O RÓTULO PARA CADEIAS DE
ABASTECIMENTO TRANSPARENTES
E PRODUTOS TÊXTEIS E DE COURO
SUSTENTÁVEIS.

IDEIA
ÓTIMO POSICIONAMENTO NA CONCORRÊNCIA MUNDIAL.

Os consumidores e as ONGs têm um interesse crescente em produtos têxteis e de couro inofensivos
para a saúde e socialmente responsáveis e exigem, cada vez mais, provas credíveis de responsabilidade do produto por parte das empresas de
têxteis ao longo de toda a cadeia de valor.

Um rótulo MADE IN GREEN confere um ótimo posicionamento ao nível da concorrência mundial:

Segurança do produto e
dos consumidores

Gestão estratégica
de risco

Rastreabilidade e cadeias de
abastecimento transparentes

Sustentabilidade nos processos e no fornecimento

Fornecimento
responsável

Estruturas de produção
e custos eficientes

ou

+

=

OS PRODUTOS ETIQUETADOS COM O RÓTULO MADE IN GREEN
testados quanto à presença de substâncias nocivas e produzidos de forma sustentável.

VANTAGENS
QUE VANTAGENS OFERECE A MADE IN GREEN BY OEKO-TEX®?

O MADE IN GREEN by OEKO-TEX®
é um rótulo de produto rastreável que dá aos
consumidores e a outras partes interessadas
informações credíveis sobre o comportamento
responsável. Todos os artigos etiquetados com o
rótulo MADE IN GREEN podem ser rastreados de
forma transparente através de uma ID do produ-

to ou de um código QR únicos. A ID do produto
MADE IN GREEN prova que os produtos têxteis e
de couro (incl acessórios) foram testados quanto
à presença de substâncias nocivas e produzidas
de forma sustentável. Daí o MADE IN GREEN ser
uma solução à medida dos consumidores com
consciência ambiental.

Testado quanto á presença
de substâncias nocivas

Responsabilidade social, saúde
e segurança no trabalho

Gestão ambiental e de produtos
químicos sustentável

TRANSPARÊNCIA
O MADE IN GREEN CONFERE TRANSPARÊNCIA PELA CAPACIDADE DE
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS CADEIAS DE ABASTECIMENTO.

Perante o rótulo MADE IN GREEN, os consumidores
podem conferir diretamente no produto a atuação
responsável das empresas têxteis e de couro e dos
seus fornecedores.

PROCESSO
O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE UM RÓTULO MADE IN GREEN.

1
2
3

PEDIDO.
Pedido e acesso à plataforma

VINCULAÇÃO.
Pesquisa de fornecedores e envio
do pedido aos fornecedores para
validação e vinculação

4
5

PREPARAÇÃO DO RÓTULO.
Criação, finalização e descarga
do rótulo MADE IN GREEN

IDENTIFICAÇÃO.
Artigo etiquetado com o
rótulo MADE IN GREEN

DEFINIÇÃO DO ARTIGO.
Definição do artigo e respetivos
componentes

„QR-Code“ é uma marca registada da DENSO WAVE INCORPORATED.

Deve ser esta a aparência do rótulo MADE IN GREEN.

Logotipo
Compromisso e
endereço na internet

ID do produto (individual)
e instituto responsável

Código QR (opcional)
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