
 
 

Comissão de Certificação CERFLOR 
 

COMISSÃO CERFLOR PARA APRECIAÇÃO DA AUDITORIA 
DE CERTIFICAÇÃO EM CADEIA DE CUSTÓDIA 

 
DATA: 10/11/2014 
 
RESULTADO DAS ANÁLISES DA COMISSÃO: Samab 
 
PARECERES DOS MEMBROS DA COMISSÃO 
 
1. Rodrigo Rodrigues –  
 “A certificação da SAMAB CIA. IND. COM. DE PAPEL seguiu o padrão normativo  
NBR 14.790:2014 – Cadeia de Custódia - CERFLOR, e tem como escopo a 
Importação e compra nacional de papéis, certificados FSC, para finalidade de 
distribuição/revenda e transformação de bobinas para bobinas em novas larguras ou 
para folhas”. É um escopo multisite abrangendo filiais de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Fortaleza.”  

 

2. Kairo Fernandes – “A certificação da cadeia de custódia garante ao consumidor 
que o produto foi fabricado com matéria prima de floresta certificada. A implementação 
dos procedimentos e documentos do controle de procedência, manuseio e 
rastreamento de matéria prima é muito importante. Somente conhecendo o caminho 
percorrido pelo produto desde sua origem, na floresta, até ficar disponível para o 
consumidor final é que se pode garantir a venda, promoção e produção de produtos 
certificados.” 
 
3. Juliana Griese – Importante para manter o controle do sistema de produção e 
rastreabilidade dos produtos certificados, desde sua origem até o consumidor final, 
garantindo a responsabilidade sócioambiental das empresas envolvidas no sistema 
produtivo. 
 
4. Juliana Chitarra – “A auditoria realizada em campo seguiu os padrões da norma 
NBR 14.790:2014 especificando os requisitos mínimos do sistema de gestão para o 
gerenciamento do processo da cadeia de custódia, permitindo desta forma a tomada 
de decisão sobre a certificação.” 
 

Avaliação Final: Conforme Termo de referência da Comissão de Certificação CERFLOR 

do Bureau Veritas, 50% dos membros setoriais desta Comissão foi favorável ao processo 

de certificação e do processo de auditoria realizado, sendo recomendada a certificação da 

Samab 

 
São Paulo, 10 de novembro de 2014 
 
 

 
 



Maria Cláudia Martinelli Trabulsi 
Certificação Florestal 

 


