
Resumo
Embalagens e rótulos com menor impacto ambiental estão em 
alta. Eles são uma demanda dos consumidores eco-conscientes 
e fazem parte das iniciativas governamentais para minimizar as 
emissões de gases de efeito estufa e o lixo depositado em aterros 
sanitários; de modo geral, as regulamentações locais e estaduais 
estão cada vez mais rigorosas. De acordo com um relatório da 
Global Industry Analysts (GIA), estima-se que o mercado global de 
embalagens sustentáveis alcance U$142,42 bilhões até 2015.

Como resultado, os convertedores são pressionados a fornecer e a 
usar materiais reciclados e provenientes de recursos renováveis.

Enquanto a Avery Dennison oferece um novo portfólio de 
materiais para rótulos provenientes de fontes certificadas pelo 
Forest Stewardship Council® (FSC), os convertedores 
precisam da Certificação de Cadeia de Custódia (COC) para 
comercializar estes materiais certificados e/ou imprimir o logo 
do FSC em produtos acabados. O FSC, cuja missão é promover 
um manejo ambientalmente responsável, socialmente benéfico 
e economicamente viável das florestas do mundo, ganhou a 
reputação de ser o sistema de certificação florestal mais rigoroso e 
confiável.

O que É Cadeia de Custódia?
De acordo com o FSC, a COC é o caminho percorrido pelas 
matérias-primas coletadas de uma fonte certificada pelo FSC, ao 
longo das cadeias de processamento, fabricação, distribuição e 
impressão até se transformarem em produtos acabados, prontos 
para a venda para o consumidor final.

Sobre a Certificação COC 
A certificação COC é um processo de aprovação conduzido por 
organismos certificadores terceiros e independentes. A certificação 
permite que as empresas que fabricam e comercializam produtos 
provenientes de florestas usem o selo FSC, garantindo aos seus 
clientes sua responsabilidade social e ambiental. A Avery Dennison 
é uma das mais de 1.000 empresas certificadas pelo FSC no Brasil. 
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O Processo de Certificação COC 
Enquanto certificadores aprovados avaliam as empresas com 
base nas políticas do FSC, para a COC, cada certificador usa 
seu próprio processo de avaliação e sistemas de auditoria para 
rastrear como o material certificado se relaciona ao negócio 
de cada cliente. Uma vez que a empresa tenha a certificação 
COC, o procedimento em relação aos materiais certificados é 
revisado anualmente por um organismo certificador. O FSC, 
por sua vez, conduz auditorias anuais de cada organismo 
certificador para assegurar-se que ele esteja seguindo as 
diretrizes políticas estabelecidas.

Adquirindo a Certificação COC 
Obter a Certificação COC é um processo feito em cinco etapas:

1. Entre em contato com um organismo certificador 
aprovado pelo FSC. Conheça as empresas que 
podem auxiliar neste processo: http://br.fsc.org/
certificadoras.205.htm.

2.  Peça e preencha a solicitação de certificação. Isso 
permitirá que o organismo certificador determine se a 
certificação COC tem sentido para sua empresa.

3.  Você terá que passar por uma auditoria “in loco” com o 
certificador. Ele virá às suas instalações e determinará 
se os sistemas corretos estão em vigor para manter 
os registros do inventário certificado. Após concluir a 
auditoria, o certificador enviará um relatório de avaliação 
para revisão.

4.  Você estará pronto para assinar um contrato de 
certificação. Se o certificador conceder uma certificação 
COC, você assinará um contrato concordando com os 
termos da avaliação.

5.  Prepare-se para as auditorias anuais. Seu certificador 
conduzirá auditorias anuais “in loco” para assegurar-se 
que os termos do contrato de certificação estão sendo 
seguidos.  Além disto, os certificadores podem conduzir 
inspeções em suas instalações e registros em períodos 
mais curtos.

E Se Eu Não For Certificado?
Então a linha de certificação – e a cadeia de custódia – 
terminam na Avery Dennison. Você não poderá comercializar 
os materiais para rótulos e embalagens como certificados e não 
poderá imprimir o logo do FSC nos produtos acabados de seus 
clientes.

Meus Clientes Têm que Ser 
Certificados Também?
Contanto que seus clientes estejam apenas aplicando o 
rótulo, e não modificando, alterando ou refabricando, não há 
necessidade de serem certificados COC para que seus rótulos 
carreguem a certificação e o logo do FSC. 

Sobre o Novo Portfólio de 
Materiais para Rótulos da Avery 
Dennison, com Paridade de 
Preços e Certificação FSC  
Refletindo o compromisso com inovações que contribuem 
para a preservação ambiental do planeta, nosso novo portfólio 
certificado pelo FSC contém mais de 70 especificações 
de produtos projetados para melhorar as opções de 
sustentabilidade tanto para convertedores como para donos de 
marcas.

“Oferecer um portfólio cada vez mais amplo de 
produtos autoadesivos que gerem um menor impacto 
ambiental, devido ao manejo responsável das florestas, 
nos traz um imenso orgulho.”

Ronaldo Mello, Vice-Presidente do  
Grupo de Materiais da Avery Dennison América do Sul

Para mais informações sobre o portfólio de materiais para rótulos da Avery Dennison com paridade 
de preços e certificação FSC, entre em contato com o executivo de contas de sua região.
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