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Prefácio 

A “Aliança pela Conservação Florestal e Uso Sustentável” do WWF/Banco Mundial  
“Alliance for Forest Conservation & Sustainable Use” -  Aliança/Alliance), atualmente 
conhecida como “Global Forest Alliance” (Aliança Global para Florestas), foi criada 
em 1997.  Os parceiros — o WWF e o Banco Mundial  — estabeleceram a meta de 200 
milhões de hectares de florestas manejadas de maneira sustentável com certificação 
independente, e para alcançar esta meta estabeleceram um conjunto de critérios que 
devem ser atendidos pelos sistemas de certificação.   Esses critérios foram 
posteriormente consolidados na Política Florestal do Banco Mundial, edição revisada 
em  2004. Os dois parceiros decidiram realizar uma série de trabalhos visando a 
promoção desta meta  — o Banco Mundial por intermédio de empréstimos tanto para o 
país como ao nível do projeto e o WWF por meio de um trabalho com o setor 
empresarial (incluindo o trabalho do  Global Forest & Trade Network). 

As equipes de ambas as organizações enfrentaram dois desafios.  Primeiro, a 
variedade de sistemas de certificação florestal existentes.  Surgindo assim, a 
necessidade de um roteiro comum e sistemático para os gerentes do  WWF e do 
Banco Mundial, visando a avaliação de diferentes sistemas com relação à sua 
aderência aos princípios e requisitos importantes acordados por ambas as 
organizações.  Segundo, as duas organizações individualmente e em conjunto 
prestam assistência técnica e financeira para o desenvolvimento de sistemas de 
certificação, assim como na elaboração de padrões nacionais.  

Este Guia de Avaliação de Certificação Florestal, o Guia (Forest Certification 
Assessment Guide - the Guide) foi então criado para ser utilizado por ambas as 
organizações individualmente ou em conjunto na promoção e desenvolvimento da 
certificação florestal.   Uma versão anterior, conhecida pelo acrônimo "QACC", foi  
concebida em formato de questionário.   Esta versão passou por um processo intenso de 
consulta e teste de campo em vários países da Europa durante os anos de 2004 e 2005. 
Uma equipe de revisores independentes deram uma contribuição valiosa durante esse 
processo de revisão.  Com base nesse feedback e em lições aprendidas, os parceiros da 
Alliance simplificaram e redesenharam totalmente o Guia, estruturando-o a partir de 
programas já existentes como da ISO, e critérios estabelecidos por ambas as 
organizações para manejo florestal sustentável.  

Os parceiros da Alliance estão comprometidos com a incorporação do Guia pelas 
suas respectivas organizações, e em aperfeiçoá-lo com base em experiência na área.   
Embora este Guia tenha sido elaborado para os gerentes do WWF e do Banco 
Mundial, pode vir a ser uma ferramenta útil para outras pessoas ou organizações.  O 
feedback de terceiros fundamentado em sua utilização é bem-vindo. 

Finalmente, a Alliance gostaria de agradecer a todos que contribuíram para o 
desenvolvimento deste Guia.  
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Bruce Cabarle / Gerhard Dieterle 
Co-Diretores da Global Forest Alliance, WWF/Banco Mundial   
Washington, DC 

Julho de 2006 
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INTRODUÇÃO 

Finalidade do Guia  

Este Guia faz parte da “Orientação para Melhoria do Manejo Florestal e Meta de 
Certificação” (Guidance Note for Improved Forest Management & Certification 
Targe)t 1, do WWF/Banco Mundial “Global Forest Alliance” (Aliança Global para 
Florestas), sendo seu principal objetivo “promover a melhoria do manejo florestal por 
meio da adoção de melhores práticas, e inspeção da sua implementação com base em 
uma avaliação de desempenho realizada por organizações independentes. ” O 
princípio da precaução (abordagem precautória) deve orientar todas as decisões 
referentes ao manejo florestal e sua aplicação deve ser verificada através de um 
processo de avaliação independente. 

Com o objetivo de medir o avanço com relação à meta de certificação estipulada, de  
200 milhões de hectares de floresta com certificação confiável até o ano de 2005, a  
“Global Forest Alliance” (Aliança Global para Florestas) desenvolveu uma série de 
princípios gerais que devem ser incorporados nos padrões de manejo florestal 
(Requisitos da Aliança Global para Florestas para o Conteúdo de Padrões de 
Certificação de Manejo Florestal  - Global Forest Alliance Requirements for the 
Content of Forest Management Certification Standards –) e devem regular a 
implementação de sistemas de certificação (Critérios da Aliança Global para as 
Florestas para Operação de Sistemas de Certificação - Global Forest Alliance Criteria 
for the Operation of Certification Systems/Schemes). 

A Global Forest Alliance acredita que os pontos abaixo citados devem ser incluídos 
em todos os padrões de melhoria de manejo florestal 2: 

 Respeito à legislação vigente 

 Respeito pelos direitos de posse e uso  

 Respeito pelos direitos dos povos indígenas  

 Respeito pela relações comunitárias 

 Respeito pelos direitos dos trabalhadores 

 Aproveitamento dos múltiplos benefícios da floresta  

 Avaliação e minimização do impacto ambiental  

 Manutenção de áreas florestais críticas  

 Instruções específicas para plantações.  

                                                 
 1 WB/WWF Alliance, Maio 2003: Questionnaire for Assessing the Comprehensiveness of 
Certification Schemes/Systems (QACC)(Questionário para Avaliação da Completa Abrangência 
dos Sistemas de Certificação) 

 2 Observação: Os requisitos da Global Forest Alliance são parcialmente provenientes da 
Política Operacional do Banco Mundial sobre Florestas (“The World Bank Operational 
Manual”, Políticas Operacionais OP 4.36 Florestas, Agosto de 2004, parág. 10). 
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 Implementação de uma plano de manejo 

 Monitoramento e avaliação eficientes 

Além disso, os sistemas de certificação para inspeção independente de melhorias no 
manejo florestal devem fundamentar-se nos seguintes critérios:   

 Compatibilidade com  roteiros internacionais para  certificação,  
credenciamento e elaboração de padrões  

 Compatibilidade com princípios globais aplicáveis que representem 
de forma equilibrada os aspectos econômicos, ecológicos e jurídicos 
do manejo florestal, e que atendam aos requisitos da Global Forest 
Alliance 

 Participação expressiva e igualitária de todas as partes interessadas 
(stakeholder groups) na governança e na elaboração de padrões   

 Barreiras comerciais desnecessárias são evitadas   

 Padrões de desempenho objetivos e mensuráveis adaptados às 
condições locais  

 Decisões livres de conflitos de interesse  

 Transparência nas tomadas de decisão e na divulgação ao público 
(relatório público) 

 Avaliação confiável e independente do desempenho do manejo 
florestal e da cadeia de custódia  

 Promoção da melhoria continuada do manejo florestal 

 Acessível e com relação custo-benefício eficiente para todas as 
partes  

 Participação voluntária  

Os elementos dos sistemas de certificação descritos neste documento têm o objetivo 
de fornecer à Global Forest Alliance um roteiro consistente para avaliação de 
sistemas de certificação com base em princípios gerais, e de fundamentar o  
monitoramento do avanço em direção às metas de certificação da Alliance. 

Embora este guia tenha sido concebido para ser utilizado pela Alliance, suas outras 
possíveis aplicações podem ser:  

 Auxiliar o WWF e o Banco Mundial a fornecerem orientação na 
elaboração de padrões  nacionais e pareceres para órgãos 
governamentais e empresas,  

 Fornecer um roteiro para uma inspeção transparente e periódica de 
sistemas de certificação,  

 Servir como ferramenta diagnóstica para o WWF e o Banco Mundial 
identificarem e concentrarem esforços de capacitação visando o 
fortalecimento de sistemas de certificação,  
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 Fornecer assistência ao Banco Mundial na avaliação de operações 
florestais  (silvicultura e colheita) , e  

 Auxiliar o WWF/GFTN a orientar os membros do GFTN e de outras 
partes interessadas acerca de sistemas de certificação confiáveis.   

Desenvolvimento 

A primeira versão deste guia foi desenvolvida com base em um workshop realizado 
em 1999 na forma de questionário.  O Questionário para Avaliação da Completa 
Abrangência dos Sistemas de Certificação (Questionnaire for the Assessment of the 
Comprehensiveness of Certification Schemes/Systems - QACC) foi revisado várias 
vezes como resultado de intensa consulta externa às partes interessadas seguida de 
uma revisão interna com opiniões/pareceres de vários especialistas da área.   Foi 
realizado um teste de campo no início de 2005, no qual uma primeira versão do Guia 
foi aplicada a sistemas em funcionamento em 12 países da Europa.   Um grupo de 
peritos em certificação e avaliação analisou a metodologia e os resultados desse teste.  
Suas conclusões forneceram informações preliminares sobre as principais diferenças 
e semelhanças entre sistemas de avaliação, assim como recomendações importantes 
para o posterior desenvolvimento deste Guia.   

Após análise das propostas, foram tomados os seguintes passos até se alcançar a 
versão atual deste Guia:  

 Melhorou-se a clareza e a consistência dos requisitos da Global 
Forest Alliance referentes aos Padrões de Certificação de Manejo 
Florestal, e dos Critérios da Global Forest Alliance para a Operação 
de Sistemas de Certificação.  

 Agrupou-se elementos identificados em conjuntos de acordo com os 
critérios da Alliance de forma a destacar suas relações (links).   

 Reduziu-se a complexidade do Guia levando-se em consideração os 
resultados dos roteiros internacionais existentes para avaliação de 
sistemas de certificação (vide anexo 1). 

 Retirou-se questões repetitivas ou que não estivessem claramente 
relacionadas aos Critérios Revisados da Alliance. 

Além dessas revisões, o Guia recebeu um novo nome, Guia de Avaliação para 
Certificação Florestal, o Guia (Forest Certification Assessment Guide - the 
Guide). 

Sobre o uso deste Guia 

A avaliação de sistemas de certificação é uma tarefa complexa.  Os requisitos básicos 
para utilização deste Guia por qualquer equipe são: conhecimento prático e 
experiência em certificação florestal, preferencialmente com treinamento formal em 
auditoria, e um profundo conhecimento de sistemas internacionais de avaliação de 
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conformidade e certificação.  Além disso, a tarefa exige da equipe uma considerável 
capacidade crítica no uso desta ferramenta.  

O Guia basicamente define um sistema de certificação ideal.  Embora provavelmente 
nenhum sistema de certificação de manejo florestal atenda completamente a todos os 
critérios, ao utilizar este roteiro, as equipes de auditores poderão organizar e analisar 
as informações de forma a alcançarem um parecer sólido e consistente sobre um dado 
sistema de certificação.   

A metodologia para avaliação de um sistema de certificação é parecida com a 
utilizada em certificação de florestas, onde os auditores preenchem um “checklist” 
(lista ordenada) de indicadores para decidirem se o sistema de manejo florestal 
atende a determinados critérios.  

As partes constituintes deste Guia podem ser aplicadas a um ou mais dos 
componentes de certificação a seguir:  

Governança/Gestão do Sistema — mecanismos por meio dos 
quais os requisitos referentes ao sistema são estabelecidos.  

 

Padronização — o padrão acordado para avaliar o manejo 
florestal e o processo de desenvolvimento deste padrão.  

 

Credenciamento —procedimento por meio do qual um órgão  
competente  reconhece formalmente que uma instituição ou pessoa 
física está habilitada a realizar determinadas atividades. 

 

Certificação —avaliação de manejo florestal de acordo com 
padrões, e emissão de um certificado.  

 

© WWF-Canon / André BÄRTSCHI

O Guia leva em consideração os padrões 
existentes para avaliação de conformidade, 
certificação, credenciamento , e elaboração 
de padrões  por organizações internacionais 
como a Organização Internacional para 
Padronização (International Organization for 
Standardization -ISO) ou a Aliança 
Internacional de Credenciamento e Selo 
Social e Ambiental (International Social and 
Environmental Accreditation and Labelling 
Alliance- ISEAL) (vide anexo 1 para mais 
detalhes).  Neste documento, os elementos para uma certificação confiável, que tenha 
credibilidade, são fundamentados nessas normas e padrões internacionais.  No entanto, 
como os roteiros internacionais não abordam a certificação de manejo florestal em toda 
sua complexidade, a Alliance incluiu elementos complementares para a avaliação da 
conformidade dos sistemas incluindo os requisitos e critérios da Global Forest Alliance.  
Quando possível, a Alliance também utiliza roteiros de monitoramento já existentes para 
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inspeção da implementação desses padrões visando a avaliação de sistemas de 
certificação.   

O Guia é constituído de três partes.  A primeira parte avalia sistemas em relação aos 
requisitos básicos conforme descritos nas normas e padrões internacionais.  A 
segunda parte fornece informações acerca de aspectos complementares do conteúdo 
dos padrões e dos procedimentos usados na elaboração de padrões .  A terceira parte 
enfoca aspectos operacionais dos sistemas de certificação e inclui determinados  
elementos identificados pela Global Forest Alliance como sendo essenciais para a 
credibilidade da certificação de manejo florestal.  

Este Guia auxilia a inspeção da completa abrangência  de um sistema, por meio de 
uma série de conjuntos de exigências sendo que cada conjunto encontra-se 
relacionado a um critério da Global Forest Alliance.  No caso de alguns dos critérios,  
foram desenvolvidos vários conjuntos de elementos para que todas as questões 
relevantes possam ser abordadas. Alguns critérios não possuem elementos 
complementares, pois são considerados satisfatórios à medida que for constatado que 
o sistema encontra-se em conformidade com procedimentos internacionais para 
certificação, credenciamento , e elaboração de padrões  (vide critério 1; e também 
anexo 1).  A introdução de cada conjunto de exigências vem acompanhada de um 
histórico e uma justificativa que permeiam o critério.  Também descreve quais os 
aspectos do critério estão contidos em normas e padrões internacionais e 
considerados suficientemente avaliados pelos seus respectivos mecanismos de 
vigilância.   

