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Pra que serve a certificação de CoC FSC? 

• Levar a mensagem do Manejo Florestal FSC até o consumidor final; 

 

• Diferenciar os produtos no mercado, garantindo o não envolvimento com 

passivos socioambientais; 

 

• Usar as marcas do FSC para promover os produtos 

 

 

 



O que é Cadeia de Custódia 

• Custódia = posse/guarda do produto 

• Cadeia = sequência de elos, como em uma corrente 

 

• Cadeia de custódia: O caminho feito pelas matérias-primas, materiais 

processados, produtos acabados, e co-produtos, da floresta até o 

consumidor, incluindo cada estágio de processamento, transformação, 

manufatura, armazenamento e transporte, de forma que a evolução até o 

próximo estágio da cadeia de suprimento implica em mudança de 

propriedade dos materiais ou produtos. 

 



Quem precisa se certificar 

• Quem está comprando ou vendendo o produto (posse legal); 

 

ARRANJOS POSSÍVEIS 

• CERTIFICADO FM/COC 
• Baixo nível de processamento 

 

• CERTIFICADO FM/COC + FSC-STD-40-004 
• Alto nível de processamento, compras de matéria prima, mas sob o certificado do manejo 

 

• CERTIFICADO DE COC SEPARADO 
• Quando a gestão não é mais do manejo 



Exemplo de cadeia de custódia da Castanha do Brasil 

Manejo Florestal 
Gestão dos produtores 

CoC 
Sempre que o produto mudar de dono 



O que precisa ser feito para certificar a CoC: 

• Usar matéria prima FSC; 

 

 

• Conseguir separar;  

(se não for alimento ou uso medicinal é possível mistura 

com “material controlado”) 

 

 

• Cumprir a norma FSC-STD-40-004 V3-0; 

 

• Passar por auditoria 

 



Requisitos da norma FSC-STD-40-004 V3-0 

1 – Sistema de Gestão 

• Procedimentos abrangendo todos os requisitos aplicáveis para manter o 

sistema rodando 
• QUEM vai fazer e COMO vai fazer para cumprir cada requisito do padrão.  

 

 

 

 

 

 

 

• Cumprir trabalho legal e SSO (Saúde e Segurança Ocupacional) 
• Colaboradores associados ou registrados 

• Responsável por segurança 

• Treinamentos 

• Uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) 

Treinamento 

Responsável:  
Recursos Humanos 

Todos os responsáveis por alguma etapa da CoC serão treinados pelo 
menos anualmente sobre esse procedimento. Uma lista de presença 
deve ser assinada pelos participantes incluindo nome/ cargo/ data/ 
instrutor/ duração. Se houver integração de novo colaborador ou 
mudança de responsável aplicar o treinamento para essa pessoa; 



2 – Consumo de materiais 

• Garantir que a matéria prima chega certificada; 
• Checar se o fornecedor está com o certificado válido 

• Checar se o produto fornecido está incluso na certificação do fornecedor 

• Verificar documento de compra (nota fiscal, contrato etc.) 





3 – Manuseio de materiais 

• Separação e Identificação 
• Física 

• Tempo 

• Identificação do material 



4 – Registros de materiais e produtos FSC 

• Fator de conversão (quanto perde?) 

• Registros completos de movimentação 
• Entrada 

• Estoques 

• Saídas 

• Relatório de produção resumido 

Mês Estoque 
Inicial 
MP 

Entrada 
MP 

Consumo 
MP 

Estoque 
Final 
MP 

Produção Aproveitamento 
 

Saída 
produto 

Estoque 
produto 

Jan 0 200 100 100 50 50% 40 10 

Fev 100 100 200 0 120 60% 130 0 



5 - Vendas 

• Identificar os documentos de venda como FSC 

• Pode usar a declaração “Produto originário de produtores florestais 

pequenos e/ou comunitários” 

 

Produto XYZ  
FSC 100%    -    IMA-COC-123456 

Declaração FSC Código de Certificação 



7 -  Grupos de Produtos 

• Agrupar produtos parecidos 

• Lista de grupos de produtos 



8 – Sistema de Transferência 

• Sai o que entrou; 

• Não pode misturar; 

• Única forma de usar o selo FSC 100% Comunitário; 

• Obrigatório para produtos da SocioBio que sejam alimentos ou medicinais 

Castanha com casca 
FSC 100% 

Castanha torrada e 
 sem casca 
FSC 100% 



9 e 10 – Sistemas que permitem mistura 

• Sistema de porcentagem permite vender todos os produtos com uma 

declaração X% FSC (X = porcentagem certificada de insumos) 
• Por exemplo, se uma empresa recebe 60% de matéria prima FSC, ela pode vender todos 

seus produtos como “FSC Misto 60%” 

 

• Sistema de créditos funciona como uma conta poupança e permite vender 

uma parte dos produtos como FSC, proporcional às entradas de insumos 

FSC. 
• Por exemplo, se uma empresa recebe 60% de matéria prima FSC, ela pode vender 60% de 

seus produtos como “FSC Crédito Misto” 

 



11 - Rotulagem 

• Pode aplicar o selo FSC e promover os produtos usando a marca do FSC; 

• Só pode rotular ou promover produtos que você possa fazer com FSC; 

• Materiais feitos exclusivamente com matéria prima de comunidades pode 

usar o selo FSC Comunitário; 

 



NÚMEROS DA CERTIFICAÇÃO FSC DE PRODUTOS DA SOCIOBIO 



NÚMEROS DA CERTIFICAÇÃO FSC DE PRODUTOS DA SOCIOBIO 



NÚMEROS DA CERTIFICAÇÃO FSC DE PRODUTOS DA SOCIOBIO 



NÚMEROS DA CERTIFICAÇÃO FSC DE PRODUTOS DA SOCIOBIO 
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