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Enviar quaisquer comentários ou sugestões relacionados com esta norma para: 
 

FSC International Center 
        – Policy and Standards Program – 
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53113 Bonn, Alemanha 

 

Telefone: +49-228 / 367-6628 
Fax: +49-228 / 367-6630 
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O Forest Stewardship Council (FSC) é uma organização independente, sem fins lucrativos, 
não-governamental, sediada em Bonn, Alemanha. 

 
A missão do Forest Stewardship Council é apoiar o manejo ambientalmente correto,  
socialmente benéfico e economicamente viável das florestas do mundo. 

 
O FSC desenvolve, apóia e promove normas internacionais, nacionais e regionais alinhadas 
com a sua missão; avalia, homologa e monitora organismos de certificação que inspecionam 
do FSC; proporciona treinamento e informações; e promove o uso de produtos que carregam 
o logotipo do FSC. 
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Prefácio  
 
A certificação Multi-site da Cadeia de Custódia foi desenvolvida para facilitar a certificação 
da Cadeia de Custódia para empresas maiores que possuem um número de sites em que 
fundamentalmente as mesmas funções, os mesmos métodos e ou procedimentos são 
realizados. Os requisitos administrativos, mais a comunicação com o organismo de 
certificação, são realizados por uma parte central designada da organização. 

 
A norma apresenta os requisitos para organizações que desejam estabelecer um sistema 
comum de Cadeia de Custódia do FSC para mais de um site de produção ou escritório de 
vendas.1 A certificação Multi-site permite que os organismos de certificação avaliem essas 
organizações com base em amostras em reconhecimento de sistemas de relatórios e de 
controle comuns, administrados de modo central. Além dessa norma, os organismos de 
certificação devem garantir que todos os ‘sites participantes’ de uma organização com vários 
sites cumpram os requisitos de certificação de Cadeia de Custódia do FSC pertinentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Além dessa norma, todos os sites participantes de um sistema Multi-site de comércio ou manejo de madeira 
devem cumprir com os requisitos pertinentes da(s) norma(s) de certificação de Cadeia de Custódia 
especificadas. 
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Observação sobre o uso desta norma  

 
Todos os aspectos desta norma são considerados como sendo normativos, incluindo o 
escopo, data de validade referências, termos e definições e anexos, a não ser em caso de 
declaração em contrário. 
A conformidade com esta norma deve ser avaliada somente por organismos de certificação 
homologados pelo FSC que tenham demonstrado conformidade com a Norma para a 
Homologação de Avaliações da Cadeia de Custódia FSC-STD-20-011. 
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A Escopo  

 

Esta norma se aplica a organizações com vários sites que buscam a certificação da Cadeia 
de custódia do FSC para vários sites sob um certificado.2 Esta norma especifica os requisitos 
que o escritório central (o portador do certificado) e todos os sites participantes devem 
cumprir para serem incluídos sob o escopo de um certificado de Cadeia de custódia Multi-
site.3

 
 

B Status  e data de vigência  
 
B0.1 Status 
Aprovado pela Diretoria do FSC em sua 45ª reunião em junho de 2007. 
Aplicável a partir da data de publicação. 

 

B.2 Data de vigência4 

Organismos que solicitam a certificação do FSC para Cadeia de Custódia Multi-site devem ser 
avaliados por esta norma a partir de 1º de janeiro de 2008. 
Organismos certificados pelo FSC que tenham um certificado do FSC para Cadeia de 
Custódia Multi-site devem ser avaliados por esta norma a partir de 1º de janeiro de 2009. 
C Referências  

 
FSC-STD-20-011 Norma de Homologação para Avaliações da Cadeia de Custódia 
Documentos normativos do FSC que são anulados e substituídos por esta norma 

FSC-POL-40-003 Diretrizes do FSC para a Amostragem de Organizações Multi-site para a 
certificação da Cadeia de Custódia, Seções 1 e 2. 

 
OBSERVAÇÃO: Requisitos para organismos de certificação (Seção 3) são 
substituídos pela norma do FSC-STD-20-011 Norma de Homologação para 
Avaliações da Cadeia de Custódia. 

 
D Termos e definições  
As definições relacionadas com esta norma são fornecidas no Anexo 1 e estão sublinhadas 
no texto abaixo na sua primeira ocorrência. 

