Exercício
Leia o cenário abaixo e trabalhe através do exercício, conforme orientação dos
formadores. O exercício foi dividido em duas sessões. Você trabalhará em pequenos
grupos e será solicitado a compartilhar suas descobertas com o resto da aula após cada
sessão.

O cenário
Você é o gestor de conformidade de um operador europeu. A sua empresa deseja
começar a procurar novos produtos de um comerciante baseado fora da UE. Você
solicita informações sobre o país de origem para cada produto para que possa
investigar os riscos a nível nacional no país.
De acordo com seu fornecedor imediato, o material de entrada é uma mistura de
Paulownia tomentosa e Populus balsmifra. O material é entregue diretamente da
floresta ao sub-fornecedor que processa a madeira em contraplacado. O contraplacado
é então comprado por um agente, que é seu fornecedor imediato. O material vem de
duas entidades florestais diferentes. Uma licença de exploração foi fornecida apenas
para a Paulownia tomentosa, mas de acordo com seu fornecedor, o Populus balsmifra
é de uma floresta de plantação e ele pode fornecer um documento assinado que declara
o cumprimento legal assinado pelo produtor de compensados. O documento assinado
foi fornecido juntamente com documentos de transporte de nível florestal para subfornecedor.
Você foi convidado a preparar uma apresentação sobre os riscos tanto no nível da
cadeia de abastecimento quanto no nível da floresta para o Gestor de compras, para
determinar se e como você procederá ao abastecimento desses produtos.
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Sessão 1: Mapeando a cadeia de abastecimento e
riscos
Tempo estimado: 40 minutos
• 30 minutos para a preparação; e
• 10 minutos para apresentação em grupo, discussão e comentários.
1. Prepare um mapa da cadeia de abastecimento com base nas informações
fornecidas

Desenhe o seu mapa de cadeia de abastecimento aqui
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2. Você atualmente possui as seguintes informações para cada cadeia de
abastecimento?
a. Tipo de Produto
b. Espécies
c. Origem do material
Y

N

Comentários / Notas

Tipo de produto

Espécies

Origem do material

3. Especificação de risco - mistura de material de outras origens na cadeia de
abastecimento
Considere onde reside o princípio dos riscos de mistura. Abaixo está uma seção da
Listagem de Verificação de Identificação de Risco NEPCon (ferramenta DD-08,
categorias de risco 10-12), preencha a resposta para cada categoria.
Answer
Complexidade
da cadeia de
abastecimento

Complexidade
do produto

10.1

A cadeia de abastecimento tem muitas
camadas de volta à floresta de origem?

10.2

A cadeia de abastecimento abrange diferentes
países antes do produto final ser colocado para
circulação comercial?

11.1

11.2

Identificação
do material

12.1

O produto é composto de vários componentes
de material?

O produto ou seus componentes são feitos de
materiais compostos ou complexos?

O material de entrada poderia ser substituído
por insumos materiais semelhantes que
tenham uma espécie ou origem diferente?
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12.2

As entidades da cadeia de abastecimento
podem fornecer documentação clara e
informações sobre a entrada de material e
espécies incluídas no produto?

4. Avaliação global da cadeia de abastecimento
Você pode usar esta caixa para resumir suas descobertas sobre as informações da
cadeia de abastecimento e os riscos de mistura.
Esteja pronto para apresentar um resumo das suas descobertas a toda a classe.
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Sessão 2: Riscos ao nível da floresta
Tempo estimado: 50 minutos
• 30 minutos para a preparação; e
•
20 minutos para apresentar os resultados de cada grupo, discussão e
comentários.
Ferramentas
• Página (s) do país do Hub de Fornecimento
• Avaliação (s) do risco de legalidade da madeira - disponível apenas em inglês
5. Especificação de risco - nível da floresta
a) Revise a (s) página (s) do país e as avaliações de risco para o país de
origem no NEPCon Hub de Fornecedor.
b) Desenvolver uma visão geral dos riscos associados ao país de origem, em
uma categoria de lei, i e. direitos legais de exploração, atividades de
exploração de madeira ou impostos e taxas.

País:
Categoria: e.g. Direitos de Exploração Legal
Riscos:

6. Mitigação de risco
a) Escolha dois dos riscos especificados e considere como eles afetam sua (s) cadeia (s) de
abastecimento.
b) Avalie as opções para atenuar os riscos especificados e selecione as ações de mitigação de
risco que você escolheria estabelecer, considerando efetividade e eficiência de custos.
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Orientar perguntas para você considerar ao fazer mitigação de risco:
1. Documentos; quais documentos você pediria, e o que você
consideraria ao verificar os documentos?
2. Consulta das partes interessadas; com quem você falaria e o que
faria?
3. Visitas no local; o que você procuraria no local? Iria sozinho ou
enviaria um terceiro?

Risco 1:
Mitigação do Risco:

Risco 2:
Mitigação do Risco:

Esteja pronto para apresentar um resumo das suas descobertas a toda a classe.
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