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O INÍCIO DA CERTIFICAÇÃO CRADLE TO CRADLETM

PARA PRODUTOS TÊXTEIS NO BRASIL

Em 2017, a C&A lançou as primeiras camisetas com a Certificação Cradle to Cradle™ 

nível Gold do mundo nas suas lojas da Europa e do Brasil, com a ajuda da assessora 
MBDC, apoiada pela Fashion for Good (FfG). Depois de um ano notável de inovação e 
colaboração, a C&A criou o jeans mais sustentável do mundo.  Utilizando sua experiência 
em criar produtos com a certificação Cradle to Cradle™, confeccionados na Ásia, em 
fevereiro de 2019 a C&A iniciou um projeto de desenvolvimento de sua rede de forneci-
mento local para a criação de produtos com essa Certificação aqui no Brasil.

Com base no diagnóstico prévio da rede de fornecimento da C&A no Brasil, feito por
especialistas globais e locais, as empresas Cotton Star e Emphasis foram selecionadas 
com suas respectivas redes de fornecimento, por terem apresentado o potencial de 
atingir as necessidades de Certificação, bem como de promover as melhorias que 
eram necessárias. A empresa de consultoria Eco Intelligent Growth (EIG) foi a escolhida 
para auxiliar as empresas envolvidas neste projeto, com os desafios e complexidades 
que as unidades de produção não verticalizadas trazem. Em geral, essas empresas en-
volvem um número maior de unidades de produção, cada qual com suas particularidades.

Pensando em inspirar outras empresas de moda a desenvolver produtos com 
a Certificação Cradle to Cradle™, a C&A elaborou este guia para compartilhar 
o conhecimento adquirido com essa experiência, contendo um esboço dos 
princípios e critérios do Programa de Produtos com Certificação C2C, que tornam 
este manual um recurso valioso para as fabricantes de roupas que almejam obter 
produtos com essa certificação.

Desde o início do projeto até a obtenção dos produtos finais, foram necessários
22 meses, divididos nas seguintes macro etapas:
 

• Avaliação das unidades de produção por um especialista da EIG.

• Adequação de melhorias indicadas como necessárias mediante a apresentação de 
evidências.
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• Escolha de produtos a serem desenvolvidos.

• Envio para a avaliação de consultoria com base na Lista de Materiais (BOM) dos pro-
dutos escolhidos.

• Desenvolvimento de suprimentos para a substituição de produtos, corantes, substân-
cias químicas e componentes que não estão em conformidade com a Lista de Mate-
riais (BOM), com novos envios até a aprovação final.

• Cálculo de compensações e todos os documentos de apoio, com a cobrança de va-
lores e taxas.

• Envio de produtos para obter classificação no Programa C2C.

• Liberação do Instituto C2C para a fabricação de produtos.

 » Produção.
 » Certificação.
 » Venda dos produtos.

 Esperamos que este manual, inspirado no Guia de Instruções da Fashion for Good 
e tendo como referência o C2C Certified™ “How-to” Guide, seja um incentivo para as empre-
sas de moda trilharem o caminho da economia circular.
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1. INTRODUÇÃO AO PROGRAMA
DE PRODUTOS COM CERTIFICAÇÃO
CRADLE TO CRADLE™2

O Programa de Produtos com Certificação Cradle to Cradle (C2C)™2 possui vários atributos 
para avaliar produtos e materiais no que diz respeito à segurança para a saúde humana 
e ecológica, ao plano de uso e futuro reuso e à fabricação sustentável.

A INTENÇÃO DA CRADLE TO CRADLE
O objetivo final é criar produtos que sustentem um mundo 
diversificado, seguro, saudável e justo, com energia, solo, água e ar limpos,
de forma equitativa, econômica, ecológica e aproveitável

O CONTEXTO DO SETOR DE VESTUÁRIO
O atual ciclo de uso de recursos naturais no sistema econômico linear tem vários poten-
ciais efeitos negativos – contribui com a poluição da água e com as mudanças climáti-
cas, envia grandes volumes de resíduos para aterros e pode gerar riscos para a saúde 
e segurança dos trabalhadores. Os clientes finais estão se conscientizando mais dos 
impactos sociais e ambientais causados pelas roupas que eles compram e estão se tor-
nando mais exigentes com as empresas que fabricam essas roupas.

Em resposta a essa crescente onda de conscientização, diversas iniciativas de sustentabi-
lidade têm surgido. Por exemplo, mais de 200 marcas, fabricantes, varejistas e organi-
zações sem fins lucrativos se reuniram sob a bandeira da Sustainable Apparel Coalition 
(Coalizão do Vestuário Sustentável) para desenvolver novas formas de otimizar o de-
sempenho dos produtos e da rede de fornecimento. Muitas iniciativas também estão 
promovendo a “economia circular” por meio da reciclagem e do ciclo fechado de materiais.

O Programa de Produtos com Certificação C2C é a única certificação de produtos 
baseada em critérios rigorosos e científicos em todos os aspectos da sustentabilidade. 
Ela fornece um meio para os fabricantes compararem seu desempenho atual e decidirem 
como aprimorá-lo, além de ajudar os varejistas a comunicarem essa estratégia de apri-
moramento contínuo aos clientes finais.

2A Cradle to CradleTM é uma marca de certificação licenciada pelo Cradle to Cradle Products Innovation Institute (Instituto Cradle to Cradle de 
Inovação de Produtos).
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BENEFÍCIOS PARA FABRICANTES
O Programa de Produtos com Certificação C2C pode ajudar os fabricantes a:

• Fazer o benchmark da composição do produto para avaliar a segurança que ele traz às 
pessoas, a sustentabilidade do processo de fabricação e o seu potencial de reciclagem;

• Identificar maneiras de otimizar a composição das roupas e os processos de fabricação; e
• Fornecer métodos de verificação realizados por terceiros com relação às afir-

mações de sustentabilidade dos produtos.

2. PRINCÍPIOS DA CRADLE TO CRADLE

No livro Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things (tradução livre – Cradle to 
Cradle: Reformulando o Modo de Produzir as Coisas), lançado em 2002, o arquiteto
William McDonough e o químico Michael Braungart apresentaram três princípios 
derivados da natureza:

• Tratar tudo como um recurso que pode ser utilizado para produzir outra coisa. 
Na natureza, os “resíduos” de um sistema tornam-se insumo para outro. Da mesma 
forma, no contexto da indústria, tudo pode ser projetado para retornar de forma se-
gura para o solo, como nutriente biológico, ou para a indústria, como “nutrientes 
técnicos”, isto é, materiais de alta qualidade para desenvolver novos produtos.

• Utilizar energia limpa e renovável. Na natureza, toda forma de vida é sustentada 
pelo sol. Da mesma forma, no contexto industrial, a energia limpa e renovável está 
disponível de diversas formas: solar, eólica, geotérmica, gravitacional e outras ainda 
em desenvolvimento.

• Celebrar a diversidade. Na natureza, não existe uma solução única que sirva para os 
problemas de criação. Na indústria, da mesma forma, os projetos e soluções devem 
variar de acordo com os desafios e oportunidades específicos de cada situação.

Em vez de apenas procurar minimizar os danos, a Cradle to Cradle propõe um futuro 
onde o design seja uma força positiva e regenerativa, que produz os efeitos desejados 
de expansão, e não de redução. O Programa de Produtos com Certificação C2C define 
o padrão, sendo o critério pelo qual podemos mensurar o progresso que os nossos ma-
teriais e produtos estão tendo rumo a esse futuro positivo.
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3. VISÃO GERAL DO PADRÃO DE PRODUTOS
COM CERTIFICAÇÃO C2C™

O Padrão de Produtos com Certificação C2C é administrado pelo Cradle to Cradle 
Products Innovation Institute (Instituto Cradle to Cradle de Inovação de Produtos),
terceirizado e sem fins lucrativos. O Programa de Produtos com Certificação C2C
define os critérios em cinco categorias distintas:

NÍVEIS DE CONQUISTA
O Programa de Produtos com Certificação C2C reconhece cinco níveis de certificação 
de produtos: BASIC, BRONZE, SILVER, GOLD e PLATINUM. Para ser certificado num 
determinado nível, o produto deve atender aos critérios mínimos para tal em todas as 
cinco categorias de critérios. Os critérios de cada categoria tornam-se cada vez mais 
exigentes a cada nível de certificação.
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PRODUTOS CERTIFICADOS
Produtos ou materiais de qualquer país e de praticamente qualquer indústria são 
elegíveis para certificação. Desde o início do programa em 2005, mais de 200 empresas 
de 15 países participaram do Programa de Produtos com Certificação C2C. A partir de 
dezembro de 2016, o Instituto passou a oferecer 450 certificados ativos, abrangendo 
mais de 6 mil produtos certificados numa variedade de categorias, que incluem
materiais de construção, móveis e equipamentos interiores, tecidos, cosméticos,
produtos de higiene doméstica, papel, embalagens e polímeros.

O Padrão de Produtos com Certificação C2C completo e as informações complemen-
tares podem ser acessados neste site (em inglês).

4. AS ETAPAS BÁSICAS PARA SE OBTER
A CERTIFICAÇÃO C2C™ PARA PRODUTOS

A obtenção da certificação C2C para roupas envolve um processo de inventário,
avaliação e otimização. Há cinco etapas básicas:

1º ETAPA: Determine se o seu produto é adequado para a certificação

• Ele está em conformidade com a  Lista de substâncias químicas proibidas
(em tradução livre do original em inglês Banned List of Chemicals)

• O seu produto atende aos requisitos de elegibilidade do Padrão de Produtos com 
Certificação C2C? Dentre os produtos inelegíveis, estão inclusos:

• Produtos oriundos de espécies raras ou ameaçadas de extinção (p. ex., marfim).

• Produtos que ocasionam o abuso de animais ou que envolvem tal prática.

• Produtos de empresas envolvidas em danos a florestas tropicais, trabalho in-
fantil, intoxicação por metais pesados ou diamantes de sangue.

2º ETAPA: Escolha um órgão de avaliação credenciado para testar,
      analisar e avaliar o seu produto

• Selecione o órgão na lista de Orgãos de Avaliação Credenciados

• Desenvolva um plano de certificação, que inclui custos, cronograma e recursos 
necessários.

´

https://www.c2ccertified.org/resources/collections/resources-public
http://s3.amazonaws.com/c2c-website/resources/certification/standard/C2CCertified_Banned_Lists_V3_121113.pdf
https://www.c2ccertified.org/get-certified/find-an-assessor
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3ª ETAPA: Trabalhe em conjunto com o seu avaliador para compilar
e avaliar os dados e a documentação

• Colabore com o avaliador e a rede de fornecimento para coletar os dados.

• Trabalhe com o avaliador para desenvolver estratégias de otimização.

• Envie um Relatório do Resumo da Avaliação compilado pelo avaliador ao Instituto 
para revisão final e aprovação.

4ª ETAPA: Receba a certificação do seu produto

• Assine um Contrato de Licença de Marca Registrada e pague a taxa de certificação 
ao Instituto.

• Trabalhe em conjunto com o Instituto para incluir os produtos no registro.

5º ETAPA: Relate o seu progresso

• A cada dois anos, trabalhe com o avaliador e a rede de fornecimento para coletar 
novos dados para a recertificação.

• Envie o Relatório do Resumo da Avaliação de Recertificação ao Instituto para análise.
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A Cradle to CradleTM é uma marca de certificação licenciada pelo Cradle to Cradle Products Innovation Institute (Instituto Cradle to Cradle de 
Inovação de Produtos).

5. COMPARAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO
C2C COM OUTRAS CERTIFICAÇÕES

A indústria de vestuário fornece várias marcas e certificações de sustentabilidade. Esta 
seção apresenta uma visão geral de como o Programa de Produtos com Certificação 
C2C se compara com os seguintes padrões:

• Bluesign

• Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC)

• OEKO-TEX Standard 100 (produtos) / STeP (fábricas)

• HIGG Facility Module

• Fair Trade USA Factory Standard

Atender aos Critérios C2C geralmente significa que outros padrões também sejam 
totalmente atendidos (indicados como “alinhado” na tabela a seguir), ou, pelo menos, 
parcialmente atendidos (indicados como “parcialmente” na tabela a seguir).

Tabela 1: Comparação do Programa de Produtos com
Certificação C2CTM com outros padrões

Certificação C2C Bluesign ZDHC OEKO-TEX
100/STeP HIGG Facility Fair Trade USA

De terceiros?
Própria com 
auditoria
secundária

Ferramentas 
de auditoria 
para marcas

Sim
Própria com 
auditoria
secundária

Sim

Vários atributos? Sim Sim Sim Sim Sim

Critérios
de integridade
dos materiais

Parcialmente Parcialmente Alinhado Parcialmente Parcialmente

Critérios
de reutilização
de materiais

n.a. n.a. n.a. Parcialmente n.a.

Critérios
de energia
renovável

Parcialmente n.a. Parcialmente Parcialmente Parcialmente

Critérios de
gestão da água Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente n.a.

Critérios
de justiça social Parcialmente n.a. Parcialmente n.a. Alinhado

Veja comparações detalhadas em “Recursos Adicionais: Comparação dos padrões do vestuário com a certificação C2C”
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1. INTRODUÇÃO

A Integridade dos Materiais é o pilar do Programa de Produtos1 com Certificação
Cradle To Cradle (C2C)TM. A escolha de fibras, corantes,acabamentos e produtos quími-
cos processados tem ramificações abrangentes: ela determina se, futuramente, as 
roupas poderão ser compostadas ou reutilizadas com segurança na indústria (Reuti-
lização de Materiais); ela afeta a quantidade de energia necessária para produzir roupas 
(Energia Renovável e Gestão de Carbono); ela afeta a quantidade de água utilizada e a 
qualidade de água residual (Gestão da Água); e ela influencia a saúde e o bem-estar dos 
trabalhadores, as comunidades do entorno das fábricas e os clientes.

A INTENÇÃO DA CRADLE TO CRADLE
Eliminar todas as substâncias químicas tóxicas e indefinidas para que
os materiais estejam adequados para realizarem ciclos seguros e contínuos.

Muitas das substâncias químicas utilizadas na indústria de vestuário hoje não são carac-
terizadas (seus riscos são desconhecidos), ou são possivelmente prejudiciais à saúde 
dos trabalhadores, das comunidades locais e/ou dos usuários finais. Além disso, muitos 
dos componentes químicos impedem que as roupas sejam compostadas com segu-
rança ou recicladas de forma útil.
As principais preocupações são as seguintes:

• Corantes orgânicos halogenados (que envolvem a presença de uma ligação de car-
bono-halogênio não hidrolisável, ou seja, uma ligação de flúor, cloro, bromo ou iodo).

• Corantes que provocam sensibilidade na pele (induzem uma reação alérgica).

• Banhos de tingimento têxtil e produtos químicos formulados que têm alta toxicidade 
e que acabam se tornando efluentes.

• Resíduos que persistem em fibras biológicas (pesticidas em algodão convencional, 
lã ou linho) ou em fibras sintéticas (como resíduos de catalisadores de trióxido de an-
timônio em tereftalato de polietileno, ou PET).

• Tratamentos à prova de manchas, repelente à sujeira e impermeabilizantes baseados 
na composição química de PTFE (Teflon).

1A Cradle to CradleTM é uma marca de certificação licenciada pelo Cradle to Cradle Products Innovation Institute (Instituto Cradle to Cradle de 
Inovação de Produtos).
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DEMANDA POR UMA GESTÃO QUÍMICA MAIS SEGURA

Há diversas imagens e histórias sobre o descarte de substâncias tóxicas provenientes 
de fábricas têxteis, que passaram a simbolizar o que há de errado com a indústria têxtil 
atual. Os clientes finais estão começando a responsabilizar os varejistas, e iniciativas
de grande visibilidade estão surgindo, como a campanha Detox do Greenpeace.
Em resposta a isso, as marcas começaram a trabalhar juntas para desenvolver critérios 
mais rígidos de gestão química, com o objetivo de eliminar as substâncias químicas 
mais perigosas e aprimorar o descarte de águas residuais.

Tabela 2: Lista de iniciativas com foco na gestão química sustentável

INICIATIVA ÊNFASE GRANDES MARCAS ENVOLVIDAS

BLUESIGN

Semelhante à abordagem do Pro-
grama de Produtos com Certifi-
cação C2C, mas com diferentes 
sistemas de classificação e etapas 
finais. A Bluesign estuda a combi-
nação de riscos e exposição a fim 
de determinar o risco apresen-
tado pelos componentes e de 
ajudar a otimizar as formulações.

Adidas, Columbia, GStar Raw, 
Patagonia, Lands’ End,
Puma, Nike, Lululemon,
Eileen Fisher e outras.

ZDHC

Baseia-se numa Lista de
Substâncias Químicas Restritas
na Fabricação, com o objetivo
de eliminar componentes 
preocupantes, especialmente
de águas residuais.

Nike, Adidas, Gap, Inditex,
Kering, Levi Strauss, Marks & Spen-
cer, Nike, Puma, C&A,
Esprit, H&M, GStar Raw, PVH,
Primark e outras.

DETOX CAMPAIGN

(CAMPANHA DETOX)

Uma iniciativa do Greenpeace 
que visa fazer com que as marcas 
adotem uma Lista de Substâncias 
Químicas Restritas na Fabricação, 
eliminando-as de suas operações 
até 2020 (com transparência e 
planos de gestão correspon-
dentes), além de proibir o uso de 
compostos perfluorados (PFCs) 
em escala global.

Inditex, Benetton, H&M, C&A,
Fast Retailing, G-Star Raw,
Adidas, Levi Strauss, Primark, 
Puma, Marks & Spenser, Nike, 
Esprit, Li-Ning e outras.

FERRAMENTA DE

SUSTENTABILIDADE

DE MATERIAIS (MSI)

DO ÍNDICE HIGG

Oferece uma visão holística do 
desempenho de produtos quanto 
à sustentabilidade. O HIGG inclui 
considerações de gestão química 
sustentável em sua análise e 
reconhece diversos certificados 
de gestão química sustentável, 
como o OEKO-TEX Standard 100.

Adidas, Fast Retailing, Esprit, Eileen 
Fisher, Gap, H&M, Kering, Hanes, 
Lands’ End, Levi Strauss, Lulu-
lemon, Nike, Patagonia,
Puma, PVH, Under Armor,
VF Corp e outras.
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SISTEMA CHEM-IQ

Testa amostras para verificar 
a presença de 400 substân-
cias químicas. Se as amostras 
estiveram com níveis acima 
do pré-definidos, a VC Corp 
trabalha junto aos fornecedores 
para otimizar a gestão química.

Desenvolvida pela VF Corp em 
conjunto com o NRDC.

FERRAMENTA GREENSCREEN

FOR SAFER CHEMICALS

Foca somente no perfil de risco 
de substâncias químicas e no 
desenvolvimento de alternati-
vas para as mais questionáveis.

Nike, Levi Strauss e outras

THE SUSTAINABILITY

CONSORTIUM (CONSORCIO 

DE SUSTENTABILIDADE)

Foca na otimização da gestão 
química para reduzir a polu-
ição da água, bem como na 
redução do consumo de água 
e energia.

Walmart, Hanes,
Marks & Spencer, Wrangler
e outras.

ROTULO OEKO-TEX

STANDARD 100

Testa produtos para verificar se 
há componentes preocupantes 
por meio de quatro tipos de 
exposição.

Esquel, Hanna Andersson, 
Pottery Barn, Fruit of the Loom 
e outras.

´

´

O Programa de Produtos com Certificação C2C está alinhado com as metas de todos 
os programas citados anteriormente, especificamente quanto à promoção da gestão 
química segura; contudo, ele também contempla a rede de fornecimento e integra o 
conceito “design para o próximo uso” na própria gestão química.

BENEFÍCIOS PARA FABRICANTES
O Programa de Produtos com Certificação C2C pode ajudar os fabricantes a:

• avaliar os componentes das roupas em toda a rede de fornecimento para verificar 
se há riscos de toxicidade e uso;

• identificar formas de otimizar a gestão química do produto; e

• fornecer métodos de verificação realizados por terceiros com relação às afirmações 
de sustentabilidade dos produtos.

2. CRITÉRIOS DE CERTIFICAÇÃO
C2C PARA A SAÚDE DOS MATERIAIS
Os quatro componentes dos critérios de certificação C2C para a Saúde dos
Materiais são os seguintes:

A. conhecer o “metabolismo” biológico ou técnico;

B. confirmar a ausência de substâncias presentes na Lista de substâncias químicas proibidas;

C. saber qual é o percentual caracterizado de um produto na Lista de Materiais (BOM), 
ou seja, se há perfil de risco conhecido; e

D. ter um plano de otimização para quaisquer materiais classificados como X.
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A. Determinando o “metabolismo”
Produtos com certificação C2C eliminam o conceito de desperdício, na expectativa de 
que produtos e componentes se tornem matéria-prima para novos processos de pro-
dução ao final de cada fase de uso. Para todos os níveis de conquista, os produtos com 
certificação C2C são categorizados pelo “metabolismo” com o qual foram projetados 
para o ciclo. A otimização garante que tanto o design quanto os componentes químicos 
apoiem e facilitem esse ciclo.

• “Nutrientes” biológicos: os materiais são projetados para retornar ao solo com se-
gurança, como um “aditivo de solo” (composto) que pode ser utilizado para cultivar 
novos materiais biológicos. Os materiais relevantes aqui são aqueles que podem ser 
consumidos por processos biológicos, como o algodão e o papel.

• “Nutrientes” técnicos: os materiais são projetados para retornar à indústria para re-
manufatura com o mesmo nível de qualidade ou com qualidade superior. Os ma-
teriais relevantes aqui são aqueles que não podem ser consumidos por processos 
biológicos, como metais e plásticos.

• Observação: os bioplásticos são considerados nutrientes técnicos se permanecerem em 
ciclos técnicos, embora sejam provenientes de fontes biológicas.

• Como parte do processo, o avaliador fará uma anotação na Lista de Materiais (BOM), 
avaliando se o material é um nutriente biológico ou técnico.

B. Confirmando a ausência de substâncias presentes
na Lista de substâncias químicas proibidas
Para que um produto atenda aos critérios da certificação C2C, ele deve mostrar que não 
contém determinadas substâncias químicas especificadas como registros intencionais
acima de 1.000 partes por milhão (ppm). Existem duas listas dessas substâncias
químicas proibidas: uma para nutrientes técnicos e outra para nutrientes biológicos.
As listas de substâncias químicas proibidas podem ser consultadas no
Padrão de Produtos com Certificação C2C (em inglês).

