável

�Compostável

�Baixo resíduo sólido

�Não contém substâncias perigosas 

ao meio ambiente

�100% Orgânico

�Matéria-prima renovável



O sistema ISO de selos verdes

Enunciado Público de Dados Quantificados

� Selos Verdes ou Rótulos Ambientais tipo III : 
�Consistem em enunciados públicos de dados 
quantificados acerca do produto e que facilitem a 
escolha do consumidores�. Os dados são baseados 
em ACV - Avaliação do Ciclo de Vida do produto.



O sistema ISO de selos verdes

Enunciado Público de Dados Quantificados

Sparkle Clean Safety & Environment InformationSparkle Clean Safety & Environment Information

Ingredients:  Ingredients:  Sodium Citrate, Sodium Soap, Enzymes, Polymeric Soil SuspensionSodium Citrate, Sodium Soap, Enzymes, Polymeric Soil Suspension
Agent, 1, 2,Agent, 1, 2, propanediol propanediol, Alkyl, Alkyl Arylsulfonate Arylsulfonate, Borax, Ethanol,, Borax, Ethanol, Monoethanolamine Monoethanolamine,,
AlkylAlkyl Ethoxysulfate Ethoxysulfate,, Glucosamide Glucosamide, Water, Fragrances., Water, Fragrances.

Safety:Safety:  Use as directed.  Use as directed.

Caution:  Harmful if swallowed. Eye irritant.  Keep out of reach of children.Caution:  Harmful if swallowed. Eye irritant.  Keep out of reach of children.

If swallowed, Sparkle Clean has low  toxicity, but may be mildly irritating or causeIf swallowed, Sparkle Clean has low  toxicity, but may be mildly irritating or cause
diarrhea.  Give a glass of water.  Call physician.diarrhea.  Give a glass of water.  Call physician.

In case of eye contact, flush with water.In case of eye contact, flush with water.

Environment:Environment:

Product Use CharacteristicsProduct Use Characteristics       Quantity per 100 laundry loadsQuantity per 100 laundry loads
Total Materials UseTotal Materials Use 10 kg10 kg
Energy Use *Energy Use * 5 kJ5 kJ
Water Use *Water Use * 10,000 liters10,000 liters
Air EmissionsAir Emissions 0.01 kg0.01 kg
Water EmissionsWater Emissions 1 kg1 kg
Solid Waste (packaging)Solid Waste (packaging) 1 kg1 kg
*  Energy and water use by average washing machine.*  Energy and water use by average washing machine.

More than 95 % of ingredients are biodegradable, including surfactants builders,More than 95 % of ingredients are biodegradable, including surfactants builders,
bleaching agents and cleaning agents.bleaching agents and cleaning agents.

Contains no phosphates.Contains no phosphates.

Package contains 25 % recycled materials.Package contains 25 % recycled materials.

Concentrated refill available.Concentrated refill available.

For More Information, Dial Toll-free in U. S.For More Information, Dial Toll-free in U. S.

1-800-777-8881-800-777-888



O sistema ISO de selos verdes

Selos Verdes

Outros exemplos de Selos Verdes

- Certificações orgânicas
- Certificações florestais
- Consumo de energia

Energía

E

IRAM 62404-1

Más eficiente

A

B

C

D

E

F

G
Menos eficiente



Principais características dos sistemas de 

selos verdes ou rotulagem ambiental tipo I

 diferem da Certificação Convencional de produtos que 

adotam Normas (requisitos mínimos de qualidade )

porque adotam Critérios (parâmetros de excelência - os 

melhores do mercado);

 são sistemas voluntários;

 aplicáveis a famílias de produtos comparáveis;

 o produto precisa estar à venda nos mercados;

 o selo tem a missão de estimular troca nos consumidores.



Principais características dos sistemas de 

selos verdes ou rotulagem ambiental tipo I

 os critérios bem definidos e selecionados com considerações sobre 

o ciclo de vida do produto em questão;

 os critérios são renovados de acordo com uma certa periodicidade 

em função dos avanços ambientais e tecnológicos; 

 diferem das Etiquetas de Advertência (Ex.. cigarros) ou das 

Etiquetas  Informativas das Auto-Declarações

(Ex.. Simbologia de  Reciclável)

 são mecanismos de informação ao consumidor para que ele decida 

sobre suas compras;

 é um instrumento de marketing para as empresas;



Principais características dos sistemas de 

selos verdes ou rotulagem ambiental tipo I

 os critérios devem ser baseados em inventários e em informações 

técnicas claras e confiáveis;

 os critérios precisam ser estabelecidos claramente e devem 

manter independência um dos outros;

 o sistema precisa ser transparente, aberto e com participação das 

partes interessadas (produtores, consumidores, academia, ONGs, 

etc.);

 os critérios não devem ser discriminatórios contra produtos, 

regiões e produtores;

 o processo de verificação deve ser independente e com 

credibilidade.



Objetivos dos selos verdes

 encorajar os produtores a adotarem práticas ambientais mais 

corretas;

 desenvolver competição entre os produtores para estimular 

avanços ambientais no setor;

 orientar os consumidores na compra de produtos que tenham 

menores riscos e impactos ambientais em relação a outros 

produtos da mesma categoria disponíveis no mercado; 

 permitir que os produtos etiquetados possam estimular o 

consumo sustentável e os modelos de produção, através da 

adoção de políticas públicas e vendas e compras verdes.

