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Durante décadas, florestas foram derrubadas sem ninguém dar a menor atenção aos danos dessa atividade. O 
madeireiro entrava com a motosserra na mata e derrubava o que encontrasse pela frente. Depois, retirava as toras, 
arrastando com elas arbustos, cipós, ninhos – tudo o que estivesse à sua volta. Sobrava o solo desprotegido, exposto à 
erosão. Essa prática está começando a mudar. E o principal mérito é dos consumidores. Cada vez mais empresas 
exigem que a madeira e outros produtos florestais exibam um selo que garanta que eles foram fabricados com 
responsabilidade. No Brasil, a lista inclui as lojas de móveis Tok & Stok, Orro Christensen e Projeto Terra e a 
churrascaria Baby Beef Rubayat, de São Paulo, que investiga a origem do carvão vegetal que usa. Elas fazem parte de 
um grupo que se compromete a reduzir progressivamente a compra de produtos não-certificados, até 2005, quando 
fecharão suas portas ao que tiver procedência duvidosa. 

Cresce exigência por produtos ecologicamente corretos 

Hoje, as empresas desse grupo consomem 1 milhão de metros cúbicos anuais – demanda que não é atendida, 
porque em geral os produtos florestais com selo que ateste uma origem confiável são exportados. No exterior, a 
preocupação com os impactos da indústria madeireira é bem maior do que aqui. Os produtores já perceberam isso. Nos 
últimos três anos, quase dobrou a área de florestas brasileiras que receberam o certificado do FCS (sigla em inglês para 
Conselho de Manejo e Florestal), um órgão internacional independente, formado por ambientalistas, cientistas e 
empresas. Ele estabelece critérios de avaliação universais, que se aplicam tanto à tundra russa quanto às matas de 
araucária do Paraná. Mas cada país define regras para sua aplicação, elaboradas por partes interessadas locais e 
discutidas com a sociedade. 

Hoje, 1,16 milhão de hectares de florestas brasileiras, plantadas ou nativas, têm selo do FSC, que atesta o bom 
manejo florestal. Isso significa que seus produtos – madeira, carvão vegetal, celulose, medicamentos fitoterápicos, mel, 
frutos e derivados – foram fabricados de modo a limitar ao mínimo os desperdícios, a perda da biodiversidade e os 
impactos negativos sobre as comunidades vizinhas. Para conseguir o selo do FSC, os produtores também têm de 
comprovar que a exploração é planejada de um jeito que permita que a vegetação se regenere. A vegetação nunca é 
totalmente removida e algumas áreas precisam de um longo descanso entre dois cortes, que pode levar até algumas 
décadas. Agora, o FSC ganha um concorrente nacional, o CERFLOR, idealizado pela SBS (Sociedade Brasileira de 
Silvicultura), entidade que representa os plantadores de florestas. Suas normas foram definidas após consultas públicas 
sob coordenação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que é o fórum brasileiro de normalização. 

Selos concorrentes 

Nessas audiências, segundo Rubens Garlipp, superintendente da SBS, foram submetidos os projetos de 
normas elaborados com participação de representantes de organizações não-governamentais, entidades de pesquisa, 
associações empresariais e órgãos de governo. Inserido no Sistema Brasileiro de Certificação, o CERFLOR deverá ser 
operacionalizado por certificadores credenciados pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial), órgão de credenciamento federal, cujos preceitos atendem aos requisitos internacionais. 

É importante que exista mais de um certificado, diz Garlipp. “A concorrência é sadia e permite reavaliar 
conceitos. É assim que funciona nos Estados Unidos, no Canadá, na Finlândia e em vários países que desenvolveram 
seus sistemas nacionais de certificação florestal.” Também já estão definidas as normas para seleção das empresas e 
outras entidades certificadores do CERFLOR, que farão as auditorias e concederão os selos. Falta concluir as normas 
para a certificação de florestas nativas e regulamentar a da chamada cadeia de custódia – o processo que garante que 
as matérias-primas de um produto industrializado provêm de uma floresta certificada. 

É preciso definir, segundo a SBS, as porcentagens mínimas de matéria-prima oriunda de floresta certificada 
contidas num determinado produto. Por exemplo, a regulamentação da cadeia de custódia definirá se o selo pode ser 
dado para uma escrivaninha que tenha vários componentes de madeira certificada cujo fundo, porém, foi confeccionado 
com uma madeira que não vêm de área manejada. Garlipp calcula que, transpostas essas pendências, a demanda pelo 
CERFLOR alcançará uma área equivalente à que já é atendida pelo FSC. Não é pouca coisa. Se isso acontecer, o 
Brasil terá quase a metade de suas florestas plantadas certificadas. 

A briga por esse mercado promete ser bastante acirrada.Partidários dos dois tipos de certificação prometem 
disputar cada centímetro de floresta, bem como a aceitação internacional – decisiva para que um selo emplaque. Garo 
Batmanian, dirigente do Fundo Mundial para a Natureza (WWF) e o presidente do Conselho Diretor do FSC no Brasil, 
argumenta que a pulverização do mercado acaba confundindo o consumidor e reduzindo o poder de fogo dos dois 
selos. “Como o cliente vai saber qual dos três ou quatro selos que vê na loja é bom?”, pergunta. “Isso enfraquece a 
marca de todos”. 
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Batmanian também critica o CERFLOR, afirmando que seu processo de elaboração foi pouco transparente, 
sem a participação de entidades não-governamentais importantes e excesso de envolvimento do governo federal. Além 
disso, aponta a falta de critérios sociais no novo selo, como normas para lidar com comunidades indígenas próximas às 
florestas. 

