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Rotulagem Ambiental: O que é isto?

� Consiste, basicamente, na atribuição de um selo ou rótulo a 
um produto ou serviço para informar a respeito dos seus 
aspectos ambientais.

� Tais produtos ou serviços devem apresentar menor 
impacto no meio ambiente em relação a outros produtos ou 
serviços comparáveis  e disponíveis no mercado.

� A rotulagem ambiental procura, com base na informação 
acurada e verificável sobre os aspectos ambientais de 
produtos e serviços, encorajar a demanda por aqueles que 
causem menores efeitos ao meio ambiente, estimulando o 
potencial para melhoria ambiental contínua orientada pelas 
forças de mercado.



Rotulagem Ambiental: Objetivos

� Proteção do Meio Ambiente � Influenciam as decisões dos 
consumidores de modo a encorajar a fabricação e o 
consumo de produtos menos agressivos ao meio ambiente;

� Promoção da Inovação ambientalmente sustentável na 
indústria - Proporcionam o incentivo mercadológico para 
as empresas introduzirem tecnologias inovadoras e 
sustentáveis do ponto de vista ambiental, bem como 
posições de liderança em relação aos aspectos ambientais;

� Conscientização Ambiental dos consumidores � São 
considerados meio idôneo e confiável para dar visibilidade 
no mercado aos produtos ou serviços preferíveis do ponto 
de vista ambiental.



�ENABLING DEVELOPING COUNTRIES TO SEIZE 
ECO-LABEL OPPORTUNITIES�

Capacity building and technical assistance for industries 
and governments in developing economies



Histórico

� 2001 � Declaração Ministerial de DOHA. Parágrafos 31 a 
33. Instrução para que o Comitê de Comércio e Meio 
Ambiente da OMC identificasse ações para a promoção do 
Desenvolvimento Sustentável (Uso da rotulagem 
ambiental).

� 2002 � Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 
Sustentável (CMDS) (Plano de Implementação de 
Joanesburgo).

� 2003 - Processo de Marrakech (10 YFP).



Processo de Marrakech

(UNEP/UNDESA)

� Iniciativas Regionais e Nacionais com o objetivo de acelerar 
a busca de padrões sustentáveis de Produção e Consumo 
por meio do;

� Desenvolvimento de Programas em 10-anos  (10YFP) em 
apoio às iniciativas regionais e nacionais para acelerar as 
mudanças de padrões de PCS.

� Responde ao chamado da CMDS, de Johanesburgo, em seu 
Plano de Implementação, 2002. 



Principais Desafios

 Informação: acesso a informações de mercado coerentes, 
críveis e claras. 

 Capacitação: suporte compreensivo, coordenado e 
baseado em necessidades específicas para o 
desenvolvimento de empresas sustentáveis.

 Estrutura Política: integração de políticas de suporte



Projeto de Cooperação

SECEX/UE/PNUMA

 Objetivos:

� Aumentar o número de produtos exportados com o 
rótulo europeu (EU Ecolabel) pelos países participantes 
para a União Européia. 

� Desenvolver roteiro para o Reconhecimento Mútuo de 
Programas Nacionais de Rotulagem Ambiental

 O Projeto promove a Rotulagem Ambiental com o objetivo 
de aumentar a competitividade dos produtos de 
exportação e de  intensificar a sustentabilidade 
ambiental dos processos produtivos. Além de estimular a 
demanda desses produtos certificados nos países 
participantes e na União Européia. 



Projeto de Cooperação

SECEX/UE/PNUMA

� Países Participantes

� China, India, Mexico, Brasil, África do Sul:
� Grandes economias emergentes com poder de influência 

regional; fortes vínculos de comércio com a União 
Européia;   problemas ambientais significativos associados 
com seus padrões de produção e consumo e aumento 
rápido nas vias de comércio.

� Quênia e  Etiópia

� Precisam aumentar a competitividade de seus produtos 
nos mercados mundiais e intensificar integração regional.



Projeto de Cooperação

SECEX/UE/PNUMA

� Países Participantes 
� BRASIL



Projeto de Cooperação

SECEX/UE/PNUMA

� Países Participantes

� China
� Índia
� México
� África do Sul
� Quênia



� Coordenador 
� UNEP DTIE, Sustainable Consumption and Production 

Branch

� Parceiros e Associados Internacionais
� InWEnt  � Capacity Building International) (Germany)
� GEN - Global Ecolabelling Network 
� UBA � The Federal Environmental Agency ( Germany)

� Parceiros e Associados Nacionais

� SECEX (Brasil), EDC (China), CUTS ( Índia)
� INMC ( México) KNCPC (Kenya), CSIR ( África do Sul).

Time do Projeto



Setor Escolhido pelo Brasil

� O setor escolhido pela SECEX foi o setor de Papel e 
Celulose e o produto papel para cópia e impressão. A 
empresa selecionada foi a International Paper do Brasil

� Condições exigidas pela UNEP para a escolha do setor:

� Exportações significativas para a União Européia.
� Especificidades técnicas do ciclo de vida do produto final.
� Relevância do setor para o País.



Etapas do Projeto

� 2006 - Assinatura do termo de compromisso da SECEX 
com a UNEP como participante associado do Projeto  

� 2007 - Paris � Reunião da Coordenação Internacional �
UE/UNEP com as coordenações nacionais para a 
apresentação dos setores escolhidos em cada país.

� 2008 - Organização de um Workshop Internacional para 
apresentação dos parceiros nacionais do projeto e 
identificação das principais dificuldades encontradas 
pelo setor para atender aos requisitos da certificação. 
Workshop - Brasil - São Paulo - FIESP - 17 e 18 de junho  



Etapas do Projeto

� 2009 � Bonn � Capacitação de representantes do setor de 
papel e celulose  e do governo brasileiro para coordenar o 
processo prático de certificação no Brasil.

� 2010 - Curso de Capacitação no Brasil

� 2010- Assistência Técnica necessária para a implementação 
de transformações substancias em processos produtivos 
dos diferentes produtos escolhidos pelos países.

� 2010 - Workshop MERCOSUL de Rotulagem Ambiental �
Rio de Janeiro

� 2010 � OBTENÇÃO DO EU ECO-LABEL: THE  FLOWER



Etapas do Projeto

� EU � Ecolabel: The Flower



Projeto de Cooperação

SECEX/UE/PNUMA

� www.unep.fr/scp/ecolabelling



Projeto de Cooperação

SECEX/UE/PNUMA

 Reunião Anual GEN ( Global Ecolabelling Network)



Projeto de Cooperação SECEX/UE/PNUMA
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