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Rótulos Ecológicos existentes

 A Flor (União Européia)

 26 grupos de produtos, 839 licenças, mais de 3000 

produtos e serviços

 O Anjo Azul (Alemanha)

 80 grupos de produtos, 950 licenças, mais de 10 000 

produtos e serviços 

 O Cisne Nórdico (Noruega, Suécia, Dinamarca, 

Finlândia)

 60 grupos de produtos, 683 licenças

 O Milieukeur (Países Baixos)

 40 grupos de produtos não alimentares, 21 grupos de 

produtos alimentares



O Rótulo Ecológico Europeu � A Flor

 Trata-se do rótulo ecológico europeu oficial, gerenciado 

pela Comissão Européia;

 Foi estabelecido em 1992;

 Adesão voluntária  não é para ser uma barreira 

comercial, mas sim uma vantagem competitiva aos 

produtores outorgados;

 "Organismos Competentes" concedem o rótulo em nível 

nacional;

 Critérios múltiplos de abordagem com base em análise 

simples do ciclo de vida; 

 Critérios referentes aos impactos ambientais do 

produto, assim como do desempenho técnico;

 Revisão dos Critérios a cada 3 anos para se adequar à

evolução tecnológica.



Oportunidades para as empresas

 Atender à demanda dos varejistas;

 Melhorar a imagem da companhia ;

 Atender à demanda dos consumidores;

 Alcançar maior credibilidade instantânea no 

mercado europeu;

 Aumento das vendas de seus produtos 

rotulados, deslocando outros sem rótulo;

 Eventualmente, ganho no preço de venda.



A Flor � 26 grupos de produtos em 

Junho 2008

 Produtos de limpeza

 Eletrodomésticos

 Produtos de papel

 Casa e jardim

 Vestuário

 Turismo

 Lubrificantes

 Líquidos de limpeza de uso 
geral

 Detergentes para lava-louças 

 Detergente líquidos para lavar 
as mãos

 Detergentes para lavadoras de 
roupas

 Sabão e Xampu

 Líquidos de limpeza de uso 
geral

 Detergentes para lava-louças 

 Detergente líquidos para lavar 
as mãos

 Detergentes para lavadoras de 
roupas

 Sabão e Xampu

 Lava-louças

 Aquecedores 

 Lâmpadas

 Computador

 Refrigerador

 Televisão

 Aspirador de pó

 Máquina de lavar louça

 Lava-louças

 Aquecedores 

 Lâmpadas

 Computador

 Refrigerador

 Televisão

 Aspirador de pó

 Máquina de lavar louça

 Papel gráfico e para copiadora

 Papel impresso (esperado para 
2010)

 Papel toalha e higiênico 

 Papel gráfico e para copiadora

 Papel impresso (esperado para 
2010)

 Papel toalha e higiênico 

 Colchão

 Mobília de madeira 

 Tintas e vernizes

 Adubos para jardins 

 Papéis sanitários

 Papéis de computadores

 Colchão

 Mobília de madeira 

 Tintas e vernizes

 Adubos para jardins 

 Papéis sanitários

 Papéis de computadores

 Calçados

 Produtos têxteis

 Calçados

 Produtos têxteis

 Acomodação e serviços 

 Camping e serviços

 Acomodação e serviços 

 Camping e serviços

 Lubrificantes de modo geral  Lubrificantes de modo geral 



Quem pode se candidatar para 

receber o selo verde Flor?

 Fabricantes, importadores, prestadores de serviços, 

comerciantes e atacadistas podem apresentar pedidos para o 

selo verde. Comerciantes e atacadistas podem apresentar 

pedidos no que diz respeito aos produtos colocados no mercado 

sob as suas próprias marcas.

 Se um produto for vendido para um único País-Membro, o 

pedido deverá ser apresentado neste País-Membro.

 Da mesma forma, se um produto for vendido para vários 

Países-Membros, o pedido poderá ser apresentado em 

qualquer destes países.

