
Parceria 



POR QUE PRECISAMOS ETIQUETAR O 
PRODUTO TÊXTIL?



A ETIQUETA é o manual de uso da peça, o único 
instrumento que orienta o consumidor sobre o produto 
que ele está comprando;

 
É um meio de PRESERVAR as empresas sérias da 
concorrência desleal de produtos menos nobres;

 
É uma forma de IMPEDIR a entrada no País de 
contrabando e produtos com classificações divergentes;



ALÉM DAS MULTAS, 
ETIQUETAS FORA DO 
PADRÃO PODEM RESULTAR 
EM:

• Devoluções de pedidos;

• Produtos presos nas alfândegas no 
caso de importação e exportação;

• Desgaste na relação com 
fornecedores;

• Um volume imensurável de prejuízos 
financeiros para as empresas em 

recalls, devoluções e retrabalhos.
 
 

Em média, a indústria têxtil e vestuário brasileira paga, por ano,  

100 milhões de reais em multas por etiquetagem errada



SURGIU, ENTÃO, A 
ETIQUETA CERTA, UMA 

EMPRESA 
ESPECIALIZADA  EM 

COMPLIANCE DE 
ETIQUETAS NA 

INDÚSTRIA  TÊXTIL E DE 
VESTUÁRIO

	  
Combinando inteligência e tecnologia, possibilitamos que as 

empresas tenham as etiquetas  dos produtos com a certeza de 
que estão fazendo do jeito certo.



POR QUE SOMOS 
DIFERENTES?
Somos especializados, com anos de experiência na interpretação das 
normas e legislações e no acompanhamento de autos de infração; 
 
Estamos constantemente monitorando as comissões de normas e possíveis 
mudanças nas regulamentações mundiais que envolvem o produto têxtil e 
vestuário; 
 
A responsabilidade de fazer certo é nossa, sua empresa não precisará mais 
ter funcionários especializados e preocupados com o assunto; 
 
Portanto, sua empresa economizará em mão-de-obra, encargos, 
treinamentos, autuações, multas e devoluções de pedidos. 
 
 



COMO FAZEMOS ISSO?



LÍDERES EM COMPLIANCE 
TÉCNICO PARA A 
INDÚSTRIA TÊXTIL E DE 
VESTUÁRIO



1. Sistema ETIQUETA CERTA, um 
software inovador e exclusivo para 
desenvolvimento automático das 
etiquetas*

• Geração ilimitada de Etiquetas conforme  a legislação 
brasileira

• Biblioteca digital com informações técnicas  sobre as normas, 
certificações e regulamentos  nacionais e internacionais

• Suporte online ilimitado sobre as normas, certificações  e 
regulamentos

• Alertas e atualizações por e-mail sobre mudanças  na 
regulamentação

• 1 CNPJ responsável pelas etiquetas geradas

• 1 Usuário para operar o sistema

• Orientação e suporte por telefone, e-mail ou skype

*Disponível para atendimento da legislação brasileira e em português



























FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO
Comunicação direta com a equipe de desenvolvimento de produtos



ALGUNS DOS NOSSOS CLIENTES 



PORTARIA n. 296 10 de julho de 2019 



PRAZOS PARA ADEQUAÇÃO 

Art. 2º A partir de 12 (doze) meses, contados da data de publicação desta Portaria, os 
fabricantes nacionais e importadores deverão fabricar ou importar, para o mercado 
nacional, somente produtos têxteis em conformidade com as disposições contidas nesta 
Portaria. 
  
  

Art. 3º A partir de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de publicação 
desta Portaria, os produtos têxteis deverão ser comercializados, no mercado nacional, em 
conformidade com as disposições contidas nesta Portaria, inclusive os produtos estocados 
e/ou expostos para comercialização. 
  
