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SISTEMA DE DEVIDA DILIGÊNCIA (SDD)
Nome da Empresa NEREU RODRIGUES E CIA LTDA.
Número do Certificado de
CU-COC-806207
Cadeia de Custódia FSC
Nome do Representante Sérgio Roni Rodrigues Junior. Telefone +55 49 3243 1206.
da Empresa E-mail: sergiojunior@nereurodrigues.com.br
O DDS da NEREU RODRIGUES E CIA LTDA foi criado para
atender a norma FSC-STD-40-005-V3-1, já que a empresa utiliza
em seu processo madeira não certificada FSC®. Na cadeia de
fornecimento da empresa são encontradas fontes certificadas
FSC® para manejo florestal de três fornecedores, fontes
certificadas FSC® para madeira controlada de um fornecedor e
quatro fornecedores não certificados. Atualmente a NEREU
RODRIGUES E CIA LTDA adquire matéria-prima controlada de
quatro municípios (Capão Alto, Campo Belo do Sul, Lages e Santa
Cecília) distribuídos na mesorregião 4203. Classificou-se a região
Descrição resumida do DDS,
de abrangência da origem da matéria prima, e por meio dela
incluindo estrutura do
observou-se a análise de risco (ANR e pela empresa). Conduziu-se
fornecedor
a consulta às partes interessadas da mesorregião de abrangência.
Classificou-se o risco de cada categoria para a legalidade da
madeira controlada. Contratou-se um especialista da área
ambiental para fornecer auxílio na elaboração e verificação de
medidas de controle. As reclamações oriundas de partes
interessadas podem ser de forma verbal, escrita ou eletrônica,
devem ser registradas no formulário de registro de reclamações e
tratadas seguindo o procedimento operacional nº 33. Este
documento deve ser revisado e atualizado com periodicidade
anual.
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Resultados da Auditoria Interna
FSC-STD-40-005 V3, seção 1.7-1.9
Escopo auditoria
Verificação ao atendimento da norma FSC-STD-40-004 V3
interna
Data(s) da auditoria
07 de dezembro de 2017
interna
Sérgio Roni Rodrigues Junior, (49)3243.1206,
sergiojunior@nereurodrigues.com.br
Equipe envolvida
Vilmar Picinatto Filho, (49)99945.4849,
vilmar@sumatra.eco.br - Engenheiro Florestal Consultor
Anualmente a empresa realiza auditoria interna em seu Sistema
de Devida Diligência seguindo o procedimento operacional de
Procedimento de auditorias internas do Sistema de Devida Diligência, o qual
auditoria interna estabelece padrões para a qualificação do auditor interno, as
etapas do processo e as formas de tratamento de não
conformidades.
Casos de falha no SDD A auditoria interna não revelou falhas no SDD.

Informação sobre o Fornecedor
FSC-STD-40-005 V3, seção 2.1, 2.4
FORNECEDOR /
DIRETOR
Agro Florestal
Paequere Ltda.
Renato Einsfeld Viana
L. Schamaedecke Com.
e Ind. Ltda.
Eduardo B.
Schmaedecke

NOME DA LOCALIZAÇÃO
TIPO DE
FAZENDA FMU ORIGEM FORNECEDOR

ESPÉCIE

Fazenda do
Paequerê

Santa Catarina /
Capão Alto (4203)

Primário (toras)

Pinus (Pinus
taeda e Pinus
elliotti)

Fazenda
Alto
Caçador

Santa Catarina /
Santa Cecília
(4203)

Primário (toras)

Pinus (Pinus
taeda e Pinus
elliotti)

Florestal Dallacosta
Eliane Costa

Fazenda
Pinheiros
Ralo

Santa Catarina /
Campo Belo do
Sul (4203)

Primário (toras)

Pandolfo Madeiras
Ltda.
Marcio José Crestani

Fazenda
Morrinhos

Santa Catarina /
Lages (4203)

Primário (toras)

Pinus (Pinus
taeda e Pinus
elliotti)
Pinus (Pinus
taeda e Pinus
elliotti)
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Análise de Risco em nível de cadeia de fornecimento
FSC-STD-40-005 V3, seção 2.3, 3.4
Descrição da cadeia de
fornecimento

Risco de mistura do material
com insumos não elegíveis

A empresa adquiriu nos últimos 12 meses toras de pinus (Pinus
taeda e Pinus elliotti) de oito fontes. Na cadeia de fornecimento
da empresa são encontradas fontes certificadas FSC® para
manejo florestal de três fornecedores, fontes certificadas FSC®
para madeira controlada de um fornecedor e quatro fornecedores
não certificados.
Não foram identificadas situações que representem riscos de
mistura com insumos não elegíveis na cadeia de fornecimento.