 Se um produto originar de fora da UE, o pedido poderá ser 

apresentado em qualquer um dos países onde o produto 

será ou foi colocado à venda.



Alguns exemplos de detergentes 

rotulados com o selo verde Flor

Dinamarca

França

França
Espanha



Alguns exemplos de papéis para cópias e 

toalhas tissue rotulados com o selo verde Flor

Itália

Dinamarca



Alguns exemplos de outros produtos 

rotulados com o selo Flor: Tintas e vernizes

Espanha

Suécia

França

Grécia



Alguns exemplos de vestuário 

rotulados com o selo Flor

Dinamarca

Finlândia

Dinamarca

Tailândia



Alguns exemplos de acampamentos de 

turismo rotulados com o selo verde Flor

Camping 

Salzmann 

Rohrspitz �

(Áustria)

Camping 

OASA -

Stankov City 

, (República 

Checa)



Número de selos ou rótulos concedidos 

por categoria de produto



Gestão da Flor � Os diferentes  atores 

envolvidos no CREUE (Comité do Rótulo 

Ecológico da UE) (EUEB em inglês)

Organismos 

Competentes

Organismos 

Competentes

Fórum ConsultivoFórum Consultivo Comissão EuropéiaComissão Européia

Papel 

 Secretaria + 
Coordenação

Assistida pelo Ecolabel 
Help-Desk

Papel 

 Secretaria + 
Coordenação

Assistida pelo Ecolabel 
Help-Desk

Papel

 Implantação da Flor em 

nível nacional 

 Elaboração dos Critérios

Outorga do eco-rótulo às 
empresas postulantes

Papel

 Implantação da Flor em 

nível nacional 

 Elaboração dos Critérios

Outorga do eco-rótulo às 
empresas postulantes

Quem

 nos E-M da UE + Países 
Candidatos

 Ministério do Meio 
Ambiente

 Agências Ambientais

 Certificadores Nacionais

Quem

 nos E-M da UE + Países 
Candidatos

 Ministério do Meio 
Ambiente

 Agências Ambientais

 Certificadores Nacionais

Papel

 Assegurar representação 

equilibrada de todos os 
interessados

Papel

 Assegurar representação 

equilibrada de todos os 
interessados

Quem

 Indústria 
(Confederações)

 Distribuidores (Câmaras 

de Comércio)

 ONGs Ambientais 
Associações Comerciais

Quem

 Indústria 
(Confederações)

 Distribuidores (Câmaras 

de Comércio)

 ONGs Ambientais 
Associações Comerciais



Três grupos de gestão estão envolvidos

 Grupo de Gestão Política  desenvolver 
estratégia de longo prazo 

 Grupo de Gestão da Coordenação & 

Cooperação  coerência entre os 

diferentes esquemas na UE

 Grupo de Gestão Comercial  iniciativas 
comuns de marketing



Desenvolvimento dos critérios

 O CREUE vota a criação de um novo grupo de produtos;

 A Comissão determina um organismo competente para 

liderar;

 O organismo competente implanta um grupo de trabalho 

pontual (Grupo de trabalho ad hoc) reunindo indústria, 

peritos, ONGs, administrações públicas...

 Reuniões do Grupo de trabalho ad hoc, aproximadamente 

3 vezes por ano (atas disponíveis no sítio Web);

 O processo leva de 2-3 anos...

 Os critérios preliminares devem ser aprovados pelo 

CREUE;

 Consultas públicas e na Comissão;

 Votação pelo Comitê Regulatório;

 Publicação da decisão no jornal Oficial da Comissão.



Revisões do Rótulo Ecológico Europeu

 A idéia é simplificar processos com o objetivo principal de:

 Diminuir a burocracia e facilitar o acesso; 

 Permitir o crescimento rápido do número de grupos de 
produtos;

 Harmonização com outros sistemas de rótulo ecológico;

 Busca de complementaridade e coerência com outras 
iniciativas para a produção e consumo sustentável;

 O processo de consulta pública é parte do processo.

