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Um futuro sustentável com OEKO-TEX®
Como membro fundador da Associação OEKO-TEX®, Hohenstein apoia
empresas ao longo da cadeia de valor têxtil em questões de 
dministração de produtos e gestão sustentável.

Com nossos serviços de teste e inspeção credenciados, bem como
nosso amplo conhecimento da indústria e do varejo, oferecemos
soluções personalizadas que o ajudam a lidar com sucesso com as
crescentes exigências do mercado. Desde o gerenciamento de 
produtos químicos, processos de fabricação ecologicamente 
corretos e condições de trabalho justas até rótulos de produtos que 
permitem que você apresente seus serviços ao consumidor de forma 
transparente.

O sistema OEKO-TEX® fornece a base ideal para isso, pois 
desenvolve continuamente seus padrões e está sempre orientado 
de forma prática para as tendências atuais do mercado. Com 
OEKO-TEX® você está sempre do lado seguro – agora e no futuro, 
naturalmente!

Comprometidos 
com Soluções
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OEKO-TEX® RESPONSIBLE BUSINESS é uma ferramenta
prática de avaliação e certificação de terceiros que apoia as
empresas na implementação e comunicação transparente 
de suas obrigações corporativas de devida diligência ao 
longo de suas cadeias de suprimentos em relação aos 
direitos humanos e ao meio ambiente.

The textile supply chain and our solutions.
Controle do entrada Controle do processo Controle de saída Gestão da c adeia de a bastecimento

OEKO-TEX® ECO PASSPORT é uma certificação 
independente para produtos químicos, corantes 
e auxiliares para têxteis e couro. O processo de 
verificação em várias etapas garante que as substâncias 
atendam aos requisitos específicos em relação à 
produção sustentável e sejam produzidas de maneira 
ambientalmente correta e socialmente responsável. 
Os produtos com certificação ECO PASSPORT são 
compatíveis com ZDHC.

OEKO-TEX® ORGANIC COTTON é um sistema confiável 
de teste e certificação de terceiros para produtos têxteis 
feitos de algodão orgânico ou misturas com ≥ 70% de 
algodão orgânico. O escopo inclui rastreabilidade da 
cadeia de suprimentos, testes de algodão geneticamente 
modificado, substâncias nocivas e comprovação de 
origem na agricultura orgânica.

OEKO-TEX® STANDARD 100 aé um sistema de certi-
ficação independente para têxteis de todas as fases de 
produção que foram testados para substâncias nocivas.

OEKO-TEX® ORGANIC COTTON aé um sistema 
independente de teste e certificação para produtos têxteis 
feitos de algodãoorgânico ou misturas com ≥ 70% de 
algodão orgânico. 

OEKO-TEX® MADE IN GREEN   é uma etiqueta de 
produto para têxteis e artigos de couro de materiais 
testados para substâncias nocivas que foram fabricados 
em instalações ecológicas e sob condições de trabalho 
socialmente responsáveis. Oferece rastreabilidade e 
cadeias de suprimentos transparentes. 

OEKO-TEX® LEATHER STANDARD é um sistema de 
certificação independente para artigos de couro de todos os 
estágios de produção que foram testados para substâncias 
nocivas.

myOEKO-TEX® é o portal central para o gerenciamento de
certificados e aplicativos de todos os produtos OEKO-TEX®.

O Guia de Compra OEKO-TEX® fornece uma plataforma
atraente para chamar a atenção para sua linha de produtos 
que foi testada quanto a substâncias nocivas, além de suas 
próprias atividades de marketing. No nosso diretório online 
encontrará produtos, marcas e fabricantes certificados de 
acordo com as normas OEKO-TEX®.

BUYING GUIDE

myOEKO-TEX®

OEKO-TEX® STeP é uma certificação independente 
para instalações de produção ambientalmente corretas 
e socialmente responsáveis da cadeia de suprimentos 
têxtil e de couro que desejam documentar seu 
compromisso sustentável de forma transparente por 
meio de uma avaliação, uma auditoria da empresa e 
uma pontuação final.