Análise de Risco em nível de origem
FSC-STD-40-005 V3, seção 2.3, 3.1-3.3
Descrição da Área de Fornecimento

A NEREU RODRIGUES E CIA LTDA. adquire
matéria-prima da Mesorregião nº 4203.

Referência à Avaliação de Risco aplicável FSC-CW-RA-020-BRA V1-2

Resumo das Designações de Risco

Subcategoria

Designação Geral de Risco para a Área de
Fornecimento
1.
Madeira Explorada Ilegalmente
Designação Geral de Risco:
Indeterminado

Baixo

2.

Madeira explorada em violação aos direitos
tradicionais e humanos
Designação Geral de Risco:
Indeterminado
Baixo

Madeira oriunda de florestas nas quais altos
valores de conservação estejam ameaçados por
atividades de manejo;
Designação Geral de Risco:
Indeterminado
Baixo

Indeterminado
1.1
1.2
1.3
1.4

Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado

Baixo
Baixo
Baixo
Baixo

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Indeterminado
Indeterminado
Determinado
Indeterminado
Indeterminado

Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo

3.

Madeira oriunda de florestas sendo convertidas
em plantações e uso não-florestal
Designação Geral de Risco:
Indeterminado
Baixo
5.
Madeira de florestas nas quais árvores
geneticamente modificadas sejam plantadas
Designação Geral de Risco:
Indeterminado
Baixo

3.1
3.2

Indeterminado
Indeterminado

Baixo
Baixo

4.

Indeterminado

Baixo

5.

Indeterminado

Baixo

4.

Baixo

MADEIREIRA RODRIGUES
Nereu Rodrigues & Cia Ltda
Rod. Br. 116 – Km 222 – S/Nº - Área Industrial III
CEP: 88.535-000 - Correia Pinto – SC. - Brasil
Fone: + 55 (49) 3243 1206 ou + 55 (49) 3243 2294

MADEIREIRA RODRIGUES
Nereu Rodrigues & Cia Ltda
Rod. Br. 116 – Km 222 – S/Nº - Área Industrial III
CEP: 88.535-000 - Correia Pinto – SC. - Brasil
Fone: + 55 (49) 3243 1206 ou + 55 (49) 3243 2294

Mitigação de Risco
A seguir serão apresentadas as medidas de controle criadas para a mitigação dos riscos descritos
pelas Análises de Risco, tanto nacional quanto estendida.

Medida de Mitigação de Risco para o ITEM 1.4
FSC-STD-40-005 V3, seção 2.3c, 4
Descrição do risco determinado ou
indeterminado relacionado a
origem