Para a certificação de nível BASIC, os fabricantes precisam apresentar uma declaração 
de que não utilizaram intencionalmente as substâncias presentes na Lista de substân-
cias químicas proibidas em concentrações acima de 1.000 ppm. Para o nível BRONZE e 
para os níveis superiores, as Listas de Materiais (BOM) detalhadas podem substituir as 
declarações dos fabricantes.

https://www.c2ccertified.org/resources/detail/cradle_to_cradle_certified_product_standard
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C. Compilando uma Lista de Materiais
Para a certificação C2C, informações detalhadas são necessárias para peças ou mate-
riais presentes em concentrações de 100 ppm ou superiores. O avaliador pode ter que 
verificar essas informações com vários fornecedores das etapas iniciais da rede de for-
necimento. Em cada etapa, o avaliador solicitará as seguintes informações sobre todos 
os componentes:

• Nome de cada substância química ou fabricante específico ou nome comercial 
(e grau, no caso de substâncias químicas compradas ou de misturas de substân-
cias químicas).

• Número CAS exclusivo de todas as substâncias químicas brutas.

• Concentração ou faixa de concentração de cada substância química ou das mistu-
ras de substâncias químicas.

• A função que cada substância química – ou mistura de substâncias químicas – 
desempenha no material ou produto.

• O percentual de conteúdo reciclado, se houver, incluindo a indicação do tipo (cliente 
pós-final ou pós-industrial).

• As concentrações de chumbo, mercúrio, cromo hexavalente, cádmio, pigmentos e 
outros corantes, ftalatos, orgânicos halogenados e elementos escassos ou substân-
cias especificadas no documento Material Health Assessment Methodology (Metodolo-
gia de Avaliação da Integridade dos Materiais), como índio, ouro e diamante, quando 
estes estão presentes em qualquer concentração.

• Auxiliares têxteis que são utilizados como substâncias químicas processadas (isto é, 
produtos químicos de processos têxteis).
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MELHORES PRÁTICAS:
ENGAJANDO FORNECEDORES DAS ETAPAS INICIAIS
DA REDE DE FORNECIMENTO

Os fornecedores que estão mais no início da rede de fornecimento terão de 
se envolver no processo de certificação. As fabricantes de roupas podem 
facilitar esse processo da seguinte forma:

• Explicando o Programa de Produtos com Certificação C2C.

• Garantindo aos fornecedores que suas informações confidenciais serão pro-
tegidas mediante um acordo de confidencialidade com o avaliador. O con-
teúdo específico de seu produto não será compartilhado, apenas a avaliação 
geral feita com base na metodologia ABC-X.

• Explicando que a participação no Programa de Produtos com Certificação 
C2C os ajudará a aprender mais sobre seus produtos, podendo ajudá-los a 
aprimorar sua gestão química, de forma a apoiar melhor a saúde humana e 
ecológica.

• Mostrando-lhes que outras grandes empresas já estão passando por esse 
processo e que a participação deles pode representar uma vantagem 
competitiva, por exemplo, apresentando-lhes a lista de materiais de menor 
impacto da Fashion Positive.

D. Elaborando um plano de otimização
Alguns componentes podem ser classificados como X, ou seja, contêm substâncias 
químicas altamente problemáticas do ponto de vista da certificação C2C, ou classifica-
dos como GREY, ou seja, não podem passar por uma avaliação completa devido à in-
completude das informações. Os fabricantes dos materiais que contêm esses compo-
nentes precisam criar uma estratégia de otimização se quiserem obter as certificações 
de nível BRONZE e SILVER para os produtos. Para os níveis GOLD e PLATINUM, nenhum 
material classificado como X ou GREY pode permanecer na Lista de Materiais (BOM) 
final. Para o nível PLATINUM, o processo de gestão química também deve ser otimizado.
Otimização: Todas as substâncias químicas perigosas e as rotas relevantes de exposição 
à biosfera são identificadas, e não há altos riscos relevantes associados à utilização de 
quaisquer substâncias químicas pelo fabricante do produto com certificação C2C.
O plano de otimização deve incluir o seguinte:

• Uma lista dos materiais classificados como X ou GREY.

• Uma recomendação de otimização por parte do avaliador.

• Uma avaliação de viabilidade, que caracterize a facilidade ou a dificuldade de realizar 
a otimização.

• Um plano de ação com um cronograma aproximado de curto e longo prazo para 
implementação, além de uma estimativa dos custos envolvidos.

https://fashionpositive.org/circular-materials/
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Informações detalhadas sobre os requisitos e as instruções estão disponíveis no
Padrão de Produtos com Certificação C2C (em inglês).

4. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA SAÚDE DOS
MATERIAIS COM CERTIFICAÇÃO C2C
Assim que o avaliador recebe e verifica a Lista de Materiais (BOM) de um fabricante,
inicia-se o processo de avaliação de riscos e exposição de substâncias químicas.
A formula é a seguinte:

Perigos x Exposição = Risco

IDENTIFICANDO RISCOS
Na primeira etapa, avalia-se a composição das substâncias químicas, sem distinção de 
suas aplicações, em relação às “etapas finais” do Programa de Produtos com Certifi-
cação C2C para verificar riscos à saúde humana e ao meio ambiente. As etapas finais 
são caracterizadas por medições objetivas das propriedades de substâncias químicas 
ou dos resultados possíveis decorrentes da exposição, como carcinógenos, toxicidade 
dérmica ou neurotoxicidade.

A lista de etapas finais de verificação de riscos à saúde humana e ao meio ambiente, 
bem como mais detalhes sobre a Metodologia de Avaliação de Materiais, pode ser 
encontrada na Metodologia de Avaliação da Integridade dos Materiais com 
Certificação C2C (em inglês).

BASIC
Não há listas de substâncias químicas proibidas; identificação do metabolismo
de nutrientes biológicos ou técnicos; e todos os ingredientes são caracterizados.

BRONZE
75% de avaliação utilizando as classificações ABC-X (100% para produtos de nutri-
entes biológicos), além de uma estratégia de otimização elaborada para materiais 
classificados como X.

SILVER
95% de avaliação utilizando as classificações ABC-X; não contém componentes
conhecidos/suspeitos por causar câncer, anomalias congênitas, danos genéticos
ou reprodutivos.

GOLD
100% de avaliação (por peso) utilizando as classificações ABC; nenhum componente 
classificado como X; atende aos padrões de emissões certificados pela C2C.

PLATINUM
Todas as substâncias químicas processadas foram avaliadas
e nenhuma foi classificada como X.

3. NÍVEIS DE CONQUISTA PARA A SAÚDE DOS MATERIAIS
Há cinco possíveis níveis de conquista, cada qual somando novas exigências
àquelas previstas nos níveis inferiores.

https://www.c2ccertified.org/resources/detail/cradle_to_cradle_certified_product_standard
http://s3.amazonaws.com/c2c-website/resources/certification/standard/Product_Standard_Material_Health_Methodology_FINAL_Nov_4_2013.pdf
http://s3.amazonaws.com/c2c-website/resources/certification/standard/Product_Standard_Material_Health_Methodology_FINAL_Nov_4_2013.pdf


20

Guia CiclosSaúde dos Materiais

CARACTERIZANDO OS RISCOS
Depois de avaliados os riscos de todas as substâncias químicas presentes nos compo-
nentes, o avaliador analisa o contexto em que tais componentes são utilizados e as rotas 
relativas da exposição humana a cada componente, como inalação, contato com a pele 
ou biodegradação. Com base nessa análise, o avaliador elabora uma avaliação de risco 
para cada substância química presente em cada material.

Depois que todas as avaliações de risco de substâncias químicas são realizadas, uma 
avaliação final é gerada para cada material, igualando o resultado da substância química 
que teve o pior desempenho no material por meio do sistema de classificação ABC-X 
abaixo:

Tabela 3: Metodologia de classificação ABC-X

A O material é ideal do ponto de vista da certificação C2C para o produto em questão.

B O material apoia amplamente os objetivos da certificação C2C para o produto.

C
Do ponto de vista de qualidade da certificação C2C, as propriedades
moderadamente problemáticas do material apontam para o seu componente.
O material ainda é aceitável para utilização.

X
Do ponto de vista de qualidade da certificação C2C, as propriedades altamente
problemáticas do material apontam para o seu componente.
É necessária a eliminação desse componente para a otimização do material.

GREY
Esse material não pode ser avaliado de forma integral devido à formulação incomple-
ta de seus componentes ou à falta de informações toxicológicas de um ou mais de 
seus componentes.

PROIBIDO
Proibido de ser utilizado nos termos do Programa de Produtos com Certificação C2C. 
Este material contém uma ou mais substâncias químicas presentes na Lista
de substâncias químicas proibidas e não pode ser utilizado num produto certificado.
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Veja abaixo um exemplo da avaliação ABC-X:

• A: Sulfato de sódio (não apresenta perigos ou riscos se utilizado em tecidos).

• B: Carbonato de sódio (risco de irritação moderada e de inalação; não apresenta 
riscos se utilizado em substâncias químicas para banho de tingimento têxtil).

• C: Hidróxido de sódio (é altamente corrosivo; só apresenta baixo risco de exposição 
no processamento têxtil).

• X: 7-((5-cloro-2,4-difluoro-6-pirimidil)amino)-4-hidroxi-3-((1,5-disulfo-2-naftil)
azo)-2-nafta-ácido p-toluenossulfônico, sal trissódico [reativo laranja 6]--(corante 
azo reativo orgânico halogenado, que contém organoclorado e organofluorina, e é 
persistente no meio ambiente).

MELHORES PRÁTICAS: OTIMIZAÇÃO DE MATERIAIS
Tanto a Cotton Star quanto a Emphasis trabalharam em conjunto com a EIG
e a MBDC (uma empresa de consultoria credenciada) para otimizar seus
materiais. A primeira etapa do processo consistia em que cada empresa
enviasse a Lista de Materiais (BOM) inicial à MBDC para avaliação. Em ambas
as empresas, muitas substâncias químicas e corantes foram inicialmente
classificados como “GREY” devido à formulação de comprovação incompleta.
Além disso, identificamos alguns poucos materiais e ingredientes classificados 
como X.
Devido à participação ativa dos fornecedores que dispõem de processos 
úmidos no programa de Gestão Sustentável de Substâncias Químicas, poucas 
substâncias químicas precisaram ser substituídas, e as soluções foram apre-
sentadas pelos próprios formuladores.
O maior desafio foi substituir o corante índigo por uma formulação sem anilina, 
um recurso desenvolvido, analisado e validado com a certificação C2C pela 
própria fabricante do corante, que é uma empresa brasileira.
Seguindo as Diretrizes de Águas Residuais do programa ZDHC, aliadas aos
equipamentos e operações adequados das estações de tratamento de efluentes, 
foi garantida a baixa toxicidade dos efluentes. Além disso, devido ao alto grau 
de exigência da certificação C2C, a leve cor residual de fundo dos efluentes da 
lavanderia, em determinados períodos, gerava uma dificuldade técnica a ser 
superada, mesmo se houvesse a recuperação de até 80% do efluente tratado 
no processo, e o excedente tratado era encaminhado à estação de tratamento 
de efluentes “Águas de Votorantim”, que pertence ao município.
Os requisitos ambientais legais do Brasil não são suficientes para atingir o nível 
da certificação C2C, sendo necessária a implementação de uma política ambi-
ental especial e um sistema de gestão de controle antes do início da avaliação.
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Nesse caso, ambos os fabricantes possuem protocolos para garantir a segurança do 
trabalhador, e a investigação de cada unidade geradora de efluentes foi um desafio em 
razão da não verticalização dos processos produtivos. Foi analisada cada particularidade 
intrínseca necessária, a fim de garantir que todos os resíduos dos processos identifica-
dos como potencialmente tóxicos para os seres aquáticos estavam sendo biologica-
mente degradados de forma segura. Dessa forma, nenhuma molécula nociva foi lança-
da nos corpos d’água.

5. CONSIDERAÇÕES DE DESIGN PARA
A SAÚDE DOS MATERIAIS
As diretrizes mais importantes com relação aos critérios de saúde dos materiais para os 
fabricantes de tecidos são:
A. Escolher as fontes corretas de materiais.
B. Selecionar os corantes, auxiliares e os acabamentos corretos.
C. Evitar laminações e revestimentos incompatíveis.

A. Escolher as fontes corretas de materiais.
Selecionar fontes que ajudarão a gerar um impacto positivo, apoiando, assim, níveis de 
conquista mais elevados no que diz respeito ao Programa de Produtos com Certifi-
cação C2C.

• Dar preferência a fontes orgânicas e mais sustentáveis certificadas, como as que 
possuem a certificação GOTS e BCI. Os materiais dessas fontes estarão (ou deveriam 
estar) livres de resíduos de pesticidas. Por essa razão, esses materiais permitem 
níveis mais elevados de certificação no que tange a integridade dos materiais. Além 
disso, em comparação com os materiais provenientes de práticas mais convencionais, 
os materiais oriundos de práticas de cultivo sustentáveis têm menos probabilidade de 
prejudicar o bem-estar do solo e das bacias hidrográficas, bem como a saúde dos 
trabalhadores e a biodiversidade.

• Dar preferência a fibras não branqueadas e sem cloro. O branqueamento com cloro 
pode resultar na presença de dioxinas altamente tóxicas nas fibras, o que limitará 
os possíveis níveis de certificação do material quanto à sua integridade. Os efeitos 
tóxicos das dioxinas incluem: efeitos adversos nos sistemas reprodutivo, de desen-
volvimento e imunológico, desregulação endócrina, mimetismo hormonal, muta-
genicidade e câncer.

• Dar preferência ao poliéster otimizado. Grande parte do poliéster disponibilizado 
atualmente utiliza um catalisador de trióxido de antimônio, que é um carcinógeno 
humano suspeito, o que limitará o nível de certificação do material quanto à sua inte-
gridade. Existem catalisadores alternativos, como aqueles à base de titânio, que não 
apresentam esses problemas.
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B. Selecionar os corantes e os acabamentos corretos
Parâmetros de design, como cor e suavidade, exercem grande influência no processa-
mento subsequente necessário, e, portanto, na quantidade de energia e água consumidas 
e nas substâncias químicas utilizadas. Para acessar uma lista detalhada de consider-
ações relacionadas a tingimento, aditivos de desempenho, acabamentos e estamparia, 
vide a seção ‘Recursos Adicionais: Considerações da Certificação C2C para Materiais 
de Vestuário Comuns’. Para acessar uma lista atual de corantes e acabamentos que já 
foram avaliados, consulte.

C. Evitar laminações e revestimentos incompatíveis.
Muitos tecidos são revestidos ou laminados com substâncias para adicionar carac-
terísticas de desempenho, como impermeabilização, absorção de umidade (remoção 
de suor) e controle de odor. As laminações são particularmente problemáticas, pois 
impedem a reutilização do produto, a menos que ele seja proveniente de uma fonte 
compatível com a fibra de base. Portanto, filmes de poliéster são adequados para laminar 
tecidos de fibra de poliéster, mas não são para tecidos de algodão. Com frequência,
é possível evitar esses processos adicionais tomando medidas durante a etapa de
design, a fim de escolher cuidadosamente a construção das fibras e dos tecidos.
Em alguns casos, os materiais que utilizam elementos mais suaves, como o algodão
encerado, podem apresentar um desempenho superior ao dos seus equivalentes
sintéticos e laminados convencionais.

6. PRIMEIROS PASSOS
Os fabricantes têm contribuído para altos níveis de certificação quanto à saúde dos 
materiais mediante a adoção de práticas e atividades que levam à otimização desses 
materiais. Algumas atividades são muito simples e podem ser iniciadas imediatamente, 
mas outras exigirão mais tempo e investimento.

No curto prazo

• Avalie a base de referência:

• Elabore uma Lista de Materiais (BOM) sem os componentes presentes na Lista de 
substâncias químicas proibidas e considere a inclusão de produtos que já foram 
avaliados (vide a Coleção de Materiais da Fashion Positive).

• Convide seus clientes para colaborarem com você num produto com certificação C2C.

• Colabore:

• Identifique os clientes que têm estratégias de sustentabilidade sólidas, compartilhe 
com eles a proporção que seu portfólio atual alcançaria com uma certificação C2C 
e proponha uma colaboração.

• Invista em protótipos de produtos com materiais avaliados e apresente essas 
inovações aos seus clientes.

https://www.c2ccertified.org/products/mhcregistry
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No médio prazo

• Otimize:

• Investigue com sua equipe de design interna uma forma de mudar a composição 
material dos produtos que obtiveram uma pontuação baixa em saúde dos materiais.

• Compartilhe com parceiros de marca e fornecedores os custos envolvidos na identi-
ficação de corantes, acabamentos e substâncias químicas processadas, os quais re-
sultarão num alto nível de certificação quanto à integridade dos materiais.
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1. INTRODUÇÃO

Todos os materiais utilizados no desenvolvimento de qualquer tipo de produto possuem 
valor econômico, ambiental e social. Toda vez que um material é incinerado ou enviado 
para aterros, perde-se seu valor inerente. A Reutilização de Materiais no Programa de 
Produtos1 com Certificação Cradle to Cradle (C2C)TM trata da conversão de sistemas 
lineares em sistemas circulares, de modo que o valor de bons materiais seja mantido ou 
até mesmo elevado.
Sistemas circulares requerem uma abordagem radicalmente nova para o design dos 
produtos, para os modelos de negócios e para a colaboração na rede de fornecimento, 
mas há um movimento global crescente para o fechamento do ciclo de materiais.
Os fabricantes de roupas têm a responsabilidade e a oportunidade única de estarem na 
vanguarda desse movimento.

A INTENÇÃO DA CRADLE TO CRADLE
“Eliminar o conceito de desperdício” com a criação de produtos totalmente 
feitos com materiais pas síveis de serem reciclados ou que se renovam rapi-
damente. Dessa forma, todos os produtos podem ser retornados à natureza 
com segurança ou futuramente reciclados, tornando-se novos produtos.

O CONTEXTO DO SETOR DE VESTUÁRIO
A ideia dos sistemas de coleta e reutilização/reciclagem de roupas ainda é mais recente 
no Brasil, mas o comércio de vestuário global ainda perde cerca de 60 a 70% da pro-
dução anual de fibra virgem todos os anos2. O volume de perdas aumentará conforme a 
produção global de roupas continua a crescer – com uma estimativa de 3 a 5% ao ano3.
Os desafios sistêmicos mais urgentes para aumentar a reutilização de produtos têxteis 
são os seguintes:

• Design e fabricação de roupas para desmontagem.

• Fabricação de roupas utilizando uma gestão química otimizada4.

• Continuidade da rastreabilidade dos materiais.

• Mais inovação na triagem e reciclagem de tecidos.

• Elevação das taxas de desvio de tecidos que seriam destinados a aterros e processos 
de incineração.

1A Cradle to CradleTM é uma marca de certificação licenciada pelo Cradle to Cradle Products Innovation Institute (Instituto Cradle to Cradle de 
Inovação de Produtos). 2Fonte: Adaptado pela Oakdene Hollins, 2014 3Fonte: Euromonitor 4Vide o capítulo sobre Integridade dos Materiais para obter 
mais informações sobre o significado de gestão química otimizada. 5Fonte: Relatórios anuais da empresa e da Euromonitor
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DEMANDA PARA REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS
Os varejistas tradicionais de roupas estão começando a pensar no modelo de reuti-
lização de materiais têxteis em suas estratégias de negócios, conscientes de que essa 
prática pode melhorar a segurança no fornecimento e a sustentabilidade ambiental da 
indústria. Muitos dos maiores varejistas de roupas do mundo – que possuem um valor de 
mercado combinado estimado em US$ 126 bilhões por ano – têm metas inspiradas no 
sistema circular ou compromissos públicos em vigor. Outros grandes varejistas de pro-
dutos têxteis, incluindo o Walmart e a IKEA, estão assumindo compromissos semelhantes.

Tabela 4: Exemplos de varejistas que assumem compromissos públicos
 com a reutilização de materiais

Varejista Estratégias principais relacionadas à moda circular Associações relevantes

H&M • A visão de se tornar uma empresa 100% circular Fundação Ellen MacArthur 
SAC

C&A

• Aumentar continuamente os produtos com a certifi-
cação Cradle-to-Cradle ™

• A primeira marca parceira da Fashion for Good Fashion 
for Good Fundação Ellen MacArthur SAC Walmart

Fashion for Good Fundação 
Ellen MacArthur SAC

Walmart

• Apoiar inovações para elaboração de planos de 
redução de resíduos e para o desenvolvimento de 
produtos que podem ser reutilizados, reciclados e 
cascateados.

• Fornecer aos clientes informações sobre produtos 
com atributos circulares e oferecer-lhes a escolha de 
tais produtos.

• Expandir a reciclagem por meio do apoio à educação 
e à infraestrutura aprimorada.

Fundação Ellen MacArthur 
SAC

Nike

• “O futuro é circular” – almeja uma transição do modelo 
de negócios linear para o circular, além de produtos 
desenvolvidos com materiais melhores, menos recur-
sos e montados de forma que possam ser facilmente 
reutilizados para produzir novos produtos.

Fundação Ellen MacArthur 
SAC

Levi’s
• Objetiva definir uma infraestrutura que ofereça 

suporte a produtos de circuito fechado até 2020.
SAC

Inditex

• Uma estratégia de fim de vida útil definida por 
uma economia circular ou por uma abordagem de 
circuito fechado, desenvolvidas para tornar seus 
produtos e operações mais sustentáveis.

SAC
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LVMH
• Uma prioridade no trabalho de redução e recuper-

ação de resíduos, como parte de um foco cada vez 
maior na economia circular.

-

M&S
• Objetiva tornar-se o varejista mais sustentável do 

mundo por meio do Plano A, que inclui um programa 
de reutilização de materiais.

Fundação Ellen MacArthur 
SAC

BENEFÍCIOS PARA FABRICANTES
Para os fabricantes, os principais benefícios dos materiais reciclados e dos produtos 
recicláveis são a estabilidade de preços e a segurança no fornecimento de
matéria-prima. Os custos e o fornecimento de fibras virgens são altamente voláteis, 
devido às mudanças climáticas, à degradação do solo e à interferência do mercado.
Ao reduzir a dependência de materiais virgens, a reciclagem torna o fornecimento
de matérias-primas mais seguro.

2. CRITÉRIOS DA CERTIFICAÇÃO C2C PARA
A REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS
Existem dois componentes nos critérios da certificação C2C para a reutilização
de materiais: a pontuação e o plano de reutilização.

PONTUAÇÃO EM REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS (RM)
É necessária uma pontuação mínima em Reutilização de Materiais (RM) para se obter 
a certificação BRONZE geral e para as certificações superiores. A pontuação mede a 
proporção do conteúdo do produto que é reciclado ou rapidamente renovável (cultivado e 
colhido em ciclos de menos de dez anos), e a proporção do produto que pode ser
reciclado ou compostado. Quanto maior a pontuação, maior o nível de certificação.

É feita uma distinção entre reciclagem e downcycling. Os materiais reciclados são
apropriados para utilização em produtos de qualidade equivalente a produtos feitos 
com materiais virgens.

