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O que é o Cerflor?
O programa CERFLOR tem como objetivo a
certificação do manejo florestal e da cadeia de
custódia, segundo o atendimento dos critérios e
indicadores - aplicáveis para todo o território nacional
- prescritos nas normas elaboradas pela ABNT e
integradas ao Sistema Brasileiro de Avaliação da
Conformidade e ao Inmetro.

Até novembro de 2012 existiam no
Brasil, 34 certificações de cadeia de
custódia para produtos de origem

Para que um produto possa ser certificado, todas as
entidades da cadeia de abastecimento devem possuir
um certificado de Cadeia de Custódia CERFLOR. Só
assim as empresas são elegíveis para ostentar a
marca CERFLOR nos seus produtos e no marketing
relacional, destacando a sua responsabilidade no
abastecimento de matéria-prima.

Como saber se tem
certificação Cerflor?
As madeiras certificadas recebem um carimbo,
e ao serem recebidas pela Cavaletti podem ser
facilmente identificadas e separadas, porém, depois

florestal e 16 certificações de manejo

que o produto está estofado e revestido, este carimbo

florestal pelo Cerflor, que totalizavam

deixa de ficar visível, para isso, utiliza-se uma etiqueta

1.463.308,35 hectares de florestas,

contendo os selos e informações oficiais fornecidas

sendo 65.078,37 hectares de florestas
nativas e 1.398.229,98 hectares de
florestas plantadas.

pelo Inmetro, sinalizando que aquele produto possui
componentes com certificação Cerflor.
A madeira contida nesta cadeira é certificada e provém de manejo florestal.
Promovendo o manejo
florestal sustentável
www inmetro.gov.br/qualidade/cerflor asp

A certificação da Cadeia de Custódia é realizada por
entidades de certificação acreditadas que verificam a
conformidade do sistema e contabilização do fluxo de

A Cavaletti desenvolveu um selo

madeira/cortiça ou outro produto de base florestal

internamente, para facilitar o uso e

que é aplicado pelas empresas, em conformidade

aplicação em todo e qualquer material,

com as Normas Internacionais de Cadeia de Custódia

sendo utilizado principalmente em

do PEFC - Programme for the Endorsement of Forest
Certification Schemes.

materiais de divulgação e demais
publicações informativas.
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Principais benefícios da
certificação CERFLOR
•
•
•
•
•

•

A Inclusão da marca CERFLOR permite comunicar
ao cliente de forma clara, concisa e transparente
que a madeira provêm de florestas com gestão
sustentável;
Acesso a mercados cada vez mais competitivos
e exigentes na procura de produtos “amigos
do ambiente”, criando vantagens de mercado e
aumentando o valor da sua marca.
Permite às empresas terem certeza da origem da
madeira e produtos derivados de madeira que
compram;
Garantias de que a madeira final e/ou produtos
podem ser rastreados até uma fonte sustentável.
Pode ainda melhorar a eficiência e os sistemas de
produção através da contabilização do produto;
Através da implementação e manutenção de
um sistema robusto de cadeia de custódia, as
empresas podem fornecer garantias de que os
seus produtos não contêm madeira de fontes
ilegais;
Associando a marca CERFLOR aos seus produtos,
os clientes e consumidores são encorajados a
optar pela escolha positiva da gestão florestal
responsável, diferenciando, positivamente de
outros produtos equiparáveis no mercado.

