


 A sigla FSC significa Forest Stewardship Council, que
traduzindo para português é Conselho de Manejo
Florestal.

 Atualmente clientes do mercado gráfico exigem dos
seus fornecedores a certificação FSC para aquisição
de produtos gráficos. Muitos, consideram tal
certificação um requisito fundamental para
contratações e/ou participações em licitações.
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 A obtenção da certificação FSC contribui para a
conquista de um público mais exigente, possibilitando
novos negócios, propiciando assim, o fortalecimento
da imagem no mercado.

 O selo associa a empresa a questões como a
preocupação social e ambiental. Ter a imagem do seu
produto vinculada ao selo FSC, atesta a prática
responsável de manejo florestal.
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Portanto, o FSC trata-se do selo reconhecido

mundialmente, concedido a empresas que utilizam os

recursos florestais com responsabilidade. O FSC

exige que o uso de uma área verde seja feito com

respeito a todas as leis vigentes, de modo que a

extração de matérias primas como a madeira cause o

mínimo impacto ambiental, permitindo sua renovação,

permanência e proteção.

Portanto, o FSC trata-se do selo reconhecido

mundialmente, concedido a empresas que utilizam os

recursos florestais com responsabilidade. O FSC

exige que o uso de uma área verde seja feito com

respeito a todas as leis vigentes, de modo que a

extração de matérias primas como a madeira cause o

mínimo impacto ambiental, permitindo sua renovação,

permanência e proteção.



 Assegura a origem das matérias-primas florestais e

dá maior segurança aos fornecimentos

 Facilita o trabalho de qualificação de fornecedores

 Diferencia o seu produto no mercado

 Amplia as barreiras á concorrência desleal

 Transmite a confiança e predispõe a fidelização dos

clientes e consumidores.
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 O rótulo esclarece e satisfaz o consumidor final, cada

dia mais engajado nas questões sócio-ambientais

 As empresas consumidoras têm mais um critério

significativo para selecionar fornecedores que tenham

valores e preocupações com a sustentabilidade.
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 Não!

 O rótulo só será incluso na arte do cliente se o cliente

aprovar. Mais é interessante que todos os clientes

tenham consciência da importância do rótulo e assim

todos possam aderir e comprar produtos produzidos

através de fontes responsáveis.
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 O FSC é a certificação florestal mais reconhecida no
mundo. Atualmente, cerca 134 milhões de hectares de
florestas, de 81 países de todos os continentes, são
certificadas FSC.

 No Brasil 66 florestas são Certificadas, totalizando mais
de 6 milhões de hectares.
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A Cartonader conta com a participação e o
comprometimento de todos os seus
colaboradores para a eficiência do processo e
a garantia do certificado.

E com o apoio dos seus clientes para comprar
produtos de fontes responsáveis!
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