Este Guia foi criado para avaliar tanto sistemas/esquemas unitários como sistemas 
completos.   Alguns sistemas e programas aprovam, reconhecem e/ou credenciam 
sistemas unitários, como por exemplo, o “Programa para Reconhecimento dos 
Esquemas de Certificação Florestal” (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes - PEFC) ou o  Conselho de Manejo Florestal  (Forest 
Stewardship Council - FSC).  Os sistemas unitários não participam de sistemas mais 
abrangentes, embora a tendência atual seja que muitos esquemas unitários comecem 
a aderir às exigências e mecanismos aplicados a sistemas internacionais mais 
abrangentes do tipo guarda-chuva.  Por razões práticas, se um sistema unitário (um 
esquema) pertence a um sistema maior, o último deve ser avaliado em primeiro lugar, 
pois se o sistema atender aos requisitos e critérios da Global Forest Alliance, todos os 
esquemas abaixo dele também deverão ser aceitos.  No entanto, mesmo que um 
sistema não satisfaça aos requisitos da Alliance, os esquemas/sistemas unitários 
pertencentes a este sistema podem ter exigências ainda maiores que o sistema guarda-
chuva, atendendo assim aos requisitos da Alliance.  Portanto, o Guia pode ser 
aplicado a sistemas/esquemas individuais mesmo se o sistema maior não tenha sido 
bem sucedido na avaliação preliminar.  Os sistemas unitários devem ser avaliados de 
acordo com seu próprio escopo, isto é, dentro da sua área geográfica de atuação.  
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PARTE 1 
Conformidade com Normas e Padrões 
Internacionais  

Critério 1— Conformidade com roteiros 
internacionais para certificação, 
credenciamento, e elaboração de padrões  

1.1 Certificação e credenciamento  

Histórico e Justificativa: O processo de certificação e de credenciamento, 
inclusive a avaliação de conformidade são regulados por normas internacionais 
elaboradas de acordo com a ISO.  Com o objetivo de monitorar a conformidade com 
esses padrões, instituições credenciadoras supervisionam o trabalho de organizações 
certificadoras.  Além disso, organizações internacionais do tipo guarda-chuva como o 
“International Accreditation Fórum” e a ISEAL Alliance detalham e implementam 
procedimentos de monitoramento de instituições credenciadoras conforme normas 
internacionais.  

Os parceiros da Global Forest Alliance pressupõem que as normas internacionais e seu 
monitoramento por organizações internacionais do tipo guarda-chuva garantem os 
princípios essenciais de uma avaliação independente e confiável.  Esta orientação está 
de acordo com padrões amplamente aceitos, diretrizes, e seus mecanismos de 
monitoramento;  no entanto, os parceiros da Alliance reconhecem a necessidade de 
elementos complementares que abordem aspectos econômicos, ecológicos e sociais da 
certificação de manejo florestal.  

1.2 Procedimentos de elaboração de padrões   

Histórico e Justificativa: O guia “ISO  59” 3 e, principalmente, o acordo 
da Organização Mundial de Comércio (OMC) sobre Barreiras Técnicas ao Comércio  
“World Trade Organization’s Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT)” 4, 
incluem normas que regulam procedimentos internacionalmente aceitos para a 
elaboração de padrões.  Esses documentos enfocam os impactos desses padrões no 
comércio e as medidas apropriadas para minimizar as possíveis barreiras comerciais 
resultantes dessa padronização.  A “International Social and Environmental 
Accreditation and Labelling (ISEAL) Alliance”  incorporou as normas da OMC e da  
ISO em um “Código de Boas Práticas para a Elaboração de Padrões Sociais e 
Ambientais” (Code of Good Practice for Setting Social and Environmental 

                                                 
 3 ISO/IEC (1994): ISO Guide 59, Code of Good Practice for Standardization (Código de Boas 

Práticas para a Elaboração de Padrões Sociais e Ambientais), Genebra. 
 4 WTO: Agreement on Technical Barriers to Trade (Organização Mundial de Comércio 

(OMC:Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio), Anexo 3, Code of Good Practice for 
the Preparation, Adoption and Application of Standards (Código de Boas Práticas para 
Elaboração, Adoção e Aplicação de Padrões). 
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Standards), que fornece orientação complementar sobre a aplicação dessas normas na 
elaboração de padrões nas áreas ambiental e social.  As seguintes questões, 
importantes para a Global Forest Alliance, ficam contempladas quando as 
organizações que desenvolvem os padrões seguem as normas estabelecidas no código 
da ISEAL: 

 Harmonização com outras organizações que desenvolvem padrões  

 Utilização de princípios e critérios internacionais como base para 
padrões nacionais  

 Procedimentos para consulta e divulgação  

 Com o intuito de fornecer uma base confiável para uma deliberação, 
os parceiros da Global Forest Alliance enfatizam o uso de 
mecanismos de vigilância já existentes para o controle de atividades 
relacionadas ao esquema do manejo florestal que está sendo 
avaliado.   Os parceiros da Alliance não consideram o 
credenciamento ou o reconhecimento mútuo como sendo suficiente 
para outros escopos além do manejo florestal, e para que os padrões 
do esquema em avaliação sejam suficientes.  Portanto, os itens 
relacionados neste critério enfocam o escopo de credenciamento e a 
participação da instituição credenciadora e da elaboradora de padrões 
em organizações adequadas de vigilância e monitoramento.  Na 
ausência dos mecanismos supracitados de monitoramento e  
vigilância, o esquema/sistema poderá comprovar sua conformidade 
com os padrões ISO e ISEAL de outras maneiras.  

Requisitos b. A instituição credenciadora é afiliada 
a uma organização de credenciamento 
internacional (aliança/forum) como, por 
exemplo, o “International Accreditation 
Fórum” (IAF; iaf.org) ou a  
“International Social and Environmental 
Accreditation and Labelling Alliance – 
ISEAL”; isealalliance.org). 

c. O monitoramento e a vigilância 
realizados pelas organizações citadas 
no item a cobrem as atividades de 
credenciamento na área de manejo 
florestal. 

d. Todas as organizações certificadoras 
são credenciadas com base nas 
atividades realizadas relacionadas ao 
sistema/esquema de certificação de 
manejo florestal que está sendo 
avaliado.   

e. O Credenciamento exige conformidade com 
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 5  os seguintes Guias: “Guia ISO” 62,  65,
6  7 ou 66.  

f. As organizações elaboradoras de padrões 
são afiliadas à ISEAL Alliance. 

                                                 
 5 ISO/IEC Guide 62 (1996): General Requirements for Bodies Operating Assessment and 

Certification/Registration of Quality Systems (Requisitos Gerais para Organizações que 
Executam Avaliação e Certificação / Registro de Sistemas da Qualidade), Genebra. 

 6 ISO/IEC Guide 65 (1996): General Requirements for Bodies Operating Product 
Certification Systems (Requisitos Gerais para Organizações que Operam Sistemas de 
Certificação de Produtos), Genebra. 

 7 ISO/IEC Guide 66 (1996): General Requirements for Bodies Operating Assessment and 
Certification/Registration of Environmental Management Systems (Requisitos Gerais para 
Organizações que Executam Avaliação e Certificação / Registro de Sistemas de Gestão 
Ambiental), Genebra. 
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Orientação Item a— A afiliação ao IAF ou à ISEAL 

deve ser na condição de instituição 
credenciadora ou elaboradora de padrões, 
respectivamente.  Existem outras formas 
de afiliação a essas organizações, porém 
não exigem conformidade com requisitos 

 8relevantes (ISO 17011 , Código da ISEAL 
de “Boas Práticas para a Elaboração  de 

 9Padrões  Sociais e Ambientais” ) 

Item b— As Instituições internacionais, 
em caso de reconhecimento mútuo, 
geralmente limitam  seus serviços a 
determinados escopos, como por exemplo, 
certificação de gestão da qualidade ou 
certificação de gestão ambiental.  Assim, 
o monitoramento e a vigilância devem ser 
avaliados caso as atividades da 
instituição credenciadora na área de 
certificação de manejo florestal sejam de 
fato contempladas por organizações 
internacionais do tipo guarda-chuva.  

Item c—É importante avaliar se as 
organizações certificadoras são 
credenciadas com base nas atividades 
realizadas na área de manejo florestal e 
para aquele determinado esquema de 
certificação. O Credenciamento para ISO 
14001 ou ISO 9000 não é suficiente.  

Item d—Alternativamente, um  sistema de 
certificação pode comprovar conformidade 
com os documentos supracitados (ISO 
17011; ISO Guia 62, 65, e 66; e Código de 
Boas Práticas da ISEAL) de outras 
maneiras. Neste caso os elementos do 
sistema de certificação devem ser 
avaliados de acordo com os requisitos 
especificados no próprio sistema.  

                                                 
 8 ISO/IEC 17011:2004, Conformity Assessment — General Requirements for Accreditation 

Bodies Accrediting Conformity Assessment Bodies (Verificação de Conformidade - 
Requisitos Gerais para Instituições Credenciadoras que Credenciam Organizações que 
Verificam a Conformidade), Genebra. 

 9 ISEAL (2004): ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental 
Standards (Código da ISEAL de “Boas Práticas para a Elaboração  de Padrões  Sociais e 
Ambientais), Bonn. 
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Escopo da Credenciamento, certificação, 
avaliação  padronização 
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PARTE  2 
Padrões e o Processo de Elaboração de 
Padrões  

Critério 2— Compatíveis com princípios 
globalmente aplicáveis que representem de 
forma equilibrada os aspectos econômicos, 
ecológicos e jurídicos do manejo florestal e 
que atendam aos requisitos da Global Forest 
Alliance 

Histórico e Justificativa: O objetivo da Global Forest Alliance é promover 
a melhoria do manejo florestal adotando as melhores práticas internacionalmente 
reconhecidas.   Assim sendo, os parceiros da 
Alliance acreditam que os princípios abaixo 
descritos devem ser incluídos em todos os 
padrões de manejo florestal . 

© WWF-Canon / James FRANKHAM 

Embora ainda existam controvérsias acerca 
dos detalhes do processo de avaliação de 
manejo florestal, há uma ampla 
concordância quanto aos elementos 
essenciais na diferenciação dos vários níveis 
de desempenho das práticas de manejo 
florestal.   Após alguns anos em consulta, 
como parte do processo de revisão de suas políticas, o  Banco Mundial  elaborou um 
roteiro para padrões de manejo florestal, levando em consideração o debate 
internacional sobre manejo florestal sustentável  10.  Os itens listados resultam deste 
processo, porém fornecem detalhes complementares para se obter uma interpretação 
mais coerente e uma maior vinculação entre a avaliação de sistemas e os princípios da 
Alliance referentes ao manejo florestal sustentável . 

Requisitos a. Respeito à legislação vigente.  O 
esquema/sistema exige que o manejo 
florestal respeite todas as leis 
aplicáveis do país onde ocorrem as 
operações florestais, os tratados 
internacionais e os acordos assinados por 

                                                 
 10 The World Bank Operational Manual, Operational Policies OP 4.36 Forests, (Manual 

Operacional do Banco Mundial, Políticas Operacionais, OP 4.36 Florestas) Novembro 2002, 
parág.10. 

11 



Guia de Avaliação para Certificação Florestal  

este país.  

b. Respeito pelos direitos de posse e uso. O 
esquema/sistema  exige respeito por 
qualquer direito legalmente documentado 
ou costumário de uso e de posse da terra.  

c. Respeito pelos direitos dos povos 
indígenas. O esquema/sistema  exige de 
forma explícita respeito pelos direitos 
legais ou costumários dos povos indígenas 
de possuir, usar e/ou manejar suas 
terras, territórios e recursos.  

d. Respeito pelas relações comunitárias. O 
esquema/sistema  exige de forma explícita 
o reconhecimento e respeito pelos 
direitos das comunidades, assim como a 
manutenção ou melhoria do bem estar 
social e econômico de longo prazo das 
comunidades locais.  

e. Respeito pelos direitos dos 
trabalhadores. O esquema/sistema  exige 
de forma explícita o reconhecimento e 
respeito pelos direitos dos trabalhadores 
florestais.  

f. Aproveitamento dos múltiplos benefícios 
da floresta. O esquema/sistema  exige de 
forma explícita sistemas de gestão que 
incentivem o uso eficiente do múltiplos 
produtos e serviços da floresta para 

                                                                                                                                                       
 11 The World Bank Operational Manual, Operational Policies OP 4.09, Pest Management, 
(Manual Operacional do Banco Mundial, Políticas Operacionais OP 4.09, Manejo de Pragas) 
Janeiro 1998;  
OP 4.10, Indigenous Peoples (Povos Indígenas), Janeiro 2005; OP 4.04, Natural Habitats 
(Habitats Naturais), Junho 2005. 

 WWF-FFL Policy on High Conservation Value Forests (Política sobre Florestas de Alto 
Valor de Conservação), Março 2002; WWF-FFL Policy on Forest Management Outside Protected 
Areas (Política sobre Manejo Florestal fora das Áreas Protegidas), Julho 2002; WWF-FFL 
Policy on Forest (Landscape) Restoration (Política sobre Restauração de Florestas 
(Paisagens), Janeiro 2005; WWF-FFL Policy on Forest Conversion (Política sobre Conversão 
de Florestas), Fevereiro 2002. 

 12 O conceito de “áreas florestais críticas” (critical forest areas) encontra-se descrito 
na política do Banco Mundial OP 4.36, Florestas. Sua definição tem origem no termo 
“habitats naturais críticos” conforme descrito na política do Banco Mundial OP 4.04, 
Habitats Naturais. A relação com o conceito mais amplamente utilizado “Florestas de Alto 
Valor de Conservação” (high conservation value forests)está sendo investigada.  Será 
preparado um documento esclarecendo este tema junto com o material a ser lançado em 
breve “World Bank Sourcebook on Forests” (Fonte de Referência sobre Florestas do Banco 
Mundial). 

 13 The World Bank Operational Manual, Operational Policies OP 4.04, Natural Habitats, 
Annex A, Definitions, (Manual Operacional do Banco Mundial, Políticas Operacionais OP 
4.04, Habitats Naturais, Anexo A, Definições), Junho 2001.  
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assegurar a viabilidade econômica e 
promover uma série de serviços ambientais 
e sociais.  

g. Avaliação e minimização do impacto 
ambiental. O esquema/sistema  exige de 
forma explícita que os sistemas de gestão 
verifiquem e administrem os impactos 
ambientais (inclusive  questões abordadas 
tanto em políticas do Banco Mundial como 

11do WWF ) com o objetivo de conservar a 
diversidade biológica e seus valores 
relacionados, os recursos hídricos, o 
solo, e os ecossistemas e paisagens 
frágeis e singulares. 

h. Manutenção de áreas florestais críticas e 
12seus habitats naturais . O 

esquema/sistema  exige de forma explícita 
que as práticas florestais preservem 
áreas florestas críticas e outros 
valiosos habitats naturais afetados por 
essas práticas. 

i. Instruções específicas para plantio. O 
esquema/sistema inclui requisitos 
adequados e específicos para garantir que 
a prática de plantio não resulte em 

 conversão de valiosos habitats naturais
13. 

j. Implementação do plano de manejo. O 
esquema/sistema  exige um planejamento 
efetivo do manejo florestal mediante um 
plano de manejo  completo e atualizado, e 
apropriado à escala e à intensidade de 
suas operações. O esquema/sistema  exige 
de forma explícita que este planejamento 
inclua indicadores claros e consistentes 
para melhoria continuada e descrições dos 
meios para se alcançar esses objetivos.  

k. Monitoramento e avaliação efetivos.  O 
esquema/sistema exige de forma explícita 
a utilização de sistemas de monitoramento 
apropriados à escala e à intensidades das 
operações de manejo visando a avaliação 
das condições da floresta, o rendimento 
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dos produtos florestais, a cadeia de 
custódia (quando relevante), as 
atividades de manejo e seus impactos 
sociais e ambientais. 

