


A Formação de Gestor de Cadeia de Custódia FSC 
aborda os principais tópicos relacionados à gestão 
da rastreabilidade concebida pelo FSC em diferentes 
contextos e sistemas produtivos que visam garantir 
a integridade dos produtos certificados, aprimorar 
a capacidade de tomada de decisão dos profissionais 
diretamente envolvidos no controle dos processos e 
contribuir em processos estratégicos das Organizações 
que envolvam produção e comercialização de 
produtos FSC. 

Num cenário no qual as empresas precisam garantir 
que produtos certificados sejam corretamente 
produzidos e comercializados e que estes contribuam 
positivamente com a “saúde financeira”, imagem 
e reputação do negócio, o Imaflora que comemora 
em 2015, 20 anos de trabalho com as questões 
socioambientais ligadas a produção florestal e 
agrícola no Brasil, dentre elas a rastreabilidade 
nessas cadeias, está lançando seu “Programa de 
Formação de Gestor de Cadeia de Custódia” como 
uma forma de disponibilizar o acúmulo Institucional 
no tema para a formação de profissionais realmente 
capacitados e que possam contribuir de forma efetiva 
na implantação e gerenciamento de sistemas de 
rastreabilidade robustos baseados nas normas do FSC.

A formação de gestor de cadeia de custódia do 
Imaflora é a ÚNICA inciativa para o tema no Brasil. 
Através do uso de metodologias diferenciadas na 
abordagem do conteúdo programático, ela visa 
promover um aprendizado sólido e prático dos 
aspectos relacionados às normas para certificação de 
cadeia de custódia FSC.

Sustentada pela grande experiência do IMAFLORA 
no tema e pelo ambiente propício para troca de 
aprendizados entre os participantes, a formação 
transforma práticas e influencia de forma efetiva 
decisões sobre os processos de rastreabilidade e 
controles dos empreendimentos. 

 “Formação de Gestor de Cadeia de Custódia do 
IMAFLORA auxilia na compreensão e “construção 
de sentido” dos conceitos chaves envolvidos 
nas diferentes normas de certificação de cadeia 

Por que escolher a Formação de Gestor de 
Cadeia de Custódia do IMAFLORA?Programa de Formação de Gestor de Cadeia de Custódia FSC®

de custódia FSC, capacitando o participante a 
implantar ou gerenciar sistemas de rastreabilidade 
adaptados a diferentes realidades e necessidades, 
com foco na eficiência dos processos e integridade 
dos produtos certificados, incluindo a comunicação 
de suas garantias.” Daniele Rua, Coordenadora de 
certificação FSC do Imaflora.



A quem se destina?

• Gestores ou profissionais com responsabilidade 
direta ou multiplicadores dos assuntos 
relacionados à certificação de cadeia de 
custódia FSC em empreendimentos certificados 
ou candidatos a certificação; 

• Consultores que assessoram empresas na 
implementação dos requisitos normativos;

• Profissionais liberais com interesse por 
desenvolver ou aprimorar seus conhecimentos 
no tema;

• Representantes de Associações, Cooperativas 
e Entidades de Classe interessados em 
aumentar seus conhecimentos nos processos 
produtivos certificáveis e impactos das normas 
de certificação nos processos, visando auxiliar 
grupos de interesse em tomadas de decisão.

Como funciona o Programa de 
Formação de Gestor de Cadeia de 
Custódia?

O Programa é composto de 4 Módulos, sendo 2 
presenciais realizados na sede do Imaflora em 
Piracicaba (SP) e 2 à distância.

Primeira turma  |  Vagas: 20

• Módulo I (19 e 20/05/15) 
• Módulo II (09 e 10/09/15) 
• Módulo III (22/10/15) 
• Módulo IV (26/11/15)

Segunda Turma  |  Vagas: 20

• Módulo I (28 e 29/05/15) 
• Módulo II (15 e 16/09/15) 
• Modulo III (23/10/15)
• Módulo IV (27/11/15)

Frequência
100% de presença em cada módulo

Desempenho

A avaliação de desempenho irá considerar dois 
parâmetros:

• Participação: ao final de cada módulo a 
participação individual nas discussões, exercícios 
e atividades será avaliada e deve atingir nota 
mínima de 7,0. O participante será informado 
de sua nota até 15 dias após a conclusão de cada 
módulo.