A Impact Calculator oferece uma ferramenta on-line
simples e baseada em ciência para calcular a pegada de 
carbono e água de instalações de produção certificadas 
STeP. Isso ajuda a estabelecer objetivos direcionados 
para reduzir o impacto ambiental.
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Múltiplos módulos, menos custos

O conceito OEKO-TEX® é modular. 

Certificações de produtos de acordo com 

OEKO-TEX®STANDARD 100 e OEKO-TEX® 

LEATHER STANDARD, por exemplo, permite 

o uso de materiais de origens certificadas. 

Nas etapas de produção subsequentes, os 

certificados existentes são reconhecidos, para 

que as verificações duplas possam ser evitadas 

principalmente e os custos para a certificação 

permanecem dentro limites administráveis 

para todas as empresa.

O uso de corantes, produtos químicos têxteis 

e de couro certificados de acordo com OEKO-

TEX® ECO PASSPORT reduz de teste para 

substâncias nocivas de acordo com OEKO-

TEX® STANDARD 100 e OEKO-TEX® LEATHER 

STANDARD bem como o esforço para de 

condições de produção ecológicas de acordo

com OEKO-TEX® STeP. 

Ambos os sistemas reconhecem o OEKO-TEX®  

ECO PASSPORT como prova de conformidade 

com os respectivos RSLs/MRSLs existentes.

Se você tiver seus produtos testados para 

substâncias nocivas de acordo com OEKO-TEX® 

STANDARD 100 ou OEKO-TEX® LEATHER 

STANDARD e provar com a certificação STeP

que os produz em condições ambiental e 

socialmente responsáveis, então tem direito 

a marcar os seus produtos com a etiqueta 

OEKO-TEX® MADE  IN GREEN.

Sua base para
mais sustentabilidade.
Beneficie-se do sistema modular OEKO-TEX®.

Quais são seus benefícios 
específicos?

• Garantia de qualidade em todas as fases da cadeia 
de valor do processo têxtil e do couro

• Economia de custos com o uso direcionado de 
certificados preliminares

• Seleção facilitada de descobertas e fornecedores 
com o certificado OEKO-TEX®  

Corante

Couro

Botão

Fecho do zíper Acabamento

Material externo

Forro/enchimento

Linha de costura
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OEKO-TEX®  
ECO PASSPORT  
Controle de entrada

A situação do mercado 
A gestão responsável de produtos químicos 

se abstém pelo uso de substâncias nocivas à 

saúde e o ambiente. Iniciativas da indústria 

como o ZDHC (Zero Discharge of Hazardous 

Chemicals) exigem que os produtos químicos 

nocivos sejam banidos da produção de têxteis 

e couro.

Como você lida com isso? 
A certificação OEKO-TEX® ECO PASSPORT 

auxilia você na seleção de produtos químicos que 

são ecologicamente amigáveis e inofensivos em 

termos de ecologia humana. Você tem controle 

confiável sobre as substâncias usadas, desde 

a aquisição, mesmo antes de inseri-las no 

processo de produção.

Nossa solução ao ponto
O ECO PASSPORT é um processo de verificação 

para avaliar se corantes, agentes auxiliares 

e outros produtos químicos são adequados 

para o meio ambiente processos de produção 

amigáveis produtos têxteis e de couro seguros. 

A certificação inclui uma comparação com a 

Associação OEKO-TEX® Association RSL e 

especificações MRSL usando o número CAS, 

testes laboratoriais analíticos para exclusão 

de impurezas indesejadas, bem como uma 

avaliação e uma visita voluntária no local para o 

fabricante de produtos químicos para verificar 

se as condições de produção estão dentro do 

requisitos.

Quais são seus benefícios 
específicos?
• Relatório detalhado de todas as áreas verificadas

• Integração perfeita no sistema modular  
OEKO-TEX®

• Redução de custos com exames laboratoriais para 
certificação STANDARD 100/LEATHER STANDARD

• Conformidade MRSL com iniciativas internacionais 

• Conformidade com ZDHC MRSL para Nível 1, 
Nível 2 ou Nível 3
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OEKO-TEX®  
ORGANIC COTTON
Controle de entrada e saída

A situação do mercado
O mercado de algodão orgânico está crescendo

rapidamente e com ele a demanda por produtos

transparentes e sustentáveis. Os governos 

também estão começando a exigir  

responsabilidade das marcas e varejistas.

Como você lida com isso?
Com a certificação OEKO-TEX® ORGANIC 

COTTON você pode garantir o processamento

sustentável e rastreável de seus produtos 

orgânicos desde o campo de algodão até o 

produto final.

Nossa solução ao ponto
ORGANIC COTTON é um sistema de teste 

e certificação globalmente uniforme e 

independente para matériasprimas têxteis, 

produtos intermediários e finais de

todas as etapas de processamento, bem como

acessórios. O escopo inclui rastreabilidade

da cadeia de suprimentos, teste de algodão 

geneticamente modificado e substâncias 

nocivas, bem como prova de origem na 

agricultura orgânica.

A etiqueta de ORGANIC COTTON a segurança 

do seu produto para os consumidores e seus 

parceiros de negócios, diferenciando-se dos

concorrentes no ponto de venda. Ele também 

inclui uma listagem gratuita de sua linha de

produtos certificados e empresa na renomada e 

bem visitada OEKO-TEX® Buying Guide.

Quais são seus benefícios 
específicos?
•  Garantia da qualidade de seus produtos com a  

etiqueta independente ORGANIC COTTON

• Rastreamento do uso de material: do controle de 
entrada ao controle de saída

• Cultivos terceirizados com comprovação de  
matérias-primas produzidas organicamente

• Valiosa contribuição para o meio ambiente fabricação 
amigável e socialmente responsável de têxteis

• Documentação transparente do seu produto por meio 
de um rótulo de fácil compreensão
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OEKO-TEX®  
STeP 
Controle do processo

A situação do mercado
Além do uso responsável de produtos químicos 

na produção têxtil e de couro, condições 

humanas de trabalho e segurança no local 

de trabalho são requisitos específicos que 

as marcas e seus fornecedores agora devem 

atender em todo o mundo. Por sua vez, 

eles enfrentam demandas de ONGs como 

Greenpeace e consumidores, por processos

de fabricação ecologicamente corretos.

STeP é especificamente adaptado às 

necessidades da indústria têxtil e de couro

Como você lida com isso?
Com a certificação OEKO-TEX® STeP, você cria 

a base para uma implementação permanente e 

otimização contínua de produção sustentável 

e condições de trabalho nas instalações de 

produção de sua cadeia de suprimentos.

Nossa solução ao ponto

A STeP analisa de forma holística todas as áreas

relevantes de suas instalações de produção a 

fim de permitir a avaliação mais transparente 

e significativa. A certificação inclui avaliação 

(pesquisa online) com seus dados Gestão 

química, desempenho ambiental, gestão

ambiental, gestão da qualidade, responsabilidade 

social

e segurança no trabalho. Nossos auditores

posteriormente validam os dados no local das 

instalações.

The Impact Calculator
Para instalações de produção com certificação 

STeP, a Calculadora de Impacto oferece uma 

ferramenta on-line simples e baseada na ciência 

para calcular sua pegada de carbono e água.
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Quais são seus benefícios específicos?
• Requisitos de sustentabilidade holísticos e claramente 

definidos para instalações de produção têxtil e de couro

• Economia de custos por meio do uso otimizado de 
recursos e procedimentos comerciais eficientes

• Melhoria do desempenho ambiental e das condições de 
trabalho em suas instalações de produção

• Fácil identificação de áreas que precisam de melhorias 
adicionais

• Indicadores-chave de desempenho transparentes para 
identificar possíveis riscos nas instalações de produção 
e comparar os fabricantes entre si com base em critérios 
específicos

• A IMPACT CALCULATOR como ferramenta adicional

OEKO-TEX® DETOX TO ZERO
Sua solução confiável para atender aos 

requisitos da campanha Greenpeace 

Detox por meio de verificação e relatórios 

independentes de seu gerenciamento de 

produtos químicos.
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A situação do mercado
Para os consumidores em mercados 

como a Europa, é certo que os produtos 

têxteis adquiridos não representam riscos 

para a saúde. Os requisitos legais são 

correspondentemente altos. No entanto, há 

reclamações repetidas e recalls de têxteis 

devido a produtos químicos nocivos. Nos 

últimos relatórios Rapex da Comissão 

Europeia, roupas, têxteis e artigos de moda, por 

exemplo, estão entre os primeiros colocados na

categoria de produtos rejeitados. “Riscos 

químicos” são até o segundo maior motivo de

reclamações de produtos.