Medidas de controle identificada
para mitigar o risco

Resultado desejado com a medida
de controle

Resultado do processo de consulta
pública às partes interessadas

Resultados da verificação de
campo
Resultado do teste de
plausibilidade

Risco indeterminado para o item de 1.4 onde há baixa
percepção de corrupção relacionada com a concessão ou
emissão de permissões de colheita e outras áreas de
aplicação da lei relacionadas com a colheita e o comércio de
madeira.
No Estado de Santa Catarina não existem requisitos
específicos para manejo e licenciamento de corte de florestas
plantadas, salvo para àquelas florestas plantadas
irregularmente sobre as áreas de preservação permanente
(APP). Mesmo assim a NEREU RODRIGUES E CIA LTDA
possui um processo de consulta pública às partes
interessadas contemplando perguntas específicas sobre o
envolvimento da empresa ou seus fornecedores relacionados
a corrupção para concessão ou emissão de permissões para
colheita florestal. Ainda a empresa faz verificações de campo
(auditorias) que permite o diagnóstico de plantios florestais
sobre áreas de preservação permanente. Para estes casos
exige-se no momento das auditorias a comprovação da
autorização de corte que é emitida pelo órgão estadual
competente (FATMA/SC). Adicionalmente criou-se o teste
de plausibilidade.
Atestar que não há corrupção relacionada com a concessão
ou emissão de permissões de colheita e outras áreas de
aplicação da lei relacionadas com a colheita e o comércio de
madeira nas transações comerciais da empresa.
O processo de consulta pública às partes interessadas
encerrou no dia 16 de novembro de 2017 para a mesorregião
4203. Seis respostas foram obtidas. Destas uma resposta
acusa a presença de corrupção envolvendo a compra e venda
de madeira na região. A resposta obtida manteve a
classificação de risco como indeterminada fazendo a
empresa adotar mais uma medida para evitá-la, o teste de
plausibilidade.
Não foram encontradas não conformidades que ferem os
princípios de elegibilidade da madeira controlada.
O teste de plausibilidade demonstrou que as negociações
realizadas pela empresa são aceitáveis e estão dentro de
valores praticados no mercado.
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Descrição da implementação e A consulta pública, a verificação de campo e o teste de
resultado final com a medida de plausibilidade foram efetuados, um sequencialmente ao
controle outro, permitindo a classificação como BAIXO RISCO.

Medida de Mitigação de Risco para o ITEM 2.3
FSC-STD-40-005 V3, seção 2.3c, 4
Risco indeterminado para o item de 2.3 onde não há nenhuma
Descrição do risco determinado
evidência de trabalho infantil ou de infração aos Direitos e
ou indeterminado relacionado a
Princípios Fundamentais do Trabalho da OIT no local de
origem
trabalho nas áreas florestais.

A empresa possui um procedimento operacional dedicado a
aquisição de matéria prima e de auditoria de madeira
controlada que incluem em suas etapas a execução de
verificações de campo (auditorias) para que situações
extradocumentais possam ser evidenciadas, eximindo risco de
fontes ilegais. Exige-se no momento das auditorias que as
cópias dos registros dos funcionários entrevistados sejam
Medidas de controle identificada
apresentadas para comprovar a idade a legalidade na prática
para mitigar o risco
da função. Na ausência de evidências, há nesses
procedimentos medidas implantadas que podem notificar e
suspender fornecedores. Ainda anualmente solicita-se uma
Certidão Negativa de Débitos referentes a processos
trabalhistas para conferir se não houve nenhuma anotação
relativa ao descumprimento das leis trabalhistas brasileiras por
parte dos fornecedores.
Garantir que nos locais onde a empresa adquire matéria prima
Resultado desejado com a medida não exista nenhuma evidência de trabalho infantil ou de
de controle infração aos Direitos e Princípios Fundamentais do Trabalho
da OIT no local de trabalho nas áreas florestais.
Resultados da avaliação Todos os documentos de monitoramento exigidos foram
documental apresentados.
Resultados da verificação de Não foram encontradas não conformidades que ferem os
campo princípios de elegibilidade da madeira controlada.
Descrição da implementação e A avaliação/exigência dos documentos e a verificação de
resultado final com a medida de campo foram efetuados, permitindo a classificação como
controle BAIXO RISCO para este item.
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Medida de Mitigação de Risco para o ITEM 3.1
FSC-STD-40-005 V3, seção 2.3c, 4
Risco indeterminado para o item de 3.1 onde as atividades de
Descrição do risco determinado ou
manejo florestal no nível relevante não ameaçam altos
indeterminado relacionado a
valores de conservação regionalmente significantes nas áreas
origem
florestais.
A empresa realiza avaliação de risco a nível de Unidade de
Manejo Florestal (UMF) por amostragem. Nesta avaliação
perguntas acerca dos Atributos de Alto Valor de
Conservação são feitas a fim de identificá-los localmente.
Busca a opinião do especialista (M.Sc. Vilmar Picinatto
Filho) que avalia os resultados dos levantamentos de campo.
Ainda, há na empresa um processo de consulta às partes
interessadas que ocorre antes de uma nova mesorregião ser
adicionada ao cadastro de fornecedores. Esta consulta
Medidas de controle identificada
contempla perguntas específicas sobre a presença de
para mitigar o risco
Atributos de Alto Valor de Conservação, a fim de obter
repostas sobre a realidade regional e atualizar seus
procedimentos frente a novas realidades. Por fim, a qualquer
momento qualquer parte interessada pode comunicar a
NEREU RODRIGUES E CIA LTDA da existência de
situações que põe em risco a elegibilidade da matéria prima
obtida nas mesorregiões onde a empresa adquire matéria
prima por meio dos canais de comunicação existentes e
descritos no procedimento operacional nº 33 (Reclamações).
Resultado desejado com a medida Garantir que nos locais onde a empresa adquire matéria
de controle prima as atividades de manejo florestal no nível relevante
não ameaçam altos valores de conservação regionalmente
significantes nas áreas florestais.
Resultados da verificação de Não foram encontradas não conformidades que ferem os
campo princípios de elegibilidade da madeira controlada.
O especialista foi acreditado seguindo o anexo C da norma
FSC-STD-40-005 V3. O especialista de interesse ambiental
foi: M.Sc. Vilmar Picinatto Filho, engenheiro florestal,
mestre em engenharia florestal. Tem experiência em
Certificação Florestal e avaliação de áreas e ambientes
Resultados do engajamento do silvestres. CREA/SC 10.8387-3. O profissional atuou na
especialista preparação para a elaboração do Sistema de Devida
Diligência e Identificação de Áreas de Alto Valor de
Conservação a campo, também na mitigação de riscos para
as áreas consideradas de risco determinado e indeterminado
segundo a norma FSC-CW-RA-020-BRA_V1-1_PT_ANR
Avaliação Nacional de Risco.
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Resumo do processo de consulta
pública às partes interessadas