• Proficiência: cada participante fará um prova até 
30 dias após a finalização do último módulo de 
formação (IV) e deve atingir nota mínima de 7,0.

Investimento 

R$ 3.200,00 que poderá ser efetuado em 3 parcelas 
(Inclui apostilas, cadernos de exercícios, materiais 
utilizados em dinâmicas, CDs, além de certificados de 
conclusão e coffe break nos módulos presenciais).

Informações e inscrições

Ana Gabriela Angeli
(19) 3429-0829
treinamento_florestal@imaflora.org
http://www.imaflora.org/eventos.php

*Programa não-credenciado ao MEC.

Facilitadores

Daniele Rua 
Engenheira Florestal, Especialista em Gestão 
de Projetos pela FGV, Coordenadora Sênior de 
Certificação de Cadeia de Custódia/Imaflora, 
Qualificada como Auditora Sênior pela Rainforest 
Alliance, 11 anos de experiência em processos de 
certificação FSC. Coordenadora e instrutora de 
treinamentos sobre normas para certificação FSC 
do Imaflora para público interno e externo.

David Escaquete 
Engenheiro Florestal, Coordenador Sênior de 
Certificação de Florestas Naturais/Imaflora, 
Qualificado como Auditor Sênior pela Rainforest 
Alliance, 7 anos de experiência em processos de 
certificação FSC. Instrutor de treinamentos sobre 
normas para certificação FSC do Imaflora para 
público interno e externo.

Marcos Bastos Planello
Gestor Ambiental, Coordenador de Certificação 
de Cadeia de Custódia/Imaflora, Qualificado como 
Auditor Líder pela Rainforest Alliance, 5 anos de 
experiência em processos de certificação FSC. 
Instrutor de treinamentos sobre normas para 
certificação FSC do Imaflora para público interno e 
externo.

Ana Gabriela Angeli
Administradora de Empresas, Analista de marca 
autorizada, Qualificada como Trademark Agent 
pela Rainforest Alliance com experiência em 
análise e aprovação das marcas registradas do FSC. 
Instrutora de treinamentos sobre normas de Uso da 
marca FSC para público interno e externo.



OBJETIVO

Módulo focado na construção de uma base conceitual robusta 
das diferentes normas do FSC (Forest Stewardship Council®, 
em português, Conselho de Manejo Florestal) para certificação 
de cadeia de custódia, obtida através do uso de metodologia 
pedagógica inovadora no estudo de normas e padrões de 
certificação.

CARGA HORÁRIA: 16 hs  

ABORDAGEM

Breve contextualização do mercado florestal brasileiro e 
seus produtos com foco nos aspectos de rastreabilidade 
relevantes para diferentes produtos florestais e os impactos 
da certificação sócio ambiental FSC neste cenário. Além disso, 
todas as normas aplicáveis a diferentes escopos de certificação 
de cadeia de custódia são abordadas na programação, tendo 
como foco a facilitação para “construção de sentido” dos 
requisitos normativos, garantias geradas pelos mesmos 
e “caminhos” possíveis para alcançar a conformidade e 
atendimento das diferentes normas.
Perspectivas de desafios e tendências para a certificação 

de cadeia de custódia FSC são abordados durante toda a 
programação, como forma de compartilhar o conhecimento 
Institucional do Imaflora obtido através da participação 
das Assembléias do FSC, processos de revisão de normas e 
participação de fóruns relacionados ao tema. 

NORMAS INSERIDAS NA PROGRAMAÇÃO

• Norma FSC-STD-40-004 (Norma principal de CoC)
• Norma FSC-STD-40-003 (Arranjo de certificação CoC 

Multisite)
• Norma FSC-STD-40-007 (Uso de materiais recuperados em 

produtos FSC)
• Norma FSC-STD-40-005 (Avaliação de madeira controlada 

por empresas certificadas)
• Norma FSC-STD- 50-001 (Uso da marca FSC)
• Diretivas FSC-DIR-40-004 e FSC-DIR-40-005

* As normas FSC serão abordadas na versão vigente.