	  	  
	  



INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS 

	  
 
1)  NOME ou Marca ou Razão Social + CNPJ 
2)  País de origem 
3)  Composição e seu percentual em massa 
4)  Instruções para cuidados de conservação 
5)  Tamanho e dimensão conforme o caso 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  

ETIQUETA CERTA 
 

CNPJ: 22.949.494/0001-98 
 

FABRICADO NO BRASIL 
 

60% ALGODÃO 
40% POLIÉSTER 

 
 
 

TAMANHO M  
   



PAÍS DE ORIGEM 
 
 
O regulamento de etiquetagem anterior não especificava os prefixos que podiam 
ser utilizados na etiqueta, por isso valia indicar somente o nome do país , 
“BRASIL”, e outros prefixos como “PRODUZIDO NO BRASIL” 
 
O regulamento atual delimita o uso de apenas três prefixos: 

 

Feito no(a) 
Fabricado no(a) 

Indústria 
	  



x ü x 



INDICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
 
OUTRA FIBRA ou OUTRAS FIBRAS limite de 10% passou para 15% 
 
 
‘’Toda vez que a participação de uma fibra ou filamento têxtil for inferior a 5%, 
ou que várias fibras ou filamentos têxteis de um conjunto forem inferiores a 
15% em peso na composição do produto, tal fibra ou filamento têxtil assim 
como seu conjunto poderão ser denominados, conforme o caso e sempre que 
não possam determinar-se facilmente no momento da fabricação do produto 
têxtil, com a expressão “OUTRA FIBRA” ou “OUTRAS FIBRAS”, 
imediatamente precedida ou seguida de sua porcentagem total do peso.’’ 
 
 
 
 



- - - - - - - - - - - - - - - -  
ETIQUETA CERTA 
22.000.000/0001-98 

  
70% LÃ 

 25% ACRÍLICO 
5% OUTRAS FIBRAS 

 
 
 
  

FEITO NO BRASIL 
TAMANHO ÚNICO      

 

- - - - - - - - - - - - - - - -  
ETIQUETA CERTA 
22.000.000/0001-98 

  
70% LÃ 

 25% ACRÍLICO 
2% VISCOSE 

3% ALGODÃO 
 
 
  

FEITO NO BRASIL 
TAMANHO ÚNICO 

 



INDICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
 
FIOS INCORPORADOS A TECIDOS 
 
‘’Quando os fios têxteis forem incorporados, intrínseca ou intimamente, a um 
tecido composto de outro(s) fio(s) têxtil(eis) distintos, do qual passem a fazer 
parte integrante, a nova composição têxtil final desse tecido deverá 
contemplar todas as fibras e/ou filamentos têxteis com seus respectivos 
percentuais em ordem decrescente de participação.’’ 
 
Exemplo: tecido de lese 
 
 



INDICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
 
NOMES GENÉRICOS DAS FIBRAS 
 
 
Duas novas fibras foram incorporadas na Portaria. 
 
 



INDICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
 
NOMES GENÉRICOS DAS FIBRAS 
 
 
Os nomes METÁLICO e METALIZADO foram retirados. 



SIMBOLOGIA PARA CUIDADOS E  
CONSERVAÇÃO DOS PRODUTOS 

 
 



NM ISO 3758:2013 
 
Obrigatoriedade de seguir a norma de simbologia atualizada. 
 
 
 Lavagem – Alvejamento – Secagem - Passadoria - Cuidado têxtil profissional 



REVOGAÇÃO DA PORTARIA N. 45 
 
Permitia a utilização do símbolo de alvejamento 
preenchido 
 
 



	  
 
a) A sequência descrita poderá ser apresentada na forma horizontal 
em uma ou mais linhas ou em uma só coluna. 



	  
 
b) Se todos os processos principais de conservação forem indicados 
como "não permitidos" deverá informar no meio como "produto 
descartável".  



	  
 
c) Se o processo de lavagem for indicado como "não permitido" 
deverá ser indicado o processo de limpeza profissional (seco ou 
úmido). 



	  
 
d) Se o processo de secagem em tambor é indicado como "não 
permitido" deverá ser indicado um ou mais símbolos de secagem 
natural que correspondam. 
 



e) Se for indicado o processo de secagem em tambor, poderá ser 
indicado um ou mais símbolos de secagem natural.	  
	  



Os símbolos adicionais (Cruz de Santo André, uma barra, dupla 
barra e pontos) não serão levados em consideração no tamanho do 
símbolo, ou seja, não devem fazer parte do quadrado imaginário. 

4 mm 

4 mm x x 



PRODUTOS TÊXTEIS QUE NÃO ESTÃO SUJEITOS 
AO CUMPRIMENTO DESTE REGULAMENTO	  

	  
. 

 
O apêndice B do atual regulamento de etiquetagem não cita os produtos 
têxteis para alugar e também  inclui mais dois itens na lista: 
 
59 Enfeites natalinos e similares. 
60 Pesos utilizados para prender portas. 

  



www.etiquetacerta.com 

OBRIGADA! 
 


