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São Paulo, 1 outubro de 2013. 

 

Para: Detentores de Certificado no Brasil 

De: FSC Brasil e FSC Internacional 

  

Fortalecendo serviços: Revisão da política da Taxa de Administração Anual (AAF) 

Estamos escrevendo para informá-los de que revisaremos a Política de Taxa de Administração Anual 
(FSC-POL-50-002 V2-0) para todas as empresas certificadas no âmbito do sistema FSC, ficando as novas 
taxas efetivas a partir de janeiro de 2014. A Taxa de Administração Anual (AAF) foi criada para apoiar as 
funções e os serviços centrais do FSC para os Detentores de Certificado (CH), e não é ajustada desde 
2008.  

Você encontrará uma visão geral da presente revisão no site: br.fsc.org/aaf_revision. 

A maior parte dos Detentores de Certificado (CH) FSC vão perceber um modesto aumento na ordem de 

U$50 a U$ 400 por ano. Algumas companhias com maior faturamento vão perceber um aumento maior, 

enquanto que outras – pequenas e/ou  comunitárias – vão receber um aumento mínimo para encorajar 

mais certificações e engajamento. 

Nesta carta, forneceremos a justificativa para a mudança e o que poderá ser esperado em troca. 

Respondendo às demandas da sua companhia 

Temos ouvido repetidamente que as empresas e operações florestais certificadas pelo FSC devem ser 

capazes de obter o apoio oportuno e relevante do qual necessitam, e que o FSC deve melhorar seus 

esforços em torno de atividades de marketing e de desenvolvimento de mercado ao redor do mundo para 

agregar o maior valor possível ao investimento de nossos detentores do certificado. Entretanto, para o 

FSC conseguir responder ao crescimento da demanda por maior capacidade, mitigação de risco, 

desenvolvimento de mercado e marketing, nós precisaremos de um urgente fortalecimento de nossa 

presença e capacidade de entregar serviços em todas as esferas: local, regional e internacional. Para 

tanto, o modelo atual Taxa de Administração Anual (AAF) deve ser revista. 

Fortalecendo a presença e a capacidade na sua região 

A reestruturação foi originalmente solicitada pelos membros do FSC na Assembleia Geral de 2011. Para 

implementar a solicitação, o FSC IC contratou a equipe de consultoria de gestão da Price Waterhouse 

Coopers (Londres) e Sustainability, Ltd. Eles concluíram que para apoiar o contínuo crescimento do FSC e 
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da entrega de serviços às empresas certificadas, mais recursos devem ser direcionados à rede de 

escritórios regionais e nacional. 

Como parte do processo de revisão, uma porcentagem fixa das taxas coletadas em um país vão ficar 

neste país para apoiar atividades nacionais, regionais e internacionais. Em outras palavras, vai haver uma 

relação mais direta entre a AAF e o apoio e entrega de serviço locais pelo FSC no Brasil.  

O FSC está investindo e vai trabalhar ativamente em melhorar o sistema e a entrega de benefícios e 

serviços, incluindo: 

- gestão e desenvolvimento do sistema FSC de governança multi stakeholder; 

- manutençãoo e fortalecimento do sistema global de políticas e padr`oes, incluindo rastreabilidade 

e novas tecnologias; 

- comunicação local e global,  marketing e branding, incluindo colaboraçãoo com parceiros 

comerciais; 

- proteção e uso da marca; 

- manutenção e desenvolvimento do sistema de resolução de conflitos, e; 

- advocacy junto à sociedade civil e governo; 

Para além disso, o FSC vai investir especificamente em: 

- lidar e gerenciar certificações de risco em países estratégicos e importantes, e 

- impulsionar a certificação em países e mercados não desenvolvidos no mundo, especialmente nos 

trópicos. 

Esperamos que as mudanças na política AAF e o correspondente aumento da qualidade de serviços da 

organização global FSC sejam bem recebidos pelos detentores dos  

certificados e demais stakeholders. Sabemos que o sistema FSC está passando por mudanças 

consideráveis no momento.  
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Mas todas estas mudanças são projetadas para possibilitar a transformação do FSC em um sistema de 

certificação ainda mais robusto e ágil, no qual vocês poderão confiar plenamente. Tenham certeza de que 

vamos trabalhar duro para encontrar soluções e agregar valor a todos e, no final, chegar a uma 

organização FSC mais forte e mais integrada para o benefício de todos vocês e das florestas ao redor do 

globo. 

Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecer o seu compromisso e participação. FSC vai 

celebrar 20 anos de promoção do manejo florestal responsável em 2014. Nós não teríamos feito isso sem 

o seu engajamento. Com seu apoio, FSC foi o pioneiro e continua sendo o sistema de certificação florestal 

preferido no mundo todo.  

Sintam-se livres para me contatar como seu interlocutor nacional através das informações de contato 

abaixo, caso tenham quaisquer dúvidas ou comentários. 

Atenciosamente, 

Fabíola Zerbini     Kim Carstensen 
Diretora do FSC Brasil    Director Geral, FSC Internacional 
fabiola@fsc.org.br  

 


