




A SIGAMOS! dá as boas-vindas ao nosso segundo e-book!
Mas antes de tudo...gratidão por se interessar por nossos conteúdos!

Acreditamos que a promoção da educação e do conhecimento são
elementos-chave para a evolução da sociedade. Por isso, estamos muito
felizes por compartilhar um pouco do nosso trabalho!

Este e-book é uma pequena amostra dos principais selos/certificações
ambientais que podem ser obtidos seja por empreendimentos individuais,
coletivos, pequenos, grandes, seja de qualquer ramo ou segmento, pois,
em todos os casos, traduzem-se no reconhecimento e ratificação das
ações sustentáveis implementadas pelo seu negócio, o que vai gerar, de
imediato, redução de riscos, maior credibilidade, respeito e valorização no
mercado nacional e internacional.

Para uma consulta mais detalhada e alinhada à sua atividade, não hesite

em contactar-nos!

Esperamos que este e-book auxilie no seu aprimoramento pessoal e
profissional.
Boa leitura e muito sucesso!

Olá!

Um fraterno abraço,
Laura Magalhães
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Resumo

PACTO GLOBAL

Lançado em 2000 pelo então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi

Annan, o Pacto Global é uma chamada para as empresas alinharem suas

estratégias e operações a 10 princípios universais nas áreas de Direitos

Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção e desenvolverem

ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios da sociedade. 

É hoje a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com

mais de 16 mil membros, entre empresas e organizações, distribuídas em

69 redes locais, que abrangem 160 países. 

O Pacto Global não se caracteriza como certificação, mas sim como uma

iniciativa empresarial baseada em princípios, ancorada nas Nações Unidas,

que apoia as empresas a trabalharem de forma estratégica com

sustentabilidade e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

(ODS) da Agenda 2030.

Requisitos e custos

Qualquer ramo de atuação em bens ou serviços está contemplada. Seja

como instituição ou empreendimento individual, com ou sem atividade

empresarial, é muito simples fazer parte! Na modalidade "signatário", por

exemplo, a adesão é gratuita para pequenos e médios negócios. Saiba o

passo a passo de como aderir e conheça as demais modalidades em:

https://www.pactoglobal.org.br/como-aderir 

Área de abrangência

Global. Existem, ainda, as chamadas "Redes Locais", que é a sua afiliação

no país onde o seu empreendimento ou iniciativa está sendo

desenvolvida. 

https://www.pactoglobal.org.br/como-aderir
https://www.pactoglobal.org.br/como-aderir


Resumo

Estar em operação há mais de 12 meses;

Operar em um mercado competitivo [excluem-se monopólios,

entidades governamentais, ou que possuam benefícios em impostos;

Deverá compreender uma entidade de lucros [excluem-se ONGs e

outras organizações de sociedade civil];

Destinado a negócios completos, incluem todas as áreas de gestão da

empresa.

SISTEMA B

É uma organização sem fins lucrativos que promove a melhoria contínua

dos negócios com propósito socioambiental através de métricas para as

cinco áreas da empresa: Gestão, Trabalhadores, Clientes, Comunidade e

Ambiente. Assim, é um movimento que pretende disseminar um

desenvolvimento sustentável e equitativo através da certificação de

empresas no âmbito global. Toda empresa do sistema B possui como

objetivo solucionar problemas socioambientais. A Certificação B Corp não

avalia apenas um produto ou serviço; avalia o impacto geral positivo das

empresas.

Requisitos e custos

O custo da certificação deve ser pago anualmente e varia de acordo com o

faturamento anual da empresa em seu último ano fiscal. O valor básico

inicial é de 500 dólares.

Entre na página do Sistema B Brasil para acessar mais informações:

https://www.sistemabbrasil.org/

Área de abrangência

Global. Existem, tal como no Pacto Global, as páginas traduzidas para cada

país, como a mencionada acima, relacionada ao Brasil. 

Alguns números atuais: são 202 Empresas B no Brasil e 3.843 no mundo. 

https://www.sistemabbrasil.org/


Resumo

ISO 14001

ISO é uma sigla em inglês para “Organização Internacional de

Normalização“. Ela é formada por 162 organismos de normalização de

diversos países que se reúnem para discutir e desenvolver padrões

internacionais. O Brasil teve acesso às normas ISO através da ABNT –

Associação Brasileira de Normas Técnicas.