Descrição da implementação e
resultado final com a medida de
controle

O processo de consulta pública às partes interessadas
encerrou no dia 16 de novembro de 2017 para a mesorregião
4203. Seis respostas foram obtidas. Destas uma resposta
acusa a presença de atributos de alto valor de conservação na
mesorregião.
A resposta obtida foi classificada como de risco baixo, já que
a área de alto valor de conservação citada fica distante dos
locais de origem da matéria prima usados pela empresa.
A verificação de campo, a consulta a especialista e a consulta
às partes interessadas foram efetuados, permitindo a
classificação como BAIXO RISCO para este item.

Medida de Mitigação de Risco para o ITEM 3.2
FSC-STD-40-005 V3, seção 2.3c, 4
Risco indeterminado para o item de 3.2 onde um forte
Descrição do risco determinado ou
sistema de proteção existe na região para assegurar a
indeterminado relacionado a
manutenção dos altos valores de conservação nas áreas
origem
florestais.
A empresa exige a apresentação do Cadastro Ambiental
Rural de cada área no cadastro dos fornecedores. Este
documento contempla as salvaguardas ambientais.
Há na empresa um processo de consulta às partes
interessadas que ocorre antes de uma nova mesorregião ser
adicionada ao cadastro de fornecedores. Esta consulta
contempla perguntas específicas sobre a presença de
Atributos de Alto Valor de Conservação, a fim de obter
repostas sobre a realidade regiona.
Medidas de controle identificada Ainda na avaliação de risco a nível de Unidade de Manejo
para mitigar o risco Florestal (UMF) que é realizada por amostragem, perguntas
acerca dos Atributos de Alto Valor de Conservação são feitas
a fim de identificá-los localmente.
Por fim, a qualquer momento qualquer parte interessada
pode comunicar a NEREU RODRIGUES E CIA LTDA da
existência de situações que põe em risco a elegibilidade da
matéria prima obtida nas mesorregiões onde a empresa
adquire matéria prima por meio dos canais de comunicação
existentes e descritos no procedimento operacional nº 33
(Reclamações)
Garantir que toda madeira utilizada pela empresa seja
Resultado desejado com a medida oriunda de fonte onde um forte sistema de proteção exista
de controle para assegurar a manutenção dos altos valores de
conservação nas áreas florestais.
Resultados da verificação de Não foram encontradas não conformidades que ferem os
campo princípios de elegibilidade da madeira controlada.
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Resumo do processo de consulta
pública às partes interessadas

Descrição da implementação e
resultado final com a medida de
controle

O processo de consulta pública às partes interessadas
encerrou no dia 16 de novembro de 2017 para a mesorregião
4203. Seis respostas foram obtidas. Destas uma resposta
acusa a presença de atributos de alto valor de conservação na
mesorregião.
A resposta obtida foi classificada como de risco baixo, já que
a área de alto valor de conservação citada fica distante dos
locais de origem da matéria prima usados pela empresa.
A análise documental, a consulta às partes interessadas e a
verificação de campo foram efetuados, permitindo a
classificação como BAIXO RISCO para este item.

