
Em prol do ambiente – 

a pensar no mundo de 
amanhã 



O verde, não é apenas uma cor que está na moda! 
edding – responsabilidade para com o ambiente 

2 

O contributo edding: 



A maior parte dos marcadores edding são recarregáveis 
>> prolonga a vida dos produtos = poupança + proteção ambiente 
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https://www.youtube.com/watch?v=K4LO-bD_LeE&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=K4LO-bD_LeE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=K4LO-bD_LeE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=K4LO-bD_LeE&feature=youtu.be


Linha eco: para uma marcação “ainda mais” amiga do 

ambiente 
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arcadores Flipchart 

Todos os marcadores  

são recarregáveis   

Todos os marcadores da linha EcoLine consistem em pelo menos 90% de material reciclado no geral 

(83% pós-consumo). 

Pelo menos 90% da tampa e do barril são feitos a partir 

de recursos renováveis, como a cana-de-açúcar 

Ponta feita de pelo 

menos 97% de 

material reciclado 

O produto mais respeitador  

do ambiente na sua categoria 
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“Consumo consciente” 

» O consumo “deve” contribuir para a 

sustentabilidade do Planeta, uma 

vez que todo o consumo causa 

impactos (positivos e negativos). 

 

» Ao ter consciência desses impactos 

na hora de escolher “o que 

comprar”, “de quem comprar” e 

definir a forma de usar e excluir o 

que já não serve, o consumidor 

pode aumentar os impactos 

positivos e diminuir os impactos 

negativos. 
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Certificações 
 

ISO 

9001:2000 

Todas as unidades da  

Faber-Castell são  

certificadas com a norma  

ISO 9001:2000 

(garantia de qualidade dos  

processos e produtos) 

EMPRESA AMIGA 

DA CRIANÇA 
Garante que a  

Faber-Castell  não utiliza  
trabalho infantil  

na sua cadeia produtiva 

ISO 14001 
Todas as unidades da  

Faber-Castell possuem  

um sistema de gestão  

ambiental certificado 

(não prejudica o 

meio ambiente) 

INMETRO 
Comprova a segurança de  

produtos destinados ao  

público infantil 

Garantia que a madeira utilizada,  

é obtida de forma renovável e  

sustentada,  

contribuindo para a preservação  

do meio ambiente. 

FSC 
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Pioneira em proteção climática:  
pegada de carbono neutro 

 

» As emissões anuais de CO2 das 

fábricas da Faber-Castell, em todo o 

Mundo, são neutralizadas pelas suas 

florestas no Brasil 

 

» A Faber-Castell compensa 100% de 

toda a emissão do Grupo Faber-

Castell no Mundo 

 

» A Faber-Castell foi certificada pela 

TÜV Rheinland, com base na norma 

internacional ISO 14064, como 

Empresa neutra em emissões de 

carbono 
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Ecologicamente correta 

“Plantar por um futuro melhor, não só árvores, mas também a 

consciencialização de preserver, é a filosofia da Faber-Castell. 

 

Afinal, uma Empresa que atua fortemente na esfera educacional, tem que dar o 

exemplo a ser seguido.” 

   QUALIDADE          SOCIAL       AMBIENTAL + + 
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Ecologicamente correta, em todas as áreas de 
atuação! 
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UM COMPROMISSO COM O CONSUMIDOR 
E COM O MEIO AMBIENTE 


