
CRADLE TO CRADLE CERTIFIED CM

REDEFININDO A 
QUALIDADE DO  
PRODUTO



DESIGN INTELIGENTE É UMA QUESTÃO DE ESCOLHA

Tradicionalmente, quando designers decidiam criar um novo produto, 
eles faziam uma lista de perguntas essenciais sobre como o produto 
seria feito. Para quem ele seria destinado? O que ele deveria fazer? 
Quanto iria custar? 

Fabricantes e projetistas precisam pensar com muito cuidado sobre o 
tipo de produto que realmente desejam criar e devem se perguntar 
aquilo que revelará o que realmente é importante para eles. Design 
inteligente, portanto, é uma escolha. Quanto mais exigente for o 
critério adotado, maior será a qualidade do produto.

Atualmente, um número crescente de designers e fabricantes – 
juntamente com o expressivo aumento do número de consumidores 
conscientes – estão estabelecendo novas expectativas em relação 
à qualidade do produto. Novas questões devem ser abordadas no 
projeto uma vez que os produtos são julgados não apenas quanto à 
sua estética ou funcionalidade, mas também quanto ao seu impacto 
sobre o meio ambiente, sobre a saúde das pessoas e também quanto 
à sua capacidade de ser reutilizado na economia circular.

De que forma um produto pode ser considerado verdadeiramente 
inovador, bonito e de alta qualidade, sendo que ele causa algum 
dano à saúde ou gera desperdício de recursos cada vez mais 
escassos?

O protocolo para certificação de produtos Cradle to Cradle 
é um sistema para a inovação que mostra que “projetar com 
um propósito” faz todo o sentido nos dias de hoje e impacta 
positivamente os resultados.

Sabemos que isso funciona. Nossos ganhos aumentaram nove 
vezes entre 2007 e 2019.  |  DESSO

Inovação é uma das recompensas do design sustentável.  
|  STEELCASE 

Inspirando colaboradores e fornecedores a trabalhar 
em produtos e projetos mais sustentáveis.  |  DSM



QUALIDADE REDEFINIDA DO PRODUTO
Baseado no livro ‘Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make 
Things’ (Cradle to Cradle: criar e reciclar ilimitadamente) escrito 
por William McDonough e Michael Braungart. O protocolo de 
certificação Cradle to Cradle guia projetistas e fabricantes através 
de um processo contínuo de aperfeiçoamento – desde o nível 
BÁSICO até o PLATINA – para gerar produtos que sejam melhores 
ao invés de simplesmente serem menos ruins.

Qualidade é definida por cinco categorias:

MATERIAIS SEGUROS PARA A SAÚDE
Os ingredientes do produto são inventariados através de sua cadeia 
de suprimentos e avaliados pelo seu impacto à saúde humana e ao 
meio ambiente. A cada nível alcançado se caminha em direção à 
expectativa de se eliminar todos os compostos químicos tóxicos e 
não identificados, tornando-os nutrientes para um ciclo contínuo.

REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS 
Os produtos são projetados para se biodegradarem de forma 
segura, como um nutriente biológico ou para serem reciclados em 
novos produtos como um nutriente técnico. A cada nível alcançado, 
busca-se o aumento de sua recuperação e permanência no ciclo 
contínuo.

ENERGIA RENOVÁVEL E GESTÃO DE CARBONO
A expectativa, a cada nível alcançado, é de tornar-se carbono  
neutro e utilizar 100% de energia renovável para a produção.

GESTÃO DA ÁGUA
Os processos são concebidos para considerar a água como um 
recurso valioso a todos os seres vivos. A cada nível, se caminha para 
alcançar um efluente tratado a níveis de água potável.

REPONSABILIDADE SOCIAL
As operações das empresas são projetadas para celebrar todas as 
pessoas e sistemas naturais. Seu progresso é determinado levando 
em consideração o impacto positivo causado às pessoas e ao 
planeta.
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MARCO PARA LA INNOVACIÓN

Com o protocolo de certificação de produtos Cradle to Cradle as empresas podem acelerar a inovação e 
seu reconhecimento pela alta qualidade.