Todos os materiais que permanecem no produto após a fabricação devem ser incluídos 
no cálculo; dessa forma, corantes, agentes de endurecimento e pigmentos, por exemplo, 
são todos contados.
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A pontuação em RM é calculada da seguinte forma:

CALCULANDO A PONTUAÇÃO EM RM:

+
3

x 100

% do produto que

é considerado reciclável

ou compostável x 2

% do conteúdo reciclado

ou rapidamente renovável 

do produto

EXEMPLOS:
• PET/Elastano virgem não separável – não são considerados recicláveis.

• PET virgem 95% com elastano separável – pontuação em RM = 63,3 (elegível 
para a certificação C2C nível SILVER).

• PET virgem 98% com elastano separável – pontuação em RM = 65,3 (elegível 
para a certificação C2C nível GOLD).

• Algodão/elastano não separáveis – não são considerados recicláveis.

• Algodão 95% com elastano separável – pontuação em RM = 95 (elegível para a 
certificação C2C nível GOLD).

• Algodão 100%, não tingido/tingido com corantes naturais – pontuação em RM 
= 100 (elegível para a certificação C2C nível PLATINUM).
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PLANO DE REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS
Para o nível GOLD, o fabricante também deve criar um plano de reutilização. O fabricante 
deve demonstrar como o revendedor final garantirá que os produtos sejam coletados e 
reciclados ou compostados. Para o nível PLATINUM, os produtos devem ser coletados e 
reciclados ou compostados de forma ativa, e as taxas de recuperação devem ser medi-
das e relatadas.

CONSIDERAÇÕES PARA A COMPOSTAGEM DE ROUPAS

Quando a roupa é compostável
Uma roupa só pode ser compostada se seus materiais não separáveis forem 
biodegradáveis. Acessórios como zíperes e botões devem ser removidos.
Há tolerância para contaminantes sintéticos, como corantes sintéticos e 
agentes de endurecimento, mas apenas em percentuais bem baixos.
Para atender aos requisitos de compostabilidade da certificação C2C, as 
roupas devem ser apropriadas para compostagem doméstica, não sendo 
limitadas à compostagem em instalações fabris. Atualmente, as autoridades 
locais não possuem um programa estruturado de recolhimento e composta-
gem de peças de roupas.

Padrões de compostagem
Se a compostagem for a rota de fim de uso escolhida, será necessária
a verificação das normas do país onde as roupas serão comercializadas.
A EN 13432 é uma norma europeia, sendo conhecida internacionalmente
e muito semelhante às equivalentes internacionais ISO 17088 e ISO 18606. 
A norma europeia é frequentemente utilizada como referência para outras 
normas nacionais, como as do Brasil (ABNT NBR 15448-2:2008), onde a norma 
é equivalente à EN 1343. Se as roupas forem vendidas nos EUA, elas deverão 
estar em conformidade com a norma ASTM D6400.
Quanto à toxicidade do solo, não há diferença entre os critérios da ISO e os 
da UE. Em relação à biodegradação, há uma pequena diferença:
A ISO exige testes de biodegradação separados para componentes orgânicos 
presentes em concentração de 1 a 10% (com base no peso seco),
ao passo que a norma da UE também permite o teste do produto final como 
um todo. No entanto, o critério de biodegradação permanece o mesmo:
90% no período de 180 dias.

Planejamento de testes
O teste normalmente leva de 3 a 6 meses e custa entre
US$ 15.000 e US$ 23.000 por peça de roupa. É possível consultar a lista
dos laboratórios certificados no site www.bpiworld.org

https://bpiworld.org/
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MELHORES PRÁTICAS: ROUPAS COM CERTIFICAÇÃO C2C DA COTTON STAR E DA EMPHASIS

Pontuação em RM
As camisetas e jeans básicos da Cotton Star e da Emphasis conquistaram a certificação 
C2C nível GOLD. A pontuação em RM foi de 94,8 para a Cotton e de 98,79 para a Emphasis.

Plano de RM
Desde 2017, a C&A Brasil já contava com um sistema de coleta nas lojas para a 
devolução de peças chamado “Movimento ReCiclo”. O programa conta com urnas
espalhadas por diversas unidades da rede no Brasil e prevê dois caminhos possíveis 
após a triagem: reuso (por meio da doação de peças em condições de uso para
organizações sociais) ou reciclagem (em que produto sem condições de uso são
enviados para a Retalhar, um negócio social certificado pelo Sistema B,
responsável pela manufatura reversa dos itens).

3. NÍVEIS DE CONQUISTA PARA A REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS
Há cinco possíveis níveis de conquista, cada qual somando novas exigências
àquelas previstas nos níveis inferiores.

BASIC
Cada material genérico do produto é claramente definido como uma parte intencional 
de um ciclo biológico ou técnico (coberto pelo requisito de Integridade dos Materiais 
no nível Basic; vide a orientação de Integridade dos Materiais na seção 3.2.).

BRONZE O produto tem uma pontuação em Reutilização de Materiais que é ≥ 35.

SILVER O produto tem uma pontuação em Reutilização de Materiais que é ≥ 50.

GOLD

O produto tem uma pontuação em Reutilização de Materiais que é ≥ 65.

O fabricante concluiu uma estratégia de “gestão de nutrientes” para o produto,
que inclui escopo, cronograma e orçamento.

PLATINUM

O produto tem uma pontuação em Reutilização de Materiais de 100.

O produto está sendo recuperado e reciclado de forma ativa por meio de um me-
canismo técnico ou biológico.

Informações detalhadas sobre os requisitos e as instruções estão disponíveis
no Padrão de Produtos com Certificação C2C (em inglês).

https://www.c2ccertified.org/resources/detail/cradle_to_cradle_certified_product_standard
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4. PLANO PARA UM ALTO NÍVEL DE CONQUISTA
QUANTO À REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS
Existem quatro princípios úteis a serem adotados quando se visa
um alto nível de conquista em RM:

A. Obter conteúdo reciclado.
B. Escolher um caminho de nutrientes.
C. Explorar as propriedades inerentes às fibras.
D. Utilizar construção têxtil para obter elasticidade.

A. Obter conteúdo reciclado
Para obter fibras recicladas da mais alta qualidade, procure fornecedores
que façam o seguinte:

• Testam as fibras com regularidade para identificar quaisquer materiais perigosos, de 
preferência comparando com a Lista de substâncias químicas proibidas (em inglês) 
da certificação C2C. Os requisitos para esse teste são explicados no capítulo sobre 
Integridade dos Materiais.

• Utilizam fornecimento consistente da mesma matéria-prima principal (os resíduos 
do cliente pré-final são os melhores).

• Obtêm seus insumos fora da própria fábrica.

Se o objetivo for atingir o nível SILVER global, adquira materiais reciclados que já estão 
disponíveis para venda, como PET reciclado, algodão/poliéster e lã reciclados meca-
nicamente. Diversas empresas fornecem fibras recicladas mecanicamente que são 
adequadas para uma variedade de produtos têxteis, especialmente quando misturados 
com materiais virgens. As fibras são particularmente adequadas para tecidos menos 
delicados, como jeans e materiais para mobília doméstica. No mercado de fios reci-
clados, as fibras naturais mais comuns são a lã e o algodão, e as fibras sintéticas mais 
comuns são algodão/poliéster, lã/acrílico e poliéster ou poliéster reciclado (PET ou PET 
reciclado). Para facilitar a obtenção de fibras mais sustentáveis, que incluem materiais 
reciclados, o portal online de moda circular – o Plan C – compilou uma lista de organi-
zações e bancos de dados (em inglês).

http://s3.amazonaws.com/c2c-website/resources/certification/standard/C2CCertified_Banned_Lists_V3_121113.pdf
https://www.close-the-loop.be/en/tips-tricks
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Tabela 5: Exemplos de fornecedores de fios têxteis reciclados naturais ou misturados

Sede Fornecedor Produto

EUA Miller Waste Mills Fibras naturais e sintéticas

EUA MartexFiber Misturas de algodão reciclado

Espanha 
(presente no 
Brasil)

Recover Algodão reciclado

Índia Usha Yarns Limited Fios reciclados do cliente pré-final

Índia Jindall Woollen Industries Fibras naturais e sintéticas

EUA ReNEWTM PET reciclado

EUA (presente 
no Brasil) Repreve PET reciclado

Irlanda Wellman PET reciclado

Itália (presente 
no Brasil) NewlifeyarnsTM PET reciclado

Índia Reliance Recron® PET reciclado

Itália Q-nova® Náilon

Israel (pre-
sente no 
Brasil)

Nilit Náilon

Itália (presente 
no Brasil) Econyl® Náilon

https://www.millerwastemills.com/
http://www.martexfiber.com/
http://www.recovertex.com/
https://www.ushayarns.com/
https://www.jindalwoollen.net/product.html
https://www.everlane.com/renew
https://repreve.com/
http://www.wellman-intl.com/
https://newlifeyarns.com/
http://www.recron.com/
https://www.fulgar.com/eng/products/q-nova
http://www.nilit.com/fibers/brands-nilit-ecocare.asp
https://www.econyl.com/
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B. Escolher um caminho de nutrientes
Para manter os materiais com o mais alto nível de qualidade e facilitar sua recaptura, 
escolha um ciclo de nutrientes biológico ou técnico.

• Tecidos. Para alcançar níveis em RM superiores ao BASIC, evite misturas de fibras 
técnicas e biológicas e misturas de fibras técnicas. Misturas biológicas (algodão/
lã ou acetato de rayon) são boas, pois são biodegradáveis. Misturas de elastano 
precisam respeitar os critérios técnicos da certificação, pois o elastano não é bio-
degradável ou reciclável e pode interferir na reciclagem das fibras com as quais é 
misturado.

• Aviamentos. Fitas, linhas, fechos, cordões e lantejoulas podem interferir no processo 
de biodegradação ou de reciclagem dos produtos. Com frequência, a abordagem 
“planejado para desmontagem” é necessária, de modo que esses aviamentos sejam 
removidos de forma intuitiva e fácil durante a reutilização.

• Estamparia. Certifique-se de que os materiais utilizados para estamparia são aceitos 
do ponto de vista da certificação C2C e que estão livres de materiais que interferem 
na compostabilidade ou na reciclagem da roupa.

• Etiquetas. Dê preferência às etiquetas impressas às costuradas. Caso você utilize 
uma etiqueta costurada, certifique-se de que ela seja feita com um material com-
patível com o restante da peça.

C. Explorar as propriedades inerentes às fibras.
A tabela abaixo resume as propriedades típicas de alguns dos principais tipos
de fibra (1 = bom, 3 = ruim). Ela ajudará a identificar a fibra que melhor atende aos
critérios de desempenho desejados, e, assim, reduzir – ou até mesmo evitar
completamente – a mistura das fibras.

Tabela 6: Propriedades têxteis básicas   

Material do tecido Conforto Amassamento
Mantém o usuário 

refrescado
Mantem o usuário 

aquecido
Lavável em 

máquina

[1-3] [1-3] [1-3] [1-3] [1-3]

Acetato* 2 1 3 2 3

Acrílico 2 2 2 2 1

Algodão (tradicional) 1 3 2 2 2

Linho 1 3 1 3 3

Cânhamo 3 3 2 2 2

Poliéster/PET* 2 1 3 2 1

Rayon* 1 3 1 2 3

Seda 1 3 3 1 3

Lã 3 1 2 1 3

PET reciclado 2 1 3 2 1
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D. Utilizar construção têxtil para obter elasticidade
O elastano é uma fibra bastante problemática – não é reciclável ou compostável, mas 
é utilizada em muitas roupas. A construção do tecido pode eliminar a necessidade de 
elastano, e, assim, ajudar a atingir níveis de certificação superiores ao BASIC.

• Os tecidos de malha circular unem as fibras por meio de um método de laçada (tricô). 
São criados “tubos” de tecido, e as costuras são totalmente evitadas. Esse tecido pode 
acabar sendo cortado de um lado e nivelado. Ele terá elasticidade mecânica, mesmo 
quando composto por fios não elásticos, como o algodão. Há uma grande variedade 
de métodos de tricô disponíveis, de modo que os tecidos variam de malhas de tricô 
semelhantes à renda a malhas duplas com nervuras pesadas.

• Tecidos de malha plana também utilizam um método de laçada para unir fios paralelos. 
Eles compartilham muitas características mecânicas de elasticidade das malhas 
circulares, mas podem incorporar algumas características de tecidos, como uma 
construção mais plana e estável. Com frequência, as malhas planas são favorecidas 
porque equilibram durabilidade e elasticidade.

5. PRIMEIROS PASSOS
Os fabricantes podem se envolver em várias atividades de capacitação para apoiar altos 
níveis de certificação em Reutilização de Materiais. Algumas atividades podem ser inicia-
das imediatamente, ao passo que outras requerem mais tempo e investimento.

No curto prazo

• Avalie a base de referência

• Faça uma estimativa do quanto de sua produção tem uma pontuação alta em RM, 
ou seja, qual é a proporção de materiais que podem ser rapidamente renovados ou 
facilmente reciclados.

• Preencha uma lista de materiais (BOM) para os produtos com uma alta pontuação 
em RM.

• Colabore.

• Aborde seus clientes e explique o quanto do seu portfólio já se qualifica para uma 
pontuação alta em RM e proponha uma colaboração para a certificação.

No médio prazo

• Otimize:

• Investigue com sua equipe de design interna uma forma de mudar a composição 
e a construção de materiais dos produtos que obtiveram uma pontuação baixa em 
RM, com o objetivo de torná-los mais recicláveis ou compostáveis.

• Invista em protótipos de produtos feitos com materiais reciclados e apresente essas 
inovações aos seus clientes.
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• Compartilhe os custos de certificação em relação à integridade dos materiais 
reciclados com fornecedores e varejistas parceiros.

• Participe de projetos-piloto de reciclagem que criam novas fontes de materiais 
reciclados.

• Como os corantes naturais são necessários para que as roupas de algodão alcancem 
o nível PLATINUM em Reutilização de Materiais, colabore com os fornecedores de 
corantes naturais para que eles obtenham a certificação C2C em suas substâncias 
químicas.
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1. INTRODUÇÃO

Como parte da Conferência da ONU sobre o Clima de 2015, realizada em Paris, os países 
industrializados e os em desenvolvimento concordaram com metas específicas a res-
peito de energias renováveis e emissões de carbono. Em 2020 no Brasil 83% da matriz 
elétrica se origina de fontes consideradas renováveis, de acordo com dados oficiais do 
Governo Brasileiro. A participação é liderada pela hidrelétrica (63,8%), seguida de eólica 
(9,3%), biomassa e biogás (8,9%) e solar centralizada (1,4%), porém não há uma rastre-
abilidade regionalizada por tipo de fonte de energia, dado necessário para a certificação.

O Programa de Produtos2 com Certificação Cradle to Cradle (C2C)TM aborda as 
questões de gestão de carbono e do uso de energia renovável. Os fabricantes medem 
o uso de energia e elaboram estratégias de aprimoramento como parte do processo de 
certificação.

A INTENÇÃO DA CRADLE TO CRADLE
“A Cradle to Cradle almeja um futuro no qual a indústria e o comércio impac-
tarão positivamente o fornecimento de energia, o equilíbrio do ecossistema 
e as comunidades um futuro movido pelo princípio current solar income 
(utilização da fonte solar) e edificado sobre fluxos circulares de materiais.”

O CONTEXTO DO SETOR DE VESTUÁRIO
A energia é um fator essencial na produção têxtil. Da fiação e tingimento à tecelagem 
e costura – todas as etapas essenciais de produção requerem um uso significativo 
de energia, e, portanto, de emissões de carbono. Para atender aos padrões da 
certificação C2C, a indústria de vestuário terá de abordar o uso de energia, especifi-
camente por meio de sua redução, da obtenção de energia renovável e da compen-
sação das emissões de carbono residuais.

DEMANDA POR ENERGIA RENOVÁVEL
Em resposta à crescente demanda por uso mais sustentável de energia, as marcas 
globais estão cada vez mais comprometidas com o uso exclusivo de energia renovável. 
Um exemplo é a iniciativa RE100, por meio da qual algumas das empresas mais influ-
1Artigo de 2015, em inglês, do jornal The Guardian: “India unveils climate change plan (Índia revela seu plano de combate às mudanças climáticas), 
disponível em theguardian.com 2A Cradle to CradleTM é uma marca de certificação licenciada pelo Cradle to Cradle Products Innovation Institute 
(Instituto Cradle to Cradle de Inovação de Produtos).

https://www.theguardian.com/world/2015/oct/02/india-pledges-40-percent-electricity-renewables-2030
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entes do mundo, de vários setores, comprometeram-se a usar somente eletricidade 
proveniente de fontes totalmente renováveis. Ao lado de multinacionais como a Apple, 
o Google e a Unilever, estão marcas de destaque da indústria do vestuário, como a 
Nike e a H&M.

BENEFÍCIOS AOS FABRICANTES
Para os fabricantes, há duas vantagens significativas na medição do uso de ener-
gia, no aprimoramento da obtenção de energias renováveis e na compensação de 
emissões de carbono:

• Redução de custos. Ao medir o consumo de energia em suas fábricas, os fabricantes 
podem analisar e identificar as máquinas e processos que mais consomem energia. 
Com essas informações, eles podem, então, reduzir o uso de energia simplificando 
vários processos ou substituindo máquinas antigas que consomem muita energia 
por outras mais novas e mais eficientes.

• Um melhor relacionamento com as marcas. As marcas podem favorecer os fabri-
cantes que obtêm energia renovável e que minimizam sua pegada de carbono no 
processo de produção.
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2. CRITÉRIOS DE CERTIFICAÇÃO C2C PARA ENERGIA
RENOVÁVEL E GESTÃO DE CARBONO
Os quatro componentes dos critérios de certificação C2C para Energia Renovável e 
Gestão de Carbono são os seguintes:

A. Avaliar a demanda total de energia e as emissões de gases do efeito estufa (GEE).
B. Desenvolver uma estratégia de energia renovável.
C. Utilizar energia renovável e abordar as emissões de GEE nas instalações.
D. Calcular a energia incorporada para o produto.

A. Avaliar a demanda total de energia e as emissões de GEE.
Para todos os níveis de certificação, os fabricantes precisam ser capazes de avaliar e 
quantificar sua demanda geral de energia e emissões de GEE. Para tanto, é necessária 
uma auditoria na fábrica para verificar as emissões e o uso de energia.

A medição é o meio mais preciso de se estimar o consumo de energia. A medição ajuda a 
identificar oportunidades de aprimoramento da eficiência e pode melhorar a detecção de 
problemas de fornecimento ou de equipame ntos.

Para medir o consumo de energia com precisão, considere a seguinte abordagem de 
duas vertentes:

Medindo o consumo de energia

A medição permite que você analise sua eficiência
energética ao longo do ciclo do produto.

Definindo o consumo de energia dos produtos

Para planejar e priorizar melhorias na eficiência
energética geral da sua fábrica, é útil definir a quantidade
de energia necessária para produzir cada produto
ou grupo de produtos.
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MELHORES PRÁTICAS: MEDIR O CONSUMO DE ENERGIA
É O PRIMEIRO PASSO PARA SE OBTER MAIS EFICIÊNCIA

A medição de energia é essencial para todos os níveis da certificação C2C.
Dos níveis BASIC a GOLD, os fabricantes precisam medir a energia consumida 
na etapa final de fabricação da peça de roupa. No nível PLATINUM,
eles também precisam medir a energia consumida em outras partes da rede 
de fornecimento – “from cradle to gate (do berço ao portão da fábrica)”.

Passo a passo de como implementar um sistema de medição:

1. Apresente todos os fluxos de energia.

2. Com base nessas apresentações, o fabricante pode definir o número de 
medidores necessários e selecionar os locais ideais.

3. Para definir os requisitos de dados, o fabricante precisa decidir quais taxas 
de eficiência valem a pena ser calculadas (também pode ser necessário 
medir temperaturas, taxas de fluxo e de pressão).

4. Ao comprar e instalar medidores, escolha medidores duráveis e de alta 
qualidade.

5. É importante registrar os dados de forma consistente e verificar regular-
mente a confiabilidade dos medidores. Os dados podem ser gravados 
com a ajuda do Microsoft Excel ou de um software feito sob medida.

6. Ao analisar os dados, os fatores de ineficiência podem ser rapidamente 
identificados, como:

• transporte;

• máquinas antigas/desatualizadas;

• ar-condicionado;

• aquecedor;

• isolamento térmico inadequado; e

• tempo de modo de espera.

Com essas informações sobre o consumo de energia (idealmente sobre o 
consumo de energia de cada produto), é possível definir metas e iniciativas de 
redução do consumo de energia.
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MELHORES PRÁTICAS: DEFININDO O CONSUMO DE ENERGIA
DOS PRODUTOS UTILIZANDO O PADRÃO DE MINUTOS PERMITIDOS (SAM)1

Existem diversas maneiras de definir o consumo de energia para cada produto. 
O SAM é um dos métodos mais precisos, sendo recomendado especialmente 
se o mix de produtos for muito heterogêneo.

Exemplo detalhado

• Um fabricante têxtil produz um total de 30 milhões de peças de roupas por 
ano – das quais 10 milhões são camisetas e 20 milhões, jeans.

• A empresa consome 80 milhões de kWh de eletricidade por ano.

• Para calcular a quantidade de eletricidade necessária por peça de roupa, 
o fabricante define o consumo de energia com base no SAM por peça de 
roupa. Com base no SAM, cada camiseta leva 2 minutos para ser produzida, 
ao passo que cada par de jeans leva 4 minutos; logo, em geral, o fabricante 
gasta 20 milhões de minutos a cada ano produzindo camisetas e 80 milhões 
de minutos produzindo jeans.

Em outras palavras, quatro quintos do tempo do fabricante são despendidos
na produção de jeans. Sendo assim, o valor correto para jeans é 0,8. Portanto,
o fabricante deve destinar quatro quintos do seu consumo de eletricidade
para jeans, isto é, 64 milhões de kWh. Isso equivale a um consumo
de eletricidade de 3,2 kWh por par de jeans.

Pesoi =

no. de peças produzidasi x SAMi

∑ (no. de peças produzidasn x SAMn)

Pesoi =

20.000.000 x 4 min.

100.000.000 min 
= 0.8

kWh/peçai =

consumo de eletricidade em kWh x pesoi

no. de peças produzidasi

= 3,2 kWh/peçai

kWh/peçai =

80.000.000 kWh x 0.8

20.000.000
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Definir a pegada de carbono de sua fábrica é como definir seu consumo de energia, 
conforme descrito acima, com uma etapa de conversão adicional:

Medindo o consumo de combustível

Para definir a pegada de carbono, é preciso saber quanto
combustível está sendo consumido no processo de produção.
O método de medição dependerá do tipo de combustível uti-
lizado. Quando informações precisas sobre peso ou volume não 
estiverem disponíveis nos medidores, as contas e faturas podem 
ser utilizadas para documentar a quantidade de combustível.

