
Florestas plantadas certificadas ainda são um grupo seleto no Brasil. Mas 

em tempos de Coronavírus como proceder em relação às certificações? Os 

selos FSC e CERFLOR encontraram alternativas para manter em curso 

algumas atividades. Saiba mais:

AUDITORIAS DE AVALIAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO:
No momento, estão suspensas as auditorias de Avaliação, em função da 

necessidade de visita de campo. Impedindo, por enquanto,  a inclusão de 

novos empreendimentos nos sistemas de certificação.

AUDITORIAS DE MANUTENÇÃO:
Está sendo possível a realização de auditorias à distância, com eventual 

revisão de proposta comercial e redimensionamento da auditoria (retirando 

custos com logística, por exemplo).
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CERTIFICAÇÕES DE MANEJO FLORESTAL
E OS EFEITOS DA COVID-19

AUDITORIAS RECERTIFICAÇÃO
O certificado poderá ser prorrogado em até 12 meses à partir da data de sua 

expiração, caso haja necessidade (permitido em casos de força maior, como 

a pandemia);

- Caso a pandemia se estenda por tempo indeterminado, deverá ser realiza-

da uma auditoria (como um monitoramento) à distância até o final de 2020. 

- Com estimativa de melhora do cenário frente à pandemia, há a possibilidade 

de as auditorias de campo serem retomadas no segundo semestre de 2020.

Todas as ações que já são tomadas hoje para garantir a manutenção do seu 

selo de certificação precisam continuar sendo feitas independente da dila-

ção dos prazos.

 Todas as ações que já são tomadas hoje para garantir a manutenção 
do seu selo de certificação precisam continuar sendo feitas 
independente da dilação dos prazos.

1) Empreendimentos que tenham não conformidades maiores abertas;

2) Empreendimentos que tenham problemas de alto risco na sua cadeia de 
fornecedores;

3) Empreendimentos que tenham reclamações ou denúncias relevantes que, de 
alguma forma, coloquem em risco o atendimento a todas as normas da 
certificadora, bem como seus princípios  maiores.

Quem não pode realizar a auditoria de manutenção online?

Prazo para a auditoria  de manutenção » 6 meses a 1 ano
RESPEITANDO O TEMPO E A REALIDADE DE CADA CLIENTE

PARA SABER SOBRE O PRAZO ESPECÍFICO DO SEU EMPREENDIMENTO,
ENTRE EM CONTATO COM A SUA CERTIFICADORA. CASO PREFIRA,
NOSSA EQUIPE PERMANECE À DISPOSIÇÃO PARA LHE AUXILIAR.

IMPORTANTE:


