CERFLOR - Auditoria de Monitoramento 2019
Suzano Papel e Celulose S.A. (Stenfar e Distribuição Brasil)
Relatório Finalizado: 17/02/2020
Data das auditorias: 24 a 28 de junho de 2019
Pessoa de Contato: Pollianne Dionor Schwabe
Endereço:
Dados do certificado FSC®

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 6º ao 10º
andar – Pinheiros – SP/Brasil
Dados do certificado CERFLOR

Código(s) de certificação:

IMA-COC-001983

Código de certificação:

IMA-COC-0005

Certificado emitido em:

21/08/2016

Certificado emitido em:

13/05/2016

CF_MOD_65_00

1.

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................ 3

2.

CONCLUSÕES DA AUDITORIA..................................................................................................................... 3
2.1
2.2

Recomendação do auditor e decisão de certificação ............................................................................. 3
Relatórios de Não Conformidades CERFLOR .......................................................................................... 3
PROCESSO DE AUDITORIA ......................................................................................................................... 3

3.1
3.2
3.3
3.4
4.

Equipe de auditoria ............................................................................................................................... 3
Visão geral do empreendimento ........................................................................................................... 4
Avaliação do sistema de gestão ............................................................................................................. 4
Avaliação dos pontos críticos de controle e riscos ..................................... Erro! Indicador não definido.
RECLAMAÇÕES, DENÚNCIAS OU DISPUTAS ................................................................................................ 4

5.

TRATATIVA DE NÃO-CONFORMIDADES REMANESCENTES.......................................................................... 6

3.

5.1 Avaliações de Relatórios de Não Conformidade (NCRs) abertos CERFLOR .............................................. 6
Anexo A
ÍNDICES DE CONVERSÃO PARA O SISTEMA MÉTRICO .................................................................... 7

CF_MOD_65_00

2

1. INTRODUÇÃO
O propósito desse relatório é documentar a conformidade do empreendimento citado em relação aos
requisitos de Cadeia de Custódia tanto do sistema de certificação florestal Forest Stewardship Council® (FSC®)
quanto do CERFLOR (Programa Brasileiro de Certificação Florestal). Cada um desses sistemas possuem
requisitos próprios e esquemas de certificações independentes. O relatório apresenta as conclusões dos
auditores do Imaflora que avaliaram o empreendimento em relação às normas aplicáveis. A seção abaixo
contém os resultados da auditoria e as ações de seguimento necessárias pelo empreendimento, apresentadas
na forma de ações corretivas.
As informações dos relatórios de CoC FSC do Imaflora são mantidas confidenciais, com exceção dos
dados de contato da empresa e da lista de grupos de produtos que são publicados no site info.fsc.org. O
relatório CERFLOR possui um resumo público, que será extraído desse relatório. Nos casos com madeira
controlada FSC também é disponibilizado ao público no site do FSC o resumo público do relatório, contendo o
resumo do SDD (System Due Diligence) e eventuais Relatórios de Não Conformidade e Observações
relacionados à madeira controlada.
Resolução de Disputas: Se um empreendimento certificado pelo Imaflora encontrar empresas ou
pessoas que tenham reclamações ou comentários sobre o Imaflora e sobre nossos serviços, os mesmos são
fortemente encorajados a contatar o Imaflora. Reclamações ou Comentários formais devem ser enviados por
escrito para qualidade@imaflora.org.
2. CONCLUSÕES DA AUDITORIA
2.1

Recomendação do auditor e decisão de certificação

Baseando-se na conformidade do empreendimento em relação aos requisitos de certificação do FSC e CERFLOR
e na recomendação do auditor, o Imaflora faz a seguinte recomendação:
Decisão da certificação: Certificação APROVADA
Se reprovada, pela seguinte justificativa:
2.2

Relatórios de Não Conformidades CERFLOR

Não foram emitido NCRs.
3. PROCESSO DE AUDITORIA
3.1

Equipe de auditoria

Auditor(es)
Mariana Seide

Qualificações
Bióloga, especialista em gestão ambiental, mestrado em ciências.
Capacitação como Auditora interna ISO 14001, boas práticas de auditoria
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Tempo total de auditoria
Padrões auditados
Mudanças no escopo
Período avaliado nessa
auditoria
3.2

NBR 19011 (ATSG) e Auditor Líder de Cadeia de Custódia e Manejo Florestal
FSC (Imaflora). Auditora líder nesse processo.
40 horas
FSC-STD-40-004 V3-0, FSC-STD-40-003 V2-1, FSC-STD-50-001 V2-0, ABNT
NBR 14790:2014.
Junho de 2018 a maio de 2019.