Definindo o consumo de energia dos produtos
Novamente, é útil definir quanto combustível é consumido
por cada produto de forma individual. A abordagem aqui
é exatamente a mesma utilizada para definir o consumo
de energia (veja acima).

Convertendo o consumo de combustível em pegada de carbono
A etapa final é converter o consumo de combustível,
por exemplo, X kg de madeira em pegada de carbono, ou seja,
Y kg de CO2. Esse cálculo é baseado numa taxa de conversão
por tipo de combustível. Vide a tabela detalhada abaixo.

1 O Padrão de Minutos Permitidos (SAM) de qualquer tarefa em particular é, basicamente, o tempo normal despendido pelo trabalhador
para concluir essa tarefa.
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MELHORES PRÁTICAS: TAXAS DE CONVERSÃO
PARA O CÁLCULO DA PEGADA DE CARBONO

A transformação do consumo de combustível em pegada de carbono requer 
uma taxa de conversão (o fator de emissão).
Emissões (em tCO2 e) = consumo de combustível (em unidade, p. ex. kg) x 
fator de emissão (em tCO por unidade)
A tabela a seguir mostra os fatores de emissão para os tipos de combustível 
mais importantes. Em cada caso, o

A tabela a seguir mostra os fatores de emissão para os tipos de combustível 
mais importantes. Em cada caso, o fator deve ser utilizado como
um multiplicador no cálculo, conforme mostrado acima.

Tipo de combustível

Gás natural

Gás liquefeito de petróleo

Gasolina (motor)

Diesel

Madeira

Quantidade
(em unidade)

1 mcf

1 litro

1 litro

1 litro

1 kg

Fator de emissão
(em tCO2 e por unidade)

0,0534 tCO2e por mcf

0,00161 tCO2e por litro

0,00228 tCO2e por litro

0,00269 tCO2e por litro

0,00178 tCO2e por kg

A. Desenvolvendo uma estratégia de energia renovável
Com base na avaliação da demanda total de energia e nas emissões de GEE, os fabri-
cantes precisam elaborar um plano para aumentar o uso de energia renovável e reduzir 
as emissões de carbono. O objetivo principal é utilizar energia totalmente renovável no 
processo final de fabricação do produto. O plano deve abordar metas quantitativas e 
incluir um cronograma detalhado de quando cada iniciativa será lançada.

B. Utilizando energia renovável e abordando as emissões de GEE nas instalações
Para os diferentes níveis de certificação, desde SILVER a PLATINUM, diferentes porcent-
agens da energia utilizada na fábrica precisam ser obtidas de forma renovável ou com-
pensadas com projetos de energia renovável, ou, então, com certificados de energia 
renovável (RECs). O mesmo percentual de emissões diretas de GEE nas instalações 
também precisa ser compensado. Esse requisito está em linha com os princípios da 
Cradle to Cradle e visa “encorajar os fabricantes a participarem da demanda por energia 
renovável, com o objetivo de produzir energia totalmente renovável para os produtos”.
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As seções 4 e 5, abaixo, fornecem informações detalhadas sobre as diferentes maneiras 
de se obter energia renovável e de se compensar as emissões de GEE.

C. Calculando a energia incorporada para o produto
Para atingir o nível PLATINUM, o fabricante precisa entender a energia e as emissões de 
GEE associadas à toda a rede de fornecimento. O fabricante, então, poderá mostrar as 
contribuições relativas de cada etapa, desde a extração de matérias-primas até a pro-
dução final, além de identificar, por exemplo, as escolhas feitas na etapa de design do 
produto, que exercem o maior impacto nas emissões.
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Inclui todas as etapas de produção que antecedem o local de produção final, 
especialmente na produção e transporte de algodão. Para calcular as compen-
sações de carbono necessárias para cobrir 5% das emissões incorporadas, são 
necessários dados sobre as emissões das etapas de produção que antecedem 
a etapa final de fabricação, bem como sobre as emissões anuais totais emitidas 
pelo transporte do produto.

Emissões incorporadas (em tCO2e) = (emissões anuais totais de transporte (em 
tCO2e) + Emissões totais para a produção na pré-fabricação (em tCO2e)) x 5%

Exemplo: Calculando as emissões incorporadas a serem compensadas
na Pratibha Syntex

Para cada mil camisetas, os dados revelam que ocorre a emissão de 10,88 
tCO2e no transporte anual e de 38,86 tCO2e na produção de algodão. Logo:
Emissões incorporadas = [(10,88 tCO2e + 38,86 tCO2e) / 1.000] x 5% = 0,00249 
tCO2e a ser compensado por camiseta

MELHORES PRÁTICAS: DEFINIÇÃO DA ENERGIA INCORPORADA
EM RELAÇÃO AO PRODUTO E CÁLCULO DAS COMPENSAÇÕES
DE EMISSÕES DE CARBONO NO NÍVEL PLATINUM DA CERTIFICAÇÃO C2C

Conforme descrito, a energia incorporada inclui a pegada de carbono que 
ocorre antes da etapa final de produção:

Fiação Tricô/

Tecelagem

Tingimento

Corte Costura 

Acabamento

Cultivo e
colheita

de algodão

Produção
de corantes

Produção
de tinta

Emissões incorporadas Emissões
nas instalações

Descaroçamento/
Enfardamento

Mistura
de corantes

Transporte

Distribuição
de tinta

Transporte

Transporte

Transporte

Transporte

Transporte
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3. NÍVEIS DE CONQUISTA
No geral, os critérios da certificação C2C servem para diferenciar os produtores
têxteis de acordo com o uso de energia renovável e emissões de carbono de cada um. 
Ao obter mais energia renovável e compensar mais emissões de carbono de forma 
gradual, os candidatos à certificação C2C podem passar para o próximo nível. Note que, 
para os níveis BASIC a GOLD, os critérios referem-se apenas à etapa final de fabricação 
do produto, ao passo que o nível PLATINUM considera toda a cadeia de valor – do berço 
ao portão da fábrica – incluindo as emissões que ocorrem nas instalações dos fornece-
dores de nível 2. Os critérios específicos para os diferentes níveis de conquista são os 
seguintes:

BASIC
Medição do uso anual de energia e das emissões de GEE associadas à etapa final
de fabricação do produto.

BRONZE
Desenvolvimento de estratégia para o uso de energia renovável e para a gestão
de carbono.

SILVER
5% da energia proveniente de fontes renováveis ou compensada com projetos
de energia renovável e 5% das emissões diretas de GEE nas instalações para a etapa 
final de fabricação.

GOLD
50% da energia proveniente de fontes renováveis ou compensada e 50%
das emissões diretas de GEE nas instalações para a etapa final de fabricação.

PLATINUM

> 100% da energia proveniente de fontes renováveis ou compensada e > 100% das 
emissões diretas de GEE nas instalações compensadas para a etapa final de fabricação.

A energia incorporada relacionada ao produto do berço ao portão da fábrica (Cradle 
to Gate) é caracterizada e quantificada, e uma estratégia de otimização é desenvolvida. 
Na reaplicação, demonstra-se o progresso do plano de otimização.

≥ 5% da energia incorporada relacionada ao produto do berço ao portão da fábrica 
(Cradle to Gate) é coberta por compensações ou é tratada de outra forma, por exemplo, 
por meio de projetos com fornecedores, redesign de produto ou economia durante a 
fase de utilização).

Informações detalhadas sobre os requisitos e as instruções estão disponíveis
no Padrão de Produtos com Certificação C2C (em inglês).

https://www.c2ccertified.org/resources/detail/cradle_to_cradle_certified_product_standard
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4. COMO OTIMIZAR O CONSUMO DE ELETRICIDADE
E OBTER ENERGIA RENOVÁVEL
O objetivo principal da certificação C2C é conceber um futuro no qual as fábricas ex-
erçam um impacto positivo no equilíbrio do ecossistema. Com base na medição granu-
lar do consumo atual de eletricidade e combustível, esta seção discute dois aspectos:

A. a otimização do consumo de eletricidade e combustível; e
B. a obtenção de energia renovável.

A. Otimizando o consumo de eletricidade e combustível

Otimizar o consumo de eletricidade e combustível significa eliminar todo o uso 
desnecessário de qualquer fonte de energia. Numa típica fábrica de roupas, há várias 
oportunidades para redução do consumo de eletricidade e combustível, mantendo o 
nível de produção.

• Meça os dados e analise-os com o objetivo de identificar ineficiências no processo 
de produção.

• Elabore um plano claro de gestão de energia, talvez com a ajuda de uma agência 
profissional, a fim de reduzir ou eliminar essas ineficiências.

• Estude as oportunidades de otimização listadas nesta seção e busque adotar algumas 
ou todas elas.

Otimizando o consumo de eletricidade
Há diversas melhorias de eficiência energética práticas e econômicas que requerem
investimentos iniciais e que podem ser implementadas ao longo do tempo. Outros
recursos para otimizar o consumo deeletricidade podem ser encontrados na internet:

LINK PARA OUTRAS FONTES
Para obter mais informações úteis sobre como otimizar o consumo de energia, 
consulte o seguinte:

Lista de referência do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley
Uma lista abrangente de oportunidades de economia de energia – que inclui 
itens sobre economias feitas, custos de capital e tempo de retorno – pode ser 
encontrada no artigo, em inglês, “Energy-Efficiency Improvement Opportuni-
ties for the Textile Industry” (Oportunidades de aprimoramento da eficiência 
energética para a indústria têxtil).

Programa Clean by Design do NRDC
Um guia prático para compras responsáveis pode ser consultado no artigo,
em inglês, NRDC’s 10 Best Practices for Textile Mills to Save Money and Reduce
Pollution (As dez melhores práticas do NRDC para as fábricas de tecidos
reduzirem custos e diminuírem a poluição).

https://www.energystar.gov/sites/default/files/buildings/tools/EE_Guidebook_for_Textile_industry.pdf
https://www.energystar.gov/sites/default/files/buildings/tools/EE_Guidebook_for_Textile_industry.pdf
https://www.nrdc.org/sites/default/files/rsifullguide.pdf
https://www.nrdc.org/sites/default/files/rsifullguide.pdf
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Tipo de combustível

Gás natural

Petróleo bruto

Madeira

Carvão

Petróleo

Emissões
(em gCO2/mil kcal)

210 g

296 g

372 g

379 g

405 g

Faixa de preço
(em US$/mil kcal)

$ 7,50 – 12,50

$ 30,00 – 40,00

$ 0,00 – 10,00

$ 5,00 – 10,00

$ 5,00 – 10,00

Otimizando o consumo de combustível
A indústria têxtil é caracterizada por uma alta demanda por calor, principalmente nas 
divisões de processamento úmido. Esse calor é frequentemente gerado pela queima 
de combustíveis fósseis em instalações fabris. Os diversos combustíveis convencionais 
diferem amplamente em termos de preço e quantidade de emissão de carbono.

Idealmente, os requisitos de calor para a produção são atendidos apenas por energia 
renovável. Atualmente, as tecnologias inovadoras relevantes não são comercialmente 
viáveis. Nesse ínterim, é possível selecionar os combustíveis convencionais mais eficien-
tes em sistemas que capturam e utilizam todo o calor produzido.

MELHORES PRÁTICAS: COMPARANDO OS TIPOS DE COMBUSTÍVEL

Comparar a eficiência de diferentes tipos de combustível em termos de preço 
e emissões é uma tarefa complexa. É importante comparar quanto de cada 
combustível é necessário para gerar a mesma quantidade de energia. Uma 
maneira útil de comparar os diferentes tipos de combustíveis é colocá-los
num cenário específico:

Suponha que você queira aquecer 1 m3 (= mil litros) de água
a 1° C – isso exigiria 1.000 kcal de energia.

A tabela a seguir apresenta a quantidade de CO2 emitida e o custo por unidade 
de energia dos cinco tipos de combustível mais comuns. Embora as emissões 
de CO2 podem ser claramente definidas, os preços são obviamente voláteis e 
podem depender de fatores externos.
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Ao se comprometer com a melhoria da eficiência do combustível, concentre-se em al-
gumas especificações da fábrica, particularmente na divisão de processamento úmido, 
onde a maior proporção de energia térmica é necessária. Segue uma lista de oportuni-
dades relevantes:

Cruzamento de divisões

• Instale ou aumente o isolamento térmico.

• Evite processos de injeção de calor sempre que possível.

• Reduza a distância de transporte.

• Recupere o calor.

Processamento úmido

• Combine processos preparatórios.

• Implemente um sistema de recuperação dos banhos dos processos à quente.

• Implemente o aquecimento de água no ponto de uso em máquinas de lavar contínuas.

• Utilize correntes de contrafluxo para lavagem.

• Instale equipamentos de recuperação de calor nas máquinas de lavar.

• Instale isolamento térmico para máquinas de tingimento de alta temperatura.

• Realize o pré-tratamento em “pad bath” a frio.

• Utilize tecnologias de tingimento inovadoras.

• Controle cuidadosamente a temperatura em máquinas com banho aberto.

• Utilize o tingimento descontínuo com máquinas de tingimento com fluxo de ar.
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B. Obtendo energia renovável
Existem duas abordagens distintas para se obter energia renovável:

Obtendo energia renovável

COMPRA

Energia convencional +
certificados de Produção

Energia renovável
da rede

PRODUÇÃO

Parques eólicos
onshore

Energia solar

Comprando energia renovável
A maneira mais conveniente de se obter energia renovável é comprando de conces-
sionárias de energia ou empresas de consultoria em energia, nas quais essa opção é 
disponibilizada. Se essas fontes de energia renovável em massa forem legítimas, elas 
fornecerão documentação para validar a fonte renovável da energia e para garantir que 
os certificados possam ser reivindicados. As fontes mais confiáveis são verificadas por 
terceiros. A validação assume a forma de Certificados de Energia Renovável (RECs),
que são globalmente aceitos para comprovar a autenticidade da energia renovável.

O mercado de energia renovável varia globalmente. Em algumas localidades, os cer-
tificados podem não ser transferidos automaticamente quando a energia renovável é 
comprada da rede. Em alguns casos, a única forma de atestar que sua energia é
renovável é por meio da aquisição direta de RECs. Os recursos provenientes da venda 
de RECs fornecem incentivos para a expansão da geração de eletricidade renovável.
O processo de compra dos RECs é simples, adaptável a requisitos específicos de ener-
gia e não requer investimento de capital inicial. No Brasil, os RECs podem ser utilizados 
como forma de compensação de carbono.

Os RECs podem ser vistos como garantias ou como “atributos verdes” da energia
renovável, servindo como uma prova de que o fornecedor de eletricidade produziu
uma determinada quantidade de eletricidade com fonte renovável. Frequentemente,
a eletricidade oriunda de várias fontes tem seus efeitos na rede de distribuição.
Ao comprar RECs equivalentes à energia necessária para uma atividade específica,
a empresa pode, então, reivindicar o uso de energia renovável para tal atividade.
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A. Adquirindo uma licença de certificação para seu próprio projeto de compensação
Uma opção é registrar seu próprio projeto de compensação de emissões e obter uma 
licença de certificação para ele. Alguns projetos ou voluntários de biogás agrícola 
podem estar qualificados para a acreditação. A acreditação é algo que a longo prazo 
requer medição, validação e auditoria, além do envolvimento de um órgão de verifi-
cação autorizado.

As organizações que emitem as licenças são as seguintes:

• Clean Development Mechanism (CDM)

• Verified Carbon Standard

• Climate, Community & Biodiversity Alliance

• Gold Standard

• Green-e certified carbon offsets

• American Carbon Registry

• Climate Action Reserve

B. Mercado Livre de Energia no Brasil:
O mercado livre de energia, ou Ambiente de Contratação Livre, é o ambiente no qual 
consumidores escolhem livremente os fornecedores de energia, ao qual costuma-se 
atribuir o direito à portabilidade da conta de luz. Nesse ambiente, consumidores e for-
necedores negociam entre si as condições do contrato de fornecimento de energia. 
Atualmente, 80% da energia consumida pelas indústrias brasileiras é adquirida no mer-
cado livre de energia (dados do balanço energético nacional de 2019 do Ministério de 
Minas e Energia (MME)), possibilitando que indústrias comprem energia de geradores 
de energia renovável, tais como parques eólicos.

C. Deslocamento entre unidades de produção
Pensando na eficiência dos transportes e considerando as grandes distâncias a serem 
percorridas pelos produtos no Brasil, o Biodiesel é uma fonte renovável viável e que deve 
ser considerada.
“O biodiesel é um combustível extraído de fontes de energia renováveis que pode ser 
produzido a partir de gordura animal e de espécies vegetais, como soja, palma, giras-
sol, babaçu, amendoim, mamona e pinhão-manso. No Brasil, a principal matéria-prima 
utilizada é a soja.
A transesterificação alcalina é o processo químico mais utilizado no Brasil para a pro-
dução de biodiesel, porém outros processos como o craqueamento e a esterificação 
também podem ser utilizados.
O produto final (Biodiesel B100) deverá seguir as especificações físico-químicas deter-
minadas pela ANP para poder substituir parte ou a totalidade do óleo diesel de petróleo 
utilizado em motores automotivos cíclicos a diesel (caminhões, tratores, furgões,
automóveis, etc.). No Brasil, o biodiesel puro (B100) é obrigatoriamente adicionado ao 
diesel de petróleo, nas proporções previstas pela legislação vigente.” Fonte: ANP

https://offset.climateneutralnow.org/
https://verra.org/
https://www.climate-standards.org/
https://www.goldstandard.org/
https://www.green-e.org/getcert_ghg_products.shtml
https://americancarbonregistry.org/
http://www.climateactionreserve.org/
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1. INTRODUÇÃO À GESTÃO DA ÁGUA

Em geral, a indústria do vestuário tem graves efeitos negativos para a saúde das bacias 
hidrográficas. O processo de tingimento, em especial, consome um grande volume de 
água e gera efluentes que podem contaminar os recursos hídricos locais. Os consum-
idores finais estão se tornando cada vez mais conscientes com relação a publicidade 
negativa associadas a marcas de vestuário e seus fabricantes - especialmente relatos 
e imagens que mostrem o despejo de produtos tóxicos em cursos d’água e os conse-
quentes danos aos ecossistemas e as comunidades adjacentes.

O programa de produtos com a certificação Cradle to Cradle (C2C)™1 pode lidar com 
essas preocupações e gerar um impacto positivo direto na saúde das bacias hidrográfi-
cas, promovendo a escolha correta de materiais e processos, além do comprometi-
mento com a evolução contínua.

A INTENÇÃO DA CRADLE TO CRADLE
Os processos de fabricação são elaborados a partir da conscientização 
de que a água é um recurso precioso para todos os seres vivos,
e, em cada nível, o progresso é em direção ao objetivo final, que,
com o projeto correto, todos os efluentes possam se tornar potáveis.

CONTEXTO DA INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO
As principais questões relacionadas à água no setor têxtil são as seguintes:

• Vários processos demandam um volume extremamente grande de água

• Os efluentes do tingimento frequentemente contêm produtos químicos tóxicos que 
podem atingir a biosfera se não forem tratados. Os poluentes incluem:

• Substâncias orgânicas halogenadas (persistentes e bioacumuláveis)

• Metais (cádmio, crômio, cobalto e estanho)

• Surfactantes bastante tóxicos para a água

1A Cradle to CradleTM é uma marca de certificação licenciada pelo Cradle to Cradle Products Innovation Institute (Instituto Cradle to Cradle de 
Inovação de Produtos).
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DEMANDA POR ÁGUA LIMPA
Para enfrentar sistematicamente os problemas hídricos associados à produção de 
vestuário, muitas marcas importantes estão engajadas em iniciativas com múltiplos 
participantes.

Tabela 7: Lista de iniciativas focadas na água

Iniciativa Ênfase Principais Marcas Envolvidas

ZDHC

Baseada em uma Lista de Substâncias Restri-
tas na Produção que visa eliminar ingredientes 
perigosos, especialmente em águas residuais, e 
em um conjunto de diretrizes para a gestão de 
águas residuais com o objetivo de aumentar a 
eficácia e melhorar a qualidade geral

Nike, Adidas, Gap, Inditex, 
Kering, Levi Strauss, Marks & 
Spencer, Nike, Puma, C&A, 
Esprit, H&M, G-Star Raw, PVH, 
Primark e outras

Campanha 
Detox

Iniciativa do Greenpeace que estimula marcas a 
adotarem uma Lista de Substâncias Restritas na 
Produção e eliminarem tais substâncias de suas 
operações até 2020 (com os planos de
transparência e gestão correspondentes),
visando proibir globalmente os PFCs.

Inditex, Benetton, H&M, C&A, 
Fast Retailing, G-Star Raw, 
Adidas, Levi Strauss, Primark, 
Puma, Marks & Spenser, Nike, 
Esprit, Li-Ning e outras

O Consórcio de 
Sustentabilidade

Focado em otimizar a gestão de produtos quími-
cos para reduzir a poluição da água, bem como 
diminuir o consumo de água e energia

Walmart, Hanes, Marks & 
Spencer, Wrangler e outras

O Programa de Produtos com Certificação C2C está alinhado aos objetivos dessas ini-
ciativas ao promover a gestão da água e integra a busca por água limpa na composição 
química do próprio produto.

BENEFÍCIOS AOS FABRICANTES
Quando os fabricantes melhoram a gestão da água por meio do Programa de Produtos 
com Certificação C2C, eles se beneficiam de várias maneiras dentre as quais estão:

• Redução de custos. Ao otimizar o uso de água e utilizar materiais com a certificação 
C2C, os fabricantes podem reduzir custos por meio da redução na demanda por água 
e energia (redução no vapor requerido, no volume de água como um todo e de água 
a ser tratada e na necessidade de tratamento, devido aos efluentes com produtos 
químicos melhores). Além disso, ao reciclarem água, as fábricas conseguem manter 
um fornecimento de água consistente durante períodos de escassez, o que permite 
que a produção seja contínua e ininterrupta.

• Relações melhores com trabalhadores e comunidades locais. Se a água for reciclada 
ou apenas água limpa for eliminada, o impacto nos recursos hídricos e cursos de água 
diminui.