A ABNT NBR ISO 14001 especifica os requisitos de um Sistema de Gestão

Ambiental e permite a uma organização desenvolver uma estrutura para a

proteção do meio ambiente e rápida resposta às mudanças das condições

ambientais. A norma leva em conta aspectos ambientais influenciados

pela organização e outros passíveis de serem controlados por ela.

A implementação dessa norma deve ser buscada por empresas que

desejam estabelecer ou aprimorar um Sistema de Gestão Ambiental, estar

seguras sobre políticas ambientais praticadas ou demonstrar estar de

acordo com práticas sustentáveis a clientes e a organizações externas.

Requisitos e custos

Qualquer empreendimento está apto a ter essa certificação. No entanto, é

preciso atender, inicial e integralmente, as legislações ambientais locais

(país, estado e município) aplicáveis. Portanto, o primeiro passo é a

realização de uma auditoria interna.

Além disso, há outros requisitos que devem ser monitorados

constantemente pela empresa e, para isso, a implementação deve ocorrer

com o auxilio de consultoria especializada, cujo valor investido vai

depender muito do método de implementação escolhido, entre outras

variáveis. Para conhecer todas as possibilidades e valores, consulte-nos!

Área de abrangência

Global. 

http://www.abnt.org.br/


Resumo

Rótulo Ecológico ABNT (Selo Verde)

O Programa ABNT de Rotulagem Ambiental é uma certificação voluntária

de produtos e serviços, desenvolvido de acordo com as normas ABNT NBR

ISO 14020 e ABNT NBR ISO 14024. Este tipo de rótulo leva em consideração

o ciclo de vida dos produtos, objetivando a redução de impactos negativos

causados no meio ambiente em todas as etapas dos seus ciclos de vida:

extração de recursos, fabricação, distribuição, utilização e descarte. Visa a

estimular a procura e oferta de produtos e serviços ambientalmente

responsáveis, garantindo ao consumidor a confiabilidade nas informações.

A ABNT é único membro pleno do Global Ecolabelling Network (GEN) na

América do Sul. 

Requisitos e custos

Em princípio, qualquer empresa pode solicitar e qualquer produto/serviço

pode receber o Rótulo Ecológico ABNT. A empresa deve preencher o

Questionário de Avaliação Preliminar, disponível em:

https://www.abntonline.com.br/sustentabilidade/Rotulo/  

De posse do questionário preenchido a ABNT irá elaborar uma proposta

técnico-comercial. Todos os critérios do programa Rótulo Ecológico são

desenvolvidos com base em consultas à outros membros do GEN e pelo

ABNT/CTC-20, comitê técnico que possui representantes dos setores

específicos do produto, neutros e dos consumidores. Além disso, os

critérios ficam disponíveis para consulta pública antes da sua publicação.

O custo varia de acordo com diversos fatores, tais como: tamanho da

empresa, quantidade de sites que fabricam o produto, tipo de produto a

ser certificado, quantidade de produtos diferentes a serem certificados,

entre outros.

Área de abrangência

Brasil.

https://www.abntonline.com.br/sustentabilidade/Rotulo/
https://www.abntonline.com.br/sustentabilidade/Rotulo/


Resumo

Microempresas - 250 a 300 euros 

PME e empresas de países em desenvolvimento - 200 a 600 euros 

Outras empresas - 200 a 2000 euros 

ETIQUETA ECOLÓGICA EUROPEIA

Criada em 1992 pela Comissão Europeia e reconhecido em toda a Europa e

em todo o mundo, o EU Ecolabel é um rótulo de excelência ambiental

concedido a produtos e serviços que atendem a elevados padrões

ambientais ao longo de seu ciclo de vida: da extração da matéria-prima à

produção, distribuição e descarte. O rótulo ecológico da UE promove a

economia circular, incentivando os produtores a gerar menos resíduos e

CO2 durante o processo de fabricação. Os critérios do rótulo ecológico da

UE também encorajam as empresas a desenvolver produtos duráveis,

fáceis de reparar e reciclar .