 
1 Operações elegíveis  

 
1.1 Para ser elegível para solicitar esta certificação, o escritório central deve ser ou agir 

em nome de uma entidade legal independente que represente a organização com 
vários sites. 

 
1.2 O escritório central deve documentar e implementar regras claras relacionadas com a 

elegibilidade para a participação dos sites no certificado. 
 

OBSERVAÇÃO: Uma organização pode possuir um certificado Multi-site que não cubra 100% de 
seus sites. É também aceitável para uma organização possuir mais de uma certidão Multi-site 
onde cada certificado Multi-site cobre sites que atendem aos requisitos de certificação. Em  

 

 
2 Isso inclui organizações com vários sites onde cada um possui um certificado individual de Cadeia de Custódia, 

e a certificação Multi-site é buscada para usar um único código de certificação em toda a organização. Neste 
caso, os requisitos para auditorias internas não se aplica, enquanto outros requisitos somente precisam ser 
abordados a partir do ponto em que o uso correto de um púnico certificado é afetado. 

3 A divisão de responsabilidades entre o nível do escritório central e o nível do participante é essencial para a 
certificação Multi-site. É refletido na amostragem que é realizada pelo organismo de certificação, na 
especificação das condições nas quais a certificação pode ser baseada, na emissão das ‘Solicitações de ações 
corretivas’, e na possível suspensão. 

4 A 'data de vigência' de uma norma (versão) especifica a partir de qual data a (nova versão da) norma deve ser 
implementada e, verificada pelo responsável por prover as conformidades numa avaliação, cumprida pelos 
usuários de destino para os fins especificados pelo ‘escopo’ da norma, substituindo portanto qualquer versão 
anterior (se não houver declaração em contrário) ou anulando outros documentos normativos conforme 
especificado pela norma. 
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ambos os casos, devem existir procedimentos claros para garantir que somente os 
sites incluídos no escopo do certificado Multi-site estão manipulando produtos 
certificados. 

 
1.3 Um 'formulário de consentimento' ou seu equivalente será assinado por cada gerente 

de site candidato (ou outro representante de site participante) para ser incluído no 
escopo do certificado. Através do formulário de consentimento, o gerente do site 
candidato: 

 
OBSERVAÇÃO: Para sites remotos em termos de logística (e.g. pátios de toras) sem 
administração específica do site, este requisito pode não ser aplicável. 

 

a) Reconhece e concorda com as obrigações e responsabilidades gerais da 
participação no certificado Multi-site para todo o período de validade do 
certificado, conforme estipulado por esta norma e nos procedimentos 
documentados do escritório central; 

 

b) Concorda em cumprir a(s) norma(s) pertinente(s) de certificação da Cadeia de 
Custódia do FSC; 

 

c) Autoriza o escritório central a solicitar a certificação da Cadeia de Custódia do FSC 
em nome dela ou dele. 

 
OBSERVAÇÃO: Se a organização Multi-site possui plena propriedade e autoridade sobre 
os sites participantes, o item c pode ser ignorado. 

 
1.4 Os seguintes requisitos mínimos de associação devem ser atendidos: 

 

a) Todos os sites participantes possuem relação legal e/ou contratual com o 
escritório central que exige emissão de relatórios e comunicação regular com o 
escritório central; 

 

 
OBSERVAÇÃO: Subcontratados que estão usados em bases regulares nos termos dos 
acordos de terceirização e são partes do fluxo de produção em um esquema Multi-site não 
são considerados como gerentes de sites em um certificado Multi-site. Se necessário, os 
subcontratados são submetidos a amostragens e a auditorias pelo organismo de 
certificação de acordo com os  requisitos específicos definidos na FSC-STD-20-011. 