Melhores relacionamentos com marcas. Os clientes têm exigido que as marcas mel-
horem a forma como lidam com questões ambientais, e as marcas têm cada vez mais 
procurado fabricantes que tenham processos de fabricação limpos.
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2. CRITÉRIOS DA CERTICIFACÃO C2C
PARA A GESTÃO DA ÁGUA

Os critérios da Certificação C2C para a gestão da água estão distribuídos nos seis com-
ponentes a seguir:

A. Demonstração de conformidade
B. Realização de auditoria em questões hídricas locais
C. Desenvolvimento de uma declaração de intenções para a gestão da água
D. Realização de auditoria em questões hídricas em toda a fábrica
E. Avaliação e otimização do uso de produtos químicos utilizados na produção
F. Eliminação apenas de água potável

Os quatro primeiros itens são obrigatórios em todos os níveis da certificação. A partir do 
nível SILVER, é necessário avaliar os produtos químicos utilizados no processo; a partir 
do GOLD, é necessário que os produtos químicos utilizados no processo sejam otimiza-
dos; e, no nível PLATINUM, as fábricas só podem eliminar água que seja potável. Para 
detalhes sobre os critérios de participação e recursos auxiliares, consulte o Padrão de 
Produtos com Certificação C2C (em inglês).

A. Demonstração de conformidade
Para todos os níveis de certificação C2C, as fábricas precisam demonstrar que estão em 
conformidade com as regulamentações locais devidamente elaboradas e executadas.

B. Auditoria de questões hídricas locais
Quanto mais nítido o ecossistema em que as fábricas operam, melhor os fabricantes 
poderão compreender o papel que desempenham e identificar formas de contribuir 
para a saúde da bacia hidrográfica como um todo. Coletar essas informações é um pro-
cesso simples, que pode ser facilmente conduzido pela equipe interna.

C. Desenvolvimento de uma declaração de intenções para a gestão da água
Para cada questão identificada na auditoria de questões hídricas locais, os fabricantes 
precisam elaborar uma forma de tratá-la no presente e no futuro.

D. Realização de auditoria de questões hídricas em toda a fábrica
Os fabricantes deverão realizar uma auditoria de questões hídricas que inclua o volume 
de água utilizado anualmente (e detalhes desse uso), a origem da água e a forma como 
poderá ser reciclada e a qualidade e quantidade dos efluentes liberados.

E. Avaliação e otimização do uso de produtos químicos utilizados na produção
Idealmente, o fabricante poderá demonstrar que o sistema de tratamento de água 
residual é um sistema de reciclagem de água de circuito fechado e que a fábrica não 
elimina efluentes (e que o efluente normalmente seria derramado nos sistemas hídricos). 
Nesse caso, não serão necessárias avaliações ou otimização adicional de produtos 
químicos do processo.

https://www.c2ccertified.org/resources/detail/cradle_to_cradle_certified_product_standard
https://www.c2ccertified.org/resources/detail/cradle_to_cradle_certified_product_standard
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Caso o sistema de tratamento de água residual não seja de circuito fechado, os produ-
tos químicos do processo precisarão ser avaliados de acordo com o nível SILVER e, a 
partir do nível GOLD, os produtos químicos do processo precisarão ser otimizados de 
acordo os critérios de Saúde do Material. Consulte o capítulo Saúde do Material para 
mais informações sobre os critérios.

F. Eliminando apenas água potável
Esta exigência aplica-se apenas à certificação nível PLATINUM. Para atingir esse nível, 
além de otimizar os produtos químicos do processo, também é necessário testar os 
efluentes e mostrar que eles estão de acordo ou são superiores ao que for determinado 
pelas normas locais de água potável.

3. NÍVEIS DE CONQUISTA NA GESTÃO DA ÁGUA
Há cinco níveis potenciais de conquista, sendo que cada nível soma novas exigências 
àquelas previstas nos níveis anteriores. Destacamos que os produtos químicos utilizados 
no processo são um dos fatores avaliados a partir do nível SILVER.

BASIC
Sem violações à licença de descarte em questões hídricas locais e específicas do 
negócio nos últimos dois anos Entrega de uma declaração de intenções e ações para 
mitigar os problemas identificados

BRONZE Conclusão de uma auditoria de questões hídricas em toda a fábrica

SILVER

Produtos químicos utilizados em processos relacionados aos produtos nos efluentes 
caracterizados e avaliados ou Caracterização das questões hídricas relevantes à rede 
de fornecimento para no mínimo 20% dos fornecedores de Nível 1 e apresentação de 
uma estratégia de impacto positivo.

GOLD
Produtos químicos utilizados em processos relacionados aos produtos, que sejam 
liberados nos efluentes, otimizados ou Demonstração de progresso na estratégia 
desenvolvida para atender às exigências do nível Silver

PLATINUM Toda a água que sai da fábrica atende aos padrões de qualidade de água potável

Para informações detalhadas sobre as exigências e instruções, consulte o Padrão de 
Produtos com Certificação C2C. O catálogo está disponível on-line: Padrão de Produtos 
com Certificação Cradle to Cradle (pdf em inglês).

4. OTIMIZANDO O USO E PROTEGENDO A QUALIDADE DA ÁGUA
Se os fabricantes otimizam o uso de produtos químicos e adotam as melhores práticas 
de eficiência hídrica, eles conseguem reduzir a quantidade e intensidade do tratamento 
de água exigido. Essa redução trará benefícios à economia, à saúde humana e ao meio 
ambiente, além de facilitar a conquista de níveis mais altos de certificação C2C.

https://www.c2ccertified.org/resources/detail/cradle_to_cradle_certified_product_standard
https://www.c2ccertified.org/resources/detail/cradle_to_cradle_certified_product_standard
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Diversas ações podem ajudar a reduzir o consumo de água e melhorar a qualidade da 
água residual. São elas:

No nível da especificação:

• Escolher as fibras corretas. A escolha da fibra frequentemente determina a quan-
tidade de água necessária ao ciclo completo de produção de uma peça de roupa. 
Linho, PET, náilon, cânhamo, algodão e Liocel exigem volume menor de água no pro-
cesso como um todo do que acrílico, lã, seda e viscose. Algodão e náilon demandam 
um grande volume de água na produção da matéria-prima, mas pequeno nas fases 
que envolvem a produção de fibras e tecido, o tingimento e o acabamento. Escolher 
fibras não tingidas ou sem cloro evita dioxinas, as quais poderiam aparecer em águas 
residuais. Para comparar os diferentes usos de energia e água, liberação de resíduos 
e emissão de gases de efeito estufa associados à fibra, consulte as seguintes fontes 
(em inglês):

• Índice HIGG de Sustentabilidade de Materiais

• Benchmark Ambiental de Fibras, da Made-By

• Aplicativo Making, da Nike

• The role and business case for existing and emerging fibres in sustainable clothing 
(April 2010), do Centro de Têxteis Técnicos, da Universidade de Leeds

• Usar corantes, acabamentos e produtos químicos com Certificação C2C Todos os pro-
dutos com a certificação C2C foram avaliados com relação aos efeitos na saúde huma-
na e ecológica, sendo que aqueles que conquistaram o nível GOLD ou superior foram 
otimizados. Essa certificação proporciona água mais limpa e descartes mais seguros.

No nível do processo:

• Dar preferência ao pré-tratamento com pouca água, caso esse processo seja necessário. 
Evite a limpeza enzimática e o branqueamento por peróxido de hidrogênio ou por cloro. 
Em vez disso, opte pela mercerização e pelo branqueamento EOO (Extração Oxidativa 
por Oxigênio livre). 

• Dar preferência a processos de tingimento com pouca água. Os processos de tingimento a 
frio e de tingimento contínuo são mais eficientes no uso da água que os demais.

• Dar preferência a processos que usem pouca água no acabamento e estamparia de 
roupas. O esgotamento por jato de água e o jateamento com CO2 requerem menos 
água em comparação a processos como a lavagem estonada e o sombreamento en-
zimático. Da mesma forma, a estamparia digital com tinta exige muito menos água que a 
pintura com descarte biológico.

• Implementar as melhores práticas de detecção de vazamentos, manutenção preventiva 
e limpeza otimizada.

Um bom recurso para comparar a performance ambiental relativa de cada técnica é a 
ferramenta The Wet Processing Benchmark (em inglês) da Made-By e da Sustainable 
Solutions.

https://portal.higg.org/
https://portal.higg.org/
https://www.made-by.org/
https://itunes.apple.com/us/app/making-making-powered-by-nike/id662227880?mt=8
http://www.envirobase.info/PDF/RES15203_final_report.pdf
http://www.made-by.org/consultancy/tools/wet-processing-benchmark-pretreatment/


59

Guia CiclosGestão da Água

No nível da fábrica:

• Instalar ferramenta de medição em cada equipamento. Monitorar cada equipamento 
agiliza a detecção de falhas e garante oportunidades de melhorias para ganho de 
eficiência. Informações precisas sobre o uso da água podem ajudar a determinar se 
e quando máquinas ou sistemas específicos devem ser substituídos por equivalentes 
de maior eficiência hídrica.

• Recapturar água. Vapor recapturado e condensado, junto com água condensada 
recapturada e resfriada sem contato, pode garantir um abastecimento consistente, 
com água que a princípio evaporaria.

• Reutilizar a água do processo. Ao reutilizar a água do processo, as fábricas podem se 
encaminhar para um processo de fabricação de circuito fechado, o que garante um 
abastecimento de água mais confiável. Isso é especialmente valioso em localidades 
propensas a seca, além de reduzir o estresse na bacia hidrográfica adjacente. Vale a 
pena considerar o reuso da água de resfriamento com contato direto originada nos 
sistemas de chamuscagem, pré-encolhimento e em bombas de circulação.

Para mais detalhes sobre estratégias de economia de água no nível da fábrica, consulte 
As 10 melhores práticas da NRDC para Tecelagens Economizarem Dinheiro e Poluírem 
Menos (material original em inglês), o estudo de sustentabilidade da ABIT e Cartilha de 
boas práticas do uso da água na indústria têxtil elaborada pela C&A.

5. LIMPANDO A ÁGUA
Dado o histórico ruim da indústria do vestuário em questões ambientais relacionadas 
a água, o Programa de Produtos com Certificação C2C valoriza bastante a limpeza da 
água. Essa limpeza beneficia o fabricante de diversas maneiras: ajuda a reduzir futuras 
responsabilidades, promover conformidade ou se antecipar a regulações e, se a água 
também for reciclada, garantir uma fonte constante e confiável de água de processo.

Processo de tratamento ideal
De acordo com a perspectiva da Certificação C2C, o tratamento ideal de águas residu-
ais é aquele que metaboliza completamente os resíduos orgânicos em nutrientes e pro-
move a completa quelação de todos os metais nos efluentes do processo. O sistema 
de tratamento pode ser simplificado se for integrado adequadamente à otimização dos 
produtos químicos do processo; se todos os compostos salinos das águas residuais pu-
derem ser classificados como nutrientes biológicos; e se a água que sair do sistema for 
limpa o suficiente para ser bebida. O impacto líquido na bacia hidrográfica é positivo (ou 
seja, a fábrica gera água mais limpa do que recebeu).

https://www.nrdc.org/sites/default/files/responsible-sourcing-guide.pdf
https://www.nrdc.org/sites/default/files/responsible-sourcing-guide.pdf
http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2013/09/23/4970/20131002174510609604i.pdf
https://sustentabilidade.cea.com.br/pt-br/Documents/Cartilha Boas Praticas_água_diagramada_2021.pdf
https://sustentabilidade.cea.com.br/pt-br/Documents/Cartilha Boas Praticas_água_diagramada_2021.pdf


60

Guia CiclosGestão da Água

6. PRIMEIROS PASSOS
Os fabricantes podem atingir níveis altos de realização na gestão da água adotando 
práticas e atividades que levem à otimização. Algumas atividades são bastante simples 
e podem ser iniciadas imediatamente; outras requerem mais tempo e investimento.

No curto prazo

• Avalie a base:

• Faça uma auditoria da água para entender a quantidade e onde a água é utilizada, 
além de sua qualidade em cada etapa.

• Faça uma auditoria das questões hídricas na região.

No médio prazo

• Otimize:

• Elabore uma declaração de intenções de gestão da água.

• Crie um plano de otimização da água

• Pesquise potenciais tecnologias de circuito fechado para tratamento de água

• Fale com outros fabricantes sobre como eles lidam com o tratamento da água

Tratamento de águas residuais
Dado o histórico ruim da indústria de vestuário em questões ambientais relacionadas 
a água, o Programa de Produtos com Certificação C2C valoriza bastante a limpeza da 
água. Essa limpeza beneficia o fabricante de diversas maneiras.
São elas: ajuda a reduzir futuras responsabilidades, estar em conformidade ou se ante-
cipar a regulações e (se a água também for reciclada) garantir uma fonte constante e 
confiável de água de processo.

Processo de tratamento adequado
De acordo com o ponto de vista da Certificação C2C, o sistema de tratamento ideal 
de águas residuais é aquele que metaboliza completamente os resíduos orgânicos em 
nutrientes e promove a completa transformação dos metais nos efluentes do proces-
so. O sistema de tratamento pode ser simplificado se for integrado adequadamente à 
otimização dos produtos químicos do processo; se todos os compostos salinos das águas 
residuais puderem ser classificados como nutrientes biológicos; e se a água que deixar o 
sistema for limpa o suficiente para ser bebida. O impacto líquido na bacia hidrográfica é 
positivo - a fábrica gera água mais limpa do que recebeu.
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O Caso Emphasis:
Introdução:
Desde o início da introdução do programa ZDHC, mesmo estando em conformidade 
com as determinações legais locais e descartando efluentes num sistema terceirizado 
de tratamento de águas residuais municipal, a Emphasis começou a modernizar a uni-
dade de tratamento, principalmente para:

• Obter uma ETE (estação de tratamento de efluentes) robusta, com sistema de 
backup em caso de falhas.

• Aumentar a reciclagem de água.

• Atender a todos os parâmetros convencionais de águas residuais do programa 
ZDHC (www.roadmaptozero.com).

• Tratar o esgoto doméstico, reduzindo a carga orgânica despejada no sistema 
municipal de tratamento de águas residuais, e evitar ou reduzir a adição de 
alimentos não naturais para micro-organismos aeróbios, tais como FÓSFORO e 
NITROGÊNIO.

• Aumentar a eficiência energética, reduzindo o consumo de energia por metro 
cúbico tratado.

• Reduzir o volume de lodo descartado, por meio de um sistema biológico 
aeróbio capaz de mineralizar materiais orgânicos e da remoção eficiente do 
lodo para ser descartado corretamente.

Ajuste operacional:
Uma empresa especializada terceirizada foi contratada para operar a unidade de 
tratamento de águas residuais e recebeu um treinamento inicial para isso. Alguns ajustes 
a serem feitos e ineficiências a serem resolvidas foram detectados, o que só pode ser 
visto devido à estabilização do sistema e posterior análise das águas residuais.

Questões resolvidas:
• As bombas do sistema biológico 2 estavam enviando lodo excessivo e dissolvido, 

reduzindo a capacidade de decantação ao causar o aumento do TSS (sólidos sus-
pensos totais) e, além disso, liberando a cor de dentro da miscela de lodo, o que 
prejudicava a estética final.

• A desinfecção final das águas residuais não era eficiente. Os procedimentos de 
emergência não eram claros. Questões em andamento:

• Correção do equilíbrio do lodo de retorno (micro-organismos, e análise microbiológica 
para aumentar a redução de DBO (débito biológico de oxigênio) para o nível projetado. 

• Ozônio para a conexão de água reciclada.

• Teste de ramificações biodegradáveis dos poliacrilatos catiônicos para remover cores 
residuais no decantador secundário para atender sempre aos parâmetros.

• Teste para melhorar a qualidade da água reciclada e, assim, aumentar o volume 
devolvido ao processo.

A conclusão dos ajustes ocorreu em outubro de 2019, assim como a realização de mais 
testes de águas residuais.

Resultados finais:
Todos os ajustes e questões operacionais foram introduzidos e resolvidos,
gerando resultados positivos e robustos, em conformidade com os requisitos da C2C.
Obteve-se o aumento do uso de água reciclada de 75% para no mínimo 85%.

https://www.roadmaptozero.com/
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1. INTRODUÇÃO

Um ponto-chave do Programa de certificação dos produtos Cradle to Cradle (C2C)™¹ é 
que os produtos ou serviços devem ser desenvolvidos de forma a “ fazer o bem”, crian-
do uma “pegada benéfica para a sociedade humana e para o ambiente”. Os fabricantes 
são encorajados a serem bons “cidadãos empresariais” em geral, agindo além
das suas fronteiras empresariais e cuidando da comunidade local, de forma responsável 
do ponto de vista ambiental, e a reinvestirem no patrimônio natural.

A INTENÇÃO DA CRADLE TO CRADLE
A certificação C2C visa orientar as empresas em direção as “operações 
que protegem a cadeia de valor e contribuem para todos os interesses
dos stakeholders , incluindo funcionários, clientes, membros da
comunidade, e o ambiente”.

CONTEXTO DA INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO
O setor do vestuário é uma indústria que requer mão-de-obra intensiva, empregando 
milhões de trabalhadores em todo o mundo. As condições de trabalho são muitas vezes 
desafiadoras, e tragédias como o desabamento do Rana Plaza em 2013 realçaram forte-
mente a situação, levantando críticas globais à indústria. Portanto, a justiça social é uma 
prioridade essencial para a indústria, com expectativas cada vez maiores dos governos, 
ONGs, marcas, e clientes finais.

A Justiça Social na indústria têxtil é um tema complexo. Muitas fábricas apresentam 
claramente muitas possibilidades de melhoria nesta área. A certificação C2C e outras 
normas de certificação reconhecem a dificuldade em alcançar mudanças, mas a aspi-
ração permanece: ter um impacto positivo nas comunidades e ecossistemas, incenti-
vando e trabalhando com os fornecedores para fazer adaptações relevantes e, assim, 
melhorar continuamente as condições de trabalho e as práticas empresariais.

1A Cradle to CradleTM é uma marca de certificação licenciada pelo Cradle to Cradle Products Innovation Institute (Instituto Cradle to Cradle de 
Inovação de Produtos).
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BENEFÍCIOS PARA FABRICANTES
Os fabricantes têm diversos benefícios associados à melhoria da Justiça Social, incluin-
do os seguintes:

• Relações melhores com trabalhadores e comunidades. Ao assegurarem direitos e 
condições justas e ao investirem no desenvolvimento pessoal e profissional dos fun-
cionários, as empresas não só reforçam a lealdade dos funcionários, como também 
ajudam a elevar o padrão de vida em toda a comunidade local.

• • Menos rotatividade da mão-de-obra. Ao proporcionar condições de trabalho que 
são significativamente melhores do que as de outras fábricas, as empresas podem 
aumentar a permanência dos funcionários.

• Um melhor relacionamento com as marcas. A indústria de vestuário busca cada vez 
mais obter uma imagem mais positiva em relação à Justiça Social. Neste sentido, 
muitas marcas têm exigências rigorosas em termos de transparência e justiça so-
cial quando escolhem fornecedores. Os fabricantes que demonstram um tratamento 
justo dos seus funcionários podem obter uma vantagem competitiva  quando vão 
além das questões legais básicas.

DEFINIÇÃO DE JUSTIÇA SOCIAL

Muitas marcas e fabricantes de vestuário concentram os seus esforços de Justiça Social no 
cumprimento de um “código de conduta” específico por parte dos seus fornecedores. 
O código geralmente prevê direitos básicos dos funcionários - salários-mínimos, horas 
máximas de trabalho, cláusulas contra o trabalho infantil - assim como o cumprimento 
das leis locais.

Recomenda-se a evolução contínua deste tema almejando o nível PLATINUM, que vai 
além do cumprimento dos princípios básicos Para o Programa de Certificação de Produtos 
C2C, um dos principais incentivos é ter um impacto positivo na economia, no ambiente e 
na sociedade. Assim, a definição de Justiça Social no Padrão de Produto é ampla:

DEFINIÇÃO DE JUSTIÇA SOCIAL DA CERTIFICAÇÃO C2C
A justiça social assegura progressos para a manutenção de operações 
comerciais que assegurem a proteção da cadeia de valor e contribuam 
para os interesses de todas as partes envolvidas, incluindo funcionários,
clientes, membros da comunidade, e o ambiente. É importante para a
ética empresarial ultrapassar os limites do ambiente corporativo e alcançar a 
cadeia de abastecimento, envolvendo-a na produção responsável, impondo 
um tratamento justo aos funcionários, e reinvestindo no patrimônio natural.
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2. CRITÉRIOS DA CERTIFICAÇÃO C2C
PARA JUSTIÇA SOCIAL
Os seis critérios de Justiça Social no contexto do Programa de Produtos com Certificação 
C2C são os seguintes:

1. realização de uma auditoria interna referente a direitos humanos fundamentais e 
desenvolvimento de um plano de implementação incluindo ingredientes com certifi-
cação material específica

2. realização de uma auditoria interna referente a responsabilidade social e desenvolvi-
mento de uma estratégia de impacto

3. avaliar a informação requerida para a certificação específica do material

4. investigação de aspectos sociais na cadeia de abastecimento

5. execução de um projeto social inovador

6. submeter-se a uma auditoria referente a responsabilidade social realizada por terceiros

De um modo geral, os critérios de justiça social para a certificação C2C visam propor-
cionar uma avaliação diversificada do status atual de justiça social do fabricante têxtil e 
das suas atividades para aperfeiçoar as questões sociais relevantes. Dos níveis BASIC a 
GOLD podem ser alcançados através da execução de autoavaliações e da implemen-
tação de determinadas medidas de gestão. O nível PLATINUM exige uma auditoria real-
izada por um órgão independente certificado para confirmar a responsabilidade social 
do fabricante e os seus elevados padrões sociais. O Instituto de Inovação de Produtos 
C2C atualmente está em processo de atualização do Padrão do Produto, e provavel-
mente os requisitos serão muito mais rigorosos na próxima versão.
O restante deste capítulo é dedicado às formas de execução de um projeto social
inovador (critério 5) e à realização de uma auditoria terceirizada referente a responsabilidade 
social (critério 6).

EXECUÇÃO DE UM PROJETO SOCIAL INOVADOR
O Padrão dos Produtos com Certificação C2C exige que a empresa seja certificada 
para “realizar ativamente um projeto social inovador que cause um impacto positivo na 
vida dos funcionários, na comunidade local, na comunidade global e nos aspectos soci-
ais da cadeia de fornecimento do produto ou reciclagem/reutilização”. O projeto social 
deverá ter um efeito positivo nas questões sociais, e preferencialmente relacionar-se 
com os princípios da Cradle to Cradle - eliminar o conceito de desperdício, utilizar ener-
gias renováveis, e promover a diversidade. Os critérios de Justiça Social são intenciona-
lmente estabelecidos de uma forma muito ampla, em reconhecimento aos diferentes 
sistemas de valores e oportunidades em diferentes partes do mundo.
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SUBMETER-SE A UMA AUDITORIA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL TERCEIRIZADA

Para atingir o nível PLATINUM, o fabricante deverá ter sido recentemente aprovado 
numa auditoria de responsabilidade social realizada por um órgão de certificação inter-
nacionalmente reconhecido. Existem diversas auditorias/certificados pré-aprovados 
para o Programa de Produtos com Certificação C2C:

• Certificação B Corp com auditoria terceirizada

• Auditoria da Business Social Compliance Initiative (BSCI)

• Auditoria da Global Social Compliance Programme (GSCP)

• Certificação Social Accountability International SA8000

• Worldwide Responsible Apparel Production (WRAP)

Outras certificações terceirizadas também podem ser válidas. No mínimo, a organização 
certificadora deve ser reconhecida internacionalmente, e deve abordar questões de 
trabalho infantil, trabalho forçado, saúde e segurança, liberdade de associação e nego-
ciação coletiva, disciplina/assédio, horário de trabalho e remuneração.

