
OEKO-TEX® Summary 
Certificações, etiquetas e serviços para têxteis e couro 
sustentáveis e responsáveis

17 
Institutos 
independentes de 
pesquisa e teste  
de têxteis/couro

100 
Escritórios de 
representação em 
todo o mundo

21.000
Empresas que 
trabalham com 
OEKO-TEX®

235.000
Certificados  
emitidos

Rede OEKO-TEX®

https://www.hohenstein.lat/es/?utm_source=handout-us-oeko-tex&utm_medium=link&utm_campaign=ot


Soluções para toda a cadeia

OEKO-TEX® RESPONSIBLE BUSINESS é uma ferramenta de 
avaliação e certificação. Apoia as empresas na implementação 
e comunicação transparente das obrigações de due diligence 
corporativa em todas as suas cadeias de suprimentos para 
proteger os direitos humanos e o meio ambiente.

Controle de entrada Controle de processo Controle de saída Gestão da cadeia 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 
garante que as substâncias atendam aos requisitos 
específicos relativos à produção sustentável e socialmente 
responsável. Os produtos químicos 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 é um sistema de certificação 
independente para têxteis de todas as fases de produção que 
foram testados para substâncias nocivas.

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

Os produtos com a etiqueta OEKO-TEX® MADE IN GREEN 
foram feitos com materiais testados para substâncias nocivas 
e produzidos em instalações ecológicas sob condições de 
trabalho socialmente responsáveis. A identificação exclusiva 
do produto fornece uma maneira transparente de aprender 
mais sobre sua jornada de fabricação.

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

O OEKO-TEX® Buying Guide é uma plataforma online para 
marketing e sourcing. A ferramenta gratuita dá acesso a 
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 ecologicamente corretas 
e socialmente responsáveis da cadeia de suprimentos 
têxtil e de couro que desejam documentar de forma 
transparente seu compromisso com a sustentabilidade 
por meio de uma avaliação, auditoria e pontuação.

A calculadora de impacto OEKO-TEX® é uma ferramenta 
on-line simples e baseada na ciência para calcular a 
pegada de carbono e água de instalações de produção 
certificadas STeP. Ajuda a reduzir o impacto ambiental



Seja nosso parceiro.

Desafio de mercado 
 

• Consumidores e compradores 
ocupados que precisam de maneiras 
fáceis de fazer a coisa certa

• Regulamentações globais em 
constante mudança

• Extensivo uso e descarte de água
• Público, governo e ONGs focam 

em produtos químicos usados e 
liberados na fabricação de têxteis 

• Produção da fábrica, de resíduos 
a produtos, como resultado de 
entrada de produtos químicos

• Conformidade interna para cadeia 
de suprimentos - em vez de RSLs 
proprietárias e testes extras 

• Conformidade com regulamentações 
globais e ONGs 

• Alinhamento com iniciativas do setor 
(ZDHC, AAFA, REACH, CPSIA, etc.) 

• Produtos mais seguros, produção 
mais sustentável

• Rótulo de certificação de terceiros rastreável 
para história de sustentabilidade

• Proteger e aumentar a reputação da marca

Sistema OEKO-TEX® 
para Marcas e Varejistas
 

Hohenstein Institute America |  Soporte@Hohenstein.com |   Hohenstein.LAT/OEKO-TEX

Como membro fundador da Associação OEKO-TEX®, Hohenstein apóia 
fornecedores, marcas e varejistas com administração e sustentabilidade  
de produtos.
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