 

b) Os sites participantes estão sujeitos a controle interno e sistema de relatórios 
comum, centralmente administrados e documentados, que são monitorados 
continuamente pelo escritório central; 

 

c) Os sites participantes (se aplicável: em um único conjunto de sites) estão 
produzindo e manipulam essencialmente os mesmos tipos de produtos e os 
produzem e os manipulam fundamentalmente de acordo com os mesmos 
métodos ou procedimentos; 

 

OBSERVAÇÃO: Organizações com vários sites, alguns dos quais conduzem atividades 
diferentes, podem identificar ‘conjuntos de sites’, onde cada conjunto é composto de sites 
que cumprem com o item 1.4c) acima. Cada site participante dentro de um conjunto de sites 
pode estar realizando varias atividades, mas essas devem ser as mesmas múltiplas 
atividades em cada site para que elas possam se consideradas partes do mesmo conjunto. 
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2 Procedimentos documentados  

 
2.1 O escritório central deve ter procedimentos documentados cobrindo todos os 

requisitos desta norma. 
 
2.2 Cada procedimento deve definir as responsabilidades, autoridades, assim como as 

qualificações exigidas e/ou medidas de treinamento para a sua implantação. 
 
2.3 Uma cópia desses procedimentos deve ser arquivada centralmente e colocada à 

disposição para todos os administradores de sites. 
 

 
3 Fornecimento de materiais para orientação  

 
3.1 O escritório central deve fornecer a documentação ou acesso à documentação a cada 

gerente dos sites, especificando os termos e condições relevantes de participação e 
certificação. A documentação deverá incluir: 

 

a) Acesso a uma cópia da(s) norma(s) pertinentes de Cadeia de Custódia com as 
quais o escritório central e os sites participantes estão comprometidos; 

 

b) Uma descrição do processo de certificação; 
 

c) Uma explicação sobre os direitos dos organismos de certificação e homologação 
de acesso ao site participante para fins de avaliação externa e monitoramento 
externo; 

 

d) Uma explicação sobre os requisitos dos organismos de certificação e de 
homologação em relação às informações públicas; 

 
 

OBSERVAÇÃO: Isso inclui, por exemplo, nomes e endereços, o escopo das atividades e 
descrições dos produtos. 

 
e) Uma explicação sobre todas as obrigações em relação à participação, como: 

Manutenção de informações para fins de acompanhamento; 
ii. Uso de sistemas para rastreamento e controle de materiais ou produtos 

certificados pelo FSC; 
iii. Requisito para o cumprimento de ações corretivas emitidas pelo organismo 

de certificação; 
iv. Qualquer requisito especial relacionado com marketing ou vendas de 

produtos que tenha sido coberto pelo certificado; 
v.  Uso adequado do código designado de certidão Multi-site   

vi. Outras obrigações de participação; 
 

f) Explicação de todos os custos com a certificação para o site participante. 
 
 

 
OBSERVAÇÃO: Pode ser suficiente fornecer dados individuais dos sites, com um resumo 
destes itens, desde que a documentação total esteja prontamente disponível a pedido do 
escritório central. 
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4 Responsabilidade e autoridade do escritório centra l 

 
As responsabilidades do pessoal  

4.1 O escritório central indicará uma pessoa (ou um cargo) com responsabilidade geral 
pela conformidade da empresa com todos os aspectos desta norma.  

 

4.2 Todo o pessoal chave (tanto empregados, quanto contratados) deve conhecer e 
compreender as suas responsabilidades específicas para poder implementar todos 
os requisitos desta norma. 

 

Implementação de requisitos e condições  

4.3 O escritório central deve ter a autoridade legal ou de gerência e o apoio técnico 
necessário para implementar as responsabilidades especificadas nos itens 4.4 a 
4.20 abaixo, e para administrar o número de sites participantes propostos para 
certificação Multi-site. 

4.4 O escritório central será contratualmente responsável perante o organismo de 
certificação em assegurar que todos os requisitos de certificação (incluindo a Cadeia 
de Custódia pertinente e quaisquer outros requisitos relevantes do organismo de 
certificação) sejam plenamente implementados por todos os sites que participam do 
escopo do certificado. 

 
 
 
OBSERVAÇÃO: Os requisitos das normas de certificação de Cadeia de Custódia relevantes 
aplicam-se individualmente a cada site participante incluído no escopo do certificado. 
As responsabilidades para atender aos critérios não podem ser "negociadas" entre diferentes 
sites participantes, como por exemplo, um site participante atende a certos requisitos 
enquanto outro site participante atende a outros. 
No entanto, as responsabilidades para atender a requisitos de certificação podem ser divididas 
entre o escritório central e os sites que participam. 
 