Orientação Itens c e d— Os padrões devem exigir a 
proteção dos direitos do povos indígenas e 
das comunidades locais quando forem 
utilizados seus conhecimentos tradicionais 
ou a diversidade biológica da qual eles 

 14tradicionalmente dependem.  O padrão deve 
incluir referências aos direitos dos povos 
indígenas e comunidades locais com relação 
à posse, uso costumário e locais de 
especial significado cultural e religioso 
para esses povos. 

Item e— Os padrões devem, no mínimo, 
atender aos requisitos fundamentais da 
“Organização Internacional de Trabalho” 
(International Labour Organization - ILO) 
descritos na “Declaração sobre Princípios 
Fundamentais e Direitos do Trabalho” 
(Declaration on Fundamental Principles and 

 15Rights at Work).

Item k— Os padrões devem exigir que os 
resultados do monitoramento sejam levados em 
consideração durante as revisões do 
planejamento.  

                                                 
 14 O requisitos da ILO “International Labour Organization” (Organização Internacional de 

Trabalho) descritos na “Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work” 
(Declaração sobre Princípios Fundamentais e Direitos do Trabalho) referentes aos povos 
indígenas e comunidades locais são os seguintes:  

• Proteção e incentivo do uso costumário de recursos biológicos de acordo com práticas culturais tradicionais 
(Artigo 10, c)  

• Uso de recursos biológicos e conhecimentos indígenas tradicionais mediante consulta prévia informada das 
partes contratantes  (Artigo 15 (5)) 

• Distribuição equitativa dos benefícios advindos do uso de recursos biológicos naturais (Artigo 15 (7)) 
• Repatriação de informação obtida por intermédio do conhecimento indígena e tradicional. (Artigo 17 (2) 

 15 A “Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work” (Declaração sobre 
Princípios Fundamentais e Direitos do Trabalho) da ILO foi adotada em 1998. Todos os 
membros da ILO têm a obrigação de respeitar determinados princípios básicos, mesmo que 
seus acordos individuais não tenham sido aprovados. Esses princípios são os seguintes: 

• Liberdade de associação e direito a organização e negociação de maneira coletiva (C 
87 e 98) 

• Eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório (C 29 e 105) 

• Erradicação do trabalho infantil (C 138 e 182) 

• Eliminação de discriminação relacionada a emprego ou ocupação (C 100 e 111) 
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Escopo da Padronização 
avaliação 
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Critério 3 — Participação expressiva e 
igualitária de todas as principais partes 
interessadas na governança e na elaboração 
de padrões   

Histórico e Justificativa: É amplamente reconhecido que o 
desenvolvimento sustentável deve ser fundamentado em processos de tomada de 
decisão com base consensual que abranjam uma gama de interesses diversos, 
relevantes ao assunto em questão.   Além disso, a comunidade internacional 
considera a participação equilibrada nas tomadas de decisão uma ferramenta 
adequada na prevenção de desenvolvimento de barreiras comerciais desnecessárias e 
indesejáveis no âmbito internacional resultantes da padronização.  Todos as diretrizes 
aplicáveis no âmbito internacional especificam normas que enfatizam este princípio.   

Os parceiros da Global Forest Alliance adotam essas normas especificando alguns 
dos mecanismos que devem regular os processos de elaboração de padrões  para 
certificação de manejo florestal, incluindo orientações que enfatizam a importância 
da participação das partes interessadas no processo.   As políticas gerais das duas 
organizações parceiras consideram as instruções descritas abaixo importantes pré-
requisitos para o estabelecimento de procedimentos de participação das partes 
interessadas, tanto no âmbito nacional como na gestão do sistema.   

Requisito Participação efetiva das partes 
interessadas (stakeholder groups) 

a. As partes interessadas importantes 
(Relevant stakeholder groups) (vide 
anexo 2 checklist) foram 
oficialmente convidadas a participar 
do processo.  

b. As partes interessadas importantes 
(vide anexo 2 checklist) 
participaram de forma significativa.  

c. Existe um procedimento para se obter 
o envolvimento dos principais grupos 
de interesse (major stakeholder 
groups), caso sua participação não 
tenha sido significativa.   

d. Existem documentos por escrito 
disponíveis para auxiliar no esforço 
de incluir as partes interessadas, e 
em como lidar com as questões 
colocadas pelas partes interessadas.  

16 
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Procedimentos para tomadas de decisão 
equilibradas  

e. O processo de tomada de decisão 
busca consenso junto às partes 
interessadas importantes(relevant 
stakeholder groups).  

f. Existem procedimentos para se 
alcançar uma decisão equilibrada 
caso não se consiga o consenso.  
Esses procedimentos têm os seguintes 
objetivos:  

Assegurar que nenhuma das principais 
partes interessadas domine ou se 
deixe dominar durante o processo 
de tomada de decisão.  

Estabelecer um sistema de votação 
que evite que interesses 
ambientais, sociais ou econômicos 
importantes sejam anulados. 

Incluir um mecanismo que evite 
tomadas de decisão na ausência do 
representante de qualquer um dos 
principais grupos de interesse.   

Orientação Item a— Definição dos termos Partes 
interessadas Importantes (relevant 
stakeholder groups) e principais 
grupos de interesse (major interest 
groups): 

As seguintes partes interessadas 
importantes devem estar representadas 
durante o processo de elaboração de 
padrões  e na gestão do 
esquema/sistema de certificação : 

Donos da floresta, inclusive agências 
 16governamentais  e/ou 

representantes de suas associações  

Fabricantes de produtos, 

                                                 
 16Normalmente os órgãos governamentais não participam da elaboração de padrões 
voluntários, pois esta atividade pode conflitar com suas obrigações nos processos 
legislativos.  No entanto, como são importantes proprietários de florestas, eles 
podem vir a participar de tais processos.   

17 
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distribuidores, revendedores  

Cientistas / instituições científicas  

Organizações ambientalistas não-
governamentais (ONGs), Organizações 
sociais não-governamentais (ONGs)   
(por exemplo, sindicatos de 
trabalhadores e associações de 
consumidores) 

Representantes dos povos indígenas  

Os principais grupos de interesse estão 
divididos em interesses econômicos, 
sociais, e ecológicos e são 
importantes na tomada de decisão em 
caso de ausência de consenso. 

Item b— As ONGs que estiverem 
participando do processo de elaboração 
de padrões e da governança devem: 

Representar de forma legítima os 
respectivos interesses de seu grupo  

Assegurar que os representantes 
prestem contas aos integrantes de 
suas organizações  

Ter experiência comprovada sobre o 
assunto em questão.  

Ser um grupo interessado e estar sendo 
afetado pelo sistema de certificação 

Ter uma ampla base de afiliação  

Escopo da Governança, elaboração de padrões   
avaliação 
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Critério 4 — Barreiras comerciais 
desnecessárias são evitadas  

Os parceiros da Global Forest Alliance consideram as disposições descritas no código 
da ISEAL apropriadas para se evitar barreiras comerciais (vide também critério 1), 
inclusive o requisito referente aos padrões nacionais que devem ser fundamentados 
em princípios e critérios internacionais.   

Critério 5 — Padrões de desempenho objetivos 
e mensuráveis adaptados às condições locais  

Histórico e Justificativa: Os parceiros da Global Forest Alliance 
consideram a certificação um meio de 
assegurar que o manejo florestal atinja o 
nível de desempenho exigido pelo padrão.    
Este nível deve ser quantificado mediante a 
utilização de indicadores consistentes e 
reaplicáveis num esforço para se reduzir a 
subjetividade da tomada de decisão.      

© WWF-Canon / WWF-Switzerland/A. della 

Embora a conformidade com os padrões 
exija operações certificadas na 
implementação de sistemas de manejo 
apropriados, a Global Forest Alliance usa  
padrões de desempenho como referência com o objetivo de obter uma avaliação de 
conformidade comparável e confiável.   

Levando-se em consideração a enorme quantidade de diferentes condições de manejo 
florestal em termos econômicos, sociais e ecológicos, os padrões desta área devem 
ser desenvolvidos observando-se a necessidade de adaptação dos requisitos às 
condições locais  prevalentes no país ou nas regiões onde são aplicados.   Com o 
intuito de atender aos requisitos importantes da OMC, evitando-se distorções 
comerciais causadas pela padronização, as organizações que desenvolvem os padrões 
devem estabelecer padrões nacionais com base em princípios e critérios 
internacionais de manejo florestal.  As normas apropriadas encontram-se dispostas no 
Código da ISEAL de “Boas Práticas para a elaboração  de padrões  Sociais e 
Ambientais”  (Good Practice for Setting Social and Environmental Standards), sendo 
que não há necessidade de orientação complementar em caso de processo de 
adaptação aceitável.   

Nos últimos anos, foram elaborados diferentes conjuntos de princípios e critérios  
internacionais.  Em parte, a elaboração dessas diretrizes foi iniciada e realizada por 
sistemas de certificação, para esta finalidade.  Os parceiros da Global Forest Alliance 
reconhecem esses conjuntos internacionais de princípios e critérios como uma 
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ferramenta para facilitar o acesso a serviços de certificação em escala mundial, 
evitando assim impactos negativos no comércio resultantes da exclusão de 
determinados países e regiões.    
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Requisito a. O padrão contém de forma explícita 
requisitos de desempenho, inclusive 
cadeia de custódia, se relevante.  

b. O padrão é elaborado em termos 
mensuráveis, com orientação sobre 
interpretação se houver necessidade 
de flexibilidade.  

c. Os princípios e os critérios 
internacionais utilizados como base 
na elaboração de padrões nacionais 
incluem disposições referentes ao 
nível operacional (unidades de 
manejo florestal). 

Em caso de sistemas operando 
internacionalmente: 

d. Existem mecanismos e processos para 
facilitar a harmonização / 
equivalência de padrões/esquemas 
nacionais dentro do sistema 
internacional.  

e. Existem processos por meio dos quais 
pode-se conseguir uma consistência 
entre os padrões nacionais.  

f. Os padrões nacionais são aprovados 
pelo sistema internacional.  

Orientação Embora o padrão nacional inclua requisitos 
para os sistemas de gestão em vigor, os 
requisitos da Global Forest Alliance devem 
ser traduzidos em indicadores de 
desempenho aplicáveis em nível nacional ou 
regional.  A redação desses indicadores 
deve evitar ambigüidades e possíveis 
interpretações inconsistentes, procurando 
não utilizar termos como “quando 
apropriado” ou “quando aplicável” sem as 
devidas explicações para a sua correta 
interpretação.  

Escopo da Governança, elaboração de padrões  
avaliação 
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PARTE  3 
Avaliação de Conformidade, 
Certificação e Credenciamento  

Critério 6 — Decisões livres de conflitos de 
interesse  

Considerando-se que as disposições sobre esses elementos encontram-se detalhadas 
nos documentos ISO, os parceiros da Global Forest Alliance reconhecem que uma 
comprovada conformidade do sistema com as normas ISO (isto é, os mecanismos de 
monitoramento são apropriados) assegura a independência da avaliação e a ausência 
de conflitos de interesse no processo de tomada de decisão sobre o sistema de 
certificação.  Assim sendo, não há necessidade de orientação complementar na 
avaliação de conformidade de um sistema/esquema com o critério 6. 

Critério 7 — Transparência nas tomadas de 
decisão e na divulgação ao público 

7.1 Disponibilização ao público dos requisitos do sistema  

Histórico e Justificativa: Os requisitos do sistema/esquema especificam 
quais os níveis de padrões e desempenho devem ser alcançados por todos os 
elementos (certificação, credenciamento , e elaboração de padrões ) e todas as  
organizações que detem o certificado, que estiverem participando do 
sistema/esquema.  Os parceiros da Global Forest Alliance consideram importante a 
disponibilização ao público interessado de todos os documentos  que regulam o 
sistema/esquema, pois isto permite que qualquer parte interessada verifique os 
resultados obtidos em relação aos níveis de desempenho planejados.  

A descrição dos procedimentos utilizados no processo de certificação, 
credenciamento , e elaboração de padrões fornece informações importantes acerca da 
conformidade do sistema/esquema com os requisitos, porém esta informação é 
restrita e confidencial.  Com relação à necessidade de confidencialidade em questões 
de negócios, a Global Forest Alliance fundamenta-se na normas ISO (ISO Guia 65, 
4.8.1; ISO padrão 17011, 7.1.2), que exigem que as organizações certificadoras e 
credenciadoras disponibilizem ao público os seguintes documentos:  

 Uma descrição da certificação ou do sistema de credenciamento, 
incluindo os procedimentos para obtenção, manutenção, extensão, 
suspensão e cancelamento da certificação/credenciamento  . 

 Informação sobre os procedimentos de avaliação e inspeção, e o 
processo de certificação ou credenciamento. 

22 



Um Roteiro para o Desenvolvimento de Certificação Confiável  

 Informação sobre apoio financeiro e taxas cobradas para obtenção de 
serviços de certificação ou credenciamento. 

 Procedimentos para tratamento de apelações, reclamações e disputas. 

 Uma lista de organizações que detem o certificado  ou organizações 
certificadoras credenciadas, respectivamente.  

Com relação às organizações elaboradoras de padrões, o código da ISEAL de “Boas 
Práticas para a elaboração  de padrões  
Sociais e Ambientais” (Good Practice for 
Setting Social and Environmental Standards) 
especifica os seguintes requisitos para  
divulgação: 

 Mecanismos de resolução de 
Reclamações (4.2) 

 Programa anual de trabalho, 
inclusive com uma descrição 
dos padrões em 
desenvolvimento, sua 
abrangência, seus objetivos e 
justificativa (5.3) 

© WWF-Canon / Edward PARKER 

 Normas Preliminares (5.4) 

 Resumo por escrito dos comentários recebidos durante a consulta pública 
e de como foram administrados. (5.5) 

 Procedimentos de elaboração de padrões  (5.7) 

Requisito Além do supracitado, o sistema/esquema de 
certificação disponibiliza seus documentos 
ao público, especificando todos os 
requisitos referentes a credenciamento, 
padronização, e certificação, inclusive 
cadeia de custódia e controle de 
reivindicações, quando aplicável. 