 Resultados da consulta pública estão disponíveis em:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/about_ecolabe
l/revision_of_ecolabel_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/about_ecolabe


Porque candidatar-se ao selo verde Flor ?

 Benefícios ambientais e de saúde;

 Rentabilidade;

 Imagem;

 Liderança e destaque;

 Multi-regionalidade;

 Possibilidade de economia em vista do 

crescimento da qualidade ambiental.



Benefícios ambientais da Flor 

mesmo com apenas 5% dos 

mercados dentro da UE

17,500 toneladas de 

poluentes

� Redução da poluição do ar

30,400 toneladas COD� Descargas reduzidas em água

530,700 toneladas� Economias materiais (com exceção de 

substâncias perigosas)

13,800 toneladas� Redução do uso de substâncias nocivas

12,285,000 milhões de litros� Uso da água

9,318,000 toneladas de CO2� CO2 produção da energia usada

14,700,000 kWh� Eletricidade

Economia por anoRECURSO POUPADO/EVITADO POR ANO

Exemplo: "Comprar 1 lâmpada elétrica com rótulo ecológico evita a 

emissão de 50 kg de CO2 no ar"

$�)ORU�RIHUHFH� argumentos para vendas ambientalmente mais confiáveis



Benefícios da Flor para a saúde das 

pessoas

 Critério do Rótulo Ecológico: redução/prevenção 
de riscos para a saúde humana quanto ao uso de 
substâncias perigosas;

 De acordo com o BEUC (Organização dos 
Consumidores Europeus)  �Produtos com rótulo 
ecológico proporcionam a garantia de que eles 
contêm menos substâncias nocivas� (2007);

 Os consumidores podem, por isso, reduzir sua 
exposição a produtos químicos potencialmente 
nocivos por escolher produtos com o rótulo 
ecológico.



Benefícios da Flor para a saúde das 

pessoas

Os consumidores estão cada vez mais 

preocupados com as substâncias 

químicas contidas nos produtos que 

utilizam.

Existe uma demanda por produtos 

seguros, desde que tenham um rótulo 

confiável.



Rendimento Econômico da Flor �

Mercados B2C / B2B

 Uma forte demanda por produtos que respeitam o 

ambiente...

 Compras ambientalmente responsáveis por: 

 Consumidores devido a:

 uma mudança de atitude em relação ao ambiente;

 aumento do temores sobre os riscos de saúde.

 Varejistas devido a:

crescente reconhecimento da responsabilidade social; 

oportunidades de melhoria da imagem;

demanda por parte dos consumidores;

demandas legais e por receio de conflitos com ONGs.



Rendimento Econômico da Flor �

Mercados B2C / B2B

 Para as empresas fora da EU e que exportam 

aos países membros, o rótulo ecológico pode 

ser um meio eficaz de acesso ao mercado 
europeu fornecendo aos compradores uma 

garantia de excelência ambiental e de 
desempenho técnico.



Rendimento Econômico da Flor � Compras Públicas 

Verdes (Green Procurement Purchases)

 Compras públicas são responsáveis por 16% do 

total do PIB europeu;

 Duas diretivas de 2004 permitem a integração de 

critérios ambientais nos anúncios de licitações 

públicas; 

 Demanda �indireta� de produtos com rótulo 

ecológico é permitida, por isso utilizar os critérios 

do rótulo ecológico europeu facilita o processo de 

compra por especificações ambientais;

 A logomarca da Flor nos produtos pode servir como 

prova de que os produtos atendem aos critérios.