PLANEJA-
MENTO

Visite c2ccertified.org para 
obter maiores informações 
sobre o programa de 
certificação e escolha um 
assistente acreditado que 
avaliará
 as informações 
preliminares de seu 
produto e definirá um 
plano de certificação: 
cronograma, estimativa 
de custo, considerações 
sobre o licenciamento 
da marca, definição 
de responsabilidades 
em relação a todos os 
aspectos de coleta de 
dados e avaliação.

ANÁLISE
Trabalhe em 

conjunto com seu assistente 
para estabelecer o que tem 
no seu produto, como ele 
é feito e o que acontece 
com ele ao final de seu uso. 
Você deverá completar a 
Lista de Materiais (Bill of 
Materiais) de seu produto, 
planos de otimização 
e outros documentos – 
geralmente com acordo de 
sigilo assinado entre seu 
assistente,
 sua empresa e seus 
fornecedores.

AVALIAÇÃO
Seu assistente 

acreditado seguirá as 
diretrizes constantes no 
protocolo de certificação
 para avaliar em detalhe 
a composição dos 
ingredientes que formam o 
produto e seu processo de 
fabricação. Este trabalho 
inclui uma visita ao local de 
montagem/fabricação e a 
finalização de um Relatório 
de Avaliação que será 
submetido
 ao Instituto Cradle to 
Cradle Products Innovation 
para revisão final.

O PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO  
DO PRODUTO

Cradle to Cradle CertifiedCM é uma marca registrada e licenciada ao Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Vertaling?
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Parabéns! Os produtos 
que alcançam os critérios 
recebem a certificação 
Cradle to Cradle conforme 
o nível atingido.
Você será solicitado a 
assinar o Acordo de 
Licenciamento de Uso 
da Marca que orientará 
o uso da marca em seus 
materiais de divulgação 
e marketing. Seu 
produto será adicionado 
ao catálogo online e 
compartilhado com a rede 
do Instituto. A equipe do 
Instituto Cradle do Cradle 
estará a sua disposição 
para auxiliá-lo em suas 
estratégias de marketing.

RENOVA-
ÇÃO

Para que as empresas 
mantenham suas 
certificações, é necessária 
a atualização das 
informações de produto e 
processo,
 assim como a 
demonstração de 
empenho em busca da 
melhoria contínua em 
todas as categorias de 
certificação.

O PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO  
DO PRODUTO

Nós estamos fazendo a diferença e assegurando que aquilo 
que fazemos é benéfico para a biosfera.  |  AVEDA

Estes produtos (certificados) mudaram nossa indústria.  
|  MECHOSYSTEMS

Trabalhar com o programa de certificação Cradle to Cradle nos 
direcionou a considerar todo e qualquer impacto ambiental de 
nosso produto, desde o início até o final de seu ciclo de vida.  
|  SCHOTT 



DESENVOLVIMENTO DE BENCHMARKING

A certificação de produtos Cradle to Cradle é abrangente e rigorosa. 
Requer uma mudança de paradigma nos princípios de como o produto 
é criado, do que ele é feito e qual o seu destino final após o seu uso.

É um sistema de referência para projetistas e fabricantes que leva à 
criação de produtos que redefinem qualidade, beleza e inovação.
Produtos e materiais de todos os setores industriais (com exceção 
da indústria de alimentos e bebidas, porém incluindo a indústria de 
embalagens) são elegíveis à certificação. Desde que o programa iniciou 
em 2005, aproximadamente 200 empresas no mundo todo participaram 
do programa Cradle to Cradle, com milhares de produtos certificados e 
milhões de produtos vendidos.

Existem 5 níveis de 
Certificação do Produto: 
Básico, Bronze, Prata, Ouro 
e Platina, reconhecendo o 
espectro de realizações e 
incentivando a melhoria.
Para ser certificado em 
um determinado nível, 
o produto deve alcançar 
os requisitos mínimos 
exigidos para este nível 
em cada uma das cinco 
categorias.

Este scorecard apresenta 
um produto que recebeu 
certificação nível Prata.