Requisitos e custos

Os requisitos estão relacionados ao tipo de produto a ser rotulado. Para

maiores informações e verificação da lista completa:

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-

criteria.html 

A taxa de candidatura ao rótulo ecológico da UE obedece aos seguintes

critérios básicos: 

As taxas pela utilização do rótulo ecológico devem ser pagas anualmente

e dependem do tamanho da empresa e faturamento. Veja mais em:

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

Área de abrangência

Válido em toda a UE e nos países da EFTA (Noruega, Islândia, Suíça e

Liechtenstein).  

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/


Resumo

Processo AQUA-HQE

O Processo AQUA-HQE é uma certificação internacional da construção

sustentável desenvolvido a partir da certificação francesa Démarche HQE

(Haute Qualité Environnementale) e aplicado no Brasil exclusivamente

pela Fundação Vanzolini. Em 2013 os organismos de certificação

residencial-QUALITEL e não-residencial-CERTIVEA se juntam para criar a

Rede Internacional de certificação HQE™, uma unificação de critérios e

indicadores para todo o mundo. 

Desde seu lançamento em 2008, o Processo AQUA-HQE propõe um novo

olhar para sustentabilidade nas construções brasileiras. Seus referenciais

técnicos foram desenvolvidos considerando a cultura, o clima, as normas

técnicas e a regulamentação presentes no Brasil, mas buscando sempre

uma melhoria contínua de seus desempenhos.

Requisitos e custos

As auditorias realizadas pela Fundação Vanzolini são presenciais e

independentes e servem para verificar se a autoavaliação do

empreendedor está correta. Em caso positivo, a entidade concede a

certificação AQUA-HQE, que pode ser referente às fases de Pré-projeto,

Projeto e Execução (para construções novas e renovações), Projeto de Uso

e Operação e Uso e Operação (para edifícios já existentes).

Para um empreendimento ser certificado AQUA-HQE, deve alcançar no

mínimo um perfil de desempenho com 3 categorias no nível MELHORES

PRATICAS, 4 categorias no nível BOAS PRATICAS e 7 categorias no nível

BASE. Maiores informações em: https://vanzolini.org.br/aqua/certificacao-

aqua-em-detalhes/ 

Área de abrangência

Global.

https://vanzolini.org.br/aqua/certificacao-aqua-em-detalhes/
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Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) 

LEED - Leadership in Energy and Environmental Design, ou, Liderança em

Energia e Design Ambiental, foi criada em 1993 pelo United States Green

Building Council - USGBC - o qual tem como intuito promover e fomentar

práticas voltadas à construção sustentável. A certificação LEED surge

como uma forma de se estabelecer estratégias e padrões para a criação de

edifícios sustentáveis. Certificação em constante atualização, estando hoje

na v4.1.

Requisitos e custos

A certificação LEED é viável para todos os tipos de construção e em todas

as fases da construção, incluindo novas construções, ajustes de interiores,

operações e manutenção do interior e fachada. Para além disso, abrange

projetos de cidades e comunidades inteiras.

Os requisitos variam de acordo com o tipo de projeto. Através do link

https://www.usgbc.org/credits?

Version=%22v4.1%22&Rating+System=%22New+Construction%22&Minimu

mProgramRequirements=%5B%22Minimum+program+requirements%22%

5D é possível fazer essa verificação.

O valor de cada projeto varia de acordo com a categoria e pode ser

consultado através do link: https://www.usgbc.org/tools/leed-

certification/fees 

Área de abrangência

Global.

https://www.usgbc.org/credits?Version=%22v4.1%22&Rating+System=%22New+Construction%22&MinimumProgramRequirements=%5B%22Minimum+program+requirements%22%5D
https://www.usgbc.org/tools/leed-certification/fees


Resumo

Rainforest alliance

O selo Rainforest Alliance amplifica e reforça os impactos benéficos de

escolhas responsáveis, desde fazendas e florestas até o caixa do

supermercado. Permite reconhecer e escolher produtos que contribuem

para um futuro melhor para as pessoas e o planeta. O selo significa que o

produto ou ingrediente certificado foi produzido com métodos que

sustentam os três pilares da sustentabilidade: social, econômico e

ambiental. Auditores independentes terceirizados - essenciais para a

integridade de qualquer programa de certificação - avaliam os

agricultores em relação aos requisitos em todas as três áreas antes de

conceder ou renovar a certificação. 

