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Vamos
começar
com quem
nós somos 
O Forest Stewardship Council®  

(FSC®), ou Conselho de Manejo

Florestal®, em português, é

uma ONG internacional, sem

fins lucrativos, que atualmente

é a solução de gestão
florestal sustentável mais
confiável do mundo. 

Desde 1994, o FSC promove o

manejo florestal responsável

por meio de um rigoroso

sistema de certificação. 

Seu modelo de governança

único baseado em princípios

de participação direta e

democrática assegura que a

definição dos padrões

equilibre os interesses de

proprietários florestais, ONGs,

comunidades e povos

tradicionais e empresas. 



Social
respeito e apoio

Ambiental
sustentabilidade e

diversidade biológica 

Nossa
visão
Atender aos direitos

e necessidades da

geração presente

sem comprometer

as gerações futuras. 

Nossa
missão
Promover o manejo florestal

responsável, ambientalmente

adequado, socialmente

benéfico e economicamente

viável. 

Econômico
responsável e rentável



7.628.406 
hectares certificados 
na modalidade de 
manejo florestal.

145
Envolvendo

operações
de manejo

1.067 
certificados

de cadeia de
custódia

Acesse os números mais recentes sobre os certificados

FSC em todo o mundo e ter uma visão global da

distribuição de área certificada FSC por país, tipo de

floresta, bioma, e propriedade florestal.

Números
do Brasil 

Entre áreas
de florestas

nativas e
plantadas.

País ocupa o 6º lugar
no ranking total do

sistema FSC

https://fsc.org/en/facts-figures


Todos os dias, trabalhamos para

cuidar das nossas florestas e

daqueles que vivem e dependem

delas, protegendo a fauna e a flora,

garantindo os direitos dos Povos

Indígenas, exigindo segurança dos

trabalhadores florestais e muito

mais.

E conseguimos isso por meio da

certificação FSC, que garantir que

as florestas em todo o mundo são

gerenciadas com responsabilidade.

Vale lembrar que a certificação é

uma poderosa ferramenta

econômica – e voluntária – de

gestão florestal e desenvolvimento

econômico que permite rastrear os

produtos de origem florestal, sejam

eles madeireiros ou não, do manejo

até o consumidor final.

O FSC fornece dois
tipos principais de
certificação:

Manejo Florestal

Cadeia de Custódia

Para obter a certificação

FSC, uma organização

deve atender aos padrões

do FSC, que são baseados

em dez princípios

fundamentais que cobrem

questões que vão desde o

impacto ambiental às

comunidades do entorno

até as relações e direitos

dos trabalhadores e os

processos de

monitoramento e avaliação

das operações. 



Os 10 Princípios
que regem o manejo
florestal certificado pelo
FSC em todo o mundo

Conformidade com as leis e

Princípios do FSC

Posse e Direitos e

Responsabilidades de Uso

Direitos dos Povos Indígenas

Relações Comunitárias e

Direitos dos Trabalhadores

Benefícios da Floresta

Impacto Ambiental

Plano de Manejo

Monitoramento e Avaliação

Manutenção de Florestas de

Alto Valor de Conservação

Plantações

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



Procure
o selo
Consumidores – pessoas físicas ou

jurídicas – podem usar como o selo

FSC como uma ferramenta para

agir verde. Ao comprar um produto

certificado FSC, tem-se a certeza,

por exemplo, de que não houve

desmatamento ilegal nem uso de

trabalho escravo ou infantil; que o

solo e a água não foram

contaminados e que as

comunidades do entorno foram

respeitadas. 

Quanto mais pessoas se dão conta

disso, maior o significado e a

importância do selo como

diferencial estratégico que agrega

valor às marcas certificadas. 



Nossa 
porta-voz 
no Brasil

Graduada em engenharia florestal pela

ESALQ/USP, com especialização em Sistemas de

Gestão da Qualidade pela Unicamp e grande

experiência no setor, atuou como analista de

sistema de gestão na Veracel Celulose S/A,

auditora externa em cadeia de custódia no

Imaflora, coordenadora executiva do PCCF –

Programa Cooperativo sobre Certificação

Florestal do IPEF e, entre 2018 e 2021,

coordenadora técnica do próprio FSC Brasil. 

Daniela Teixeira Vilela
Diretora executiva do FSC Brasil


