Forest Stewardship Council®
FSC® Brasil

Faça parte do FSC®!
O FSC e seus sócios
O FSC tem uma estrutura de governança única, baseada nos princípios da democracia,
participação e igualdade. É uma associação civil, governada por seus sócios, que podem ser
individuais (pessoa física) ou organizacionais (pessoa jurídica).
Os sócios são de origens diversas. Entre eles estão representantes de ONGs ambientais e sociais,
comerciantes de madeira, organizações florestais, organizações de povos indígenas, pequenos
produtores, grupos comunitários, fabricantes e varejistas, organizações de certificação florestal,
consultores, proprietários florestais, pessoas físicas, entre outros. E todos devem demonstrar um
compromisso com o FSC, seus Princípios e Critérios.
O FSC é regido pelas câmaras ambiental, social e econômica, no intuito de equilibrar os interesses
das diferentes partes, com votos iguais e poder de decisão compartilhado. Cada membro, seja ele
organizacional ou individual, representa uma das câmaras - e é a diversidade de interesses e suas
interações que garantem a legitimidade tanto técnica quanto política do sistema FSC.
A Câmara Econômica inclui organizações e indivíduos com interesses comerciais. Exemplos disso
são escritórios de consultoria, funcionários de organismos de certificação, associações industriais e
comerciais (com ou sem fins lucrativos), vendedores, comerciantes, associações de consumidores,
entre outros. Os candidatos interessados em se associar à câmara econômica, devem demonstrar
empenho na aplicação dos Princípios e Critérios do FSC em suas operações.
A Câmara Ambiental inclui organizações sem fins lucrativos, não governamentais, bem como
instituições de pesquisas, acadêmicas, técnicas e indivíduos que demonstrem um compromisso
com o manejo florestal ambientalmente responsável. Exemplos disso são pessoas ou organizações
que atuam nos temas ambientais.
A Câmara Social inclui organizações sem fins lucrativos, não governamentais, bem como
instituições de pesquisas, acadêmicas, técnicas e indivíduos que demonstrem um compromisso
com o manejo florestal socialmente responsável. Exemplos disso são sindicatos de trabalhadores
florestais ou de setores da cadeia produtiva da madeira, ong´s que trabalham com temas sociais
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relacionados às florestas ou aos direitos dos trabalhadores, organizações comunitárias dos povos
tradicionais, indígenas ou ribeirinhos das florestas, movimentos sociais, entre outros.

Por que se associar?
Todas as regras e decisões são construídas através de negociações, acordos e consensos entre os
vários sócios, nas várias instâncias do sistema: grupos de trabalho, conselhos, comitês, consultas
públicas e assembleias.
O equilíbrio entre as três câmaras e entre os hemisférios Norte e Sul, depende da qualidade e
participação dos associados. E esta é a principal força do sistema.
É através da participação ativa dos sócios que o FSC vai se modernizar e constantemente se
aprimorar para melhor atender ao objetivo comum de todos: salvaguardar nossas florestas com
sustentabilidade econômica, social e ambienta.

Benefícios diretos da associação










Participar e votar nas Assembleias, apresentar propostas, concorrer aos cargos diretivos,
fazer parte de comitês e grupos de trabalho, ter participação política no sistema FSC como
um todo e fortalecer seu networking no setor florestal;
Estar informado a respeito dos rumos da certificação, quanto às normas, padrões, projetos
e eventos;
Agregar valor a sua empresa, produto ou serviço;
Divulgar o nome, contato e website da sua empresa ou organização, no site do FSC Brasil e
FSC Internacional;
Divulgar cases de sucesso, relacionados ao FSC, nos nossos canais de comunicação;
Desconto de 30% nos cursos abertos e in company do FSC Brasil;
Desconto de 10% no Programa TSP – Trademark Service Provider, para uso da marca FSC
em materiais promocionais, impressos ou digitais;
Contribuir para o manejo florestal responsável e ser um ator em prol da conservação das
florestas e do meio ambiente;

Qualquer pessoa ou organização que apoie e se interesse pelas florestas, pode se tornar um sócio
do FSC.
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Razões para escolher o FSC

Como se associar
Temos duas possibilidades de associação, uma restrita ao FSC Brasil e outra que combina a
associação ao FSC Brasil e ao FSC Internacional. O que muda entre uma e outra é a esfera de
participação.
A anuidade é a mesma para qualquer uma das possibilidades. Essa escolha é totalmente
voluntária, mas para incidir nas decisões globais do sistema, indicamos a associação ao FSC
Internacional também.

Procedimentos para associação
1) Escolha a câmara de acordo com a sua atividade;
2) Encaminhe toda a documentação para o email info@fsc.org.br, com o título ASSOCIAÇÃO.
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Uma pequena quantia por ano e uma grande diferença para o planeta!
MEMBROS INDIVIDUAIS
Taxa anual (US$)

$38

ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
Subcategoria
Pequena
Média
Grande
Muito Grande

Tamanho da Organização
Funcionários
Faturamento($US)
1-100
>15 milhões
101-200
15-30 milhões
201-1000
30-150 milhões
>1000
>150 milhões

Taxa Anual (US$)
$75
$500
$1000
$2500

ORGANIZAÇÕES COM FINS LUCRATIVOS
Subcategoria
Muito Pequena
Pequena
Média
Grande
Muito Grande

Tamanho da Organização
Funcionários
Faturamento($US)
1-100
>20 milhões
101-200
20-40 milhões
201-1000
40-200 milhões
1001-10.000
>200 - 2 bilhões
>10.000
>>2 bilhões

Taxa Anual (US$)
$100
$750
$1500
$4500
$7500

Para mais informações e acesso aos documentos (formulário de associação, carta de apoio e self
declaration), entre na página http://br.fsc.org/quero-me-associar.213.htm
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