Requisitos e custos

Os requisitos de rotulagem de produtos são determinados por dois fatores

principais: a) se o produto é feito de ingredientes únicos ou múltiplos; e b)

quanto de um dado ingrediente é Certificado Rainforest Alliance™ (CRA).

Para verificação dos requisitos, consultar: https://www.rainforest-

alliance.org/business/wp-content/uploads/2020/05/RA-2020-Labeling-

Policy-May2020-Portuguese.pdf Para verificação dos demais documentos

relativamente ao processo de certificação, acessar: https://www.rainforest-

alliance.org/business/certification-documents/ 

Relativamente aos custos, os agricultores pagam pelos serviços de

auditoria do organismo de certificação de sua escolha. As taxas variam

significativamente dependendo do tamanho e da localização. Os

pequenos proprietários podem se organizar e buscar a certificação como

um grupo para reduzir despesas. Para maiores informações:

https://www.rainforest-alliance.org/business/sustainable-farming/farm-

certification/how-much-does-rainforest-alliance-certification-cost/

Área de abrangência

Global. 

https://www.rainforest-alliance.org/business/wp-content/uploads/2020/05/RA-2020-Labeling-Policy-May2020-Portuguese.pdf
https://www.rainforest-alliance.org/business/wp-content/uploads/2020/05/RA-2020-Labeling-Policy-May2020-Portuguese.pdf
https://www.rainforest-alliance.org/business/wp-content/uploads/2020/05/RA-2020-Labeling-Policy-May2020-Portuguese.pdf
https://www.rainforest-alliance.org/business/certification-documents/
https://www.rainforest-alliance.org/business/sustainable-farming/farm-certification/how-much-does-rainforest-alliance-certification-cost/
https://www.rainforest-alliance.org/business/sustainable-farming/farm-certification/how-much-does-rainforest-alliance-certification-cost/


Resumo

FSC (Forest Stewardship Council)

A certificação FSC garante que os produtos sejam provenientes de

florestas de manejo responsável, de forma a proporcionar benefícios

ambientais, sociais e econômicos. 

Existem dois tipos de certificação FSC: Manejo Florestal e Cadeia de

Custódia. Em ambos os tipos de certificação, organismos de certificação

independentes credenciados pelo FSC ("certificadores") verificam se todas

as florestas certificadas pelo FSC estão em conformidade com os

requisitos contidos em um padrão de manejo florestal do FSC. 

Requisitos e custos

Como vimos, a certificação FCS é aplicável a dois grupos: I. Gestão florestal

e II. Cadeia de Custódia. Os requisitos para cada um deles podem ser

acessados em: https://us.fsc.org/en-us/certification/become-certified 

Área de abrangência

Global.

https://us.fsc.org/en-us/certification/become-certified


E, claro, se você está começando um empreendimento, é mais fácil já

iniciar as atividades com práticas sustentáveis que possam se adequar,

desde o princípio, ao selo ou certificação que você almeja alcançar. No

entanto, se a sua atividade já está a “pleno vapor”, a transição para

pensamentos e atitudes sustentáveis poderá ser até mais complexa, mas é

plenamente possível, com planejamento e uma consultoria adequada, que

atenda, em uma visão e atuação holística, todos os aspectos sociais,

econômicos, ambientais e institucionais para que seu negócio seja

efetivamente sustentável e, melhor, que seja reconhecido por isso.

Gratidão por seguir conosco e até breve!

Acompanhe a gente nas nossas redes sociais e nosso site:

sigamosustentabilidade.com.

Chegamos ao final deste E-book com os selos e certificações ambientais

mais conhecidos e difundidos atualmente. Seguramente essa amostra não

esgota o tema, mas serve para destacar a importância dada pelos

empreendimentos a nível global, pautada em um mercado - notadamente

consumidores e investidores - cada vez mais consciente e exigente. Há,

ainda, selos/certificações mais específicos a determinados ramos de

atividades. Se quiser saber mais sobre eles e se algum se ajusta ao seu

negócio, entre em contato!  

@sigamosustentabilidade

https://www.facebook.com
/sigamosustentabilidade

https://www.linkedin.com/comp
any/sigamos-por-laura-
magalhaes/

+34 644 83 18 16

http://sigamosustentabilidade.com/



