
EMBALAGENS AMBIENTALMENTE 
MAIS EFICIENTES? 

HOW ENVIRONMENTALLY EFFICIENT 
Is YOuR pACkAgINg? 
REDuCE THE ENVIRONMENTAL IMpACT AND COsT OF YOuR pACkAgINg WHILE IMpROVINg ITs EFFICIENCY

Do you want to reduce the cost and environmental impact of your packaging? Are you are also wondering about 
its efficiency? Is your time and budget limited so you need to base your decision on easy to understand results? 
SGS has the answer! Based on the best global practices and in line with all major international regulations, we 
have developed PEAR (Packaging Eco Assessment Rating) and Ecodesign Diagnosis, two quick, reliable and 
affordable tools to assess both the environmental impact of your packaging and the efficiency of its design.



DIAGNÓSTICO DE ECODESIGN

O Diagnóstico de Ecodesign da SGS é um processo célere que avalia os impactes 
ambientais decorrentes do design das embalagens. Também evidencia o âmbito das 
possibilidades de melhoria em termos de design e tecnologia.
O Diagnóstico de Ecodesign da SGS  considera os seguintes critérios: sistema de 
embalagem do produto, eficiência dimensional, informação e reivindicações, consumo 
e resíduos, reciclagem e eco-participação.
Diagnóstico de Ecodesign: é um estudo conciso que, em poucos dias, permite identificar 
os pontos fortes e fracos da embalagem, assim como sugerir melhorias significativas.

PEAR

PRODUTO E DESIGN

 INFORMAÇÃO E 
REIVINDICAÇÕES

 EFICIÊNCIA 
DIMENSIONAL

FIM DO CICLO 
DE VIDA 

CONSUMO E RESÍDUOS

EMBALAGEM 1
EMBALAGEM 2

PONTO VERDE

Pretende reduzir o custo e o impacte ambiental das suas embalagens? Já colocou questões de eficiência? 
Tem orçamentos e prazos limitados, por isso precisa de dados de fácil compreensão para basear as suas decisões?
A SGS tem a resposta a estas questões! Com base nas melhores práticas globais e em linha com as mais reconhecidas normas 
internacionais, a SGS desenvolveu o Diagnóstico de Ecodesign e a PEAR (Packaging Eco Assessment Rating - Classificação da Eco 
Avaliação das Embalagens). Estas duas ferramentas são rápidas e fiáveis; permitem avaliar o impacte ambiental das embalagens, 
assim como a eficiência do design.

REDUZA O IMPACTE AMBIENTAL E CUSTO DAS EMBALAGENS AO MESMO TEMPO QUE AUMENTA A SUA EFICIÊNCIA.

EXEMPLO DE COMPARAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS DE 2 EMBALAGENS 

EMBALAGEM 2 EMBALAGEM 1  

DIMINUIÇÃO 
DA CAMADA DE 

OZONO 

EUTROFIZAÇÃO 
AQUÁTICA

AQUECIMENTO 
GLOBAL  

CONSUMO DE 
ÁGUA

A PEAR (Packaging Eco Assessment 
Rating - Classificação da Eco Avaliação 
das Embalagens) é uma versão sim-
plificada da avaliação do ciclo de vida 
para as embalagens, que foca as fases 
mais relevantes (produção, transporte, 
utilização, fim da vida), e tira conclusões 
sobre sobre impactes ambientais signifi-
cativos (clima, ar, água, recursos...).
A PEAR é adequada a situações em 
que é preciso de analisar e comparar 
embalagens e cenários diferentes, tomar 
as decisões mais ecológicas ou melhorar 
o perfil ambiental da embalagem.
PEAR: é uma ferramenta de avaliação 
ambiental rápida que reduz os custos 
necessários para uma exaustiva 
Avaliação do Ciclo de Vida.
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SOLUÇÕES SIMPLES PARA RESULTADOS RÁPIDOS
A embalagem não serve apenas para proteger o produto e comunicar a imagem da empresa. Tem que estar de acordo com as normas 
legais, ser eficiente nos custos e cumprir as obrigações de redução do impacte ambiental.
Com a preocupação generalizada sobre o uso excessivo dos recursos naturais do planeta, a questão das embalagens tornou-se impor-
tante para consumidores, ambientalistas, políticos, fabricantes, designers, etc. Logo, as empresas enfrentam o desafio de criar embala-
gens atrativas mas eficientes no design e nos custos, ao mesmo tempo que contemplam a redução dos impactes ambientais.
Como fornecedor de longa data de empresas produtoras e utilizadoras de embalagens, e como responsável pelo desenvolvimento 
de soluções sustentáveis, a SGS comprometeu-se a apresentar soluções específicas para esta questão. Com a PEAR e o galardoado 
Diagnóstico de Ecodesign, duas ferramentas independentes e complementares baseadas em normas oficiais e diretrizes do setor, a 
SGS apoia as empresas a avaliar rápida e minuciosamente a eficiência das suas embalagens, e a identificar áreas de melhoria.