Visão geral do empreendimento

Em relação à complexidade do sistema do empreendimento, forneça um resumo das operações. Este resumo
deve fornecer ao revisor do relatório e futuros auditores um panorama das operações e sistemas,
especialmente em como eles se relacionam com os grupos de produtos FSC e CERFLOR
A organização possui certificado FSC e PEFC/CERFLOR para múltiplos sites revenderem papéis, cartões e
envelopes tanto de fabricação própria como também de outros fabricantes. O sistema de transferência é
utilizado para controlar as declarações FSC e PEFC assim, os produtos são comercializados com a mesma
declaração de origem/entrada. Atualmente, os únicos dois produtos certificados Cerflor em movimentação nos
Centros de Distribuição são das linhas Magnum (100% PEFC) e One (70% PEFC) de fabricação própria. Os
produtos são controlados e rastreados a partir do seu cadastrado no sistema SAP. O NI (número identificador)
específico de cada produto descreve as dimensões e qualidade do material, bem como as informações do
código de certificação e declaração FSC/PEFC correspondente.
3.3

Avaliação do sistema de gestão

Análise do Sistema de Gestão
1.1 Aspectos críticos do sistema de gestão devem assegurar que as normas aplicáveis
sejam implementadas em todas as operações incluídas no escopo do certificado:
Se não, descreva: 1.2 O Empreendimento deve demonstrar capacidade em termos de recursos técnicos para
implementar o seu sistema de gestão:
Se não, descreva: 1.3 O Empreendimento deve demonstrar capacidade em termos de recursos humanos
para implementar o seu sistema de gestão:
Se não, descreva: 1.4 O sistema de treinamento do Empreendimento deve ser adequado e efetivo para os
funcionários responsáveis no sistema de controle da COC:
Se não, descreva: 1.5 O sistema para supervisão dos funcionários responsáveis deve assegurar a
implementação efetiva do sistema de gestão documentado:
Se não, descreva: Comentários: -

Conformidade
Sim ☒ Não ☐

Sim ☒ Não ☐

Sim ☒ Não ☐

Sim ☒ Não ☐

Sim ☒ Não ☐

4. RECLAMAÇÕES, DENÚNCIAS OU DISPUTAS
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Houve alguma reclamação, disputa ou alegação de não conformidade recebida pelo
empreendimento ou pelo certificador sobre o escopo de certificação?
Caso positivo, descreva o ocorrido e a apuração do fato: -

Sim ☐ Não ☒
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5. TRATATIVA DE NÃO-CONFORMIDADES REMANESCENTES
Categorias de Status
Encerrado
5.1

Explicação
O Empreendimento cumpriu o NCR com sucesso.

Avaliações de Relatórios de Não Conformidade (NCRs) abertos CERFLOR

☐ Marque se este item não for aplicável (não existem NCR s abertos para serem revisados)
NCR#:
01/18
Classificação da NC:
Menor
Norma & Requisito:
ABNT NBR 14790:2014 Item 7.1.3
Descrição das Evidências de Não Conformidade e Outras Correlatas:
Requisito: 7.1.3 O(s) documento(s) associado(s) com cada entrega de todos os produtos declarados deve incluir
pelo menos as seguintes informações:
a) Identificação do cliente;
b) Identificação do fornecedor;
c) Identificação do(s) produto(s);
d) Quantidade de entrega de cada produto abrangido pela documentação;
e) Date de entrega ou período de entrega ou período contábil;
f) Declaração formal sobre a categoria do material (incluindo porcentagem de material certificado)
especialmente para cada produto abrangido pela documentação, quando aplicável;
g) Identificador do certificado de cadeia de custódia do fornecedor ou outro documento que comprove o status
de certificado do fornecedor.
Não conformidade: A organização não garante que os documentos de venda incluam o correto identificador do
certificado de cadeia de custódia.
Evidência: Em amostragem aos documentos de venda (saída) dos produtos certificados Cerflor, das linhas
Magnum e One, foi verificado o incorreto uso do código identificador IMA-COC-0007, referente as fábricas
Suzano (CDL POA NF131090 e CDL Cuiabá NF 35808).
Solicitação de Ação Corretiva: O Empreendimento deverá implantar ações corretivas a fim de demonstrar
conformidade com o(s) requisito(s) acima mencionado(s).
Nota: Ações corretivas eficazes concentram-se na ocorrência específica
descrita nas evidências acima, bem como na causa fundamental, de modo a
eliminar e prevenir a recorrência da não conformidade.
3 meses a contar da finalização do relatório ou o certificado terá suspensão
Prazo para a Adequação
imediata
Tipo de avaliação do NCR
Presencial ☐ Desk ☒
Evidências Fornecidas pelo
Relatório de auditoria interna (Anexo E, Evid. 11), verificação da correção do
Empreendimento:
cadastro dos produtos no sistema SAP .
Informações Obtidas para
A organização corrigiu a identificação do código do certificado nos
Avaliação das Evidências:
documentos de entrega dos produtos Cerflor, somente após a auditoria
interna. Sendo assim, as notas fiscais de venda amostradas eram de período
anterior a auditoria (CD Imigrantes NF 367355, CD Serra NF 95207) e
indicavam o código IMA-COC-0007, referente ao certificado das fábricas
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Status do NCR:
Comentários (opcional):

ANEXO A

Suzano. Foi aberta a OBS 02/19 registrando tal fato.
ENCERRADO
-

ÍNDICES DE CONVERSÃO PARA O SISTEMA MÉTRICO
1 hectare = 10.000 m²
1 alqueire = 24.200 m²
1 alqueire mineiro ou alqueirão = 48.400 m²
1 mdc (metro de carvão) = 1,3 m³*
1 mst (metro estéreo) eucalipto ≅ 0,725 m³ ≅ 0,608 ton*
1 mst (metro estéreo) pinus ≅ 0,725 m³ ≅ 0,0588 ton*

*FONTE: Portaria IEF MG Nº 159/2012 - https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=246055
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