Os requisitos que são aplicáveis à organização inteira Multi-site podem ser implementados 
pelo escritório central ou por cada site participante individualmente. 

 

4.5 O escritório central será responsável por assegurar que todas as condições das 
quais a certificação seja dependente e quaisquer ações corretivas emitidas pelo 
organismo de certificação sejam plenamente implementadas. 

4.6 O escritório central deve ter autoridade para emitir ações corretivas internas a 
qualquer site participante para impor suas instruções. 

4.7 O escritório central deve ter autoridade para remover sites que participam do escopo 
da certificação se os requisitos de participação, ou quaisquer ações corretivas 
emitidas pelo organismo de certificação ou pelo escritório central não forem 
cumpridas pelo site participante. 

4.8 O escritório central poderá organizar e acessar dados em bases anuais e/ou sob 
solicitação do organismo de certificação. 

4.9 Se um site participante é adicionado ou removido do esquema de certificação Multi-
site, o escritório central deve informar ao organismo de certificação por escrito no 
prazo de três dias úteis. 

4.10 Um novo conjunto de sites somente poderá ser adicionado a um certificado Multi-site 
já existente como resultado de monitoramento ou de novas avaliações pelo 
organismo responsável pela certificação. 

 
Auditorias internas 

4.11 O escritório central deve executar uma auditoria inicial de cada site participante 
candidato para assegurar que ele cumpra com todos os requisitos aplicáveis da 
norma de certificação de Cadeia de Custódia e com quaisquer requisitos adicionais 
para participação, antes de ser admitido como um site participante e antes de sua 
inclusão no escopo do certificado Multi-site. 
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4.12 O escritório central deve realizar uma auditoria anual de cada site participante para 

verificar a conformidade contínua com todos os requisitos de certificação. 

4.13 O escritório central poderá não realizar ou desistir das auditorias nos sites 
participantes que processam ou manipulam produtos onde o risco de misturas de 
material certificado com não-certificado não exista (por exemplo, sites que 
manipulam exclusivamente produtos certificados; sites que comercializam produtos 
acabados, etiquetados e embalados; escritórios de vendas que não têm posse física 
de produtos certificados, instalações que não produziram, etiquetaram ou venderam 
qualquer material certificado FSC desde a última auditoria) seguindo os resultados 
de verificações documentadas. 
 
Uso das marcas registradas do FSC  

 

4.14 O escritório central deverá: 

a) Fazer as solicitações para o uso das marcas registradas do FSC junto ao Provedor 
Autorizado de serviços da logomarca do FSC; 
b) Assegurar que todo o uso das marcas do FSC pela organização Multi-site e cada 

site participante cumpra com os requisitos do FSC; 
c) Não produzir qualquer tipo de documento confirmando a participação no esquema 

Multi-site semelhante a certidões de FSC emitidas pelo organismo de 
certificação; 

d) Não emitir sublicenças para uso de marcas registradas do FSC5. 
 

 
Treinamento  

 

4.15 O escritório central deve fornecer treinamento aos gerentes dos sites e ao seu 
pessoal chave para capacitar os sites participantes, para cumprir plenamente as 
normas de certificação de Cadeia de Custódia. 

 

4.16 O escritório central deve fornecer treinamento aos auditores internos em relação à 
avaliação da conformidade com normas de certificação de Cadeia de Custódia 
pertinentes. 

 

4.17 O escritório central deve fornecer oportunidades contínuas para o aprendizado (tais 
como treinamentos periódicos) em áreas que exijam fortalecimento (isto é, com base 
em não-conformidades encontradas em auditorias internas e externas) e conduzirá 
os treinamentos necessários para a conformidade contínua do sistema. 
 
O relatório anual e a revisão da gerência  

 

4.18 O escritório central deve preparar um relatório anual interno com os resultados de 
todas as auditorias internas, assim como possíveis mudanças no sistema de 
gerência da Cadeia de Custódia. 

 

4.19 O relatório anual deve ser discutido, revisado e aprovado pelos representantes da 
alta gerência do escritório central e dos sites participantes. 

 
 

OBSERVAÇÃO: A revisão poderá ocorrer para cada site participante individualmente ou em 
uma reunião conjunta de comitê. O propósito é assegurar a conformidade contínua, 
adequação e eficácia do sistema de gerência de Cadeia de Custódia. 