Orientação Os sistemas de Certificação geralmente 
especificam os regulamentos para  
certificação e credenciamento, normalmente 
exigem conformidade com as normas  ISO ou 
além delas.  Todas essas normas 
específicas do sistema/esquema devem ser 
disponibilizadas ao público.  

Escopo da Gestão de sistema/esquema 
avaliação 
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7.2 Disponibilização dos relatórios de certificação e 
credenciamento ao público 

Histórico e Justificativa: A adequação das decisões sobre a certificação, a 
aplicação correta dos procedimentos, e a conformidade com os padrões por parte do 
titular do certificado só podem ser examinados pelo público interessado quando as 
informações básicas sobre o processo de avaliação da conformidade e os seus 
resultados forem divulgados ao público.  Embora a Global Forest Alliance respeite os 
interesses comerciais legítimos de confidencialidade, considera a divulgação dos 
principais resultados do processo indispensável para uma avaliação de conformidade 
eficiente na área de manejo florestal.  

Requisito a. Os relatórios públicos sobre 
avaliação e vigilância de manejo 
florestal fornecem uma  
justificativa para a deliberação 
sobre a certificação ou  
manutenção da certificação, 
respectivamente. 

b. Os relatórios públicos sobre 
avaliação e vigilância de manejo 
florestal justificam a 
deliberação sobre a certificação 
fornecendo achados essenciais 
relativos à conformidade com o 
padrão.  

c. Os relatórios públicos sobre 
avaliação e vigilância de  
manejo florestal incluem 
solicitações para que sejam 
tomadas as devidas ações 
corretivas referentes ao 
desempenho da operação que está 
sendo avaliada.   

d. Os Relatórios públicos sobre 
credenciamento fornecem a 
justificativa para a deliberação 
sobre o credenciamento. 

e. Os Relatórios públicos sobre 
credenciamento incluem 
solicitações para que sejam 
tomadas as devidas ações 
corretivas referentes ao 
desempenho da organização 
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certificadora que está sendo 
avaliada. 

f. Os relatórios públicos são 
rapidamente disponibilizados.   

Orientação Item c— Os principais pontos fortes da 
operação que está sendo avaliada devem 
ser resumidos no relatório público e 
devem comprovar a conformidade com o 
padrão.  

Item f— Os relatórios públicos devem 
ser disponibilizados em Web sites de 
organizações de certificação e 
credenciamento. Caso contrário, devem 
ser rapidamente enviados às partes 
interessadas sem custo.  

Escopo da Credenciamento, certificação 
avaliação 

Critério 8 — Avaliação confiável e 
independente do desempenho do manejo 
florestal e da cadeia de custódia   

8.1 Avaliações independentes 

Os parceiros da Global Forest Alliance consideram a independência da avaliação a base 
de qualquer certificação confiável.   Esta visão é amplamente aceita por todos os 
regulamentos internacionais que orientam a conformidade e o processo de certificação, 
e os guias ISO (vide critério 1) estabelecem requisitos completos sobre a questão.  
Desta forma, a conformidade com as normas ISO é considerada suficiente para garantir 
a independência do processo, não sendo necessários requisitos complementares da 
Global Forest Alliance para a realização de uma inspeção completa desta parte do 
critério 8. 

8.2 Avaliação de campo do manejo florestal e do desempenho 
da organização certificadora  

Histórico e Justificativa: A intensidade e precisão das avaliações 
realizadas pelas organizações certificadoras e de credenciamento são os dois atributos 
básicos que refletem a qualidade geral da avaliação de conformidade e do processo 
de certificação. É de especial importância para a certificação de manejo florestal a 
inspeção da situação ecológica da floresta e do impacto econômico e social à área 
afetada pela unidade de manejo florestal, crucial para garantir a conformidade 
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continuada com os  requisitos de certificação e credenciamento.   A avaliação de 
campo da unidade de manejo florestal é portanto um elemento indispensável para 
qualquer credenciamento confiável ou processo de certificação. 

Os parceiros da Global Forest Alliance reconhecem a necessidade de estudos 
completos para a inspeção da adequação da avaliação e da intensidade de 
monitoramento (vigilância) empregados nos diferentes sistemas/esquemas.  Assim, 
eles contam com a capacidade de discernimento profissional e ética das organizações 
certificadoras e das suas respectivas instituições credenciadoras na especificação 
mais detalhada de níveis apropriados de avaliação e intensidade de vigilância. (vide 
critério 1). 

Requisito a. Os procedimentos de credenciamento 
para a avaliação e vigilância 
iniciais das organizações 
certificadoras   prevêm visitas de 
campo na unidade de manejo florestal 
certificada. 

b. Os requisitos de Credenciamento 
especificam a intensidade da 
avaliação e vigilância a serem 
empregadas pelas organizações 
certificadoras. 

c. Os procedimentos de certificação 
exigem visitas de campo às unidades 
de manejo florestal solicitantes 
antes da emissão de um certificado.  
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Orientação De acordo com as normas ISO, as 

organizações certificadoras e 
credenciadoras devem divulgar ao público 
a metodologia empregada na avaliação e a 
intensidade da vigilância. Portanto, a 
informação sobre os procedimentos 
documentados pode ser obtida com essas 
organizações.  

Escopo da Credenciamento, certificação 
avaliação 

8.3 Requisitos da cadeia de custódia  

Histórico e Justificativa: A viabilidade econômica das operações 
certificadas que enfrentam mercados internacionais altamente competitivos depende da 
habilidade das operações de comunicar o nível de desempenho alcançado de forma 
efetiva aos clientes da cadeia de suprimentos e aos consumidores finais.  A 
credibilidade da mensagem transmitida por intermédio da cadeia de suprimentos é 
crucial para garantir a integridade do sistema e também garantir em longo prazo os 
potenciais benefícios de mercado para operações certificadas.  Com o objetivo de 
manter a confiança de todos os participantes do sistema, as operações devem 
demonstrar, utilizando documentação sobre a cadeia de custódia, que madeira 
proveniente de fontes ilícitas não entra em cadeias de suprimentos certificadas.   

Por definição, o termo certificação de manejo florestal  refere-se às áreas submetidas 
ao manejo florestal .  Assim, a madeira de áreas florestais que estão sendo 
convertidas para outra finalidade, como por exemplo áreas onde a floresta deixou de 
existir após início de operação de colheita não pode obter certificação.  Além disso, 
de forma a evitar que a ferramenta de certificação se transforme em mais um 
incentivo para o desmatamento da floresta natural, é importante que não se permita a 
entrada da madeira proveniente da conversão de florestas naturais nas cadeias de 
suprimentos certificadas.   Tendo-se em vista que a política do Banco Mundial exclui 
apoio financeiro a plantações que permitem a conversão ou degradação de habitats 
naturais críticos, 17 os sistemas de certificação que estão em conformidade com os 
requisitos do Banco devem excluir a madeira proveniente de tais fontes. 18

                                                 
 World Bank Operational Manual, Operational Policies OP 4.36, Forests, (Manual 
Operacional do Banco Mundial, Políticas Operacionais OP 4.36, Florestas)parág. 7.  

 17

 1 8 ISO/IEC: 1999, Environmental labels and declarations – Self-declared environmental 
claims (Type II environmental labelling) (Selos e Declarações Ambientais – Auto-
declarações de reivindicações ambientais – Selo Ambiental do Tipo II)  
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Visando uma harmonização com as normas internacionais, as operações que 
reivindicarem a obtenção de resultados positivos e o status de certificadas devem estar 
em conformidade com as normas ISO 14020 e 14021. 

Requisito a. O sistema possui um padrão de 
controle de cadeia de custódia 
que abrange a produção e o 
comércio, da floresta de origem 
até o produto final.  

b. Os padrões e mecanismos de 
controle existem para prevenir a 
atribuição de logotipos em 
madeira não certificada.  

c. É exigido que as organizações 
que detem o certificado de 
cadeia de custódia excluam 
madeira de fontes ilícitas ou 
resultante da conversão de 
florestas.   

d. Procedimentos para uso de 
reivindicações devem estar de 
acordo com as normas ISO 14020 e 
14021. 

Orientação Nenhuma  

Escopo da Gestão de sistemas / esquemas  
avaliação 

8.4 Consulta às partes interessadas durante o processo de 
certificação e credenciamento  

Histórico e Justificativa: O conhecimento e a experiência das partes 
interessadas podem constituir importantes fontes de informação.  O envolvimento das 
partes interessadas, ativamente incentivado durante a avaliação e a vigilância iniciais, 
pode contribuir para auditorias de melhor qualidade e resultados de auditoria mais 
sólidos, melhor fundamentados.  Além disso, a consulta às partes interessadas pode 
reduzir significantemente os conflitos que permeiam as decisões referentes a 
certificação ou credenciamento.  Portanto, a Global Forest Alliance considera o 
devido exame e apreciação das opiniões das partes interessadas como sendo um pré-
requisito para uma avaliação de conformidade bem sucedida. 

Requisito a. As instituições credenciadoras dão 
início a uma consulta proativa e 
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culturalmente adequada como parte da 
avaliação e vigilância iniciais das 
organizações certificadoras. 

b. As organizações certificadoras   dão 
início a uma consulta externa 
proativa e culturalmente adequada 
como parte da avaliação e vigilância 
iniciais das organizações que detem o 
certificado. 

c. Existem procedimentos adequados para 
se levar em consideração os 
comentários das partes interessadas 
no processo de tomada de decisão 
sobre a certificação e o 
credenciamento. 

Orientação Itens a e b— O horário e o local das 
auditorias de avaliação e vigilância 
iniciais devem ser divulgados às partes 
interessadas, junto com um pedido para que 
façam comentários sobre a operação que está 
sendo verificada para a organização 
certificadora ou credenciadora.   

Item c— O Conselho Certificador da 
organização certificadora ou credenciadora, 
responsável por tomada de decisões 
(deliberações), deve anotar os comentários 
das partes interessadas e justificar suas 
decisões de maneira adequada em um 
relatório público. As partes interessadas a 
serem consultadas devem corresponder aos 
grupos descritos no critério 6. 

Escopo da Credenciamento, certificação 
avaliação 

8.5 Reclamações e mecanismos de apelação 

Histórico e Justificativa: Com o objetivo de identificar déficits e decisões 
injustificadas, a Global Forest Alliance considera importante a possibilidade de 
questionar as decisões tomadas pelas organizações certificadoras, credenciadoras e 
elaboradoras de padrões.   Quando utilizado de forma adequada, este mecanismo 
permite a correção de erros e promove uma melhoria em geral da qualidade da 
elaboração de padrões, avaliação de conformidade, e certificação. 

29 



Guia de Avaliação para Certificação Florestal 

O desenvolvimento e aplicação de procedimentos para se lidar com apelações,  
reclamações, e disputas são elementos importantes em todos os guias e padrões ISO 
que regulam a certificação e o  
credenciamento   (ISO Guias 62, 65, e 66; 
Padrão ISO 17011).  Também no Código da 
ISEAL de “Boas Práticas para a Elaboração  
de Padrões  Sociais e Ambientais” 
encontram-se procedimentos relevantes que 
podem ser utilizados como uma orientação 
na avaliação de organizações elaboradoras 
de padrões  (vide critério 1). 

© WWF-Canon / Martin HARVEY
Ainda com relação ao conteúdo desses 
documentos, os mecanismos para se 
registrar uma reclamação ou apelação das organizações participantes devem ser sem 
custo para o autor da ação (o reclamante).  Este acesso é de particular importância para 
grupos de interesse em países que são clientes do Banco, que talvez não tenham a 
capacidade financeira para cobrir as despesas com a investigação das questões 
levantadas.   Além disso, a  Alliance considera importante que esse instrumento não se 
restrinja a determinadas pessoas físicas, grupos, ou empresas.   Para garantir a eficiente 
adequação desses mecanismos, eles devem permitir que qualquer um que queira entrar 
com uma ação, traga suas questões ao conhecimento das suas respectivas organizações. 

 

Requisito a. Reclamações e mecanismos de apelação 
relacionados às organizações 
certificadoras, credenciadoras e das 
elaboradoras de padrões, acessíveis a 
qualquer parte interessada,  

b. disponíveis ao público, e  

c. sem custo para o reclamante. 

Orientação Este item significa que qualquer um que 
queira poderá registrar uma reclamação 
contra as decisões (deliberações) das 
organizações certificadoras, 
credenciadoras e das elaboradoras de 
padrões. Informações importantes sobre 
esta questão podem ser encontradas em 
documentos sobre procedimentos de 
reclamações e apelações contra 
organizações certificadoras, 
credenciadoras e elaboradoras de padrões 
publicados na forma de normas ISO e ISEAL. 
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Escopo da Elaboração de padrões, credenciamento, 
avaliação certificação 

Critério 9 — Promoção da melhoria continuada 
do manejo florestal  

Histórico e Justificativa: Os parceiros da Global Forest Alliance 
consideram a  certificação independente uma ferramenta apropriada para a melhoria 
do manejo florestal por meio de operações no solo.  No entanto, as operações 
florestais devem reconhecer a necessidade de melhores práticas e inserir os passos 
necessários no processo de planejamento do manejo florestal, fixando entre seus 
objetivos, o comprometimento com a melhoria continuada (vide Alliance critério 
2(j)). 

A melhoria continuada de padrões é prevista em várias diretrizes internacionais para  
organizações elaboradoras de padrões .  De acordo com o Código da ISEAL de “Boas 
Práticas para a Elaboração  de Padrões  Sociais e Ambientais” , deve-se realizar um 
processo de revisão de padrão após cinco anos de sua elaboração, levando-se em 
consideração novos desenvolvimentos e seguindo as mesmas diretrizes de 
procedimento do processo inicial de elaboração do padrão.   

Além disso, muitos sistemas de certificação prevêm possibilidades que permitem que 
organizações que detem o certificado obtenham ou mantenham suas certificações, 
mesmo não estando em completa conformidade com o padrão.  Podem existir não-
conformidades, identificadas tanto depois da obtenção do certificado, como por 
intermédio da vigilância, respectivamente.   Novamente, esses procedimentos 
favorecem a melhoria continuada ajustando-se os procedimentos de certificação. 
Embora a princípio os parceiros da Global Forest Alliance apóiem este método, eles 
alertam para a necessidade de diretrizes claras que limitem o tempo que essas não- 
conformidades podem persistir sob o status de  “certificado”. 

