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OLÁ,
Somos o Etiqueta Certa, um sistema inteligente que automatiza 
o desenvolvimento das etiquetas, garantindo que elas estejam 
certas, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento sobre 
a legislação. 

Mas, se você quer aprender mais sobre as questões técnicas que 
envolvem o desenvolvimento de um produto têxtil e vestuário, 
elaboramos uma série especial de e-books que abordarão  
etiquetagem brasileira, etiquetagem internacional, compliance, 
fiscalização de produtos e muito mais.

Agora você está recebendo o terceiro e-book da nossa série. Nesta 
edição, vamos falar a maneira correta de informar a identificação 
fiscal da peça na etiqueta.

Alguma dúvida? Fale com a gente no contato@etiquetacerta.com.

- Equipe Etiqueta Certa
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Toda etiqueta obrigatória do produto têxtil deve infor-
mar o nome ou a razão social ou a marca registrada no 
órgão competente do país de consumo, bem como a 
identificação fiscal, que pode ser:

- do fabricante nacional;
ou
- do importador;
ou
- de quem apõe a sua marca exclusiva ou razão 
social;
ou
- de quem possua licença de uso de uma marca.

#FICAADICA

O importante é que a identi-
ficação fiscal seja compatível 
com o nome da marca ou da 
empresa informada.
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CNPJ
A identificação fiscal corresponde aos registros 
tributários de pessoas jurídicas ou físicas, que é o 
CNPJ ou CPF. 

Não é necessário indicar a sigla CNPJ, basta indi-
car a sequência numérica correta.
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Combinando inteligência e tecnologia, o sistema Etiqueta Cer-
ta possibilita que sua empresa desenvolva as etiquetas dos pro-
dutos a um custo baixo e com a certeza de que está fazendo da 

maneira correta.

CONHEÇA O ETIQUETA CERTA

FAÇA UM TESTE GRATUITO
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PRÓXIMA EDIÇÃO
Aprenda a maneira correta de indicar 
o tamanho na etiqueta de seu produto 
têxtil ou de vestuário.!



SIGA O ETIQUETA CERTA
E ACESSE OUTROS CONTEÚDOS EXCLUSIVOS
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etiquetacertabr

etiquetacerta

etiqueta-certa



PARCEIRO
Associados Sindivestuário têm até 
20% de desconto na contratação 
dos serviços do Etiqueta Certa e na 
assinatura do sistema. Aproveite! 
Entre em contato com o Sindicato 
pelo número (11) 3889-2200 e re-
ceba seu código promocional. 
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www.etiquetacerta.com | contato@etiquetacerta.com

RESOLVA SEUS 

PROBLEMAS COM 

ETIQUETAGEM E 

NORMALIZAÇÃO 

DE PRODUTOS
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