 

 
Pagamentos dos custos de certificação 

 

4.20  escritório central deve ser plenamente responsável perante o organismo de 
certificação pelo pagamento de todos os custos de avaliação e monitoração por todo o 
período de validade do certificado.  

 
OBSERVAÇÃO: O escritório central poderá dividir esses custos entre os sites participantes como 
considerar  apropriado. 

 

 
5 O certificado de Cadeia de Custódia Multi-site licenciará todos participantes para o uso das marcas registradas 

do FSC sob as condições especificadas. 
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5 Registros  

 
5.1 O escritório central deve manter registros centralizados de todos os documentos dos 

sites participantes e será responsável por manter os seguintes registros sempre 
atualizados:  

 a) Lista de todos os sites cobertos pela certificação Multi-site, com seus nomes, 
endereços e gerentes designados por site, juntamente com a data de entrada no 
esquema de certificação e o responsável designado; 

b) Evidência de consentimento de cada gerente de site na forma de um 'formulário 
de consentimento' assinado (ver cláusula 0, acima); 

c) Registros concernentes ao escopo da certificação de Cadeia de Custódia para 
cada conjunto de sites; 

d) Registros da auditoria interna inicial para demonstrar que cada site participante 
atende aos critérios de elegibilidade (como delineado na Seção 1), aos requisitos 
das normas de certificação de Cadeia de Custódia e a quaisquer requisitos 
adicionais aplicáveis; 

e) Registros demonstrando a implementação de controles internos ou de sistemas 
de monitoramento (ver cláusulas 4.11 a 4.13, acima). Esses registros devem 
incluir registros de auditorias internas anuais, não-conformidades identificadas 
nas auditorias, e as ações tomadas para corrigi-las; 

f) Documentação relevante conforme as exigências das normas de certificação 
aplicáveis de Cadeia de Custódia de acordo com os procedimentos Multi-site 
específicos concernentes à produção e às vendas, particularmente registros das 
entradas e saídas de material certificado, para cada site participante; 

g) Registros de treinamento e atividades de conscientização fornecidas pelo 
escritório central e sobre a participação neles; 

 

h) Registros dos relatórios anuais e revisões da gerência; 

i) A data de remoção de qualquer site participante do escopo do certificado, e uma 
explicação sobre porque o site participante foi removido; 

 

j) Registros da aprovação pelo Provedor Autorizado de serviços da logomarca do 
FSC para o uso das marcas registradas do FSC pelos sites participantes e pelo 
escritório central. 

 
OBSERVAÇÃO: Os dados devem ser armazenados centralmente onde for possível, com 
cópias em escritórios individuais ou em sites participantes. Dependendo da natureza da 
empresa e de seus sistemas internos, isso talvez não seja possível em todos os casos; por 
exemplo, onde as informações sobre vendas e compras são mantidas localmente com acesso 
eletrônico central. Isso também se aplicaria onde faturas de fornecedores são transmitidas 
eletronicamente por vários sistemas de intercâmbio eletrônico de dados (EDI), e comparados 
remotamente com pedidos de compra. 

 
5.2 Os registros devem ser arquivados por ao menos 5 anos e devem estar disponíveis 

ao organismo certificador quando solicitado. 
 
5.3 O escritório central e/ou sites participantes devem fornecer aos compradores, as 

informações adequadas ou a conformação do status de certificação FSC dos sites 
participantes e de seus produtos para demonstrar que as alegações relacionadas 
com a certificação do FSC são corretas e verdadeiras. 

 
OBSERVAÇÃO: Tais informações devem descrever o escopo do certificado Multi-site e onde 
aplicável, o escopo específico dos sites participantes e incluir detalhes  sobre os grupos de 
produtos FSC disponíveis. 
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ANEXO I: Glossário de termos  

 
 
Escritório central 

Trata-se da função central identificada (por exemplo, escritório, um departamento ou uma 
pessoa) dentro de uma organização Multi-site através do qual a organização preenche as 
suas responsabilidades em relação ao organismo de certificação. 
O escritório central da organização tem responsabilidade final da gerência em manter o 
contrato de certificação com o organismo de certificação e será considerado responsável 
em manter o sistema de Cadeia de Custódia e em assegurar que os requisitos das 
normas de certificação da Cadeia de Custódia sejam atendidos nos sites participantes 
incluídos no escopo do certificado Multi-site. 