Além das normas ISO em casos de visitas de vigilância, e para garantir que as 
organizações que detem o certificado cumpram com os padrões estipulados, os 
parceiros da Global Forest Alliance estipulam visitas de vigilância anuais como 
sendo a freqüência mínima de monitoramento exigida para certificação e 
credenciamento na área de manejo florestal. 

 
Requisito a. O esquema estabelece prazos para a 

completa conformidade caso o 
certificado tenha sido concedido 
com a condição de resolução das 
não-conformidades importantes. 

b. As visitas de vigilância feitas 
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pelas organizações certificadoras 
e instituições credenciadoras são 
realizadas pelo menos uma vez por 
ano.  

c. São estabelecidos prazos claros 
para conformidade com solicitações 
de ações corretivas resultantes da 
vigilância.  

Orientação Item a— Normalmente, o prazo 
estabelecido para total conformidade do 
titular do certificado com todos os 
requisitos e padrões não deve passar de 
dois anos.  

Item b— O requisito mínimo para a 
maioria dos esquemas de certificação é 
uma visita anual feita pelas  
organizações certificadoras às 
organizações que detem o certificado, e 
pelas instituições credenciadoras às  
organizações certificadoras. Em áreas de 
alto risco e em casos de  reclamações, 
deve-se estabelecer uma programação de 
visitas mais freqüentes.  

Item c— O prazo estabelecido para 
conformidade com solicitações de ações 
corretivas não deve passar de seis 
meses.   

Escopo da Certificação, credenciamento   
avaliação 
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Critério 10 — Acessível e com relação custo-
benefício eficiente para todas as partes 

Histórico e Justificativa: Os proprietários de pequenas áreas de floresta 
são valiosos guardiões em várias partes do mundo.   Os parceiros da Global Forest 
Alliance reconhecem a importância desses pequenos proprietários na conservação de 
florestas e no manejo florestal sustentável . Essa importância pode ser ainda ampliada 
com programas que visam a transferência de áreas antes pertencentes ao estado para 
comunidades.  Embora a certificação possa proporcionar incentivos e salvaguardas 
para o manejo florestal sustentável , esses grupos muitas vezes enfrentam obstáculos 
que tornam difícil o acesso aos serviços de certificação.  Assim sendo, a manutenção 
do acesso desses grupos aos mercados de produtos certificados é uma preocupação 
importante para a Global Forest Alliance. 

Requisito a. Existem mecanismos que permitem 
igualdade de acesso a todos os 
participantes, independente do 
tamanho, localização ou tipo da 
floresta submetida às operações 
de manejo florestal.  

b. Os mecanismos acima proporcionam 
acesso à certificação florestal 
a custos que não excluem os 
pequenos proprietários, as 
comunidades, e outros grupos que 
possam ter acesso limitado. 

Orientação As orientações para que os pequenos 
proprietários possam ter um melhor 
acesso à certificação podem ser 
fornecidas em dois níveis: 

a. No nível do credenciamento, 
reduzindo a intensidade da 
avaliação, como por exemplo, no 
programa de certificação em 
grupo ou a certificação 
“multisite” (em vários locais).   

b. No nível dos padrões, reduzindo 
os níveis de desempenho ou 
eliminando a necessidade de 
conformidade com determinados 
requisitos para este grupo.  

Normalmente, pode-se assumir a 
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conformidade dos pequenos 
proprietários que participam do 
sistema. Esta informação pode ser 
obtida a partir da lista de 
organizações que detem o certificado 
publicada pelas  organizações 
certificadoras de acordo com as normas 
ISO. No entanto, deve-se analisar a 
possibilidade de que sejam fornecidos 
significativos subsídios para esses 
grupos para a avaliação da 
possibilidade de acesso desses grupos 
de proprietários de floresta ao 
sistema/esquema. A definição da área 
considerada pequena pode variar de 
região para região, dependendo das 
estruturas tradicionais de  
propriedade da floresta. Esta 
definição deve então ser desenvolvida 
no contexto do processo de elaboração 
de padrões nacionais.  

Escopo da Elaboração de padrões  (padrões para 
avaliação avaliação de manejo florestal e 

padrões para o processo de 
certificação) 

Critério 11 — Participação voluntária 

Histórico e Justificativa: De acordo com as normas ISO, deve ser feito 
um contrato entre a organização que detem o certificado e a organização certificadora 
especificando a obrigação do titular do certificado de manter a conformidade com o 
padrão de forma continuada.   A maioria dos esquemas de certificação de manejo 
florestal especificam normas e procedimentos em caso de desvio do requisito geral, o 
que permite a participação de pequenos proprietários de florestas em esquemas de 
grupo nos quais este requisito é algumas vezes suprimido.  Embora em princípio os 
parceiros da Global Forest Alliance sejam a favor de mecanismos apropriados para 
certificação em conjunto (joint certification), eles consideram importante que esta 
seja realizada mediante consentimento e comprometimento voluntários de todos os 
proprietários de floresta participantes.  A participação voluntária dos proprietários de 
floresta em esquemas de grupo e a conformidade de todos os participantes com os 
requisitos padrão constituem elementos necessários para o alcance dos resultados 
esperados. 
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Requisito a. Em caso de certificação em grupo, 
existem cláusulas contratuais, entre 
os proprietários ou seus 
intermediários designados e a 
organização que detém o certificado 
do grupo referentes aos requisitos 
de certificação. 

b. Existe um mecanismo para garantir 
que cada membro do grupo atenda aos 
padrões, caso contrário terá que 
deixar o grupo.    

c. Existem mecanismos para assegurar o 
cumprimento dos regulamentos em caso 
de infração. 

d. Todos os proprietários de floresta 
participantes assinaram um documento 
comprometendo-se com o cumprimento 
dos padrões estabelecidos pelo 
sistema. 

Decisão Aprovado / Reprovado  

Orientação Item a— O relacionamento contratual entre 
o membro do grupo e a organização que 
detém o certificado do grupo deve prever 
que os membros dos grupo podem ser 
afastados em caso de solicitações de ações 
corretivas não atendidas.  

Escopo da Credenciamento, certificação  
avaliação 

 
 
 
Tradução para o português: Eliana M.S. Paula Lima 
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ANEXO 1 
Padrões Internacionais para 
Certificação e sua Aplicação 
na Avaliação de 
Sistemas/Esquemas 

1 Introdução 

2 Normas internacionais e mecanismos de controle de  
esquemas de certificação 

2.1 Elaboração de padrões  

2.1.1 O processo de elaboração de padrões e seu 
controle  

2.1.2 A orientação da “ISEAL Alliance” e sua 
relação com os critérios da “Global Forest 
Alliance” 

2.2 Avaliação de conformidade e certificação 

2.2.1 O processo e seu controle  

2.2.2 Normas ISO e sua relação com os critérios 
da “Alliance” 

2.3 Credenciamento   

2.3.1 O processo e seu controle 

2.3.2 Normas ISO e sua relação com os critérios 
da “Alliance” 
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1 Introdução 

Nos últimos anos, um número cada vez maior de padrões internacionais sobre todos 
os tipos de produtos e sistemas foram elaborados para uma infinidade de setores 
industriais.  Paralelamente, surgiram diversos esquemas e sistemas de avaliação de 
conformidade com esses padrões e subseqüente certificação.  Algumas das principais 
razões para esse desenvolvimento são:  crescimento do comércio internacional,  
preocupação crescente do consumidor com questões ambientais e sociais, e exigência 
de auditorias independentes por parte de vários setores industriais.     

As organizações internacionais têm desenvolvido padrões minuciosos que regulam as 
diferentes etapas do processo de inspeção com o intuito de fornecer um roteiro 
incluindo todos os aspectos de uma avaliação de conformidade independente e que 
tenha credibilidade.   Essas diretrizes especificam os requisitos mínimos de uma 
estrutura e de procedimentos existentes de forma a garantir um processo de 
certificação aceitável.  O objetivo é fornecer informação confiável a clientes e 
consumidores acerca da conformidade dos produtores  com exigências estabelecidas 
por um determinado padrão.  

Um elemento chave do método utilizado pela Alliance é usar normas internacionais já 
existentes na avaliação de padrões e processos de certificação de manejo florestal.  No 
entanto, os desafios multifacetados para se obter uma certificação que tenha  
credibilidade no setor florestal - no qual aspectos sociais, e ecológicos devem ser 
levados em consideração – exigem uma gama de elementos que normalmente não 
fazem parte dos roteiros internacionais e que devem ser abordados, além dos conceitos 
tradicionais de certificação. 

As razões pelas quais padrões e mecanismos já existentes são aproveitados e 
melhorados contribuindo para a melhoria da qualidade da avaliação e facilitando a 
aplicação da ferramenta em outros objetivos são as seguintes:  

 Um número maior de aspectos podem ser verificados de forma mais 
minuciosa por meio de sistemas de controle já existentes, pois 
normalmente não é permitido o acesso a procedimentos e operações 
das organizações que detem o certificado do grupo e das 
organizações certificadoras por pessoas externas ao sistema.     

 Levando-se em consideração que as normas ISO são reconhecidas 
internacionalmente, sua aplicação é aceita por um grande número de 
partes interessadas, inclusive por ONGs, indústrias e pelos vários 
esquemas de certificação. 

 A complexidade e a magnitude da avaliação pode ser 
significantemente reduzida, permitindo que a avaliação enfoque 
questões chave relevantes para os parceiros da Alliance. 

 Pode-se assumir que os padrões elaborados por especialistas de 
renome na área de certificação e elaboração de padrões  refletem o 
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que há de melhor em termos de conhecimento sobre as salvaguardas 
necessárias.   Além disso, a participação de diferentes grupos de 
interesse com suas próprias diretrizes, propicia um equilíbrio 
adequado dos interesses legítimos.  

 Ambos o Conselho de Manejo Florestal (FSC - Forest Stewardship 
Council) e o Programa para o Reconhecimento dos Esquemas de. 
Certificação (PEFC - Programme for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes), os dois sistemas do tipo guarda-chuva que 
operam internacionalmente na certificação de manejo florestal, 
exigem que as unidades operacionais nos respectivos sistemas 
estejam em conformidade com pelo menos os padrões ISO para 
certificação e credenciamento . 

 As avaliações estão mais completas por vários aspectos, por 
exemplo, independência, ausência de conflitos de interesse, e 
qualificação de pessoal estão sendo tratados de forma mais ampla 
nos roteiros internacionais de 
padrões de certificação. 

© WWF-Canon / Olivier VAN BOGAERT 

Quando utilizados de forma adequada, os 
mecanismos existentes podem fornecer 
comprovação suficiente da qualidade dos 
sistemas/esquemas de certificação. No 
entanto, as limitações desses roteiros e a real 
aplicabilidade dessas normas, especialmente 
na área de certificação de manejo florestal 
devem ser cuidadosamente avaliadas.  Este 
documento descreve alguns dos aspectos dos 
padrões e mecanismos aplicados por 
sistemas internacionais de orientação e 
controle de conformidade do processo de avaliação, assim como suas possibilidades e 
limitações.  Este roteiro segue as principais partes do processo, isto é, a elaboração de 
padrões , a certificação e o  credenciamento. 
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2 Normas Internacionais e Mecanismos 
de Controle de Esquemas de 
Certificação  

2.1 Elaboração de padrões  

2.1.1 O processo de elaboração de padrões e seu controle  

A elaboração de padrões pode ser realizada por várias organizações. 
Tradicionalmente, as organizações nacionais elaboradoras de padrões operam como 
afiliadas da organização do tipo guarda-chuva “International Organization for 
Standardization” (ISO).  Com o intuito de regular o processo de elaboração de 
padrões de suas afiliadas e de outras organizações elaboradoras de padrões , a ISO 
estabeleceu normas que foram divulgadas no Guia “ ISO Guide 59”. 19 
Considerando-se que essas normas são de 1994, as perspectivas internacionais e os 
métodos utilizados para padronização sofreram uma mudança considerável.  
Principalmente, no que se refere ao problema das restrições de comércio impostas 
pelos padrões, tema que tem sido tratado em importantes documentos aprovados no 
âmbito da OMC. 20 O Guia “ISO Guide 59” encontra-se assim em processo de 
revisão e só deve ser aplicado junto com a devida orientação da OMC sobre 
processos de elaboração de padrões.  A própria ISO não monitora a conformidade 
com o “ISO Guide 59”, porém as organizações nacionais elaboradoras de padrões 
afiliadas à ISO são obrigadas a aderirem a esses padrões.de acordo com os requisitos 
de afiliação.   

Com relação às organizações elaboradoras de padrões que operam no âmbito 
internacional, na área de padrões ambientais e sociais, a organização “International 
Social and Environmental Labelling (ISEAL) Alliance” (isealalliance.org) fornece 
orientação e monitoramento para processos e organizações elaboradoras de padrões. 
As organizações afiliadas à ISEAL devem aderir ao seu Código de “Boas Práticas 
para a Elaboração  de Padrões  Sociais e Ambientais” e outras orientações.  21  Este 
código da ISEAL incorpora importantes conteúdos da “ISO Guide 59”, “ISO 
Standard 14021” 22, e a devida orientação da OMC.   Portanto, os documentos e 
procedimentos da ISEAL podem ser considerados adequados para a avaliação de 

                                                 
 19 ISO/IEC Guide 59 (1994), Code of Good Practice for Standardization (Código de Boas 
Práticas de Padronização), Genebra.  

 20 WTO: Agreement on Technical Barriers to Trade, Annex 3, Code of Good Practice for the 
Preparation, Adoption and Application of Standards (OMC:Acordo sobre Barreiras Técnicas 
ao Comércio), Anexo 3, Código de Boas Práticas para Elaboração, Adoção e Aplicação de 
Padrões).  

 21 ISEAL (2004): Guidance on the Application of the ISEAL Code of Good Practice for 
Setting Social and Environmental Standards (Orientação para Aplicação do Código de “Boas 
Práticas para a Elaboração  de Padrões  Sociais e Ambientais” da ISEAL), Bonn. 

 22 ISO/IEC (1998): Environmental Labels and Declarations—Self-Declared Environmental 
Claims (Type II environmental labeling) (Selos Ambientais e Auto-declarações de 
Reivindicações Ambientais – Selo Ambiental do Tipo II), Genebra.  
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processos e de organizações elaboradoras de padrões.  No caso de organizações 
elaboradoras de padrões afiliadas à ISEAL, o código da ISEAL é um documento 
vinculante e sua implementação é monitorada por intermédio dos procedimentos da  
ISEAL. 
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2.1.2 A orientação da “ISEAL Alliance” e sua relação com os 
critérios da “Global Forest Alliance” 

Os elementos do código da ISEAL considerados relevantes dentro do contexto 
específico dos critérios da Alliance são os citados a seguir.  Como o código da 
ISEAL trata principalmente de padrões e procedimentos para elaboração de padrões , 
somente os critérios da Alliance de 3 a 5 serão considerados neste capítulo.  

Critério 3 — Participação expressiva e igualitária de todas as principais partes 
interessadas na governança e na elaboração de padrões  
Um elemento do código da ISEAL considerado essencial na garantia de uma ampla 
aceitação do padrão é o envolvimento das partes interessadas e diretamente afetadas 
nos processos de elaboração de padrões e tomadas de decisões. Os requisitos básicos 
referentes a este critério incluem a identificação das partes interessadas importantes e 
o uso de medidas proativas buscando a participação das partes interessadas no 
processo antes do início de quaisquer atividades de elaboração de padrões.  Também 
serão incluídos outros elementos visando um amplo envolvimento das partes 
interessadas, tais como a publicação de normas preliminares, especificação de um 
prazo apropriado para o envio de comentários, e procedimentos sobre como lidar com 
esses comentários. O código da ISEAL também exige que as organizações 
elaboradoras de padrões tenham um mecanismo apropriado para lidar com 
reclamações e disputas. 

Critério 4 — Barreiras comerciais desnecessárias são evitadas  
O código da ISEAL destaca a importância das relações (links) entre os padrões 
internacionais, tornando-as um requisito básico sobre o qual os padrões adaptados 
para o país ou para o local devem estar fundamentados.  Este requisito facilita o 
acesso de potenciais usuários à certificação independente de sua localidade, evitando 
assim barreiras comerciais resultantes de padrões com escopo limitado à região ou ao 
país.  Ao permitir um processo de adaptação nacional com base no padrão 
internacional, as diretrizes proporcionam a flexibilidade necessária para um  ajuste às 
mais diferentes situações locais, muito freqüentes, principalmente no manejo 
florestal. 

Além disso, o código da ISEAL exige que as organizações elaboradoras de padrões  
harmonizem seus padrões com outros processos de elaboração de padrões que tratem 
do mesmo assunto, e que participem em processos internacionais relevantes.  Esses 
requisitos resultantes de acordos da OMC 23 devem ajudar a evitar conflitos e 
contradições entre os diferentes padrões fundamentados em um mesmo conjunto de 
princípios e critérios aplicáveis internacionalmente.   

                                                 
 23 WTO: Agreement on Technical Barriers to Trade, Annex 3, Code of Good Practice for the 

Preparation, Adoption and Application of Standards (OMC:Acordo sobre Barreiras Técnicas 
ao Comércio, Anexo 3, Código de Boas Práticas para Preparação, Adoção e Aplicação de 
Padrões). 
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Critério 5 — Padrões de desempenho objetivos e mensuráveis adaptados às 
condições locais  
O código da ISEAL fornece diretrizes para a adaptação e desenvolvimento de 
padrões aplicáveis ao local, dentro do objetivo geral de harmonizar os padrões e 
reduzir inconsistências entre os diferentes processos de elaboração de padrões  (vide 
também critério 4, discussão acima). O código exige o uso de uma linguagem 
objetiva que evite ambigüidades.  Os padrões devem incluir indicadores e  
“benchmarks” (pontos de referência) que possam ser verificados.  

2.2 Avaliação de conformidade e certificação 

2.2.1 O processo e seu controle 

As organizações que verificam a conformidade com padrões e emitem os certificados 
(organizações certificadoras ) têm um papel importante no processo.  Assim, seu 
trabalho é regulado por diferentes padrões elaborados com o apoio da ISO.  Pode-se 
utilizar um dos três guias da ISO, dependendo do tipo de padrão que a organização 
solicitante deseja utilizar na avaliação.   Em casos de sistemas de gestão da 
qualidade, a organização certificadora que estiver operando sob o guarda-chuva da 
ISO deverá usar o guia “ISO Guide 62” 24, em casos de sistemas de gestão ambiental 
deverá ser o “ISO Guide 66”, 25 e para certificação de produtos, deverá ser o “ ISO 
Guide 65” 26 que fornece normas para sistemas de organizações certificadoras.  
Embora haja uma interseção entre esses guias, existem pequenas diferenças 
relacionadas a cada processo em específico envolvido em certificação de produto ou 
em certificação de sistema de gestão, respectivamente. 

A aplicação das diretrizes ISO é voluntária, e as organizações certificadoras podem 
emitir certificados sem que estejam em conformidade com esses requisitos. Portanto, 
é exigido o credenciamento das organizações certificadoras como um nível adicional 
de controle, para monitoramento da conformidade com os guias supracitados da ISO.   
Conseqüentemente, uma certificação credenciada fornece a garantia de um processo 
de certificação confiável. 

Além disso, o credenciamento é concedido para serviços específicos de certificação, 
oferecidos para determinados setores industriais, denominados escopos.   Alguns 
exemplos de escopos são: certificação de sistemas de gestão ambiental no setor de 
alimentos, certificação de gestão da qualidade na indústria automotiva, ou 

                                                 
 24 ISO/IEC Guide 62 (1996): General Requirements for Bodies Operating Assessment and 

Certification/Registration of Quality Systems (Requisitos Gerais para Organizações que 
Realizam Avaliação e Certificação / Registro de Sistemas da Qualidade), Genebra. 

 25 ISO/IEC Guide 66 (1996): General Requirements for Bodies Operating Assessment and 
Certification/Registration of Environmental Management Systems (Requisitos Gerais para 
Organizações que Realizam Avaliação e Certificação / Registro de Sistemas de Gestão 
Ambiental), Genebra. 

 26 ISO/IEC Guide 65 (1996): General Requirements for Bodies Operating Product 
Certification Systems ((Requisitos Gerais para Organizações que Operam Sistemas de 
Certificação de Produto), Genebra. 
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certificação de determinados produtos.   Assim, as organizações certificadoras podem 
ao mesmo tempo oferecer serviços credenciados (dentro do escopo do 
credenciamento) como outros que não estão incluídos no credenciamento.  Com 
relação a esses serviços sem credenciamento, a organização certificadora tem 
liberdade de aplicar os procedimentos detalhados no guia da ISO, porém não se pode 
garantir que o processo de certificação tenha sido realizado de acordo com esses 
padrões internacionais.  Portanto, ao avaliar a qualidade de um processo de 
certificação, é da maior importância a verificação se as atividades das organizações 
certificadoras na área de manejo florestal estão submetidas a um credenciamento 
independente.    

2.2.2 As normas ISO e sua relação com os critérios da 
Alliance 

O objetivo dos guias da ISO é definir os requisitos mínimos da estrutura e dos 
procedimentos necessários para garantir que uma avaliação de conformidade e um 
processo de certificação tenham credibilidade e sejam independentes.   Os itens 
abaixo descrevem a contribuição das normas ISO para determinados critérios da 
Alliance, com destaque para os aspectos considerados essenciais além das normas 
ISO. 

Critério 6 — Decisões livres de conflitos de interesse  
Este aspecto das normas ISO é fundamental e aparece em vários trechos.  Para 
cumpri-lo, a organização certificadora deve se estruturar de tal forma que possa 
garantir sua imparcialidade e independência.  Além disso, a organização certificadora  
e toda sua equipe envolvida nas decisões de auditoria e certificação, assim como 
todos executivos sênior responsáveis pelo financeiro, supervisão e implementação de 
políticas devem estar isentos de qualquer influência inapropriada, comercial ou 
financeira, sobre as decisões.   Esta condição inclui uma comprovação de estabilidade 
financeira.  Não é permitido que os auditores se envolvam em tomadas de decisão 
sobre a certificação.  Procedimentos adequados devem garantir que o pessoal 
operacional e os membros do conselho estejam isentos de quaisquer conflitos de 
interesse que possam influenciar suas decisões.   Embora a terceirização seja em 
general permitida, os auditores terceirizados devem se limitar às tarefas de auditoria e 
estão sujeitos aos mesmos requisitos de independência e imparcialidade que os 
funcionários da organização certificadora.  

Assim, pode-se concluir que normas abrangentes referentes à estrutura, organização e 
aos profissionais e sua avaliação  fornecem detalhes suficientes para garantir a 
conformidade com este critério da Alliance. 

Critério 7 — Transparência nas tomadas de decisão e na divulgação ao 
público 
O relatório de avaliação deve ser preparado pelos auditores e deve ser enviado à 
organização certificadora e à organização solicitante.   Com exceção da informação 
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de que o processo de avaliação de conformidade foi concluído com sucesso 
(disponível por intermédio de registros de certificados emitidos divulgados ao 
público), os outros detalhes do desempenho da organização que detém o certificado 
do grupo e o restante do processo de avaliação permanecem confidenciais.   Outros 
requisitos complementares sobre disponibilização de informações ao público são 
considerados necessários para se obter uma transparência ainda maior, acrescentando 
assim, ainda mais credibilidade ao processo.   

Critério 8 — Avaliação confiável e independente do desempenho do manejo 
florestal e da cadeia de custódia  
Profissionais:  Considerando-se que os guias da ISO são em geral documentos 
aplicáveis a vários setores, a especificação da qualificação necessária dos 
profissionais envolvidos é delegada à organização certificadora .  No entanto, todo o 
pessoal envolvido, inclusive os terceirizados, devem ter competência para realizar 
suas devidas tarefas.  Devem ser mantidos registros sobre formação, experiência e 
treinamento desses profissionais.  Além disso, a organização certificadora deve 
realizar uma avaliação de desempenho desses profissionais com regularidade.  

Avaliação de Campo: As organizações certificadoras precisam avaliar as operações 
com relação à sua conformidade com os padrões.  Como as normas ISO fornecem 
apenas uma orientação geral sobre esta questão, o Guia da Alliance inclui outros 
requisitos mais específicos.  

Reclamações e apelações: A organização certificadora deve ter procedimentos 
adequados para lidar com reclamações de clientes assim como de outras partes.  
Essas reclamações devem ser resolvidas de forma efetiva.  Assim, no critério 8 a 
Alliance fornece mais detalhes sobre mecanismos de reclamação, discorrendo sobre 
as necessidades específicas das partes interessadas de vários países e de diferentes 
grupos de interesse. 

Critério 10 - Promoção da melhoria continuada do manejo florestal  
Os guias da ISO exigem visitas regulares de vigilância. A freqüência mínima das 
visitas anuais deve ser anual, e está especificada neste critério da Alliance.   As 
diretrizes ISO são vagas no que diz respeito à certificação condicional e 
conformidade com solicitações de ações corretivas, pois, o usual é a conformidade 
completa com o padrão.  Com relação a este aspecto, os requisitos da Alliance podem 
ser considerados menos exigentes, porém eles geralmente levam em conta a realidade 
complexa do manejo florestal e sua subseqüente certificação.  

Critério 11 — Participação voluntária 
As normas ISO especificam que o pretendente à certificação (a organização 
solicitante) deve assinar uma declaração que irá cumprir com os requisitos de  
certificação, o que inclui conformidade com o padrão.  Como a propriedade florestal 
é uma situação fragmentada, esquemas de certificação de grupo ou até  esquemas de 
certificação regionais são maneiras freqüentes que facilitam o acesso a serviços 
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independentes de certificação, sem levar em consideração o tamanho da área 
florestal.  Nesses casos o proprietário da área florestal está vinculado à organização 
certificadora através de um intermediário e não tem relação direta com  a organização 
que emite o certificado e que monitora a conformidade.   A Alliance trata desta 
situação em particular na parte de outros requisitos contratuais, complementando 
assim as respectivas normas ISO. 

2.3 Credenciamento   

2.3.1 O processo e seu controle  

Como no caso de organizações certificadoras , a aplicação das normas ISO relevantes 
para instituições credenciadoras é voluntária, conforme consta no padrão ISO 
“standard 17011”.   Com o objetivo de aumentar a credibilidade, as instituições 
credenciadoras formaram alianças estabelecendo determinadas normas de afiliação, 
sendo uma das mais importantes a conformidade com o padrão ISO “standard 
17011”.  O “International Accreditation Forum”  (IAF) constitui um guarda-chuva 
adequado para instituições credenciadoras que operam no âmbito nacional.  Com 
relação às instituições credenciadoras que operam internacionalmente, a  
“International Social and Environmental Labelling (ISEAL) Alliance” surgiu como 
uma organização que monitora a comprovação de conformidade com o padrão “ ISO 
Standard 17011”.   Além disso, ambas as organizações do tipo guarda-chuva 
possuem regulamentos para avaliação das instituições credenciadoras com base em 
outros requisitos específicos.  

As organizações internacionais do tipo guarda-chuva reconhecem instituições 
credenciadoras somente para escopos e produtos específicos. Por exemplo,  o IAF 
inicia e organiza a avaliação das operações de suas instituições credenciadoras 
afiliadas pelos seus serviços nas áreas de gestão ambiental, gestão da qualidade e 
certificação de produto.  Em determinados setores industriais, as possibilidades de 
utilização do IAF em operações controladas de credenciamento são limitadas.  Com 
relação à ISEAL, as operações de suas afiliadas são geralmente avaliadas em todos os 
setores onde essas instituições credenciadoras operam. 

Com referência à avaliação do processo de certificação em termos de sua 
credibilidade e independência é importante verificar o papel das organizações 
internacionais do tipo guarda-chuva no esquema de certificação. Na ausência de 
monitoramento das instituições credenciadoras por outras partes, a conformidade 
com o padrão “ISO Standard 17011” deverá ser comprovada por meio de avaliação 
individual do desempenho da instituição credenciadora.   
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2.3.2 As normas ISO e sua relação com os Critérios da 
Alliance 

© Edward PARKER 

Como no caso da certificação, os minuciosos padrões de credenciamento dentro do 
Programa da ISO especificam os requisitos 
referentes à estrutura e aos procedimentos  
que devem estar em vigor para um 
credenciamento independente e que tenha 
credibilidade.  Os requisitos da ISO 
“Standard 17011” são semelhantes aos dos 
guias da ISO para organizações 
certificadoras,  porém o padrão é 
pormenorizado visando as tarefas 
específicas daquele credenciamento em 
particular.  As vantagens do uso do padrão 
“ISO Standard 17011 27 para avaliação de esquemas, assim como suas deficiências 
quando comparadas com as dos critérios da Alliance, são portanto semelhantes tanto 
para certificação como para credenciamento.   As normas sobre independência, 
ausência de conflitos de interesse, qualificação de profissionais, e existência de um 
mecanismo apropriado para reclamações e apelações são tratadas da mesma maneira 
nos guias ISO 62, 65, e 66, tanto no caso de credenciamento como de certificação.     
O mesmo ocorre em relação aos requisitos sobre relatórios e à intensidade e 
freqüência das atividades de vigilância.  Assim sendo, as mesmas diretrizes 
complementares, principalmente relativas a divulgação de relatórios, acesso a 
reclamações e mecanismos de apelações, e avaliação de campo são consideradas 
necessárias na área de credenciamento e estão incluídas como elementos 
complementares nos critérios de 7 a  9. 