Como você lida com isso?
Com a certificação OEKO-TEX® STANDARD 

100, você garante a conformidade legal de seus 

produtos em todos os mercados de consumo 

importantes. Ao mesmo tempo, a etiqueta 

de produto STANDARD 100 oferece-lhe um 

instrumento ideal para a comercialização 

dos seus têxteis, devido ao seu elevado 

reconhecimento e prevalência.

Nossa solução ao ponto
STANDARD 100 STANDARD 100 é um sistema 

de certificação independente para têxteis de 

todas as fases de processamento que foram 

testados para substâncias nocivas. Para fins 

de publicidade, você pode usar a etiqueta 

STANDARD 100 para marcar os produtos finais 

vendidos no varejo. No B2B, o certificado serve 

como prova do cumprimento das condições de

entrega solicitadas.

O teste de seus têxteis em nossos laboratórios 

é realizado em amostras representativas de 

sua produção em andamento e você recebe 

os resultados anualmente em um relatório 

detalhado. A certificação também inclui uma 

visita ao local para sua empresa para suporte 

direcionado de sua garantia de qualidade 

operacional.

Quais são seus benefícios 
específicos?
• Assistência prática para sua garantia de qualidade 

operacional

• Proteção do consumidor por meio de produtos têxteis 
ecológicos, sem falhas e em conformidade com a lei, 
sem que você tenha que reservar recursos para si 
mesmo 

• Redução de custos através do uso de matérias-primas 
já certificadas (sistema modular) – mesmo para 
produtos complexos

OEKO-TEX® 
STANDARD 100
Controle de saída
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Certificação de acordo com o Anexo VI
Você presta atenção especial aos objetivos da Campanha Detox? Então 

você tem a oportunidade de verificar seus produtos de acordo com o 

catálogo de critérios estendidos conforme o Anexo VI. O objetivo dos 

valores-limite mais rígidos em comparação com os

Semelhante aos artigos especiais, você também pode ter EPI 

materiais, há uma demanda crescente por produtos de moda teste 

normal OEKO-TEX® STANDARD 100 de acordo com o Anexo IV 

é melhorar o desempenho ambiental da produção. Os requisitos 

mais rígidos não estão, portanto, relacionados a aspectos humanos-

ecológicos.

Teste de algodão orgânico para GMOs  
(organismos geneticamente modificados)
Se você quiser cobrir artigos feitos de algodão orgânico com descrições 

como “orgânico” ou “feito de algodão cultivado organicamente” em 

seu certificado STANDARD 100, você também deve ter os produtos 

testados para organismos GMOs durante o e produtos têxteis feitos de 

materiais já usados. A OEKO-TEX® desenvolveu uma abordagem para 

integrar materiais reciclados para maior sustentabilidade como parte 

do STANDARD 100. Uma etiqueta separada informa os consumidores 

sobre a reciclagem no sentido de uma circular  Testes de laboratório 

OEKO-TEX®. Isso dá a você e a seus clientes a segurança de saber que 

seus produtos de algodão orgânico realmente contêm o que afirmam 

– qualidade orgânica genuína.

Materiais recicláveis
Em tempos de mudança climática e escassez de 

matérias-primas há uma demanda crescente por 

produtos de moda e produtos têxteis feitos de materiais 

já usados. A OEKO-TEX ® desenvolveu uma abordagem 

para integrar materiais reciclados para maior 

sustentabilidade como parte do STANDARD 100. Uma 

etiqueta separada informa os consumidores sobre a 

reciclagem no sentido de uma economia circular.

Suplemento para artigos especiais 
Para a certificação de grupos de artigos complexos que 

cumprem condições especiais devido à sua construção, 

tecnologia ou uso, a STANDARD 100 oferece um 

suplemento separado no qual são regulamentados os 

requisitos específicos para tais artigos. As condições 

aplicam-se exclusivamente a produtos finais prontos 

a vender, como tendas, cortinados, carrinhos de bebê 

e alcofas, cadeiras e espreguiçadeiras, almofadas 

térmicas, capacetes ou brinquedos com conteúdo têxtil. 