A certificação é o resultado altamente valioso no nosso trabalho que nos ajuda a 
distinguir nossa proposta de valor de mercado.  |  VAN HOUTUM  

Estávamos em busca de uma certificação de produto que demonstrasse o quanto 
nosso produto era seguro ao meio ambiente. Concluímos que o conceito de 
Cradle to Cradle e sua certificação de produtos fizeram um perfeito sentido. 
  |  TAGAWA SANGYO 

Poder dizer que somos Certificados Cradle to CradleCM é um enorme atalho nas 
conversas com clientes e consumidores.  |  ECOVATIVE DESIGN 

O mantra Cradle to Cradle nos deu uma metodologia para … equilibrar um 
compromisso com as pessoas, com o planeta e com os lucros. 
|  BE GREEN PACKAGING

O programa de certificação de produtos Cradle to Cradle fornece uma plataforma 
crítica sobre o quanto os materiais de nossos produtos são seguros para a saúde.  
|  MICRO-PAK 

De um ponto de vista Cradle to Cradle, é preciso entender que os consumidores 
estão exigindo isso. Estamos seriamente alinhados com toda a comunidade de 
arquitetura e design e eles estão demandando neste momento produtos que não 
causem danos.  |  HERMAN MILLER 

Uma reforma fundamental aconteceu em cada aspecto da produção, desde o 
ambiente da fábrica, passando pela eliminação completa de todos os corantes 
e produtos químicos tóxicos até a origem das matérias primas.  |  GESSNER AG  

Melhoria contínua de nosso impacto ambiental e social.  |  SHAW 

Aplicar os princípios do Cradle to Cradle® criou a oportunidade para a inovação, 
permitindo a Gugler, mais uma vez, a oportunidade de ir além com uma proposta 
única de venda – trazendo ao mesmo tempo mudanças positivas ao planeta.   
|  GUGLER*

O lançamento da superfício reciclada Eco by Cosentino tem sido uma história 
de sucesso, não apenas pelos seus benefícios à sociedade… mas também de 
um ponto de vista de negócios.  |  COSENTINO

Nossas certificações são evidências tangíveis do comprometimento ao trabalho 
que nossos colaboradores fazem diariamente. Acima de tudo, aprendemos que 
criar valor sustentável no século 21 não é apenas utilizar menos. É também criar 
mais – mais oportunidades, mais inovação, mais capacidade para mudanças 
positivas.  |  STEELCASE
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SOBRE O CRADLE TO CRADLE
PRODUCTS INNOVATION INSTITUTE

O Cradle to Cradle Products Innovation Institute, uma organização 
sem fins lucrativos, é responsável pela administração do Cradle 
to Cradle Certified Product Standard. Foi criado com o intuito de 
realizar uma nova revolução industrial que transforma a maneira como 
criamos em um elemento positivo para a sociedade, a economia e o 
planeta.

O protocolo de melhoria contínua da qualidade foi doado ao 
Instituto por William McDonough e Michael Braungart após mais de 
20 anos de desenvolvimento com algumas das principais empresas 
líderes de mercado.

O Instituto é administrado por um quadro de diretores 
independentes e tem sua matriz localizada em São Francisco, 
Califórnia.

É financiado por fundações e pessoas físicas que compartilham os 
mesmos valores e expectativas para o futuro. Sua sustentabililidade 
financeira é obtida através de programas de treinamento e taxas de 
certificação e licenciamento.

O apoio inicial foi fornecido pela Nationale Postcode Loterij e pela 
Schmidt Family Foundation, fundada por Wendy e Eric Schmidt.

Puede obtener más información en www.c2ccertified.org

SAN FRANCISCO
Cradle to Cradle Products  
Innovation Institute
221 Main St, Suite 650
San Francisco, CA 94105
United States
+1 415 816 7087
info@c2ccertified.org

AMSTERDAM
Petroleumhavenweg 8
1041 AC, Amsterdam
The Netherlands
+31 6 5246 1128
emea@c2ccertified.org

VENLO
Sint Jansweg 15 / 6N
5928 RC, Venlo
The Netherlands
+31 6 5246 1128
emea@c2ccertified.org