                                                 
 27 ISO/IEC 17011:2004, Conformity Assessment—General Requirements for Accreditation 

Bodies Accrediting Conformity Assessment Bodies (Verificação de Conformidade - 
Requisitos Gerais para Instituições Credenciadoras que Credenciam Organizações que 
Verificam a Conformidade), Genebra. 
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PARTE  1 
Conformidade com Normas e Padrões  
Internacionais 

Critério 1 — Conformidade com roteiros 
internacionais para certificação, 
credenciamento e elaboração de padrões 

  Resultados  
da Comentários
avaliação 

Requisitos a. A instituição   
credenciadora é 
afiliada a uma 
organização de 
credenciamento 
internacional 
(aliança/forum) como 
por exemplo o 
“International 
Accreditation Forum” 
(IAF; iaf.org) ou a  
“International Social 
and Environmental 
Accreditation and 
Labelling Alliance – 
ISEAL”; 
isealalliance.org). 

b. O monitoramento e a 
vigilância realizados 
pelas organizações 
citadas no item a 
cobrem as atividades de 
credenciamento na área 
de manejo florestal.  

                                                 
 28 ISO/IEC Guide 62 (1996): General Requirements for Bodies Operating Assessment and 

Certification/Registration of Quality Systems (Requisitos Gerais para Organizações que 
Executam Avaliação e Certificação / Registro de Sistemas da qualidade), Genebra; 
ISO/IEC Guide 65 (1996): General Requirements for Bodies Operating Product 
Certification Systems (Requisitos Gerais para Organizações que Operam Sistemas de 
Certificação de Produtos), Genebra; ISO/IEC Guide 66 (1996): General Requirements for 
Bodies Operating Assessment and Certification/Registration of Environmental Management 
Systems (Requisitos Gerais para Organizações que Executam Avaliação e Certificação / 
Registro de Sistemas de Gestão Ambiental), Genebra. 
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  Resultados  
da Comentários
avaliação 

c. Todas as organizações 
certificadoras são 
credenciadas com base 
nas atividades 
realizadas relacionadas 
ao sistema/esquema de 
certificação de manejo 
florestal que está 
sendo avaliado. 

d. O Credenciamento   
exige conformidade com 
os seguintes Guias:  
ISO Guide 62, 65, ou 

 2866.  

e. As organizações 
elaboradoras de padrões  
são afiliadas à ISEAL 
Alliance. 

Orientação Item a— A afiliação ao IAF   
ou à ISEAL deve ser na 
condição de instituição 
credenciadora ou 
elaboradora de padrões, 
respectivamente.  Existem 
outras formas de afiliação 
a essas organizações, 
porém não exigem 
conformidade com 
requisitos relevantes   

 29(ISO 17011 , Código da 
ISEAL de “Boas Práticas 
para a Elaboração  de 
Padrões  Sociais e 

 30Ambientais” 

                                                 
 29 ISO/IEC 17011:2004, Conformity Assessment — General Requirements for Accreditation 

Bodies Accrediting Conformity Assessment Bodies (Verificação de Conformidade - 
Requisitos Gerais para Instituições Credenciadoras que Credenciam Organizações que 
Verificam a Conformidade), Genebra. 

 30 ISEAL (2004): ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental 
Standards (Código da ISEAL de “Boas Práticas para a Elaboração  de Padrões  Sociais e 
Ambientais), Bonn. 
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  Resultados  
da Comentários
avaliação 

Item b— As Instituições 
internacionais, em caso de 
reconhecimento mútuo, 
geralmente limitam  seus 
serviços a determinados 
escopos, como por exemplo, 
certificação de gestão da 
qualidade ou certificação 
de gestão ambiental.  
Assim, o monitoramento e a 
vigilância devem ser 
avaliados caso as 
atividades da instituição 
credenciadora na área de 
certificação de manejo 
florestal sejam de fato 
contempladas por 
organizações internacionais 
do tipo guarda-chuva    

Item c— É importante 
avaliar se as organizações 
certificadoras são 
credenciadas com base nas 
atividades realizadas na 
área de manejo florestal e 
para aquele determinado 
esquema de certificação. O 
Credenciamento para ISO 
14001 ou ISO 9000 não é 
suficiente. 

Item d— Alternativamente, 
um  sistema de 
certificação pode 
comprovar conformidade com 
os documentos supracitados 
(ISO 17011; ISO Guia 62, 
65, e 66; e Código de Boas 
Práticas da ISEAL) de 
outras maneiras. Neste 
caso os elementos do 
sistema de certificação 

53 



Guia de Avaliação para Certificação Florestal 

  Resultados  
da Comentários
avaliação 

devem ser avaliados de 
acordo com os requisitos 
especificados no próprio 
sistema. 

Escopo da Credenciamento,   
avaliação certificação, padronização 
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PARTE  2 
Padrões e o Processo de Elaboração de 
Padrões 

Critério 2 — Compatíveis com princípios 
globalmente aplicáveis que representem de 
forma equilibrada os aspectos econômicos, 
ecológicos e jurídicos do manejo florestal 

  Resultados  
da Comentários
avaliação 

Requisitos a. Respeito à legislação   
vigente.  O 
esquema/sistema exige 
que o manejo florestal 
respeite todas as leis 
aplicáveis do país onde 
ocorrem as operações 
florestais, os tratados 
internacionais e os 
acordos assinados por 
este país. 

b. Respeito pelos direitos 
de posse e uso. O 
esquema/sistema  exige 
respeito por qualquer 
direito legalmente 
documentado ou 
costumário de uso e de 
posse da terra. 

c. Respeito pelos direitos 
dos povos indígenas. O 
esquema/sistema exige 
de forma explícita 
respeito pelos direitos 
legais ou costumários 
dos povos indígenas de 
possuir, usar e/ou 
manejar suas terras, 
territórios e recursos. 
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  Resultados  
da Comentários
avaliação 

d. Respeito pelas relações 
comunitárias. O 
esquema/sistema  exige 
de forma explícita o 
reconhecimento e 
respeito pelos direitos 
das comunidades, assim 
como a manutenção ou 
melhoria do bem estar 
social e econômico de 
longo prazo das 
comunidades locais. 

e. Respeito pelos direitos 
dos trabalhadores. O 
esquema/sistema  exige 
de forma explícita o 
reconhecimento e 
respeito pelos direitos 
dos trabalhadores 
florestais. 

f. Aproveitamento dos 
múltiplos benefícios da 
floresta. O 
esquema/sistema  exige 
de forma explícita 
sistemas de gestão que 
incentivem o uso 
eficiente do múltiplos 
produtos e serviços da 
floresta para assegurar 
a viabilidade econômica 
e promover uma série de 
serviços ambientais e 
sociais. 

g. Avaliação e minimização 
do impacto ambiental. O 
esquema/sistema  exige 
de forma explícita que 
os sistemas de gestão 
verifiquem e 
administrem os impactos 
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  Resultados  
da Comentários
avaliação 

ambientais (inclusive  
questões abordadas 
tanto em políticas do 
Banco Mundial como do 
WWF) com o objetivo de 
conservar a diversidade 
biológica e seus 
valores relacionados, 
os recursos hídricos, o 
solo, e os ecossistemas 
e paisagens frágeis e 
singulares. 

h. Manutenção de áreas 
florestais críticas e 
seus habitats naturais. 
O esquema/sistema  
exige de forma 
explícita que as 
práticas florestais 
preservem áreas 
florestas críticas e 
outros valiosos 
habitats naturais 
afetados por essas 
práticas. 

i. Instruções específicas 
para plantio. O 
esquema/sistema inclui 
requisitos adequados e 
específicos para 
garantir que a prática 
de plantio não resulte 
em conversão de 
valiosos habitats 
naturais. 

j. Implementação do plano 
de manejo. O 
esquema/sistema  exige 
um planejamento efetivo 
do manejo florestal 
mediante um plano de 
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  Resultados  
da Comentários
avaliação 

manejo  completo e 
atualizado, e 
apropriado à escala e à 
intensidade de suas 
operações. O 
esquema/sistema  exige 
de forma explícita que 
este planejamento 
inclua indicadores 
claros e consistentes 
para melhoria 
continuada e descrições 
dos meios para se 
alcançar esses 
objetivos. 

k. Monitoramento e 
avaliação efetivos.  O 
esquema/sistema exige 
de forma explícita a 
utilização de sistemas 
de monitoramento 
apropriados à escala e 
à intensidades das 
operações de manejo 
visando a avaliação das 
condições da floresta, 
o rendimento dos 
produtos florestais, a 
cadeia de custódia 
(quando relevante), as 
atividades de manejo e 
seus impactos sociais e 
ambientais.  

Orientação Itens c e d— Os padrões   
devem exigir a proteção 
dos direitos do povos 
indígenas e das 
comunidades locais quando 
forem utilizados seus 
conhecimentos tradicionais 
ou a diversidade biológica 
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  Resultados  
da Comentários
avaliação 

da qual eles 
tradicionalmente dependem. 
O padrão deve incluir 
referências aos direitos 
dos povos indígenas e 
comunidades locais com 
relação à posse, uso 
costumário e locais de 
especial significado 
cultural e religioso para 
esses povos. 

Item e— Os padrões devem, 
no mínimo, atender aos 
requisitos fundamentais da 
“Organização Internacional 
de Trabalho” 
(International Labour 
Organization - ILO) 
descritos na “Declaração 
sobre Princípios 
Fundamentais e Direitos do 
Trabalho” (Declaration on 
Fundamental Principles and 
Rights at Work). 

Item k— Os padrões devem 
exigir que os resultados 
do monitoramento sejam 
levados em consideração 
durante as revisões do 
planejamento.  

Escopo da Padronização   
avaliação 
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Critério 3—Participação expressiva e 
igualitária de todas as principais partes 
interessadas na governança e na elaboração  
de padrões  

  Resultados  
da Comentários
avaliação 

Requisitos   Participação efetiva das 
partes interessadas 
(stakeholders groups) 

a. As partes interessadas 
importantes (vide anexo 
2 checklist) foram 
oficialmente convidadas 
a participar do 
processo.  

b. As partes interessadas 
importantes vide anexo 
2 checklist) 
participaram de forma 
significativa.  

c. Existe um procedimento 
em vigor para se obter 
o envolvimento dos 
principais grupos de 
interesse (major 
stakeholder groups). 

d. Existem documentos por 
escrito disponíveis 
para auxiliar no 
esforço de incluir as 
partes interessadas, e 
em como lidar com as 
questões colocadas 
pelas partes 
interessadas. 

Procedimentos para tomadas 
de decisão equilibradas  

e. O processo de tomada de 
decisão busca consenso 
junto às partes 
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  Resultados  
da Comentários
avaliação 

interessadas 
importantes(relevant 
stakeholder groups).  

f. Existem procedimentos 
para se alcançar uma 
decisão equilibrada 
caso não se consiga o 
consenso.  Esses 
procedimentos têm os 
seguintes objetivos:  

Assegurar que nenhuma 
das principais 
partes interessadas 
(major interest 
group) domine ou se 
deixe dominar 
durante o processo 
de tomada de 
decisão.  

Estabelecer um sistema 
de votação que evite 
que interesses 
ambientais, sociais 
ou econômicos 
importantes sejam 
anulados. 

Incluir um mecanismo que 
evite tomadas de decisão 
na ausência do 
representante de qualquer 
um dos principais grupos 
de interesse. 

Orientação Item a— Definição dos   
termos Partes Interessadas 
Importantes (relevant 
stakeholder groups) e 

                                                 
 31 Normalmente os órgãos governamentais não participam da elaboração de padrões 

voluntários, pois esta atividade pode conflitar com suas obrigações nos processos 
legislativos.  No entanto, como são importantes proprietários de florestas, eles podem 
vir a participar de tais processos.  
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  Resultados  
da Comentários
avaliação 

Principais Grupos de 
Interesse (major interest 
groups): 

As seguintes partes 
interessadas importantes 
devem estar representadas 
durante o processo de 
elaboração de padrões  e 
na gestão do 
esquema/sistema de 
certificação : 

Donos da floresta, 
inclusive agências 

31 governamentais,  e/ou 
representantes de suas 
associações  

Fabricantes de produtos, 
distribuidores, 
revendedores  

Cientistas / instituições 
científicas  

Organizações 
ambientalistas não-
governamentais (ONGs), 
Organizações sociais 
não-governamentais 
(ONGs)   (por exemplo, 
sindicatos de 
trabalhadores e 
associações de 
consumidores) 

Representantes dos povos 
indígenas  

Os principais grupos de 
interesse estão 
divididos em interesses 
econômicos, sociais, e 
ecológicos e são 
importantes na tomada 
de decisão em caso de 
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  Resultados  
da Comentários
avaliação 

ausência de consenso. 

Item b—As ONGs que 
estiverem participando do 
processo de elaboração de 
padrões e da governança 
devem: 

Representar de forma 
legítima os respectivos 
interesses de seu grupo  

Assegurar que os 
representantes prestem 
contas aos integrantes 
de suas organizações  

Ter experiência comprovada 
sobre o assunto em 
questão.  

Ser um grupo interessado e 
estar sendo afetado 
pelo sistema de 
certificação 

Ter uma ampla base de 
afiliação 

Escopo da Governança, elaboração de   
avaliação padrões  

Critério 4 — Barreiras comerciais 
desnecessárias são evitadas  

Os parceiros da Global Forest Alliance consideram as disposições determinadas no 
código da ISEAL uma base apropriada para se evitar barreiras comerciais (vide 
também critério 1), inclusive o requisito referente aos padrões nacionais que devem 
ser fundamentados em princípios e critérios internacionais .  
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Critério 5 — Padrões de desempenho objetivos 
e mensuráveis adaptados às condições locais  
   

  Resultados  
da Comentários
avaliação 

Requisitos a. O padrão contém de   
forma explícita 
requisitos de 
desempenho, 
inclusive cadeia de 
custódia, se 
relevante.  

b. O padrão é elaborado 
em termos 
mensuráveis, com 
orientação sobre 
interpretação se 
houver necessidade 
de flexibilidade.  

c. Os princípios e os 
critérios 
internacionais 
utilizados como base 
na elaboração de 
padrões nacionais 
incluem disposições 
referentes ao nível 
operacional 
(unidades de manejo 
florestal). 