Esses artigos devem atender apenas parcialmente aos 

critérios do STANDARD 100. 

Suplemento para equipamentos de 
proteção individual (EPI) 
Semelhante aos artigos especiais, você também pode 

ter EPI e material que é usado para fabricar EPI 

certificados de acordo com as condições especiais do 

suplemento STANDARD 100 para equipamentos de 

proteção individual. 

Para garantir que seu EPI forneça proteção adequada 

e, ao mesmo tempo, garantir a segurança do produto, 

aplicam-se valores-limite diferentes dos requisitos 

usuais da STANDARD 100.

OEKO-TEX® 
STANDARD 100
Serviços adicionais
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A situação do mercado
Com produtos de couro, os consumidores 

também esperam que artigos comprados como 

jaquetas, cintos ou bolsas não apresentem 

riscos à saúde. Exigências estatutárias estritas 

também existem nesta área.

Como você lida com isso?
Com OEKO-TEX® LEATHER STANDARD 

você garante a conformidade legal de seus 

produtos em todos os mercados de consumo 

importantes. Ao mesmo tempo, você tem à sua 

disposição a etiqueta LEATHER STANDARD, 

o instrumento ideal para a comercialização de 

seus produtos de couro.

Nossa solução ao ponto
LEATHER STANDARD é um sistema de 

certificação independente para produtos de 

couro de todas as etapas de produção que

Você pode usar a etiqueta LEATHER STANDARD 

para fins publicitários para marcar os produtos 

finais vendidosno varejo. No B2B, o certificado 

serve como comprovativo do cumprimento 

dos critérios exigidos. O teste de seus produtos 

de couro em nossos laboratórios ocorre em 

amostras representativas de sua produção em 

execução e você receberá os resultados em um 

relatório detalhado.

Quais são seus benefícios específicos?
•  Assistência prática para sua garantia de qualidade operacional

• Proteção do consumidor por meio de produtos de couro 
humano-ecológico e sem falhas, sem que você tenha que 
reservar recursos para si mesmo

• Redução de custos através do uso de matérias-primas já 
certificados (sistema modular) – mesmo para produtos 
complexos

OEKO-TEX®  
LEATHER STANDARD 
Controle de saída
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OEKO-TEX®  
MADE IN GREEN
Controle de saída

A situação do mercado
Os consumidores têm um interesse crescente 

em têxteis que não representam riscos para a 

saúde e, ao mesmo tempo, são produzidos de 

forma socialmente responsável. Cada vez mais, 

ONGs como o Greenpeace e iniciativas políticas 

também estão exigindo cada vez mais provas 

confiáveis de administração de produtos de 

empresas têxteis e de couro ao longo de todo a 

cadeia de valor.

Como você lida com isso?
Com a etiqueta OEKO-TEX® MADE IN 

GREEN você pode informar diretamente aos 

consumidores que você e seus fornecedores 

agem com responsabilidade – protegendo 

o meio ambiente, respeitando os direitos 

humanos de seus funcionários e garantindo a 

alta segurança do produto.

Nossa solução ao ponto
é uma etiqueta de consumo verificável para 

todos os tipos de têxteis e artigos de couro. Os 

artigos são comprovadamente produzidos de 

forma ecológica e são fabricados em condições 

de trabalho justas de acordo com a certificação 

STeP. Simultaneamente, os materiais são 

certificados de acordo com STANDARD 100 ou 

LEATHER STANDARD e. portanto, oferecem 

proteção contra substâncias nocivas. Os 

consumidores podem usar o rótulo para 

rastrear em quais países e instalações de 

produção os itens rotulados são produzidos.