Rendimento econômico da Flor -

Economia em razão do desempenho 

ambiental crescente

0.80 kg

0.81 kg

9.36 kWh

267 lt

2005

2,15 - 3,55 Kg0,85 Kg1,16 Kg2,25 Kg
Resíduos

sólidos

1,15 - 2,07 Kg0,94 Kg1,09 Kg1,95 KgGás

17,8 - 22,87 kWh8,89 kWh10,53 kWh17,00 kWhEnergia

480 � 1,170 lt283 lt289 lt364 ltÁgua doce

Média dos hotéis

semelhantes na 

Ilha da Madeira

200420032002Exemplos

Consumo por noite por pessoa

Um exemplo: Economias de recursos pelo 

hotel Jardim Atlântico em Portugal



Evolução da Flor - O crescimento do 

números de portadores do selo verde



Como os cidadãos vêem a Flor na UE?

Flash Barometer 2009:

 40% dos cidadãos reconhecem o selo;

 19% compram produtos rotulados;
 80% acreditam que os impactos dos 

produtos são relevantes;

 49% não acreditam nas auto-declarações;

 qualidade e preço ainda são pontos mais 

importantes aos cidadãos.



Comunicando sobre a obtenção e 

certificação com o rótulo ecológico Flor

 Uso do logo em produtos e em publicidade;

 Permite utilização de declarações ambientais 
fundamentadas:

Por exemplo: Um detergente para lava-louças:

� Contribui para a redução da poluição da água; 

� Contribui para a redução do consumo de 
recursos naturais;

� Leva instruções sobre a utilização 
ecologicamente correta do produto.



Comunicando sobre a obtenção e 

certificação com o rótulo ecológico Flor

"A Loja Verde� - Catálogo on-line dos produtos com 
selo verde europeu: www.eco-label.com 

Disponível em 21 línguas

Acesso pessoal para cada titular prover a 
atualização de informação

661.000 visitas por mês em média em 2008

 Cada titular beneficia-se de atividades de 
comunicação organizadas pela CE, ONGs, etc.

28

http://www.eco-label.com


A Loja Verde www.eco-label.com

 Consumidores e varejista podem pesquisar produtos na 

Loja verde: www.eco-label.com

 Podem acrescentar informação detalhada sobre a 

empresa e os produtos através de um LOGIN 

personalizado.

http://www.eco-label.com
http://www.eco-label.com


Exemplo: Coop Itália (1/2)



Exemplo: Coop Itália (2/2)



O número de acessos por mês do site 

da Loja Verde www.ecolabel.com 

32

http://www.ecolabel.com


Muitas ONGs apóiam a Flor

O público frequentemente confia mais em ONGs do 
que em órgãos administrativos, políticos ou 
industriais. O apoio de ONGs é portanto uma 
ferramenta de comunicação muito importante.

«Para reduzir o dano 
ecológico temos que escolher 
produtos cujos métodos de 
produção tenham menos 

impactos ambientais na Terra. 

O WWF recomenda a compra 
de produtos detentores de 
rótulo oficial tal como o rótulo 
ecológico europeu.. »

WWF, 2007

�O rótulo ecológico da UE é
essencial na facilitação de 

escolhas sustentáveis para 
consumidores que favorecem 
o segmento de produtos e 
serviços sustentáveis no 
mercado.�

The Swedish Consumers�

Association, 2007

�Em resposta à
esta questão 

�Um consumidor 
deveria ser 
aconselhado a 
comprar os 
produtos com 
rótulo ecológico 
da UE?
A  resposta é

sim�. 
EEB, 2007



 Uma vez por ano alguns Organismos 

Competentes organizam atividades 

em torno da Flor;

 Atividades e público alvo variam de 

acordo com o ano e localização;

 Isso significa propaganda GRATIS 

para os produtores rotulados.