Em caso de sistemas 
operando 
internacionalmente: 

d. Existem mecanismos e 
processos para 
facilitar a 
harmonização / 
equivalência de 
padrões/esquemas 
nacionais dentro do 
sistema 
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internacional. 

e. Existem processos 
por meio dos quais 
pode-se conseguir 
uma consistência 
entre os padrões 
nacionais.  

f. Os padrões nacionais 
são aprovados pelo 
sistema 
internacional.  
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  Resultados  

da Comentários
avaliação 

Orientação Embora o padrão nacional   
inclua requisitos para os 
sistemas de gestão em 
vigor, os requisitos da 
Global Forest Alliance 
devem ser traduzidos em 
indicadores de desempenho 
aplicáveis em nível 
nacional ou regional.  A 
redação desses indicadores 
deve evitar ambigüidades e 
possíveis interpretações 
inconsistentes, procurando 
não utilizar termos como 
“quando apropriado” ou 
“quando aplicável” sem as 
devidas explicações para a 
sua correta interpretação. 

Escopo da Governança, elaboração de   
avaliação padrões  
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PARTE  3 
Avaliação de Conformidade, 
Certificação e Credenciamento   

Critério 6 — Decisões livres de conflitos de 
interesse  

© WWF-Canon / Michel GUNTHER

Considerando-se que as disposições sobre 
esses elementos encontram-se detalhadas 
nos documentos ISO, os parceiros da Global 
Forest Alliance reconhecem que uma 
comprovada conformidade do sistema com 
as normas ISO (isto é, os mecanismos de 
monitoramento são apropriados) assegura a 
independência da avaliação e a ausência de 
conflitos de interesse no processo de tomada 
de decisão sobre o sistema de certificação.  
Assim sendo, não há necessidade de orientação complementar na avaliação de 
conformidade de um sistema/esquema com o critério 6.  

Critério 7 — Transparência nas tomadas de 
decisão e na divulgação ao público 

7. 1 Disponibilização ao público dos requisitos do sistema  

  Resultados  
da Comentários
avaliação 

Requisitos O sistema/esquema de   
certificação disponibiliza 
seus documentos ao 
público, especificando 
todos os requisitos 
referentes a 
credenciamento, 
padronização, e 
certificação, inclusive 
cadeia de custódia e 
controle de 
reivindicações, quando 
aplicável. 

Orientação Os sistemas / esquemas de   
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certificação geralmente 
especificam os 
regulamentos para  
certificação e 
credenciamento, 
normalmente exigem 
conformidade com as normas  
ISO ou além delas.  Todas 
essas normas específicas 
do sistema/esquema devem 
ser disponibilizadas ao 
público.  

Escopo da Gestão de sistema/esquema   
avaliação   
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7.2 Disponibilização dos relatórios de certificação e 
credenciamento ao público 

  Resultados  
da Comentários
avaliação 

Requisitos a. Os relatórios   
públicos sobre 
avaliação e 
vigilância de manejo 
florestal fornecem 
uma  justificativa 
para a deliberação 
sobre a certificação 
ou  manutenção da 
certificação, 
respectivamente. 

b. Os relatórios 
públicos sobre 
avaliação e 
vigilância de manejo 
florestal justificam 
a deliberação sobre 
a certificação 
fornecendo achados 
essenciais relativos 
à conformidade com o 
padrão.  

c. Os relatórios 
públicos sobre 
avaliação e 
vigilância de  
manejo florestal 
incluem solicitações 
para que sejam 
tomadas as devidas 
ações corretivas 
referentes ao 
desempenho da 
operação que está 
sendo avaliada.   

d. Os Relatórios 
públicos sobre 
credenciamento 
fornecem a 
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justificativa para a 
deliberação sobre o 
credenciamento. 

e. Os Relatórios públicos 
sobre credenciamento 
incluem solicitações 
para que sejam tomadas 
as devidas ações 
corretivas referentes 
ao desempenho da 
organização 
certificadora que está 
sendo avaliada. 

f. Os relatórios públicos 
são rapidamente 
disponibilizados.  

Orientação Item c— Os principais   
pontos fortes da operação 
que está sendo avaliada 
devem ser resumidos no 
relatório público e devem 
comprovar a conformidade 
com o padrão.  

Item f— Os relatórios 
públicos devem ser 
disponibilizados em Web 
sites de organizações de 
certificação e 
credenciamento. Caso 
contrário, devem ser 
rapidamente enviados às 
partes interessadas sem 
custo.  

Escopo da Credenciamento,   
avaliação certificação 

70 



Um Roteiro para o Desenvolvimento de Certificação Confiável  

Critério 8 — Avaliação confiável e 
independente do desempenho do manejo 
florestal e da cadeia de custódia  

8.1 Avaliações independentes 

Os parceiros da Global Forest Alliance consideram a independência da avaliação a base 
de qualquer certificação confiável.   Esta visão é amplamente aceita por todos os 
regulamentos internacionais que orientam a conformidade e o processo de certificação, 
e os guias ISO (vide critério 1) estabelecem requisitos completos sobre a questão.  
Desta forma, a conformidade com as normas ISO é considerada suficiente para garantir 
a independência do processo, não sendo necessários requisitos complementares da 
Global Forest Alliance para a realização de uma inspeção completa desta parte do 
critério 8. 

8.2 Avaliação de campo do manejo florestal e desempenho da 
organização certificadora   

  Resultados  
da Comentários
avaliação 

Requisitos a. Os procedimentos de   
credenciamento para 
a avaliação e 
vigilância iniciais 
das organizações 
certificadoras   
prevêm visitas de 
campo na unidade de 
manejo florestal 
certificada. 

b. Os requisitos de 
Credenciamento 
especificam a 
intensidade da 
avaliação e 
vigilância a serem 
empregadas pelas 
organizações 
certificadoras. 

c. Os procedimentos de 
certificação exigem 
visitas de campo às 
unidades de manejo 
florestal 
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solicitantes antes 
da emissão de um 
certificado. 

Orientação De acordo com as normas   
ISO, as organizações 
certificadoras e 
credenciadoras devem 
divulgar ao público a 
metodologia empregada na 
avaliação e a intensidade 
da vigilância. Portanto, a 
informação sobre os 
procedimentos documentados 
pode ser obtida com essas 
organizações. 

Escopo da Credenciamento,   
avaliação certificação 

 

8.3 Requisitos da cadeia de custódia  

  Resultados  
da Comentários
avaliação 

Requisitos a. O sistema possui um   
padrão de controle 
de cadeia de 
custódia que abrange 
a produção e o 
comércio, da 
floresta de origem 
até o produto final.  

b. Os padrões e 
mecanismos de 
controle existem 
para prevenir a 
atribuição de 
logotipos em madeira 
não certificada.  

c. É exigido que as 
organizações que 
detem o certificado 
da cadeia de 
custódia excluam 
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madeira de fontes 
ilícitas ou 
resultante da 
conversão de 
florestas.   

d. Procedimentos para 
uso de 
reivindicações devem 
estar de acordo com 
as normas ISO 14020 
e 14021. 

Orientação Nenhuma    

Escopo da Gestão de sistema/esquema   
avaliação 
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8.4 Consulta às partes interessadas durante o processo de 
certificação e credenciamento 

  Resultados  
da Comentários
avaliação 

Requisitos a. As instituições   
credenciadoras dão 
início a uma 
consulta proativa e 
culturalmente 
adequada como parte 
da avaliação e 
vigilância iniciais 
das organizações 
certificadoras. 

b. As organizações 
certificadoras   dão 
início a uma 
consulta externa 
proativa e 
culturalmente 
adequada como parte 
da avaliação e 
vigilância iniciais 
das organizações que 
detem o certificado. 

c. Existem 
procedimentos 
adequados para se 
levar em 
consideração os 
comentários das 
partes interessadas 
no processo de 
tomada de decisão 
sobre a certificação 
e o credenciamento  

Orientação Itens a e b—  O horário e   
o local das auditorias de 
avaliação e vigilância 
iniciais devem ser 
divulgados às partes 
interessadas, junto com um 
pedido para que façam 
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comentários sobre a 
operação que está sendo 
verificada para a 
organização certificadora 
ou credenciadora.   

Item c— O Conselho 
Certificador da 
organização certificadora 
ou credenciadora, 
responsável por tomada de 
decisões (deliberações), 
deve anotar os comentários 
das partes interessadas e 
justificar suas decisões 
de maneira adequada em um 
relatório público. As 
partes interessadas a 
serem consultadas devem 
corresponder aos grupos 
descritos no critério 6.  

Escopo da Credenciamento,   
avaliação certificação 
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8.5 Reclamações e mecanismos de apelações 

  Resultados  
da Comentários
avaliação 

Requisitos a. Reclamações e mecanismos   
de apelação relacionados 
às organizações 
certificadoras, 
credenciadoras e das 
elaboradoras de padrões, 
acessíveis a qualquer 
parte interessada,  

b. disponíveis ao público,e  

c. sem custo para o 
reclamante. 

Orientação Este item significa que   
qualquer um que queira 
poderá registrar uma 
reclamação contra as 
decisões (deliberações) das 
organizações 
certificadoras, 
credenciadoras e as 
elaboradoras de padrões. 
Informações importantes 
sobre esta questão podem 
ser encontradas em 
documentos sobre 
procedimentos de 
reclamações e apelações 
contra organizações 
certificadoras, 
credenciadoras e 
elaboradoras de padrões, 
publicados na forma de 
normas ISO e ISEAL. 

Escopo da Elaboração de padrão,   
avaliação credenciamento, 

certificação 
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Critério 9 — Promoção da melhoria continuada 
do manejo florestal  

  Resultados  
da Comentários
avaliação 

Requisitos a. O esquema estabelece   
prazos para a 
completa 
conformidade caso o 
certificado tenha 
sido concedido com a 
condição de 
resolução das não-
conformidades 
importantes. 

b. As visitas de 
vigilância feitas 
pelas organizações 
certificadoras e 
instituições 
credenciadoras são 
realizadas pelo 
menos uma vez por 
ano.  

c. São estabelecidos 
prazos claros para 
conformidade com 
solicitações de 
ações corretivas 
resultantes da 
vigilância.  

Orientação Item a— Normalmente, o   
prazo estabelecido para 
total conformidade do 
titular do certificado com 
todos os requisitos e 
padrões não deve passar de 
dois anos.  

Item b— O requisito mínimo 
para a maioria dos 
esquemas de certificação é 
uma visita anual feita 
pelas  organizações 
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certificadoras, às 
organizações que detem o 
certificado e pelas 
instituições 
credenciadoras às  
organizações 
certificadoras. Em áreas 
de alto risco e em casos 
de  reclamações, deve-se 
estabelecer uma 
programação de visitas 
mais freqüentes.  

Item c— O prazo 
estabelecido para 
conformidade com 
solicitações de ações 
corretivas não deve passar 
de seis meses. 

Escopo da Certificação,   
avaliação credenciamento   
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Critério 10 — Acessível e com relação custo-
benefício eficiente para todas as partes 

  Resultados  
da Comentários
avaliação 

Requisitos a. Existem mecanismos   
que permitem 
igualdade de acesso 
a todos os 
participantes, 
independente do 
tamanho, localização 
ou tipo da floresta 
submetida às 
operações de manejo 
florestal.  

b. Os mecanismos acima 
proporcionam acesso à 
certificação florestal 
a custos que não 
excluem os pequenos 
proprietários, as 
comunidades, e outros 
grupos que possam ter 
acesso limitado. 

Orientação As orientações para que os   
pequenos proprietários 
possam ter um melhor 
acesso à certificação 
podem ser fornecidas em 
dois níveis: 

c. No nível do 
credenciamento, 
reduzindo a 
intensidade da 
avaliação, como por 
exemplo, no programa 
de certificação em 
grupo ou a 
certificação 
“multisite” (em 
vários locais).   

d. No nível dos 

79 



Guia de Avaliação para Certificação Florestal 

padrões, reduzindo 
os níveis de 
desempenho ou 
eliminando a 
necessidade de 
conformidade com 
determinados 
requisitos para este 
grupo.  

Normalmente, pode-se 
assumir a conformidade dos 
pequenos proprietários que 
participam do sistema. Esta 
informação pode ser obtida 
a partir da lista de 
organizações que detem o 
certificado publicada pelas  
organizações certificadoras 
de acordo com as normas 
ISO. No entanto, deve-se 
analisar a possibilidade de 
que sejam fornecidos 
significativos subsídios 
para esses grupos para a 
avaliação da possibilidade 
de acesso desses grupos de 
proprietários de floresta 
ao sistema/esquema. A 
definição da área 
considerada pequena pode 
variar de região para 
região, dependendo das 
estruturas tradicionais de  
propriedade da floresta. 
Esta definição deve então 
ser desenvolvida no 
contexto do processo de 
elaboração de padrões 
nacionais.  

Escopo da Elaboração de padrões   
avaliação (padrões para avaliação de 

manejo florestal e padrões 
para o processo de 
certificação) 
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 Critério 11 — Participação voluntária  

  Resultados  
da Comentários
avaliação 

Requisitos a. Em caso de   
certificação em 
grupo, existem 
cláusulas 
contratuais, entre 
os proprietários ou 
seus intermediários 
designados e a 
organização que 
detém o certificado 
do grupo referentes 
aos requisitos de 
certificação. 

b. Existe um mecanismo 
para garantir que 
cada membro do grupo 
atenda aos padrões, 
caso contrário terá 
que deixar o grupo.    

c. Existem mecanismos 
para assegurar o 
cumprimento dos 
regulamentos em caso 
de infração. 

d. Todos os proprietários 
de floresta 
participantes 
assinaram um documento 
comprometendo-se com o 
cumprimento dos 
padrões estabelecidos 
pelo sistema. 

Decision Aprovado / Reprovado   

Orientação Item a—O relacionamento   
contratual entre o membro 
do grupo e a organização 
que detém o certificado do 
grupo deve prever que os 
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membros dos grupo podem 
ser afastados em caso de 
solicitações de ações 
corretivas não atendidas.  

Escopo da Credenciamento,    
avaliação certificação 

 
 
 
Tradução para o Português:  Eliana M.S. Paula Lima 
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