Considerando que é provável que o Instituto de Inovação de Produtos C2C reforce os 
requisitos de Justiça Social após a sua revisão, os fabricantes que solicitarem uma audi-
toria terceirizada são aconselhados a escolher uma das mais rigorosas - como a B Corp, 
SA800, ou a Fairtrade Textile Standard - para assegurar que também cumprirá os requi-
sitos futuramente.
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3. NÍVEIS DE CONQUISTA
Para atingir um determinado nível de certificação, é necessário cumprir todos os requisitos 
de níveis inferiores, bem como alguns novos requisitos específicos. Para uma certifi-
cação de nível superior na categoria de Justiça Social, o fabricante deve não apenas 
abordar quaisquer questões identificadas, mas também iniciar projetos sociais inova-
dores que beneficiem os funcionários, a comunidade em geral, e/ou o ambiente.

BASIC
Auditoria interna otimizada sobre procedimentos de gestão dos direitos humanos
fundamentais para abordar questões identificadas

BRONZE
Auditoria interna referente a responsabilidade social (por exemplo, Pacto das Nações 
Unidas, B-Corp)

SILVER

GOLD

Certificação específica de material ou de questões específicas em pelo menos
25% do material do produto por peso (por exemplo: FSC)

ou

Investigação de aspectos sociais na cadeia de abastecimento,
e desenvolvimento de uma estratégia

ou

Projetos sociais inovadores que exercem um impacto positivo sobre os funcionários 
ou a comunidade Dois dos três requisitos do nível SILVER

PLATINUM
Todos os três requisitos do nível SILVER Auditoria terceirizada através
de um programa internacional de responsabilidade social
(por exemplo: SA8000, B Corp, ou Fairtrade Textile Standard)

Para informações detalhadas sobre as exigências e instruções, consulte o Padrão de 
Produtos com Certificação C2C. O catálogo está disponível on-line: Padrão de Produtos 
com Certificação Cradle to Cradle (pdf em inglês).

https://www.c2ccertified.org/resources/detail/cradle_to_cradle_certified_product_standard
https://www.c2ccertified.org/resources/detail/cradle_to_cradle_certified_product_standard


68

Guia CiclosJustiça Social

4. CONTRATANDO UMA AUDITORIA
DE RESPONSABILIDADE SOCIAL TERCEIRIZADA
- EXEMPLO DETALHADO
O Programa de Certificação C2C aceita uma gama de empresas de auditoria de re-
sponsabilidade social terceirizadas, entre elas a SA8000, a B Corp e a Fairtrade Textile 
Standard. A Fairtrade Textile Standard é reconhecida como uma das certificações mais 
rigorosas. Ela cobre diversos aspectos da responsabilidade social, notadamente:

A. Salários e benefícios previdenciários

B. Jornada de trabalho

C. Empoderamento de trabalhadores

D. Treinamento e capacitação, incluindo programas de emprego para jovens

E. Empoderamento feminino

A. Salários e benefícios previdenciários
Fabricantes deveriam pagar um salário mínimo necessário a todos os trabalhadores.
O salário mínimo necessário é definido como “a remuneração recebida pelos
trabalhadores por uma semana de trabalho padrão em um lugar específico que seja 
suficiente para pagar por um padrão de vida decente para o (a) trabalhador (a) e sua 
família. São elementos de um padrão de vida decente: alimentação, água, moradia,
educação, saúde, transporte, roupas e outras necessidades essenciais, incluindo a 
provisão para eventualidades2.” Ressaltamos que o salário mínimo necessário pode ser 
maior do que o mínimo legal em uma dada localidade. O fabricante deverá considerar 
os seguintes fatores para determinar corretamente o salário mínimo necessário:

• Regulamentações legais ou setoriais (se aplicáveis)

• Salários médios regionais

• Salário mínimo oficial

2Consulte https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/generic-standards/GLWC_Anker_ Methodology.
pdf, p.2

https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/generic-standards/GLWC_Anker_Methodology.pdf
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/generic-standards/GLWC_Anker_Methodology.pdf
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B. Jornada de trabalho
O padrão têxtil da Fairtrade determina que os fabricantes respeitem as leis locais e as 
jornadas de trabalho locais acordadas com representantes dos trabalhadores, como, 
por exemplo, os sindicatos. A jornada de trabalho regular dos trabalhadores não deverá 
exceder oito horas diárias nem 48 horas semanais. Os trabalhadores fazem jus a um dia 
de descanso para cada 6 dias trabalhados consecutivamente. As operações normais 
do negócio não devem exigir a realização de horas extras. Estas deverão se limitar a 
circunstâncias excepcionais, tais como picos de produção.

Além disso, os trabalhadores devem ser instruídos sobre as leis locais relacionadas a jor-
nada de trabalho e a necessidade de evitar fazer horas extras excessivas. O fabricante deve 
comunicar claramente aos trabalhadores que é do melhor interesse dos trabalhadores 
e fabricantes respeitar as leis aplicáveis à jornada de trabalho. Horas extras excessivas 
expõem o trabalhador a riscos de saúde e segurança. Para o fabricante, horas extras 
excessivas podem comprometer a qualidade e gerar riscos de ações legais devido a 
violações de leis trabalhistas.

POR QUE FAZ SENTIDO USAR ESSA METODOLOGIA?

• A metodologia considera importantes fatores de entrada individualmente, sem muita 
complexidade

• Dados locais são incluídos no cálculo dos custos, proporcionando um quadro mais realista

C. Jornada de trabalho
O padrão têxtil da Fairtrade determina que os fabricantes respeitem as leis locais e as 
jornadas de trabalho locais acordadas com representantes dos trabalhadores, como, 
por exemplo, os sindicatos. A jornada de trabalho regular dos trabalhadores não deverá 
exceder oito horas diárias ou 48 horas semanais. Os trabalhadores fazem jus a um dia 
de descanso para cada 6 dias trabalhados consecutivamente. As operações normais 
do negócio não devem exigir a realização de horas extras. Estas deverão se limitar a 
circunstâncias excepcionais, tais como picos de produção.

Além disso, os trabalhadores devem ser instruídos sobre as leis locais relacionadas a 
jornada de trabalho e a necessidade de evitar fazer horas extras excessivas. O fabrican-
te deve comunicar claramente aos trabalhadores que é do melhor interesse dos tra-
balhadores e fabricantes respeitar as leis aplicáveis à jornada de trabalho. Horas extras 
excessivas expõem o trabalhador a riscos de saúde e segurança. Para o fabricante, 
horas extras excessivas podem comprometer a qualidade e gerar riscos de ações legais 
devido a violações de leis trabalhistas.
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MELHOR PRÁTICA: POLÍTICA DE HORA EXTRA DA COTTON STAR E DA EMPHASIS

DESCRIÇÃO
Ambas as empresas têm uma política contrária à realização regular de horas extras e 
divulgam-na abertamente.

COMO FUNCIONA?
As empresas deixam claro, aos trabalhadores e candidatos a vagas na empresa, que 
não permitem que se faça hora extra regularmente. Os trabalhadores são informados 
de que horas extras excessivas são proibidas por lei e os colocam em risco operacional 
e legal.
Além disso, as empresas são auditadas pela Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABV-
TEX), por meio de empresas terceirizadas autorizadas e pelo departamento de compli-
ance social da C&A.

IMPACTO NAS OPERAÇÕES COMERCIAIS
Ambas as empresas são bastante claras e honestas sobre a política. Os candidatos que 
aceitam a oferta de emprego estão plenamente cientes de que não podem esperar 
fazer hora extra regularmente e que não terão permissão para isso.

D. Empoderamento dos trabalhadores
O empoderamento dos trabalhadores, especificamente no que se refere a formar sindi-
catos ou se sindicalizar, é um elemento-chave do Fairtrade Textile Standard. De acordo 
com estas normas, as empresas não devem de modo algum desencorajar ou dificultar 
que trabalhadores formem sindicatos ou se sindicalizem. Em vez disso, elas deverão 
garantir que os trabalhadores estejam cientes de seu direito de formar sindicato ou se 
sindicalizar, exibindo publicamente informações em línguas relevantes e garantindo 
que trabalhadores analfabetos também sejam informados. Empresas com certificação 
Fairtrade precisam assinar o “Protocolo de liberdade de associação” da Fairtrade, que 
apresenta todos os direitos e deveres de trabalhadores e empregadores com relação a 
liberdade de associação e negociação coletiva.
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E. Treinamento e capacitação
De acordo com a Fairtrade, o treinamento é um elemento essencial para melhorar a 
situação dos trabalhadores3. Existem dois tipos relevantes de treinamento:

• Conscientizar os trabalhadores sobre direitos trabalhistas e a Fairtrade

• Desenvolvimento de habilidades profissionais

Para conscientizar os trabalhadores sobre direitos trabalhistas e direitos garantidos pelo 
padrão têxtil da Fairtrade, os fabricantes deverão comunicar ativamente esses direitos. 
Podem fazer isso, por exemplo, exibindo publicamente os direitos trabalhistas ou instru-
indo os trabalhadores em reuniões. Representantes sindicais ou representantes eleitos 
dos trabalhadores deverão receber treinamento dedicado sobre direitos trabalhistas e 
habilidades de negociação que os empoderem no exercício dessa função.

Além disso, fabricantes deverão oferecer oportunidades regulares de treinamento aos 
trabalhadores para desenvolvimento pessoal e profissional.

F. Empoderamento feminino
As mulheres nas fábricas de roupas frequentemente enfrentam políticas e práticas 
discriminatórias calcadas em estereótipos de gênero que negam a elas salários iguais, 
acesso a oportunidades de trabalho, gestão de treinamento e de capacitação e pro-
moção. Assédio sexual também foi amplamente documentado.

O Assédio sexual é uma forma de violência de gênero e uma violação dos direitos hu-
manos. Alguns países, como a Índia, têm leis específicas contra o assédio sexual no 
ambiente de trabalho. De acordo com a Lei contra o assédio Sexual, as empresas que 
operam na Índia e têm mais de dez funcionários precisam ter um Comitê Interno de 
Denúncias. Estar em conformidade com as leis é uma exigência básica do Programa de 
Produtos com Certificação C2C e do Fairtrade Textile Standard, de modo que os fabri-
cantes de vestuário que queiram ser certificados precisam garantir tal conformidade.

Devido aos desafios encontrados pelas mulheres no ambiente de trabalho, o Fairtrade 
Textile Standard exige que as empresas implementem políticas e práticas que garantam 
equidade no emprego e a promoção de mulheres. As normas também preveem trein-
amento e capacitação direcionados especificamente a mulheres. Outros requisitos para 
dar apoio ao empoderamento feminino são o direito a licença maternidade, a proibição 
da interrupção de contratos de trabalho devido à gravidez, a garantia de condições de 
trabalho seguras para grávidas e lactantes e o direito a pausas para amamentação.

A igualdade de gênero se tornou um assunto importante para negócios em todo o 
mundo. Milhares de empresas se comprometeram a promover igualdade empoderan-
do mulheres no local de trabalho, no mercado de trabalho e na comunidade, alinhados 
com os Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs), constantes do Pacto Global 
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4Consulte weprinciples.org/Site/CompaniesLeadingTheWay/

da ONU. Empresas de vestuário, como a Levi Strauss & Co. e a Gap Inc., estão imple-
mentando as WEPs, e outras planejam fazer o mesmo. É uma questão de tempo até 
que marcas de roupas exijam que seus fornecedores também se comprometam com 
esses princípios4.

5. MEDINDO OS IMPACTOS DAS ATIVIDADES
DE JUSTIÇA SOCIAL
Pode ser difícil medir com precisão os benefícios das atividades de Justiça Social de 
forma significativa.
Quando buscar qualquer efeito de Justiça Social, “comece tendo em vista o fim”.
Ou seja, defina o impacto que quer conseguir antes de escolher as atividades específi-
cas em que se envolver. Observe o gráfico abaixo:

por exemplo, o tempo e os
recursos investidos em
tratamento médico gratuito

por exemplo, o número
de pessoas que 
passaram por tratamento 
médico gratuito

por exemplo, menos 
casos de doenças graves 
na comunidade

por exemplo, aumento
na média da expectativa 
de vida na comunidade

O primeiro passo é se concentrar no impacto desejado. Exemplo: “aumento na média 
da expectativa de vida na comunidade”. O segundo passo (analisando o gráfico do final 
ao início) é definir os resultados que conduzirão a esse impacto. No exemplo acima, um 
exemplo de resultado é a redução nos casos de doenças graves na comunidade.

Uma forma de reduzir doenças graves na comunidade é identificar e tratar as
enfermidades logo no início, o que pode ser feito maximizando o número de pessoas 
que passam por tratamento médico gratuito. Para que isso seja possível, por fim, são 
necessários recursos que incluam tempo de organização, envolvimento de médicos
e enfermeiros e fornecimento de medicamentos.

Como visto nesses simples exemplos, analisar as coisas na ordem inversa é uma es-
tratégia valiosa. Ao definir o impacto pretendido, o conjunto mais adequado de iniciativas 
de Justiça Social e os principais indicadores de performance podem ser projetados.

http://weprinciples.org/Site/CompaniesLeadingTheWay/
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6. PRIMEIROS PASSOS
O primeiro passo para a Justiça Social é fazer uma auditoria própria. Essa avaliação 
garante uma primeira impressão sobre como a empresa está em relação aos diver-
sos critérios de Justiça Social. Há várias estruturas de auditoria própria disponíveis, tais 
como:

• a Ferramenta de Autoavaliação do Pacto Global da ONU, www.globalcompactselfas-
sessment.org

• A Autoavaliação da B Lab, www.bimpactassessment.net

Projetos sociais que têm impacto positivo nos funcionários ou na comunidade.

Agrupar as ações e medir os impactos que elas têm nos funcionários e os benefícios 
que garantem às famílias e comunidades nas cidades onde as indústrias estão pre-
sentes é uma das formas possíveis de atender aos requisitos de cada nível.

Para isso, todas as ações regulares realizadas pelas empresas, tais como as listadas 
abaixo, devem ser agrupadas em um programa formal integrante das políticas de 
gestão de pessoas da empresa e devem ser relacionadas aos códigos de ética e de 
conduta das empresas em suas redes de fornecimento. Além disso, os impactos devem 
ser mensurados regularmente.

1. Disponibilizar bibliotecas aos funcionários

2. Programa de treinamento universitário

3. Refeitório gratuito para os funcionários

4. Programa de doações em caso de desastres e emergências

5. Transporte gratuito

6. Apoio à educação familiar

7. Licenças maternidade e paternidade estendidas

8. Festas para famílias de funcionários

http://www.globalcompactselfassessment.org/
http://www.globalcompactselfassessment.org/
http://www.bimpactassessment.net/
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1. INTRODUÇÃO
Em geral, peças com a Certificação Cradle to Cradle (C2C)™¹ têm estrutura de custo 
similar a qualquer peça comparável. No entanto, há alguns requisitos específicos que 
envolvem investimentos prévios ou custos de produtos mais elevados. Este capítulo
discute detalhadamente ambos os aspectos.

2. INVESTIMENTOS PRÉVIOS
Investimentos prévios estão relacionados aos diferentes grupos de custos:

• Preparo do pacote de avaliação e apresentação ao Cradle to Cradle Products Innovation 
Institute (Instituto Cradle to Cradle de Inovação de Produtos). Esses custos incorrerão 
em cada nova Lista  de Materiais (BOM).

• O nível de certificação C2C almejado. Por exemplo, para atender aos critérios do nível 
PLATINUM, é necessário um investimento maior do que para atender aos critérios do 
nível SILVER.

• O status quo do processo de produção. Por exemplo, se uma fábrica não uti-
liza atualmente nenhum procedimento de tratamento de água, o investimento 
necessário para receber a certificação nível GOLD ou PLATINUM deverá ser bas-
tante significativo. Por outro lado, fábricas que já utilizam um sistema de descarte 
zero não precisarão de investimentos adicionais.

A. Saúde do Material
Os investimentos relacionados à integridade do material se referem principalmente à 
otimização da Lista de Materiais (BOM), e não envolvem grandes investimentos.
Entretanto, se o objetivo é assegurar uma certificação C2C nível GOLD ou PLATINUM, 
é necessário realizar um teste de compostos orgânicos voláteis (VOCs), o que envolve 
uma estrutura modesta que será usada apenas uma vez.

B. Reutilização de Materiais
A Reutilização de Materiais não implica investimentos prévios significativos, a menos que 
a compostagem seja a modalidade escolhida. Nesse caso, é necessário um teste de 
compostagem.
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C. Energia Renovável e Gestão de Carbono
Para Energia Renovável e Gestão de Carbono, o investimento prévio é pequeno.
O único investimento provável seria na instalação de medidores na fábrica, para viabilizar 
a medição do consumo de energia. Tal investimento tem retorno imediato, pois resulta 
na otimização do uso de energia. Um investimento em mais longo prazo seria a insta-
lação de uma fonte de energia renovável local. Para mais detalhes, consulte o capítulo 
sobre Energia Renovável e Gestão de Carbono.
Todos os outros critérios da certificação C2C podem ser observados através da aqui-
sição dos certificados apropriados (certificados de energias renováveis e de compen-
sação de carbono). Visto que estes custos são de caráter variável, podem ser classifica-
dos como custos de produto (consultar a seção de Custo de Produto).

D. Gestão da Água
Para atingir níveis de certificação mais elevados em Gestão da Água, investimentos 
adicionais podem ou não ser necessários, dependendo da infraestrutura da empresa 
disponível para o tratamento de água. Se a unidade fabril já possuir um eficaz sistema 
de descarga zero, não são necessários investimentos adicionais. Caso não possua um 
sistema de tratamento de água, o custo do investimento será considerável. Considerando a 
ampla variedade de cenários, estimativas de custos relevantes não podem ser fornecidas.

E. Justiça Social
Quanto a Justiça Social, quaisquer custos de investimento dependerão das práticas 
vigentes na empresa e do nível de certificação C2C almejado. Se o objetivo for o nível 
PLATINUM, uma auditoria e certificação de Justiça social realizada por terceiros será 
necessária.

3. MUDANÇAS NOS CUSTOS DE PRODUTOS

Além dos investimentos acima descritos, haverá alterações nos custos dos produtos (ou 
custos variáveis), ou seja, mão-de-obra, materiais dos produtos e materiais de processo.

A. Saúde do Material
Para atingir níveis ainda mais elevados da certificação de Saúde do Material, diversas 
matérias-primas estão suscetíveis às alterações necessárias. As alterações materiais 
frequentes substituem a matéria-prima convencional por escolhas mais sustentáveis 
(consulte Tabela 10: Fibras Biológico-Nutrientes Preferenciais) e utilizam corantes certifi-
cados pelo C2C, como demonstrado no exemplo abaixo.

B. Reutilização de Materiais
Quanto à Reutilização de Materiais, não há previsão de custos adicionais do produto para 
o fabricante. Os únicos custos do produto que podem ocorrer estão relacionados aos 
sistemas de coleta de peças usadas. O revendedor do vestuário com certificação C2C 
é responsável por estes custos.
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C. Energia Renovável e Gestão de Carbono
Em relação a Energia Renovável e Gestão de Carbono, o impacto do custo dependerá 
de três variáveis:

• a quantidade de energia que já é derivada de fontes renováveis

• o nível de emissões no local

•  o nível de certificação almejado

Por exemplo, para o nível PLATINUM de certificação C2C, 100% da energia direta no local 
deve ser proveniente de fontes renováveis e 100% das emissões diretas no local devem 
ser renováveis ou compensadas. Além disso, 5% das emissões “ incorporadas “ - as rel-
acionadas com as fases iniciais da rede de fornecimento - são calculadas e devem ser 
compensadas. Para o nível GOLD da certificação C2C, a exigência é de 50% em cada caso.

Estes custos adicionais provavelmente serão refletidos na distribuição dos custos do 
vestuário, e serão repassados ao revendedor e, consequentemente, ao cliente final. Os 
exemplos abaixo ilustram o impacto dos custos quando os nossos dois fabricantes de 
mostruário, em busca da certificação C2C no nível GOLD, adquirem RECs (Certificados 
de Energia Renovável) adicionais e compensações de carbono.

D. Gestão da Água
Conforme mencionado acima, a Gestão da Água depende da infraestrutura existente 
na fábrica para o tratamento da água. Caso um fabricante já tenha estabelecido um 
sistema de água com descarga zero, não serão necessários outros ajustes ou melhorias.

E. Justiça Social
Para a Justiça Social, o principal impacto resultaria de uma mudança na estrutura salarial 
para corresponder ao salário mínimo. Contudo, assumindo que a média salarial atual é 
satisfatória, não haveria impacto no aspecto trabalhista direto no custo do produto do 
vestuário.
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ESTUDO DE CASO:
FABRICANTE DE VESTUÁRIO TRADICIONAL QUE
EVOLUIU PARA A CERTIFICAÇÃO C2C GOLD

Elaboração do estudo de caso. Este estudo de caso é escrito da perspectiva de um 
fictício fabricante de vestuário que é abordado por uma marca para produzir camisetas 
com certificação C2C. A marca quer saber especificamente se o fabricante de vestuário 
é capaz de produzir camisetas com certificação C2C GOLD. O fabricante de vestuário 
fictício não produziu nenhum vestuário certificado C2C antes e, portanto, precisa avaliar 
se a produção de camisetas com certificação C2C GOLD seria rentável ou não.

Começar a produzir camisetas com certificação C2C GOLD requer certos investimentos 
iniciais - dependendo da situação particular do fabricante de vestuário - e implica em um 
aumento dos custos do produto em comparação com a produção de camisetas con-
vencionais. Quanto ao aumento de custos do produto, presumimos que estes podem ser 
repassados para a marca aumentando o preço “Free on Board” (FOB) proporcionalmente.