 
Identificador  

Os organismos de certificação devem designar um identificador alfabético, numérico ou 
alfanumérico para cada site participante no certificado Multi-site. Este identificador será 
usado para a manutenção dos registros internos e para finalidades de gerenciamento de 
dados para a certificação FSC. 

 
Auditorias internas 

Auditorias internas são atividades de monitoramento de sites participantes realizadas pelo 
escritório central para assegurar que todos os requisitos de certificação (incluindo as 
normas de certificação relevantes e quaisquer outros requisitos do organismo de 
certificação) sejam plenamente implementados. Auditorias internas são realizadas como 
auditorias iniciais de candidatos antes de serem admitidos como um site participante e 
como auditorias anuais para confirmar a conformidade contínua com todos os requisitos 
de certificação. Elas incluem uma visita aos sites operacionais e uma revisão dos sistemas 
documentados. 

 
Organização Multi-site 

Uma organização que possui um escritório central identificado e uma rede de ao menos 
dois sites. Os produtos desses sites ou de conjuntos identificados de sites cobertos por 
um certificado Multi-site devem ser substancialmente do mesmo tipo, e devem ser 
produzidos ou manipulados fundamentalmente de acordo com os mesmos métodos e 
procedimentos. 

 
Site participante 

Site que é incluído no escopo de um certificado Multi-site. Sites participantes não possuem 
certificados individuais, mas desde que eles cumpram todos os requisitos de seu acordo 
com o escritório central, eles são cobertos pelo  certificado Multi-site. 

 
Conjunto de sites 

Descreve sites que produzem ou manipulam essencialmente os mesmos tipos de 
produtos e os produzem ou os manipulam de acordo com os mesmos procedimentos 
fundamentais. Um certificado de Cadeia de Custódia para organizações Multi-site pode 
abranger vários conjuntos de sites.  
Exemplo:  Uma organização Multi-site opera 12 instalações: 4 serrarias, 2 fábricas de revestimentos e de 

moldagem, e 5 carpintarias. A organização teria 3 conjuntos de sites em potencial. O organismo de 
certificação verificaria que os produtos fabricados ou manipulados em todos os sites dentro de um 

conjunto em potencial, são substancialmente da mesma espécie e são produzidos ou manipulados 
fundamentalmente de acordo com os mesmos métodos e procedimentos. Isso os capacitaria a 
determinar como e se os sites poderiam ser divididos em conjuntos. Verificariam se o mesmo 

escritório central controla cada conjunto de sites. Se as carpintarias (por exemplo) são controladas 
por uma estrutura diferente de gerência dentro da organização, eles exigiriam um certificado Multi-
site separado . Cada conjunto é então tratado e avaliado como uma amostra separada. 

 
Um novo conjunto de sites somente poderá ser adicionado a um certificado Multi-site  já 
existente como resultado de monitoramento ou de novas avaliações pelo organismo 
responsável pela certificação. 
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Site  
Uma unidade funcional única de uma organização ou uma combinação de unidades 
encontradas em uma mesma localidade, que é geograficamente diferente de outras 
unidades da mesma organização. 

 
 

OBSERVAÇÃO: Exemplos típicos para sites são instalações de processamento ou de 
comercialização como instalações industriais,  pátios remotos de tora, escritórios de vendas, filiais 
ou franqueados. 

Uma rede de sites de operações semelhantes, os sites formam um sistema de Cadeia de 
Custódia central que são ligados legalmente e contratualmente com o escritório central de 
uma organização Multi-site. 

 
Gerente do site 

A pessoa ou o cargo (por exemplo, o gerente no site participante) que tem 
responsabilidade total pela maioria das decisões no site de operações, incluindo 
atividades que ele ou ela não implementa diretamente. Os gerentes de sites são os 
responsáveis pela implementação de quaisquer requisitos de seu acordo com o escritório 
central no nível de seus próprios procedimentos, e pela implementação dos 
procedimentos necessários para a conformidade com as normas pertinentes à certificação 
de Cadeia de Custódia. 
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