Certificação UL ECOLOGO

Fabricantes, varejistas, construtores, governos e organizações desejam
comunicar seu compromisso com a sustentabilidade e se diferenciar em
um mercado altamente competitivo.

Do que se trata a Certificação UL ECOLOGO?
O ECOLOGO é uma Rotulagem Ambiental do Tipo I baseada na norma ISO 14024
Trata-se de uma certificação voluntária, multiatributo e baseada no ciclo de vida do
produto. Os produtos certificados são submetidos a testes laboratoriais, auditorias
ou ambos para comprovar a sua conformidade com os critérios ambientais. Os
critérios ambientais são definidos em procedimentos específicos para algumas ou
todas as seguintes categorias: materiais, água, energia, produção e operação, saúde e
ambiente, desempenho e uso do produto, gestão e inovação.

A Vantagem Competitiva
Os produtos que obtiverem a Certificação ECOLOGO da UL podem contribuir para que
os compradores qualifiquem ou especifiquem produtos para vários programas de
contrução sustentáveis, guias e políticas de compras sustentáveis.

Benefícios da Certificação ECOLOGO
Para Fabricantes
• Vantagem competitiva e diferenciação por meio de uma avaliação de terceira parte de
um dos programas de Rotulagem Ambiental mais confiáveis do mundo
• Prova de liderança ambiental através do uso da marca ECOLOGO
• Confiança entre compradores de que o produto é sustentável
• Reconhecimento internacional do desempenho ambiental através da ISO 14024
• Especificação de produtos por arquitetos, designers, construtores, gerentes de
instalações, escolas, hospitais, governos e outros grandes grupos de compras
• Inclusão e promoção no Banco de Dados de Produtos Sustentáveis da UL
• Divulgação, conscientização e suporte voltados para compradores chave e outros
especificadores, ajudando a impulsionar a demanda de produtos certificados.

Para saber mais, acesse brazil.ul.com/certificacoes/meio-ambiente/ ou ligue para (11) 3049-8300
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Para Varejistas
• Liderança de mercado por meio do fornecimento voluntário de produtos certificados
por uma terceira parte e ambientalmente preferíveis
• Maior apelo e confiança do consumidor consciente
• Garantia de que os produtos disponíveis atendem programas de sustentabilidade
rigorosos, de terceira parte e multiatributos
Para Compradores e Especificadores
• Conformidade com diversos códigos ecológicos, normas, diretrizes e programas de

Apenas para fins ilustrativos

construção em toda a América do Norte
• Documentos de análise fáceis de usar
• Confiança no desempenho ambiental dos produtos graças à rigorosa revisão e
verificação de terceira parte por um dos mais confiáveis programas de rotulagem
ambiental do mundo

A Certificação ECOLOGO
está disponível para diversos
segmentos:
• Materiais de Construção

Para usuários finais

• Tapeçaria

• Garantia e tranquilidade de que um produto tenha reduzido os impactos ambientais

• Plásticos

e de saúde

• Eletrodomésticos

• Confiança nas declarações de produtos graças a uma revisão e certificação
independente e objetiva por um dos programas de rotulagem ambiental mais
confiáveis do mundo

Por que escolher a UL Environment?
Construída sobre o legado de confiança de 100 anos da UL, a UL Environment capacita
tanto fabricantes quanto compradores, para transformar sua gestão ambiental em

• Produtos Eletrônicos
• Iluminação
• Cuidados Pessoais/Higiene
• Zeladoria/Saneamento
• Produtos de Papel

verdadeira liderança de mercado. Nós ajudamos os fabricantes a criarem produtos

• Materiais de Escritório

melhores de uma forma mais ambientalmente responsável, e facilitamos que os clientes

• Energia Renovável

tomem decisões de compra mais inteligentes e ambientalmente preferíveis.

Como começar
Para obter mais informações sobre os serviços de sustentabilidade da UL, e sobre como
eles podem beneficiar sua empresa, acesse
http://brazil.ul.com/certificacoes/meio-ambiente/
Ou, faça uma ligação ou nos escreva:
Telefone:

+55 11 3049-8300

Email:

ule.brasil@ul.com

Para saber mais, acesse brazil.ul.com/certificacoes/meio-ambiente/ ou ligue para (11) 3049-8300
UL, o logo UL são marcas registradas da UL LLC © 2017