RESUMO GERAL DAS FERRAMENTAS DE MITIGAÇÃO
Consulta às Partes Interessadas

Resultados do
processo de
consulta
realizado

Atualmente a NEREU RODRIGUES E CIA LTDA adquire matéria-prima
controlada de quatro municípios (Capão Alto, Campo Belo do Sul, Lages e
Santa Cecília) distribuídos na mesorregião 4203. Foram consultadas as partes
interessadas listadas no ANEXO A. Qualificou-se as partes interessadas em
três grupos de interesse: Ambiental, Social e Econômico. Procurou-se o
equilíbrio entre o número de partes interessadas por grupo em cada
mesoeregião. A consulta pública foi realizada por meio de um formulário
digital encaminhado junto de um texto de explicação via e-mail. A consulta
pública iniciou no dia 5 de outubro de 2017 e encerrou no dia 16 de novembro
de 2017. Foram contempladas 67 partes interessadas, das quais seis respostas
foram obtidas. Foram encaminhados e-mails de agradecimento pelas respostas.
A organização avaliou todas as respostas enquadrando-as dentro das categorias
de risco em determinado, inderterminado e baixo.

Participação de Especialistas
Informações
sobre a
participação de
especialistas no
desenvolvimento
de medidas de
controle

O especialista foi acreditado seguindo o anexo C da norma FSC-STD-40-005
V3. O especialista de interesse ambiental foi: M.Sc. Vilmar Picinatto Filho,
engenheiro florestal, mestre em engenharia florestal. Tem experiência em
Certificação Florestal e avaliação de áreas e ambientes silvestres. CREA/SC
10.8387-3. O profissional atuou na preparação para a elaboração do Sistema
de Devida Diligência e Identificação de Áreas de Alto Valor de Conservação
em campo, também na mitigação de riscos para as áreas consideradas de risco
determinado e indeterminado segundo a norma FSC-CW-RA-020-BRA_V11_PT_ANR Avaliação Nacional de Risco.

Verificação em Campo
Resultados da
verificação em
campo realizada
pela empresa

A empresa possui procedimento operacional específico para aquisição de
matéria-prima e para auditorias de madeira controlada. Nestes procedimentos
são definidas e detalhadas as informações a cerca do processo de acreditação
dos fornecedores. Este processo ocorre na etapa de negociação, antes da
inclusão do fornecedor no cadastro de fornecedores ativos da empresa.
Nesta fase são exigidos documentos comprobatórios do cumprimento dos
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requisitos de madeira controlada seguindo a norma FSC-STD-40-005 V3.
Após a avaliação dos documentos ocorre a verificação de campo, denominada
“auditoria”. Ela tem por objetivo atestar a veracidade das informações contidas
nos documentos fornecidos. Periodicamente (uma vez ao ano) são auditados
por amostragem, parte dos fornecedores que estão no cadastro de fornecedores
ativos da empresa. A proporção da amostra é definida multiplicando o valor
0,8 pela raiz quadrada do número de fornecedores com o cadastro ativo. As
auditorias da cadeia de fornecimento ocorreram nos dias 19 de novembro de
2017 na Fazenda Singular Alto Caçador, no município de Santa Cecília/SC do
fornecedor L. Schmaedecke e no dia 28 de novembro de 2017 na Fazenda
Paequere, no município de Capão Alto do fornecedor Agroflorestal Paequere.
Nos dois casos foram evidenciadas situações que configuram o baixo risco
para as cinco categorias de madeira controlada, pois não foram encontrados
casos que tornam a matéria prima proveniente das mesorregiões 4203
inelegível. Todas as informações geradas desta verificação de campo foram
documentadas e arquivadas.

Correia Pinto, 07 de dezembro de 2017.
Elaborado por:
______________________
Vilmar Picinatto Filho
Consultor

Avaliado por:
______________________
Sergio R. Rodrigues Junior
Coord. FSC

Aprovado por:
___________________
Sergio Roni Rodrigues
Diretor Administrativo