O DIAGNÓSTICO DE ECODESIGN E A PEAR DÃO UMA PERSPETIVA COMPLETA

PORQUÊ A SGS?
O Grupo SGS é a maior organização mundial no domínio da Inspeção, Verificação, Análise e Certificação. 
A SGS desenvolve a sua atividade tendo em conta o cumprimento dos requisitos legais e normas aplicáveis em termos de qualidade, 
segurança e respeitando ao máximo o meio ambiente. Os nossos serviços são completos, exigentes e fidedignos pois são realizados 
por técnicos devidamente qualificados que partilham da experiência internacional do Grupo SGS.
Ao congregar competências especializadas com um profundo conhecimento do mercado, a SGS apresenta soluções que criam valor 
acrescentado, ao mesmo tempo que apoiam as empresas na execução de estratégias de crescimento nacional e internacional.
SGS significa trabalhar com:
•   Total cobertura nacional (Continente e Ilhas);
•   Reconhecimento internacional da Marca SGS;
•   Know-how internacional;
•   Técnicos altamente qualificados;
•   Rapidez e eficiência dos processos;
•   Acompanhamento constante e personalizado;
•   Soluções idealizadas à medida de cada organização e de cada projeto.

COMECE HOJE
Os nossos Gestores de Clientes estão à sua disposição para esclarecer e responder a quaisquer dúvidas e questões.
Contacte-nos e solicite uma proposta!
www.pt.sgs.com
www.sgs.com/sustainableproducts
t.: 707 200 747*
f.: 707 200 329
e.: pt.info@sgs.com
*de seg. a sex. das 8h30 às 18h30

É UTILIZADO PARA AVALIAR

PROPORCIONA 

É UTILIZADO PARA

FERRAMENTA COMPLEMENTAR

•   O DESIGN

•   UMA FERRAMENTA PARA A MELHORIA

•   OTIMIZAR O DESIGN 

•   ADOTAR BOAS PRÁTICAS 

•   DETETAR “OVER-QUALITY” 

•   REDUZIR CUSTOS

•   OS DOIS ESTUDOS SÃO NECESSÁRIOS PARA OBTER UMA BOA PERSPETIVA DA  
PERFORMANCE AMBIENTAL 

•   COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENTES EMBALAGENS, SOB VÁRIOS CRITÉRIOS

•   O IMPACTE AMBIENTAL

•   UMA “FOTOGRAFIA” DO PERFIL AMBIENTAL

•   ESCOLHER A EMBALAGEM COM MENOR 
    IMPACTE AMBIENTAL

•   IDENTIFICAR A MELHOR ARQUITETURA 

•   SABER QUAL É O IMPACTE PRINCIPAL 

DIAGNÓSTICO ECODESIGN PEAR

ANALISAR 
•   PEAR 
•   ECODIAGNÓSTICO 
•   AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA
•   PEGADA DE CARBONO
•   BENCHMARKS
•   ECOEFICIÊNCIA  

MELHORAR
•   SERVIÇOS DE APOIO ECODESIGN 
•   REDUÇÃO DAS EMBALAGENS 
•   ANÁLISE DETALHADA DE PROCESSO E MATERIAIS 
•   REDUÇÃO DE CARBONO
•   COMPENSAÇÃO DE EMISSÕES
•   FORMAÇÃO

COMUNICAR 
•   ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO 
•   DECLARAÇÃO AMBIENTAL
•   REIVINDICAÇÕES AMBIENTAIS
•   SUPORTE PARA ROTULAGEM ECOLÓGICA

SERVIÇOS SGS DE ECODESIGN 
SUSTENTABILIDADE - UM COMPROMISSO PASSO A PASSO
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WWW.SGS.COM
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