Neste caso, presumimos que não são necessários investimentos iniciais para a Reuti-
lização de Material, Energia Renovável, Gestão da Água, ou Justiça Social.
É importante observar que os custos finais do produto de uma camiseta certificação 
C2C GOLD dependem inteiramente da situação particular do fabricante do vestuário.
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VISÃO GERAL

Este capítulo fornece um exemplo de plano do projeto para obter uma peça de 
vestuário C2C certificada de acordo com as normas do Certificado do Programa de 
Produtos Cradle to Cradle TM (C2C)1. O plano consiste em várias etapas fundamentais:

• Etapa 0: Familiarizar-se com os conceitos do Certificado C2C

• Etapa 1: Instaurar o Certificado C2C e lançar o projeto

• Etapa 2: Avaliar o nível inicial do Certificado C2C

• Etapa 3: Realizar um estudo de irregularidades

• Etapa 4: Trabalhar nas melhorias

• Etapa 5: Solicitar a certificação C2C

O processo deve ter duração de aproximadamente sete meses, podendo demorar mais 
tempo caso haja grandes planos de melhorias. Apresentamos uma linha temporal indicativa:
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ETAPA 0:
FAMILIARIZAR-SE COM OS CONCEITOS
DO CERTIFICADO C2C
Antes de iniciar o processo de obtenção da certificação de um produto C2C,
o responsável principal deve familiarizar-se com os conceitos do Programa. Apenas 
através da compreensão profunda das cinco categorias de critérios - Saúde do Material, 
Reutilização do Material, Gestão da Água, Energia Renovável e Gestão de Carbono,
e Justiça Social - poderão planejar e conduzir o projeto de forma eficiente.
Neste sentido, as empresas devem tomar as seguintes medidas:

• Nomear um líder do projeto interno

• Identificar e engajar todos os parceiros relevantes (consultar a caixa de Melhores 
Práticas a seguir)

• Contatar um Avaliador Credenciado (consultar a caixa de texto correspondente a seguir)

• Relacionar-se com potenciais parceiros da marca e selecionar uma marca

• Elaborar o cronograma do projeto e determinar a data de lançamento

• Organizar um workshop de lançamento envolvendo todas os parceiros

1 A Cradle to CradleTM é uma marca de certificação licenciada pelo Cradle to Cradle Products Innovation Institute (Instituto Cradle to Cradle de 
Inovação de Produtos)
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MELHORES PRÁTICAS:
ENVOLVER TODOS OS PARCEIROS RELEVANTES
A execução de um projeto deste tipo requer uma considerável estruturação.
É de grande utilidade contar com peritos e parceiros envolvidos nos diferentes 
aspectos do processo da certificação C2C. Preferencialmente, os seguintes 
parceiros estarão representados na equipe do projeto:

Líder do projeto
Alguém nomeado pela fábrica para liderar o projeto, coordenar os outros par-
ceiros, e impulsionar o progresso.

Contato com a marca
Um representante da marca contratada que poderá autorizar a elaboração e 
desenvolvimento do produto

Designer/desenvolvedor
Um funcionário do fabricante que possua experiência no desenvolvimento de 
produtos e que seja capaz de sugerir alterações - características originais que 
preencham os requisitos para a certificação C2C.
Especialista em Materiais/Produtos Químicos
Um funcionário do fabricante e o principal responsável que esteja familiarizado 
com todos os materiais e ingredientes utilizados no processo de produção.

Especialista em reutilização
Uma pessoa designada que possa liderar a estratégia de reutilização de
materiais (atendendo ao requisito de reutilização, o especialista seria,
idealmente, um funcionário da marca)

Especialista em energia
Um funcionário ou consultor do fabricante especializado em fontes de energia 
e consumo específicos do produto

Especialista em água
Um funcionário ou consultor do fabricante especializado em processos
de tratamento de água

Especialista em Justiça Social
Geralmente, um membro da equipe de Recursos Humanos do fabricante que 
está encarregado das atividades que envolvam responsabilidade social da
organização ou de certificações/acreditações relacionadas (por exemplo, SA 8000)

Avaliador Credenciado
Um gestor de projeto de um órgão de auditoria, que conduzirá e facilitará a 
avaliação da certificação C2C e conhece todos os detalhes da certificação
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MELHORES PRÁTICAS:
ASSISTÊNCIA NO PROCESSO
DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
Encontrando um Assessor Credenciado
Diversas agências e institutos estão qualificados e habilitados para ajudar as 
empresas a obterem a certificação C2C dos seus produtos.

O que um assessor oferece?
Um Assessor Credenciado auxilia a empresa durante todo o processo - desde 
a explicação dos conceitos do Programa na fase inicial do projeto, à identifi-
cação de potenciais obstáculos, à avaliação de materiais, até à assistência nas 
formalidades finais de obtenção da certificação.

Os assessores credenciados selecionados incluem:
• SGS, http://www.sgsgroup.us.com/en/Sustainability.aspx
• MBDC, http://www.mbdc.com
• EPEA, http://www.epea.com
• ARCHE Consulting, http://www.arche-consulting.be/en/

Uma lista mais detalhada pode ser encontrada aqui.

ETAPA 1:
IMPLEMENTAR O CERTIFICADO
C2C E LANÇAR O PROJETO
Após esta orientação geral ter sido adotada, os parceiros individuais exploram as suas 
áreas específicas e iniciam o processo de levantamento de dados para facilitar as 
etapas subsequentes. Para manter o projeto no caminho previsto, estabeleça prazos 
para esta coleta de dados e forneça recursos para assistência adicional.

MELHORES PRÁTICAS:
EXEMPLO DE UM WORKSHOP DE KICK OFF
As sessões seguintes podem ser facilitadas pelo Assessor Credenciado
utilizando este Guia de “Como-Fazer”, vídeos e

outras fontes do www.fashionforgood.com/

http://www.sgsgroup.us.com/en/Sustainability.aspx
https://mbdc.com/
http://www.epea.com/
http://www.arche-consulting.be/en/
http://www.c2ccertified.org/get-certified/find-an-assessor
http://www.fashionforgood.com/
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Sessão 1: Introdução geral ao Programa de Certificação de Produtos C2C (2-3 horas)
Explicar o Programa de Certificação de Produtos C2C e familiarizar os participantes 
com os conceitos e benefícios globais

Sessão 2: Processo de Certificação (2 horas)
Rever o processo de certificação e a lógica de cumprimento dos níveis do Programa de 
Certificação de Produtos C2C

Sessão 3: Integridade dos Materiais (1 hora)
Revisar os critérios de Integridade dos Materiais em um nível elevado

Sessão 4: Reutilização de Materiais (1 hora)
Revisar os critérios de Reutilização de Material em um nível elevado

Sessão 5: Energia Renovável e Gestão de Carbono (1 hora)
Revisar os critérios de Energia Renovável e Gestão de Carbono em um nível elevado

Sessão 6: Gestão da Água (1 hora)
Explicar os critérios de Gestão da Água em um nível elevado

Sessão 7: Justiça Social (1 hora)
Explicar os critérios de Justiça Social em um nível elevado

Sessão 8: Plano de Projeto e Estudo de Caso (2 horas)
Explicar o Plano de Projeto e discutir a amostra de Estudo de Caso em um nível elevado

Após esta orientação geral ter sido adotada, os parceiros individuais exploram as suas 
áreas específicas e iniciam o processo de levantamento de dados para facilitar as 
etapas subsequentes. Para manter o projeto no caminho previsto, estabeleça prazos 
para esta coleta de dados e forneça recursos para assistência adicional.
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ETAPA 2:
AVALIAR O NÍVEL INICIAL
DO CERTIFICADO C2C
O objetivo desta etapa é estabelecer o nível inicial do grau da certificação C2C do
produto conforme os cinco critérios. A matriz abaixo exemplifica um resultado teórico:

Para realizar esta avaliação inicial o Assessor Credenciado deverá ter acesso aos dados 
necessários, os quais são fornecidos por outros parceiros. O especialista em água da 
equipe de projeto, por exemplo, deverá apresentar ao avaliador o sistema de tratamento 
de água da fábrica, identificar as fontes da água, explicar os processos de tratamento 
e fornecer documentos relevantes e quaisquer relatórios de teste. Esta etapa combina 
atividades presenciais (ex: avaliações nas instalações de água) e atividades remotas
(ex: enviar por e-mail a Lista de Materiais (BOM)).

Esta etapa pode durar seis semanas ou mais, especialmente se os dados relevantes não 
estiverem facilmente acessíveis. A parte mais demorada desta etapa será o levantamento 
de informações sobre materiais da rede de fornecimento, visto que muitas vezes requer 
a execução de acordos de não divulgação (NDAs) firmados entre fornecedores de Nível 
2 e o Assessor Credenciado.
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ETAPA 3:
REALIZAR UM ESTUDO
DE IRREGULARIDADES

O objetivo desta etapa é descrever as melhorias necessárias para atingir o nível desejado 
na obtenção da Certificação C2C - uma decisão que deve ser baseada em deliberações 
entre representantes dos fabricantes, representantes de marcas e o Assessor
Credenciado. Estas deliberações levarão em consideração várias compensações entre 
as características do produto, custo e data de lançamento. Um nível de certificação mais 
elevado pode exigir novas características de design, despesas adicionais ou pesquisa 
mais prolongada.

A análise das irregularidades contribui para que as partes interessadas cheguem a um 
acordo não somente sobre o nível global de certificação a alcançar, mas também sobre 
as melhorias necessárias para alcançá-lo e sobre um plano de ação para a implemen-
tação de melhorias. O plano de melhorias abaixo enumera as ações específicas que 
seriam necessárias para evoluir do nível SILVER para o nível GOLD.
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ETAPA 4:
TRABALHAR NAS MELHORIAS

O objetivo desta etapa é implementar o plano de aperfeiçoamento estabelecido para 
atingir o nível desejado de certificação C2C. Os componentes podem precisar ser
substituídos ou eliminados, e isso pode envolver um processo interativo com o
Assessor Credenciado e o representante da marca. A especialização do Assessor 
contribuiria para a sugestão de componentes alternativos, e o representante da marca 
pode solicitar alterações em algumas das características do produto; por exemplo,
uma nova paleta de cores caso os corantes atuais necessitem de substituição.

Durante esta fase de aperfeiçoamento, este Guia de “Como Fazer” deverá ser muito útil. 
Fornece informação específica para os diferentes critérios das categorias de critérios 
certificados C2C. Mais detalhes sobre o Padrão de Produtos com Certificação C2C
podem ser encontrados aqui.

ETAPA 5:
SOLICITAR A CERTIFICAÇÃO C2C

O objetivo desta etapa é finalizar o requerimento e submetê-lo ao Cradle to Cradle 
Products Innovation Institute (Instituto Cradle to Cradle de Inovação de Produtos). 
Quando todos os requisitos para os critérios no nível desejado estiverem preenchidos,
o avaliador reúne o relatório de avaliação e documentação, finaliza o pedido e
submete-o ao Cradle to Cradle Products Innovation Institute (Instituto Cradle to Cradle 
de Inovação de Produtos).

O trabalho inicial da equipe de projeto está concluído. O Instituto irá rever a requisição
e os documentos anexos, e - caso tudo esteja correto - fornecerá a certificação.
Esse processo levará de três a cinco semanas, dependendo da complexidade dos
produtos e da conformidade do pedido
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1. INTRODUÇÃO

Este capítulo contém um resumo das observações sobre a Saúde do Material
e a Reutilização do Material sobre vários produtos que podem ser utilizados
na confecção das peças, incluindo:

• fibras

• corantes, aditivos de desempenho, acabamentos e produtos químicos de processo

• estampas, adereços e etiquetas

A maior parte desta informação é obtida (e atualizada) a partir do
Textiles Opportunities report elaborado pelo MBDC for Fashion Positive/Cradle to Cradle 
(C2C) Products Innovation Institute.

2. PROGRAMA DE PRODUTOS TM COM CERTIFICAÇÃO C2C1 
ASPECTOS PARA A ESCOLHA DA FIBRA

A escolha adequada das fibras pode reduzir a complexidade da peça, aumentar a
compostabilidade/reciclagem, e proporcionar benefícios sociais e ambientais adicionais.

RELAÇÃO DO CRADLE TO CRADLE
A escolha das fibras influencia diretamente o nível de progresso
nas áreas de Saúde do Material e de Reutilização do Material.

Certificação C2C TM apresenta duas considerações principais para a escolha das fibras:

• A peça de vestuário deve ser capaz de atuar tanto como nutriente biológico (com-
postável) quanto como nutriente técnico (reciclável). O objetivo é escolher uma 
estratégia de finalidade de uso e permanecer com ela; portanto, se uma peça de 
vestuário destina-se a compostagem, é necessário evitar misturas técnicas/biológi-
cas (por exemplo, algodão/elastano) ou outras fibras que desfavoreçam uma es-
tratégia compostável.

1A Cradle to CradleTM é uma marca de certificação licenciada pelo Cradle to Cradle Products Innovation Institute (Instituto Cradle to Cradle de 
Inovação de Produtos).

https://static1.squarespace.com/static/5339c75ae4b0341009f4fb8f/t/583328ef44024368e982eb4c/1479747835387/TextileOppsforC2Ccertified.pdf
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• Os critérios de Saúde do Material devem ser considerados na seleção das fibras. 
O objetivo é escolher fibras que tenham sido cultivadas/desenvolvidas e proces-
sadas de forma a apoiar a saúde humana e ecológica.

Esta seção inclui as seguintes subseções:

• considerações para fibras de nutrientes biológicos preferenciais - Algodão, Viscose, 
Acetato, PLA, Lã, Tecidos Biológicos (Linho, Bambu/fibras de caule) / Misturas Biológicas

• considerações sobre fibras de nutrientes técnicos preferenciais - Poliéster, Nylon 6, 
Nylon 6,6, Polipropileno, Polietileno

• considerações sobre fibras e misturas que NÃO são preferenciais sob a perspectiva 
da Certificação C2C - Seda, Elastano, Misturas Biológicas/Técnicas, Misturas Técni-
cas/Fibras Técnicas

Os gráficos abaixo enumeram o potencial nutritivo (numa escala de Excelente-Bom-
Ruim), as dúvidas sob a perspectiva da Certificação C2C, e os fatores a considerar
na busca de melhores alternativas.

Tabela 10: Fibras Biológico-Nutrientes Preferenciais

Fibra Potencial Nutritivo Dúvidas Fatores a considerar

Algodão Excelente bionutriente  · Pesticidas e herbicidas 
residuais

 · Branqueamento com 
cloro (dioxinas)

Fontes orgânicas certifi-
cadas obtidas através de 
práticas laborais justas:

 · Certificação GOTS + Fair 
Trade USA

 · Somente GOTS (Global 
Organic Textile Standard 
- Padrão Têxtil Orgânico 
Global)

 · BCI - Better Cotton 
Initiative

Viscose 
(Rayon, Tencel, 
Modal, Bambu)

Excelente bionutriente  · Branqueamento 
com cloro (dioxinas, 
especialmente em relação 
ao branqueamento básico 
com cloro)

 · Desmatamento

 · Polpa de madeira sem 
branqueamento ou sem 
cloro proveniente de 
fontes FSC certificadas, e 
testes periódicos de 
compostos orgânicos 
clorados para garantir a 
ausência de dioxinas

 · O processo Lyocell, que 
utiliza produtos químicos 
benéficos, tem uma eleva-
da taxa de reutilização de

Acetato Bom bionutriente  · Branqueamento com 
cloro (dioxinas, espe-
cialmente em relação ao 
branqueamento básico 
com cloro)

 · Contribuições para o des-
matamento

 · Polpa de madeira sem 
branqueamento ou sem 
cloro proveniente de 
fontes FSC certificadas, 
e testes periódicos de 
compostos orgânicos 
clorados para garantir 
a ausência de dioxinas
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PLA (ácido 
poliláctico)

Bom tanto como nutriente 
biológico como nutriente 
técnico. Ciclo biológico: 
compostagem industrial 
apenas. Ciclo técnico: pode 
ser reciclado mecanicamente 
e quimicamente

 · Pode ser feito 
com catalisadores 
organoestânicos 
questionáveis 
(desreguladores 
endócrinos duvidosos)

 · Geralmente fabricado a 
partir de milho 
geneticamente 
modificado (GMO)

 · Catalisador otimizado 
(como o Natureworks 
Ingeo®)

 · Fontes não 
Geneticamente 
Modificadas - GMO

Lã Excelente bionutriente  · Resíduo de pesticida 
em fibras de lã

 · Tratamentos 
anti-encolhimento 
à base de cloro

 · Perigoso para o 
bem-estar animal

 · Fontes livres de pesticidas

 · Sem cloro/ sem 
organo-halogenados 
processos da lã

 · certificado GOTS

 · Responsible Wool Standard 
(RWS)

Tecido (Linho) Excelente bionutriente  · Resíduos de pesticidas  · Fontes orgânicas/livres 
de pesticidas

Tecido
(Bambu) 
- Tecidos 
liberianas

Excelente bionutriente  · Processos químicos 
envolvendo 
branqueamento 
e processamento 
de fibras

 · Química do processo 
otimizada

Cânhamo Excelente bionutriente  · Processos químicos 
envolvendo 
branqueamento 
e processamento 
de fibras

 · Química do processo 
otimizada

Rami Excelente bionutriente  · Processos químicos 
envolvendo 
branqueamento 
e processamento 
de fibras

 · Química do processo 
otimizada

Misturas 
Biológicas 
(algodão/lã, 
rayon/lã,
acetato/
rayon)

Bom bionutriente  · Pesticidas/herbicidas 
residuais

 · Agentes alvejantes à 
base de cloro

 · Fontes orgânicas

 · Fontes livres 
de pesticidas

 · Sem cloro/ sem 
organo-halogenados 
processos da lã
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Tabela 11: Fibras de Nutrientes Técnicos Preferenciais

Fibra Potencial Nutritivo Dúvidas Fatores a considerar

Poliéster (PET) Excelente nutriente técnico; 
amplamente reciclado com 
infraestruturas estabelecidas

 · O catalisador conven-
cional de trióxido de 
antimónio é suspeito de 
ser cancerígeno 

 · Matéria-prima não 
renovável

 · Poliéster feito com 
catalisadores otimiza-
dos, como o dióxido de 
titânio 

 · Resinas com bases 
biológicas (com catal-
isadores otimizados)

 · Poliéster reciclado (com 
catalisadores otimizados)

Náilon 6 Excelente Nutriente técnico  · Matéria-prima não 
renovável

 · Conteúdo reciclado 
com produtos químicos 
otimizados

Náilon 6.6 Excelente Nutriente técnico  · Matéria-prima não 
renovável

 · Conteúdo reciclado 
com produtos químicos 
otimizados

Polipropileno 
(PP)

Excelente nutriente técnico; 
amplamente reciclado com 
infraestruturas estabelecidas

 · Matéria-prima não 
renovável

 · Fontes recicladas

 · Polipropileno com base 
biológica derivado 
de matérias-primas 
renováveis, tais como a 
cana de açúcar

Polietileno 
(PE)

Excelente nutriente técnico; 
amplamente reciclado com 
infraestruturas estabelecidas

 · Matéria-prima não 
renovável

 · Fontes recicladas

 · Fontes de polietileno 
com base biológica em 
desenvolvimento

Modacrílica Baixo potencial nutritivo  · Matéria-prima não 
renovável

 · Monómero tóxico: 
acrilonitrila (CMR)

 · Modacrílica com pouco 
ou nenhum resíduo de 
acrilonitrila (CMR)

Acrílico Potencial nutritivo baixo a 
moderado: possível de
reciclar mecanicamente, 
uma vez que
é termoplástico

 · Matéria-prima não 
renovável

 · Monómero(s) 
sensibilizante(s): 
diversos alquilacrilatos

 · Acrílico com pouco 
ou nenhum resíduo de 
monómero de acrilato 
(sensibilizante)

Lastex Baixo potencial nutritivo 
(híbrido de fibras nutritivas 
biológicas e técnicas)

 · Matéria-prima não 
renovável (se o nylon for 
utilizado como fibra para 
embalagem)

 · Pesticidas/herbicidas 
residuais (se o algodão 
tradicional for utilizado)

 · Agentes branqueadores 
à base de cloro (para 
fibras celulósicas)

 · Um plano de coleta, 
separação e reutilização 
para assegurar 
que este material 
resista a múltiplas fases 
de utilização
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Orlon (Poliac-
rilonitrila)

Baixo potencial nutritivo  · Matéria-prima não 
renovável

 · Monómeros tóxicos: 
acrilonitrila (CMR) e 
vários alquilacrilatos 
(sensibilizantes)

 · Orlon com pouca ou 
nenhuma acrilonitrila 
residual (CMR) 
e acrilatos 
(sensibilizantes)

Aramidas
(incluindo
Nomex
e Kevlar)

Baixo potencial nutritivo
(não dissolvem)

 · Matéria-prima não 
renovável

 · Um plano de coleta, 
separação e reutilização 
para assegurar que este 
material resista a múltiplas 
fases de utilização

Tabela 12: Fibras e misturas que NÃO são preferenciais
sob a perspectiva da Certificação C2C

Fibra Potencial Nutritivo Dúvidas Fatores a considerar

Seda Excelente bio nutriente; mas 
não preferencial por causa da 
mortalidade do bicho-da-se-
da

 · Condições de 
colheita - morte da 
pupa de bicho-da-seda 
no processo

 · Possível resíduo de 
pesticida 

 · Produtos químicos para 
banhos de ponderação

 · Seda colhida de 
bichos não expostos 
a pesticidas durante 
a fase de alimentação

Elastano 
(Spandex)

Nutriente biológico/técnico 
ruim

 · Possíveis moléculas 
residuais de diisocianato 
(sensibilizantes)

 · Matéria-prima 
não renovável

 · Não reciclável, e impos-
sibilita a reciclagem das 
fibras misturadas

 · Outra seleção de fibras 
e estruturas mecânicas 
para obter o alongamento 
sem elastano

Misturas
técnicas /
biológicas 
(PET/ algodão, 
náilon/
algodão, PET/ 
lã, PET/
viscose)

Nutriente biológico e técnico 
ruim; as fibras não podem ser 
separadas para reciclagem/
compostagem

 · Matéria-prima não renovável 

 · Possível resíduo de pesticida 

 · Catalisadores não 
otimizados para poliéster 

 · Agentes branqueadores 
à base de cloro ou 
organo-halogenados

 · Biológico/misturas 
biológicas ou tecidos 
mono-fibra

Técnico/
misturas 
técnicas 
(PET/ náilon, 
náilon/ náilon 
modificado, 
PET/ PET 
modificado)

Nutriente biológico e 
técnico ruim; as fibras não 
podem ser separadas para 
reciclagem/compostagem

 · Matéria-prima 
não renovável

 · Catalisadores 
não otimizados 
para poliéster

 · Agentes branqueadores 
à base de cloro ou 
organo-halogenados

 · Tecidos mono-fibra
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3. CONSIDERAÇÕES DA CERTIFICAÇÃO C2C SOBRE
CORANTES E ACABAMENTOS 

A escolha adequada de corantes e acabamentos pode reduzir a complexidade da peça, 
aumentar a compostabilidade e proporcionar benefícios sociais e ambientais adicionais.