Quais são seus benefícios específicos?
Com OEKO-TEX® MADE IN GREEN, você recebe uma ferramenta de 
comunicação transparente para informar o público sobre a atuação 
responsável de sua cadeia de suprimentos em relação a

• Produção em instalações ecologicamente corretas

• Segurança de seus produtos por meio de testes de substâncias 
nocivas

• Locais de trabalho socialmente responsáveis e seguros

• Transparência da cadeia de suprimentos e rastreabilidade do 
produto
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OEKO-TEX®  
RESPONSIBLE BUSINESS
Gestão da cadeia de abastecimento

A situação do mercado
O respeito aos direitos humanos e aos impactos 

ambientais torna-se obrigatório. As empresas 

devem ter um documento de estratégia de due 

diligence no qual comuniquem publicamente 

sua abordagem de due diligence e terão que 

identificar e confirmar as práticas comerciais de 

seus fornecedores e subcontratados.

Como você lida com isso?
Para estar preparado para as diretrizes 

legais existentes ou futuras relativas à devida 

diligência, você precisa integrar um plano de 

ação e medidas direcionados e transparentes, 

juntamente com seu compromisso público 

de agir com responsabilidade e cumprir seu 

dever de cuidado. OEKOTEX® A RESPONSIBLE 

BUSINESS te apoia nesse processo matérias-

primas e produtos e oferece uma opção rápida 

e segura para identificar riscos potenciais 

dentro da sua própria empresa e suas cadeias 

de suprimentos. Dessa forma, você pode evitar 

ou reduzir os impactos negativos existentes 

e potenciais de suas próprias operações 

comerciais e de suas cadeias de suprimentos.

Nossa solução ao ponto
RESPONSIBLE BUSINESS é uma ferramenta 

prática de avaliação e certificação de terceiros 

que o ajuda a implementar e comunicar 

suas obrigações de due diligence ao longo 

das cadeias de suprimentos. O status de 

implementação de uma estratégia climática 

também pode ser mapeado.

myOEKO-TEX® &  
OEKO-TEX® Buying Guide
Gestão da cadeia de abastecimento /
Compras e marketing

A situação do mercado
Se você deseja comparar seus 

fornecedores/produtores e seu 

desempenho para implementar sua 

gestão de produto e estratégia de 

sustentabilidade, você precisa de uma 

ferramenta para mapear claramente seus 

relacionamentos com fornecedores e fazer 

uma avaliação de risco. Para demonstrar 

sua sustentabilidade e selecionar 

materiais e fornecedores adequados, você 

precisa de uma rede confiável com alto 

perfil.

Como você lida com isso?
Otimize seu abastecimento sustentável 

por meio de gerenciamento transparente 

da cadeia de suprimentos com o banco de 

dados myOEKO-TEX® . 

O OEKO-TEX®  Buying Guide apoia-o na 

quisição de matérias-primas e produtos 

bem como na seleção de cooperação 

parceiros/fornecedores. Você também pode 

promover a sua empresa nesta plataforma 

bastante visitada.

Nossas soluções ao ponto 
myOEKO-TEX® é o portal do cliente OEKO-TEX® que 

fornece uma visão geral clara de seu relacionamento com 

fornecedores. Você pode facilmente gerenciar e comparar 

fornecedores através da plataforma myOEKO-TEX®. 

Oferece gerenciamento em tempo real de seus certificados 

OEKO-TEX®, análise de dados abrangente, além de um 

sistema de classificação e alerta. 

O Guia de Compras é um diretório on-line para procura de 

produtos, empresas e marcas certificadas ou apresente a 

sua gama de produtos certificados OEKOTEX®.

Quais são seus benefícios específicos?

myOEKO-TEX®
• Aquisição sustentável por meio de gestão da cadeia de 

abastecimento

• Avaliação de risco de relacionamento com fornecedores

• Comparabilidade e benchmarking de fornecedores/produtores 

• Análise de dados abrangente, documentação de KPI, 
gerenciamento em tempo real de certificados OEKO-TEX®

OEKO-TEX® Buying Guide
• Pesquisa direcionada para fornecedores/provedores

• Publicidade gratuita

Quais são seus benefícios 
específicos?
• Comunicação transparente e fácil para partes 

interessadas B2B e partes B2G

• Solução autônoma para obter informações sobre 
melhorias adicionais das obrigações de devida 
diligência ou certificação completa de terceiros

• Comunicação confiável dos esforços de devida 
diligência através de um certificado de terceiros 

• Abordagem sistemática e guiada para analisar, 
implementar e otimizar medidas de due diligence 
ao longo de suas cadeias de suprimentos
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