MÓDULO I MÓDULO II

Aspectos conceituais e de gestão das normas de certificação de cadeia de custódia FSC (presencial)

OBJETIVO

Módulo focado na aplicação das normas de cadeia de 
custódia em estudos de caso e exercícios práticos, 
permitindo ao participante um maior entendimento e 
fixação dos conceitos fundamentais de rastreabilidade já 
conhecidos.

CARGA HORÁRIA: 16 hs   

ABORDAGEM

Abordagem prática das normas de cadeia de custódia FSC 
através do estudo de casos e exercícios situacionais visando 
processos de aprendizagem por troca de experiências 
e discussões em plenária. Perspectivas de desafios e 
tendências para a certificação de cadeia de custódia FSC 
nos diferentes escopos estudados são abordados durante 
toda a programação, como forma de compartilhar o 
conhecimento Institucional do Imaflora obtido através da 
participação das Assembléias do FSC, processos de revisão 
de normas e participação de fóruns relacionados ao tema. 
Neste sentido, aspectos do DRAFT da nova versão da 

norma de madeira controlada será abordado como parte 
do conteúdo, visando preparar o participante para as 
tendências na implementação da referida norma.

NORMAS INSERIDAS NA PROGRAMAÇÃO

• Norma FSC-STD-40-004 (Norma principal de CoC)
• Norma FSC-STD-40-003 (Arranjo de certificação CoC 

Multisite)
• Norma FSC-STD-40-007 (Uso de materiais recuperados 

em produtos FSC)
• Norma FSC-STD-40-005 (Avaliação de madeira 

controlada por empresas certificadas), incluindo 
aspectos do DRAFT da nova versão em processo de 
revisão.

• Norma FSC-STD- 50-001 (Uso da marca FSC)
• Diretivas FSC-DIR-40-004  e FSC-DIR-40-005

* As normas FSC serão abordadas na versão vigente.

Aspectos Teórico-práticos das normas de certificação de cadeia de custódia FSC (presencial)



OBJETIVO

Módulo focado nas atualizações relacionadas aos Conselhos 
(Advice Notes) e Notas Interpretativas do FSC relativos as 
diferentes normas para certificação de cadeia de custódia.

CARGA HORÁRIA: 3 hs  

ABORDAGEM

Num ambiente virtual, apresentação das principais Notas 
interpretativas e Conselhos do FSC acerca das diferentes 
normas de certificação de cadeia de custódia, visando um 
debate orientado aos riscos e oportunidades trazidos por estas 
aos diferentes escopos de certificação e sistema de controle 
conhecidos. 

NORMAS ABORDADAS NA PROGRAMACAO

Notas interpretativas e Conselhos do FSC (ADVs) 
relacionados a:
• Norma FSC-STD-40-004 (Norma principal de CoC)
• Norma FSC-STD-40-003 (Arranjo de certificação CoC 

Multisite)
• Norma FSC-STD-40-007 (Uso de materiais recuperados 

em produtos FSC)
• Norma FSC-STD-40-005 (Avaliação de madeira 

controlada por empresas certificadas) 

MÓDULO IVMÓDULO III

Atualizações em Notas interpretativas e 
Conselhos do FSC (à distância)

OBJETIVO

Aprofundamento conceitual e prático dos aspectos 
normativos relacionados ao uso da marca, com foco nas 
oportunidades de uso e erros comuns. 

CARGA HORÁRIA: 3 hs   

ABORDAGEM

Num ambiente virtual, debate e realização de exercícios 
sobre pontos relevantes da norma de uso da marca, notas 
interpretativas e conselhos do FSC relacionados, com foco 
nas oportunidades de uso e aprendizados gerados através 
do estudo de erros frequentes em relação ao uso marcas 
registradas do FSC e suas garantias. 

NORMAS INSERIDAS NA PROGRAMAÇÃO

• Norma FSC-STD- 50-001 (Uso da marca FSC), Notas 
interpretativas e conselhos do FSC (ADV) relacionados 
a norma.

Logomarca FSC - Regras e oportunidades 
de uso (à distância)


