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O  que  queremos  com  a  

certificação florestal?

�um certificado ?

�um aval para vender melhor ?

�melhorar a imagem institucional ?

�diminuir nosso sentimento de culpa por 

alguns de  nossos  danos ambientais? 

�relacionar-se  melhor  com o meio ambiente  

e  com  as  partes interessadas?

�valorizar a empresa no mercado de ações e 

institucional?

http://www.celso-foelkel.com.br


Certificação  florestal  é coisa  de  

quem  na  empresa?

�do  gerente  florestal ?

�da  área  de  ambiência  da  gerência  florestal ?

�da  área  de  marketing  da  empresa ?

�de alguns �visionários� ou  �sonhadores�?

�de todos na empresa?



Certificação  florestal  é o  que  na  

verdade?

�mais uma  dentre  as  inúmeras ferramentas  de  

gestão?

�uma  barreira  não  tarifária  em  prejuízo  de  

nossas  exportações  de  recursos  naturais?

�algum novo  modismo que logo acabará pois  todos  

estarão  certificados  e  o diferencial  se  esvairá?

�coisa de ambientalista e que só agrega custos à

empresa?

�uma  oportunidade  para  mudar  toda  a  empresa?



Em realidade, conforme as respostas 

dadas anteriormente ...

...encontraremos  diferentes 

razões,  funções e 

oportunidades  para a  

certificação  florestal



A  grande oportunidade que temos e 

ainda não percebemos é que:

A  certificação florestal associada com a gestão ambiental e 

com os conceitos de ecoeficiência pode ser uma das principais 

ferramentas de gestão das empresas florestais, tanto para a 

empresa em si, como para os mercados e comunidades com as 

quais atua e se relaciona.



Implantar um sistema  que  objetiva  a  

sustentabilidade  só para  ter  a  certificação  é

pensar  muito  pobremente

Como  ampliar  esse  escopo?



O  processo  deixa  de  ser político, deixa  de  ser  

marketing-oriented, deixa  de ser coisa  de  meio 

ambiente  e  passa  a  ser  a forma  e  a  cara  

da  empresa  ser,  agir, comercializar, relacionar 

e ser gerenciada...



Tudo  isso  é possível  sim

Basta  querer  fazer - e todos ganham com isso



Seria a Certificação uma nova barreira comercial?

No Brasil e internacionalmente?
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No Brasil e internacionalmente?

Hoje existem políticas públicas em alguns países 

da Europa (Reino Unido, Alemanha, Bélgica, 

Dinamarca, etc.), que determinam que as 

compras públicas de produtos de base florestal 

tenham a certificação como pré-requisito.

O Governo Brasileiro começa a usar seu poder de 

compra para estabelecer requisitos técnicos 

através de licitações, estabelecendo a compra de 

produtos com conformidade avaliada.



Madeira certificada é reconhecida  pelas  Políticas 

Públicas dos Governos da Bélgica, França, Japão, 

Suiça, Nova Zelândia, Reino Unido, etc.

Reconhecimento da madeira certificada em 

compras públicas (�Public procurement�)

Reconhecimento da madeira certificada em 

compras públicas (�Public procurement�)



Reino Unido

Bélgica - Até mesmo se aplicam 

eco-taxas

COMPRAS GOVERNAMENTAISCOMPRAS GOVERNAMENTAIS



 IKEA

 Kingfisher

 Carrefour

 Kimberly Clark

 Migros

 Unilever

 B&Q

 Stora Enso

 WalMart

 Harper Collins

 Argos

 Tesco

 Klabin

 SCA

 Metsaliitto

 Aracruz

Empresa privadas também exigem 

madeira certificada em suas compras

Empresa privadas também exigem 

madeira certificada em suas compras



Seria a Certificação uma nova barreira comercial?

Ou seria uma grande oportunidade, isso sim?

Seria a Certificação uma nova barreira comercial?

Ou seria uma grande oportunidade, isso sim?



O que é certificação florestal ?O que é certificação florestal ?

 Certificação do manejo florestal

 Certificação da cadeia de custódia

É um processo voluntário no qual, a organização

busca  por meio de uma avaliação de terceira 

parte, garantir junto aos clientes e à sociedade,  

que seu produto tem origem em florestas 

manejadas adequadamente, quanto aos 

aspectos ambiental, social e econômico.



Caso a empresa florestal atenda à legislação nacional e acordos 

internacionais, trabalhe com práticas economicamente 

viáveis, ambientalmente corretas e socialmente justas e 

cumpra os critérios, princípios e indicadores das normas sobre 

Manejo Florestal ou Cadeia de Custódia do FSC ou do 

CERFLOR, ela será certificada.

Como funciona a certificação do manejo florestal?Como funciona a certificação do manejo florestal?
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Tem como referência o Processo de Tarapoto e ITTO, 

estabelecendo 5 Princípios:

1. Cumprimento à legislação.

2. Racionalidade no uso dos recursos florestais a 

curto, médio e longo prazo, em busca da sua 

sustentabilidade.

3. Zelo pela diversidade biológica.

4. Respeito às águas, ao solo e ao ar.

5.  Desenvolvimento ambiental, econômico e social 

das regiões onde se insere a atividade florestal.

Princípios das normas de certificação florestalPrincípios das normas de certificação florestal



Verificação da origem da matéria-prima:

Acompanhamento desde recebimento de madeira certificada, até

finalização da produção.

Auditoria:

Atesta que a matéria-prima vem de florestas

certificadas - Necessários pelo menos (por exemplo) 70% de

matéria-prima certificada no produto.

Resultado

O Produto é Certificado

Como funciona a certificação da cadeia de custódia?Como funciona a certificação da cadeia de custódia?



PEFC - Programa para o Reconhecimento dos 

Esquemas de Certificação Florestal (Program 

for the Endorsement of Forest Certification 

Schemes)

FSC - Conselho de Manejo Florestal (Forest 

Stewardship Council)

Sistemas Globais de Certificação FlorestalSistemas Globais de Certificação Florestal



AFCS - Esquema de Certificação Florestal da Austrália 

(Australian Forest Certification Scheme)

CERFLOR - Programa Brasileiro de Certificação 

Florestal

Sistemas Nacionais de Certificação FlorestalSistemas Nacionais de Certificação Florestal

CERTFOR - Esquema de Certificação Florestal do Chile 



CSA-SFM - Programa de Manejo Florestal Sustentável do 

Canadá (Sustainable Forest Management Program)

MTCC - Conselho de Certificação da Madeira da Malásia 

(Malaysian Timber Certification Council)

Sistemas Nacionais de Certificação FlorestalSistemas Nacionais de Certificação Florestal



Reconhecimento Mútuo

Significa que os esquemas de certificação florestal  

estão harmonizados. 

É um acordo multilateral dos esquemas de 

certificação florestal onde os esquemas 

participantes obtêm níveis de requisitos comuns.

Reconhecimento mútuoReconhecimento mútuo



PEFC tem mais de 2/3 

da área total de 

florestas certificadas no 

mundo
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Fonte: 2º semestre/2009

Área de Floresta Certificada por PEFC e FSCÁrea de Floresta Certificada por PEFC e FSC



Produtos florestais certificados



Informações básicas sobre certificação florestal e 

selo verde tipo I em:

Informações básicas sobre certificação florestal e 

selo verde tipo I em:

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_dez09.html#dois