RELAÇÃO COM O CRADLE TO CRADLE
A escolha dos corantes e acabamentos influencia diretamente o nível
de progresso nas áreas de Integridade do Material, Reutilização do Material.
e Gestão da Água.

A Certificação C2C fornece critérios de Saúde do Material para a seleção de:

• corantes

• aditivos de desempenho

• acabamentos

• produtos químicos do processo

Tabela 13: Corantes

Potencial Nutritivo Dúvidas Fatores a considerar

Corantes 
diretos     

Bom, dependendo 
do produto químico

 · Mutagenicidade dos 
compostos de corantes

 · Subprodutos 
cancerígenos devido 
a ligações azóicas

 · Ecotoxicidade por 
bioacumulação, 
biodegradação ruim, 
e/ou toxicidade aquática

 · Avaliação C2C 
de corantes individuais

Corantes 
reativos

Bom, dependendo 
do produto químico

 · Mutagenicidade dos 
compostos de corantes

 · Subprodutos 
cancerígenos devido 
a ligações azóicas

 · Ecotoxicidade por 
bioacumulação, 
biodegradação ruim, 
e/ou toxicidade aquática

 · Existência de moléculas 
de corantes orgânicos 
halogenados 
não hidrolisáveis

 · Sensibilização por contato 
com a pele e por inalação

 · Avaliação C2C 
de corantes individuais
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Corantes de 
cuba

Bom, dependendo 
do produto químico

 · Produtos químicos do 
processo (agentes 
redutores, oxidantes 
e de ensaboamento) 
resíduos e toxicidade 
aquática

 · Mutagenicidade dos 
compostos de corantes 

 · Ecotoxicidade por 
bioacumulação, 
biodegradação ruim, 
e/ou toxicidade aquática 

 · Existência de moléculas 
de corantes orgânicos 
halogenados 
não hidrolisáveis

 · Avaliação C2C 
de corantes individuais

Aramidas
(incluindo
Nomex
e Kevlar)

Bom, dependendo 
do produto químico

 · Mutagenicidade dos 
compostos de corantes 

 · Ecotoxicidade por 
bioacumulação, 
biodegradação ruim, 
e/ou toxicidade aquática 

 · Existência de moléculas 
de corantes orgânicos 
halogenados 
não hidrolisáveis

 · Avaliação C2C 
de corantes individuais

Corantes 
Ácidos

Bom a ruim  · Mutagenicidade dos 
compostos de corantes 

 · Ecotoxicidade por 
bioacumulação, 
biodegradação ruim, 
e/ou toxicidade aquática 

 · Existência de moléculas 
de corantes orgânicos 
halogenados 
não hidrolisáveis

 · Existência de metais 
pesados (como crómio 
hexavalente, 
cobalto e níquel)

 · Avaliação C2C 
de corantes individuais

Corantes 
Básicos

Bom a ruim  · Mutagenicidade dos 
compostos de corantes 

 · Ecotoxicidade por 
bioacumulação, 
biodegradação ruim, 
e/ou toxicidade aquática 

 · Existência de moléculas 
de corantes orgânicos 
halogenados 
não hidrolisáveis

 · Avaliação C2C 
de corantes individuais
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Corantes 
Naturais

Bom  · Mutagenicidade dos 
compostos de corantes 
à base de antraquinona 

 · Potencial ecotoxicidade 

 · Subprodutos 
cancerígenos devido 
a ligações azóicas 

 · Existência de metais 
pesados de mordentes 
(como antimónio, 
arsénico, cádmio, 
crómio VI, cobalto, 
chumbo, mercúrio, 
níquel, organoestânicos, 
elementos radioativos 
e vanádio)

 · Avaliação C2C 
de corantes individuais

Corantes de 
Solução

Bom, dependendo 
do produto químico

 · Mutagenicidade dos 
compostos de corantes 

 · Carcinogenicidade 

 · Ecotoxicidade por 
bioacumulação, 
biodegradação ruim, 
e/ou toxicidade aquática

 · Conteúdo orgânico 
halogenado

 · Avaliação C2C 
de corantes individuais

Corantes
sem sal

Bom, dependendo 
do produto químico

 · Mutagenicidade dos 
compostos de corantes

 · Subprodutos 
cancerígenos devido 
a ligações azóicas 

 · Ecotoxicidade por 
bioacumulação, 
biodegradação ruim, 
e/ou toxicidade aquática 

 · Existência de moléculas 
de corantes orgânicos 
halogenados 
não hidrolisáveis 

 · Sensibilização por contato 
com a pele e por inalação

 · Avaliação C2C 
de corantes individuais

Corantes com 
alta afinidade

Bom, dependendo do pro-
duto químico

 · Mutagenicidade 
dos compostos 
de corantes 

 · Subprodutos 
cancerígenos devido 
a ligações azóicas 

 · Ecotoxicidade por 
bioacumulação, 
biodegradação ruim, 
e/ou toxicidade aquática 

 · Existência de moléculas 
de corantes orgânicos 
halogenados 
não hidrolisáveis

 · Sensibilização por 
contato com a pele 
e por inalação

 · Avaliação C2C 
de corantes individuais
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Corantes
Mordentes

Bom, dependendo
do produto químico

Possível toxicidade
associada a alguns dos 
sais metálicos utilizados 
neste processo - sobretudo 
o crómio hexavalente (CMR)

 · Avaliação C2C 
de corantes individuais

Corantes 
azóicos

Bom, dependendo 
do produto químico

Possível toxicidade associada 
a um subconjunto de corantes 
azóicos, já que alguns podem 
decompor aminas aromáticas 
cancerígenas

 · Avaliação C2C 
de corantes individuais

Corantes de 
enxofre

Bom, dependendo 
do produto químico

 · Produtos químicos do 
processo (agentes 
redutores, oxidantes e de 
ensaboamento) resíduos 
e toxicidade aquática 

 · Mutagenicidade dos 
compostos de corantes

 ·  Ecotoxicidade por 
bioacumulação, 
biodegradação ruim, 
e/ou toxicidade aquática

 · Existência de moléculas 
de corantes orgânicos 
halogenados 
não hidrolisáveis

 · Avaliação C2C 
de corantes individuais

Potencial Nutritivo Dúvidas Fatores a considerar

Amaciantes Bom  · Irritação e toxicidade 
aquática

 · Sensibilização da pele

 · Avaliação C2C 
de formulação 
específica

Antioxidantes Bom  · Potencial bioacumulativo

 · Persistente na biosfera

 · Avaliação C2C 
de formulação 
específica

Estabiliza-
dores UV

Bom  · Potencial bioacumulativo

 · Persistente na biosfera

 · Avaliação C2C 
de formulação 
específica

Plastificantes Ruim a Bom  · Utilização de PVC 
(proibido no âmbito da 
certificação C2C)

 ·  Necessidade de evitar 
o biftalato (2-etil-hexilo), 
o ftalato de butilbenzilo 
e o ftalato de dibutilo, 
todos estes com des-
reguladores endócrinos, 
e a maioria deles são ci-
nogénicos, mutagénicos, 
teratogénicos e contém 
toxinas reprodutivas

 · Avaliação C2C de 
formulação específica

 · Silicones, filmes à base 
de acrílico

 · Plastificantes de origem 
biológica e biodegradáveis

 · Citrato de alquilo, citrato 
de acetilo, éster 
alquilsulfónico fenílico, 
óleo de soja epoxidado 
(ESBO)

Tabela 14: Aditivos de desempenho
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Potencial Nutritivo Dúvidas Fatores a considerar

Repelentes 
de sujeira e 
manchas

Ruim a Bom  · Compostos orgânicos 
fluorados

 · PFOA (utilizado na 
fabricação de alguns 
fluorquímicos) 
- associado a efeitos 
adversos, e muito 
persistente

 · As alternativas 
utilizam frequentemente 
nanopartículas, cujos 
efeitos na saúde humana/
ecológica continuam 
pouco compreendidos

 · avaliação C2C avaliação 
de formulação específica

 · Sem fluoroquímicos

Repelentes de 
água e imper-
meabilização

Ruim a Bom  · Compostos orgânicos 
fluorados (Gore- Tex)

 · avaliação C2C avaliação 
de formulação específica 

 · Silicones 

 · Sympatex, Arnitel VT da 
DSM com catalisadores 
otimizados

Anti-rugas/ 
fácil cuidado/ 
impressão 
durável

Ruim a Bom  · Sensibilização

 · Utilização de formal-
deído (cancerígeno, 
mutagénico e toxina 
reprodutiva)

 · avaliação C2C avaliação 
de formulação específica

 · BTCA é uma melhor 
escolha, embora ainda 
apresente problemas de 
mutagenicidade

 · Ácido cítrico é uma 
alternativa em 
desenvolvimento 
no momento

Anti-microbi-
anos

Ruim  · Presença de orga-
noestânicos (proibidos) 

 · Presença de triclosan 
(perturbação 
endócrina, toxicidade 
aquática, moderada-
mente bioacumulativa, 
e a sua produção/ 
incineração pode levar 
à formação de dioxinas)

 · Toxicidade aquática, 
biodisponibilidade 
e persistência

 · Sensibilização da pele

 · avaliação C2C avaliação 
de formulação específica

Tabela 15: Acabamentos 
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Retardadores 
de chamas

Ruim a Bom • Compostos orgânicos 
halogenados

 · avaliação C2C avaliação 
de formulação específica

 · Preferência por 
retardadores de chama 
à base de fósforo

Agentes 
anti-estáticos/
anti-estáticos

Ruim a Bom • Toxicidade aquática, 
biodegradação

• Desregulação endócrina

 · avaliação C2C avaliação 
de formulação específica

 · derivados de ésteres do 
ácido fosfórico 
(por exemplo Clariant’s 
Afilan®)

Produtos Químicos do Processo
Os produtos químicos do processo são definidos como produtos químicos que
entram em contato com o tecido finalizado durante a confecção mas não permanecem 
presentes na peça finalizada. As categorias químicas mais relevantes na fabricação
de algodão e PET são:

• surfactantes não iónicos

• ácidos

• cáustico

• agentes quelantes

• peróxidos

Os riscos característicos associados a estes tipos de produtos químicos são: irritação 
dos olhos, pele e membranas mucosas; corrosão e toxicidade aquática.

As funções dos produtos químicos do processo em geral são: pré-tratamento das fibras 
para remover resíduos da fabricação ou transporte; branqueamento e remoção da cor 
natural; descoloração; e mercerização cáustica para melhorar a resistência das fibras, 
resistir ao encolhimento, e melhorar o brilho e a afinidade do corante.

É importante conhecer não só as preocupações evidentes de toxicidade mas também 
o perfil ecológico da saúde de cada produto químico, especificamente a toxicidade 
aquática, a taxa de biodegradação e o potencial bioacumulativo (ou seja, a tendência 
de concentração nos tecidos). Visto que muitas das categorias dos produtos químicos 
mencionados anteriormente têm frequentemente características de elevada toxicidade 
aquática, é fundamental assegurar que as substâncias químicas selecionadas sejam 
facilmente biodegradáveis e não bioacumulativas.

As fábricas têxteis com reciclagem e/ou tratamento de água no local são preferenciais 
se as peças de vestuário se destinem ao processamento por via úmida.
Outra perspectiva promissora é a das tecnologias em desenvolvimento que permitem
o tingimento sem água.
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4. CONSIDERAÇÕES DA CERTIFICAÇÃO C2C
PARA ESTAMPAS, ADEREÇOS E ETIQUETAS
Os acessórios e as ilustrações são muitas vezes feitos de materiais que comprometem
a capacidade da peça de ser um verdadeiro nutriente biológico ou técnico.
As considerações podem ser divididas em três categorias:

• estampas das peças

• adereços e aviamentos

• etiquetas

Estampas das Peças
Assim como os corantes tradicionais para vestuário, as tintas das estampas podem
conter pigmentos, ácidos, cáusticos, solventes, estabilizadores UV, branqueadores,
e outros aditivos de desempenho. Por isso, a variedade de perigos e riscos para a saúde 
humana e ecológica e, em consequência, a recomendação de uma avaliação completa 
da Saúde do Material de acordo com a certificação C2C.

Adereços e aviamentos
Os materiais relevantes aqui incluem fitas, tranças, rendas, lantejoulas, fios, fechos, elásticos 
e etiquetas. Eles apresentam importantes aspectos de design, pois devem funcionar tanto 
em ciclos técnicos como biológicos, dependendo da peça a que estão fixados.
Dois exemplos:

• Uma camiseta de algodão orgânico com corantes otimizados foi desenvolvida para 
retornar em segurança ao solo, portanto, quaisquer etiquetas impressas e linhas 
de costura devem também ser desenvolvidas para retornar em segurança ao solo.

• Um vestido de poliéster com corantes e química otimizados é desenvolvido 
para ser reciclado permanentemente, e por isso todos os botões e fechos devem 
também ser otimizados e recicláveis juntamente com o PET.

Os designers têm a oportunidade de tornar suas peças em patrimônios em vez de 
obrigações futuras, considerando simplesmente a modificação pretendida (biológico/
técnico) para cada material homogéneo individual.

Etiquetas
Embora a etiqueta pendurada e o fio de ligação não façam tecnicamente parte da peça 
acabada, deve-se ter em consideração os materiais utilizados. O ideal seria que
a etiqueta pendurada e o fio fossem projetados de acordo com a mesma transformação 
da peça a que estão ligados.

Por exemplo, uma peça de algodão com produtos químicos e corantes otimizados
(nutriente biológico) poderia ser complementada por um fio de algodão orgânico e 
uma etiqueta celulósica não branqueada com tintas compostáveis.

No mínimo, os materiais na etiqueta e no fio devem ser analisados para verificar a 
presença de produtos químicos presentes na Lista de Proibições da Certificação C2C.
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1. INTRODUÇÃO

A indústria do vestuário fornece diversas classificações e certificações de
sustentabilidade, e os fabricantes apresentam frequentemente um “esgotamento
da certificação” por precisarem cumprir múltiplas normas. Esta seção apresenta
uma visão geral sobre como o Programa de Produtos com Certificação C2C TM 1

se compara com os seguintes padrões:

• Bluesign

• ZDHC

• OEKO-TEX Standard 100 plus

• HIGG Facility Module

• Fair Trade USA Factory Standard

Os gráficos abaixo descrevem as diferentes documentações necessárias para cada 
norma, e fornecem uma conversão entre as duas; por exemplo, se um fabricante já 
possui uma destas certificações e gostaria que essa mesma Lista de Materiais (BOM) 
obtivesse a Certificação C2C, ou vice-versa.

2. CERTIFICAÇÃO C2C E BLUESIGN

Tanto a certificação C2C como a Bluesign baseiam-se no princípio da prevenção,
estabelecem valores-limite e avaliam os produtos químicos com base na exposição. 
A Bluesign baseia-se mais numa extensa Lista de Proibições e aceita níveis de limites 
variáveis dependendo da exposição, enquanto a Certificação C2C tem um limite geral 
de <100ppm para todos os produtos químicos.
Os fabricantes podem submeter os dados da BOM a ambos os programas:
os programas terão resultados diferentes, e as porcentagens serão recalculadas,
visto que utilizam metodologias diferentes.

1A Cradle to CradleTM é uma marca de certificação licenciada pelo Cradle to Cradle Products Innovation Institute (Instituto Cradle to Cradle de 
Inovação de Produtos).
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Tabela 16: Certificação C2C e Bluesign

3. CERTIFICAÇÃO C2C E ZDHC

A descarga zero de produtos químicos perigosos (ZDHC) visa eliminar as descargas 
tóxicas da cadeia de valor dos tecidos e calçados. Para isso, colabora com marcas para 
implementar uma química sustentável e as melhores práticas dentro da cadeia de valor, 
centrada na química sustentável e na Gestão da Água.

Tabela 17: CERTIFICAÇÃO C2C E ZDHC

Bluesign comparado com a Certificação 
C2C (GOLD)

Certificação C2C (GOLD) comparado 
com o Bluesign

Saúde do Material A Lista de Materiais da Bluesign pode ser 
usada para C2C, mas implica em diferentes 
análises/pontos finais

A Lista de Materiais da C2C pode ser
usada - para avaliar o status do Bluesign
e recalcular as porcentagens

Reutilização do 
Material

Requer informações Requer estimativas da pegada ecológica

Energia Renovável Mesmos dados Os dados coletados da C2C
correspondem ou excedem os da Bluesign

Gestão da água Mesmos dados Os dados coletados da C2C
correspondem ou excedem os da Bluesign

Justiça Social Os dados sociais da Bluesign
correspondemos aos critérios da C2C

Os dados sociais e a estratégia
correspondemos aos requisitos de
informação se não houver dúvidas;
caso contrário, é exigida uma auditoria
de terceiros

ZDHC comparado a Certificação
C2C (GOLD)

Certificação C2C (GOLD) comparada
a ZDHC

Saúde do Material ZDHC baseia-se na Lista de Materiais
- necessitará de informações mais
detalhadas sobre a Lista de Materiais

A C2C excede na sua maioria o ZDHC;
alguns patamares são mais baixos,
e podem exigir testes

Reutilização do 
Material

Nenhum critério ZDHC - necessitará
de maiores informações

n.a.

Energia Renovável Nenhum critério ZDHC - necessitará
de maiores informações

n.a.

Gestão da água Requer investigação, estratégia e propósito 
do ecossistema local

Necessita de documentos adicionais,
incluindo testes e relatórios

Justiça Social Nenhum critério ZDHC - necessitará de 
informação, ferramentas e treinamento

n.a.



104

Guia CiclosComparação dos Padrões do Vestuário

4. CERTIFICAÇÃO C2C E OEKO-TEX STANDARD 100/STEP

OEKO-TEX tem duas certificações relevantes: Standard 100, que se dedica a testar
produtos para possíveis substâncias nocivas, e STeP, que se dedica à produção
ambientalmente e socialmente responsável. A Certificação C2C compartilha dos
objetivos da OEKO-TEX mas aborda as questões de forma diferente - otimizando
a Lista de Materiais de um produto desde o início e incluindo a Reutilização de Material 
como parte dos critérios gerais de utilização de material.

Tabela 18: Certificação C2C E Oeko-Tex Standard 100/Step

OEKO-TEX Standard 100/STeP
comparado a Certificação C2C (GOLD)

Certificação C2C (GOLD) comparada
ao OEKO-TEX Standard 100/STeP

Saúde do Material Exigirá investigação adicional para
a elaboração da Lista de Materiais

Os critérios C2C excedem os da
OEKO-TEX, mas exigirão testes de materiais

Reutilização do 
Material

Sem critérios OEKO-TEX - necessitará
de mais informações

n.a.

Energia Renovável Mesmos dados, exigirá informações
sobre estratégia de energias renováveis,
compensações de carbono, cálculos de 
energia incorporada com base no produto

Mesmos dados, requisitos adicionais para a 
pegada de carbono, emissões atmosféricas, 
política de gestão de energia

Gestão da água Mesmos dados Mesmos dados

Justiça Social Requer informação sobre programas
sociais inovadores

Requer uma gestão formal de
responsabilidade social e um sistema
de Gestão de Qualidade

Benefício Social Requer informação sobre programas
sociais inovadores

Requer uma gestão formal de
responsabilidade social e um sistema
de Gestão de Qualidade
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5. CERTIFICAÇÃO C2C E FAIR TRADE USA
FACTORY STANDARD

O objetivo do Fair Trade USA Certified Factory Standard é promover o empoderamento 
econômico dos trabalhadores, além de assegurar um elevado desempenho social e 
ambiental no local de trabalho.

Tabela 19: Certificação C2C E Fair Trade Usa Factory Standard

Fair Trade USA Factory Standard
comparado a Certificação C2C (GOLD)

Certificação C2C (GOLD) comparada
ao Fair Trade USA Factory Standard

Saúde do Material Algumas informações aplicáveis, mas a 
C2C requer uma Lista de Materiais
específica do produto em um nível
mais detalhado

Os critérios C2C ultrapassam os do Fair 
Trade USA, mas a informação necessária
é focada na fábrica, não no produto

Reutilização do 
Material

Sem critérios Fair Trade USA - precisará
de mais informações.

n.a.

Energia Renovável Fair Trade USA abrange alguns requisitos 
de dados, requer um plano de gestão de 
energia renovável/ carbono, compen-
sações/recursos associados ao produto. 
Os cálculos de energia incorporada são 
necessários para o nível PLATINUM

O C2C abrange a maioria dos requisitos de 
dados no entanto terá de desenvolver um 
plano de eficiência articulado para energia, 
materiais e água, e gestão de resíduos

Gestão da água Sem critérios Fair Trade USA - precisará
de mais informações.

n.a.

Justiça Social Excede os requisitos C2C C2C GOLD e níveis acima
alinhados com Fair Trade USA caso seja
verificado por terceiros
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6. CERTIFICADOS C2C E HIGG (MODULO DE INSTALAÇÃO)

A Certificação C2C é uma certificação baseada em produtos, enquanto que o HIGG’s 
Facility Module não se concentra em produtos, limitando-se a analisar o desempenho 
social e ambiental de uma fábrica individual no geral. No entanto, as duas certificações 
apresentam similaridades em relação aos tipos de dados que devem ser recolhidos 
para critérios energéticos, hídricos e sociais.

Tabela 20: Certificados C2C e Higg (Módulo de Instalação)

Módulo de Instalação HIGG comparado
a Certificação C2C (GOLD)

Certificação C2C (GOLD) comparado
ao Módulo de Instalação HIGG

Saúde do Material Sem critérios HIGG para produtos -
necessitará de maiores informações

n.a.

Reutilização do 
Material

Sem critérios HIGG para produtos -
necessitará de maiores informações

n.a.

Energia Renovável Os dados de utilização de energia HIGG 
são relevantes, mas será necessário
calcular a pegada do produto e calibrar
os compensadores/ RECs. Também requer 
uma estratégia de Energia Renovável/
Gestão de Carbono. Para o nível PLATINUM 
também serão necessários cálculos de 
energia incorporada

Os dados sobre a utilização de energia C2C 
são relevantes, mas necessitam de infor-
mações sobre o plano de gestão ambiental

Gestão da água Os dados HIGG relativos à água devem 
corresponder a alguns critérios,
mas C2C também exigirá uma descrição 
qualitativa da gestão dos efluentes;
avaliação de questões locais relativas
à água; avaliação do processo químico;
informação sobre questões relativas
à água no sistema de fornecimento

Os dados C2C relativos a água
deve corresponder aos critérios
do relatório HIGG

Justiça Social Nenhum critério HIGG - necessitará
de maiores informações

n.a.

Emissões
Atmosféricas

n.a. Nenhum critério C2C referente
a emissões atmosféricas

Gestão
de resíduos

n.a. Nenhum critério C2C referente
a gestão de resíduos

Gestão
de Produtos
Químicos

n.a. As informações sobre a Saúde
do Material C2C podem cumprir
alguns destes critérios.
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