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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 eti-
quetagem brasileira, etiquetagem internacional, compliance, fis-
calização de produtos e muito mais.

Agora você está recebendo o primeiro e-book da nossa série. 
Nesta primeira edição, vamos abordar quais são os produtos que 
precisam ser etiquetados, os que não precisam e as informações 
obrigatórias que devem constar nas etiquetas.

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

- Equipe Etiqueta Certa
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ATENÇÃO!

Empresas dos setores 
têxtil e de vestuário re-
ceberam, em 2015, mais 
de R$ 80 milhões em 
multas por etiquetagem 
errada.
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#FIQUEATENTO

Norma aplicada a produtos 
de procedência nacional ou 
estrangeira.

O QUE DEVE SER 
ETIQUETADO

FIOS E 
FILAMENTOS 

TÊXTEIS

VESTUÁRIO
EM GERAL

ARTIGOS DE 
CAMA, MESA 

E BANHO

TECIDOS

poliéster
poliuretano

elastano
algodão 

lã 

camiseta
calça

vestido
meia
boné

gravata

lençol
fronha
colcha
toalha

edredom

jeans
sarja

viscose
cetim

veludo
acrílico
tricoline
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A Legislação de Etiquetagem disponibiliza uma lista com itens 
que não precisam ser etiquetados. Ou seja, você pode comercia-
lizar qualquer um dos produtos mencionados sem uma etiqueta. 
O fiscal não poderá autuar sua empresa.

O QUE NÃO PRECISA SER ETIQUETADO
• Para-quedas
• Produtos têxteis para 
alugar (identificados)
• Produtos têxteis utiliza-
dos em equipamentos 
esportivos 
• Protetores de cafetei-
ras e de chaleiras
• Pulseiras de relógio
• Revestimentos utiliza-
dos em tábuas de pas-
sar roupas, bem como 
suas capas
• Roupa usada (identifi-
cadas)
• Roupas de mergulho 
• Suspensórios 
• Telas para quadros 
• Toalhinhas compostas 
de elementos têxteis 
cuja superfície não exce-
da a 500 cm2
• Viseiras 

• Abotoaduras
• Absorventes higiênic-
os
• Adornos para cabelos 
• Almofadas porta al-
finetes 
• Apliques têxteis 
• Artigos funerários
• Artigos de toalete, ex-
ceto toalhas, cortinas e 
tapetes
• Artigos têxteis de 
proteção e segurança 
• Artigos têxteis de se-
laria, exceto vestuários 
• Artigos têxteis usados 
em animais 
• Artigos têxteis utiliza-
dos para adornar ou 
vestir brinquedos 
• Bancos para au-
tomóveis
• Bandeiras, escudos e 
estandartes
• Barracas de acampa-
mento 

• Barreira para con-
tenção de vazamento
• Bolsa de tabaco 
• Botões forrados 
• Brinquedos 
• Cabos
• Cabides com forração 
têxtil
• Calçados
• Capas de livros 
• Capas para auto-
motivos e aparelhos 
domésticos
• Chapéus de feltro 
• Cintos 
• Coador de café 
• Cordas para instru-
mentos musicais
• Cordões (utilizados 
em pen-drive, chaveiros, 
etc)
• Cordões para calça-
dos
• Correias de trans-
missão

• Embalagens
• Estojos 
• Estopas
• Etiquetas
• Fechos corrediços 
• Flores artificiais
• Guarda-chuvas
• Guarda-sóis 
• Leques
• Ligas e cintas têxteis 
para movimentação e 
amarração de cargas
• Linhas de pesca
• Lonas e encerados
• Luva térmica
• Malas, bolsas, carteiras, 
sacolas e assemelhados 
• Móveis 
• Munhequeiras, joel-
heiras e similares
• Panos de limpeza em 
geral 

#FICADICA

Caso você opte, voluntariamente, por etiquetar esses produtos, é importante 
que as etiquetas estejam corretas.
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Nome ou razão social ou 
marca registrada no órgão 
competente do país de con-
sumo

Identificação fiscal, que 
corresponde ao registro 
tributário de pessoas jurídi-
cas ou físicas

País de origem

Nome das fibras têxteis 
ou filamentos têxteis e seu 
conteúdo expresso em per-
centagem em massa

Tratamento de cuidado para 
conservação do produto 
têxtil

Uma indicação de tamanho 
ou dimensão, conforme o 
caso
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INFORMAÇÕES 
OBRIGATÓRIAS



EXEMPLO DE ETIQUETA
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MARCA DE MODAS X

00.000.000/000-00

FEITO NO BRASIL

88% POLIAMIDA

12% ELASTANO

G
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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 as principais regras de como 
informar a composição de seus artigos 
têxteis e de vestuário.!



SIGA O ETIQUETA CERTA
E ACESSE OUTROS CONTEÚDOS EXCLUSIVOS
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etiquetacertabr

etiquetacerta

etiqueta-certa



PARCEIRO
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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