Garlipp, de sua parte, rebate afirmando que a proposta de CERFLOR ficou acessível na Internet durante 90 
dias no ano passado e foi amplamente divulgada. As normas foram submetidas à consulta pública após várias reuniões 
promovidas pela ABNT, em cuja Comissão de Estudos a participação sempre esteve e está aberta a todos os 
interessados. Ele afirma, também, que todas as ONGs foram convidadas a participar das discussões em várias regiões 
do país. Lembrando que o CERFLOR é um sistema voluntário, Garlipp argumenta que a presença do governo nas 
discussões vai facilitar o reconhecimento do selo no exterior, pois os sistemas de certificação devem ser compatíveis 
com diretrizes estabelecidas pela OMC (Organização Mundial do Comércio). “Além de ser mais uma demonstração da 
transparência de processo, caracteriza bem a abrangência do sistema, pois não se pode esquecer que o governo é o 
maior detentor de extensas áreas florestais no Brasil”, diz o superintendente da SBS. 

Quanto à proliferação de selos, Garlipp afirma que há mecanismos de reconhecimento mútuo para evitar 
confusão no mercado. Em relação ao componente social, ele afirma que o CERFLOR contém princípios, critérios e 
indicadores para avaliar impactos, benefícios e compromissos da atividade florestal perante comunidades locais. “A 
sociedade em geral e os certificadores saberão ter critério para avaliar a responsabilidade social de cada projeto. Se a 
norma tiver um detalhamento excessivo, o processo pode ficar engessado, sem esgotar os temas a serem cobertos”, diz 
Garlipp. 

Madeira transgênica 

Outra diferença entre dois certificados é que o CERFLOR pode aceitar madeira de origem transgênica. 
Entretanto, os dois lados consideram esse ponto pouco relevante, já que a manipulação genética de espécies 
madeireiras ainda não é realidade. “Não podemos discutir o que não existe”, diz Batmanian. ”Com o tempo, o FSC 
poderá até rever sua posição e aceitar plantações transgênicas”. Foi o que aconteceu com as florestas nativas 
intocadas, que originalmente não podiam receber o selo. 

O pano de fundo dessa briga é a discussão sobre a facilidade de se obter um selo florestal. Quem não se 
encaixa nos padrões de um certificado, teria um segundo caminho para obter seu passaporte internacional. “Os 
produtores vão preferir o certificado que tiver mais aceitação lá fora”, diz Garlipp. O fato é que o interesse pelos 
certificados florestais não surgiu porque os produtores foram acometidos de um surto de boas intenções. O FSC provou 
que a certificação dá uma maior competividade aos empreendimentos madeireiros. Ela garante às empresas acesso a 
mercados cada vez mais exigentes, como o norte-americano e o europeu, com destaque para os países nórdicos. 

É o que aconteceu com a Cikel, madeireira que atua no Maranhão e no Pará, que só conseguiu vender 
compensados de madeira para 1200 lojas da Home Depot, maior rede varejista de materiais de construção do mundo, 

quando obteve o FSC. Alcir Ribeiro de Almeida, gerente florestal da empresa, diz que ganha 30% sobre o preço regular 
pago por madeiras amazônicas convencionais, graças ao diferencial do selo. Fenômeno semelhante favoreceu a 
Plantar, empresa mineira que produz carvão vegetal e que conquistou clientes britânicos quando certificou suas 
florestas. Já a Klabin Riocell, que certificou suas florestas no Paraná e no Rio Grande do Sul, concentrou-se no 
fornecimento ao mercado brasileiro. Hoje, ela vende celulose e pinus e eucaliptos serrados para empresas nacionais 
que exportam. Agora, a indústria estuda a venda de espécies com propriedades cosméticas ou medicinais, que também 
obtiveram o selo. 

Ganhos adicionais 

“Se o selo não fosse bom negócio, a Klabin não teria decidido certificar suas florestas gaúchas anos depois das 

paranaenses”, pondera Batmanian, do FSC. Mas ele lembra que a conquista de novos mercados – e o ingresso de 
dólares – não é a única vantagem de quem opta pelo selo. “Uma floresta bem manejada ganha eficiência e reduz 
desperdícios”, diz. Ele cita o exemplo da Gethal, exportadora de compensados de madeira amazônica, que conseguiu 
reduzir em 40% seus custos desde que começou a certificação. Fora os ganhos difíceis de computar, como melhor 
relação com os funcionários e comunidades vizinhas, que são exigidos pelo FSC. Mas talvez a maior vantagem desse 
processo seja a ampliação das informações de que se dispõe sobre a área a explorar. A certificação exige um 
esquadrinhamento dos potenciais da mata e a criação de um sistema de rotação do corte. Foi nesse esforço que a 
Klabin percebeu que poderia aproveitar os fitoterápicos. 

“Num primeiro momento, eles estão sendo distribuídos nos atendimentos que a indústria presta às 
comunidades vizinhas, mas estamos estudando sua comercialização”, conta José Artêmio Totti, gerente de 
planejamento florestal. Já a Cikel estabeleceu convênios com o IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) e 
com a Faculdade de Ciências Agrárias do Pará para mapear sua área, a maior gleba certificada da Amazônia. Eles 
deverão levantar o potencial de madeiras ainda sem aplicação comercial e encontrar formas de aproveitar galhos 
abandonados quando as toras são retiradas na produção de carvão. Com a diversificação da exploração, o lucro cresce 
no mesmo ritmo em que se alivia o impacto sobre as espécies de exploração tradicional. Assim, nenhum produtor sente 
saudades da motosserra que destruía tudo a sua volta. 