Efetividade ambiental & Eficiência e eficácia econômica



Quais são os grupos visados pelos selos 

verdes?

� Consumidores individuais;

� Empresas industriais e de serviços;

� Compras públicas;

� Compras por grandes lojas de 

departamento, distribuidores, etc.



Benefícios esperados com os selos verdes

� Ambientais

� Redução de problemas e de impactos ambientais;

� Melhoria das performances ambientais (além do 

requerido por lei) ;

( beyond compliance!)

� �

� Sociais

� Satisfação do consumidor;

� Melhoria das condições de vida: saúde, felicidade 

espiritual, etc.;

� �



Benefícios esperados com os selos verdes

� Econômicos

� Aumento das vendas e do �market share�;

� Aumento da competitividade;

� Reconhecimento de liderança empresarial;

� Melhoria da imagem;

� Melhoria do valor da empresa nas bolsas de 

valores;

� Uso da capacidade inovativa;

� �



Sistemas de Rotulagem Ambiental 

Tipo I disponíveis no Mundo

 Países Nórdicos 

(Dinamarca, 

Finlândia, 

Islândia, 

Noruega, Suécia) 

(1989)

 União Européia  

(1992)

 África (em 

preparação)

 Austrália 

(2001)

 Brasil (1995)

 Canadá (1988)

 China (1994)

 Hong Kong 

(2000)

 índia (1991)

 Indonésia 

(1995)

 Japão(1989)

 USA (1989)

 Áustria (1991)

 República Checa 

(1994)

 França (1992)

 Alemanha(1978)

 Hungria (1994)

 Lituânia

 Polônia

 República 

Eslováquia

 Espanha (1994)

 Holanda (1992)

 Suécia (1992)

Selos comunitários 

Supra-países

Outros PaísesPaíses Membros UE



Selos verdes para países em 

desenvolvimento

� Oportunidades

� Identificação de liderança;

� Maior comunicação e visibilidade;

� Acesso mais fácil a mercados mais 

nobres;

� Melhoria de exportações;

� Credibilidade nos mercados;

� Melhoria da performance ambiental;

� ...



Selos verdes para países em 

desenvolvimento

� Desafios

� Necessidade de cooperação na cadeia 

produtiva;

� Cumprimento dos requisitos dos critérios;

� Necessidade de credenciar, ser auditado, 

manter o selo;

� Financiamento dos custos;

� ...



Alguns pontos a cuidar

� potencial de 

expansão do 

produto;

� eficácia do selo;

� manutenção do 

selo;

� mudanças dos 

critérios.

� comportamento 

dos importadores;

� consumidores 

finais e seu 

posicionamento;

� competitividade de 

novos entrantes.



Potenciais reflexos positivos

- Melhora a competitividade dos produtos em relação 

aos concorrentes mais defasados no tratamento das 

questões ambientais;

- Promove o desenvolvimento de tecnologias próprias e 

a conseqüente comercialização de serviços ambientais;

- Amplia o mercado para novos produtos desenvolvidos 

a partir do uso sustentável dos recursos naturais;

- Possibilita a obtenção de preços diferenciados como 

compensação aos investimentos  realizados;

- Potencializa as vantagens comparativas e absolutas do 

país em termos de recursos naturais disponíveis;

- Promove a atração de investimentos em razão da 

melhor imagem do país no exterior;

- Diminui os custos com seguros.



Potenciais reflexos negativos

� Diminui a competitividade de outros 

exportadores tradicionais do país;

� Dificuldade de adaptação das micro e 

pequenas empresas;

� Tecnologia e serviços ambientais importados;

� Custos de manutenção;

� Custos para adequação; 

� Muitos setores vêem entraves e barreiras não 

tarifárias.



Algumas categorias rotuladas

Máquinas de

lavar roupa

Máquinas de

lavar pratos

Adubos para

solo

Papel higiênico Papel de cozinha

Detergentes

para

lavar roupas

Lâmpadas

elétricas

de bocal único

Lâmpadas

elétricas

de bocal duplo

Tintas e

vernizes

Camisetas e

roupas

de cama de

algodão

Refrigeradores Colchões

Computadores

pessoais
Produtos têxteis Calçados



Alguns aspectos mais fortemente 

comentados pelo setor de celulose e papel

POSITIVOS

�prêmio

�mercados

�imagem

�legalidade

�credibilidade

�liderança

�financiamentos

�performance 

ambiental

NEGATIVOS

� custo direto

� custo indireto

� burocracia

� capacitação

� exigências

�ameaças ao comércio 

(meus produtos similares)

�pode confundir 

consumidores

�novas tecnologias que 

promovam melhorias na 

qualidade do produto não 

são incentivadas



Selos Verdes como Alavancadores

ComércioComércio

AmbienteAmbiente

Desenvol-

vimento
Desenvol-

vimento Selos 

Verdes



Selos Verdes como Alavancadores

�Melhor para o

meio ambiente, 

pessoas e comércio"
=

Selo verde



Selos Verdes como Alavancadores

Diversidade de 

Aspectos 
Ambientais

Desmata-

mento

Resíduos 

sólidos

Recursos 

hídricos

Substâncias 

tóxicas e 

acumulativas

Poluição 

do  ar



Objetivo ao cidadão

Consumo Sustentável



Obrigado a todos