O mês da Flor



Exemplos de propaganda do mês da Flor

Dinamarca, 2004



Exemplos de propaganda do mês da Flor

Propaganda do mês da Flor no Festival de 

Cinema �Ecofilm� na República Checa, 2007







Ferramentas de comunicação da Comissão 

Européia

 Noticias Web 

 Artigos incluindo as atividades das empresas 
sobre a Flor são publicados uma vez por mês no:

 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel

 Alerta Mensal de Noticias

 Noticias web, estatísticas e agenda são enviados 
por correio eletrônico (email) a pessoas inscritas

 Para se inscrever basta enviar uma mensagem 
para: ecolabel@biois.com, com o titulo �Subscribe 
EU Ecolabel News Alert�

mailto:para:ecolabel@biois.com


Ferramentas de comunicação da Comissão 

Européia

 As Noticias Bienais da Flor

 Notícias sobre a Flor, incluindo entrevistas e 
informação dos detentores do rótulo

 6000 cópias impressas enviadas aos inscritos

e mais 3000 eletronicamente





Exemplos de Alertas Mensais



Como obter a Flor ?  � Passos

Veja as informações gerais e critérios na página da Europa:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel ou www.ecolabel.com

Contate o órgão Competente em um dos Estados-Membros 
da UE para onde o produto será ou está sendo vendido

Contate laboratórios para os 
testes

Envie todos os documentos para o 
órgão competente

Declaração oficial de 

concessão

Verificação e pagamento da taxa de 

solicitação 

Comunicação sobre a 

concessão da sua 

licença �Flor�

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel


Os Organismos Competentes

 Não há um Organismo (órgão) 
Competente no Brasil

 Livre para escolher qualquer 
organismo competente (em um 
Estado-Membro onde os seus 
produtos serão vendidos)

 Aconselha-se contatar o Órgão 
Competente do país para onde a 
maioria dos produtos serão 
exportados 

 Seu Organismo Competente 
fornecerá um bloco informativo 
(pacote de inscrição)



Os Organismos Competentes

Uma lista dos Organismos 
Competentes pode ser 
encontrada em: 

http://ec.europa.eu/environme
nt/ecolabel/contacts/compet
ent_bodies_en.htm

http://ec.europa.eu/environme


Como escolher o Laboratório?

Os critérios exigem testes de substâncias ou 

medições por laboratórios autorizados e credenciados

Os detalhes sobre laboratórios credenciados para 

testes em diferentes países europeus podem ser 

encontrados em:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/p

df/get_products_tested_en.pdf

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/p


Como escolher o Laboratório? 

Outros laboratórios podem ser aprovados pelo 

Organismo Competente se cumprirem os requisitos 

gerais de EN ISO 17025;

Inclusive laboratórios credenciados pelo INMETRO no 

Brasil.



Como proceder para montar o dossiê?

 Montar um dossiê contendo todos os dados 

relevantes e também declarações próprias e 

de fabricantes;

 A informação sobre cada produto deve ser 

provida;

 Se o produto for produzido em mais de uma 

fábrica, um dossiê específico deve ser 

fornecido para cada unidade produtiva;

 Especificar os processos principais em 

questão;

 Especificar a composição de cada produto.



Custos e descontos



Custos e descontos

As quantidades que são usadas para os cálculos 

se referem apenas aos produtos que são

vendidos com o rótulo, incluindo �retailers�, 

distribuidores, �marcas próprias sob encomenda, 

etc.

Novos descontos estão sendo estudados para 

incentivar candidaturas



Avaliação do dossiê pelo Organismo 

Competente

 O Organismo Competente examina o dossiê 

enviado pelo candidato incluindo a 

documentação enviada pelos fornecedores (se 

houver);

 Em caso de faltar elementos o OC solicitará o 

envio das informações requeridas 

adicionalmente;

 O OC pode realizar visitas no local para 

verificações, na empresa do candidato e/ou dos 

seus fornecedores, distribuidores, etc.



Avaliação do dossiê pelo Organismo 

Competente

 Quando todos os requisitos são cumpridos, o 

OC notifica o candidato e a Comissão 

Européia;

 O OC assina o contrato com o candidato;

 Um certificado que é uma licença de uso do 

selo verde é concedida ao solicitante que 

passou nos requisitos.






