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Os critérios de Conformidade são estabelecidos pela FLOCERT para traduzir os requisitos dos Critérios de Fairtrade e da FLOCERT em pontos de controlo verificáveis que são avaliados no 
processo de certificação para determinar a conformidade com os Critérios de Fairtrade. A não-conformidade com um Critério de Conformidade constitui uma não-conformidade com o 
respetivo requisito do Critério. Cada Critério de Conformidade está relacionado com um prazo específico indicando quando precisa de ser cumprido.

Existem três tipos de Critérios de Conformidade:
Core (C) - Critérios básicos: relacionados com os princípios de Fairtrade.
Majore (M) - Critérios classificados como maior: relacionados com os princípios chaves do Fairtrade, que representam um grande risco para o sistema em caso de incumprimento. Não 
conformidade com um critério de conformidade maior pode levar a sanções de certificação.
Requisitos de Desenvolvimento (D): referem-se à melhoria contínua que as organizações certificadas devem demonstrar. A Conformidade com os critérios de desenvolvimento é verificada 
contra uma pontuação media.

Em vez de uma abordagem de verificação baseada em sim/não, existem 5 categorias de conformidade. Categorias 1 e 2 indicam situações de não conformidade enquanto categorias 3 a 5 
indicam situações de conformidade com os critérios.
A Lista Pública de Critérios de Conformidade FLOCERT - Organizações de Pequenos Produtores - é baseada nos Critérios Fairtrade para Organizações de Pequenos Produtores (datados de 
1º de Maio de 2011) e nos Critérios de Produto) publicados pela Fairtrade Internacional. 
Esta versão dos Critérios de Conformidade substitui todas as versões anteriores. Os Critérios de Conformidade são publicados em várias línguas. Em caso de disputa na interpretação em
qualquer uma das línguas publicadas, prevalece a versão em inglês dos Critérios de Conformidade.

FLO-CERT GmbH
Lista Pública de Critérios de Conformidade - 

Organizações de Pequenos Produtores
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Perguntas de Preparação

As organizações e/ou membros individuais 
têm mais de 20 trabalhadores que estão 
presentes por um mês ou mais durante um 
ano, ou menos trabalhadores quando a lei 
local definiu um número menor?

0.0.0.01 0

Definição de uma estrutura de 2º ou 3º grau0

Requisitos Estruturais0.1

Organizações de 2º grau0.1.1

Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

A organização de 2º grau é legalmente 
formada por, no mínimo, duas organizações 
membro de 1º grau, como entidades legais, 
sob o controle de uma estrutura central.

0.1.1.01 C4.2.1 0Não Sim

Organizações de 3º grau0.1.2

Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

A organização de 3º grau é legalmente 
formada por, no mínimo, duas organizações 
de 2º grau, como entidades legais, sob o 
controle de uma estrutura central.

0.1.2.01 C4.2.1 0Não Sim

Requisitos Organizacionais0.2

Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

A organização de 2º/3º grau deve ser 
controlada, de forma democrática, por seus 
membros diretos, que são organizações de 
1º/2º grau, legalmente constituídas e 
legalmente afiliadas.

0.2.0.01 M4.2.1 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

A abrangência da Certificação do Fairtrade é 
decidida em uma Assembléia Geral de todas 
as organizações membro e registrada nas 
atas da Assembléia Geral.

0.2.0.02 CFLOCERT 
requirement

0A 
abrangênci
a da 
certificação 
do 
Comércio 
Justo 
Fairtrade 
não foi 
decidido 
OU não 
está claro.

A 
abrangênci
a da 
certificação 
do 
Comércio 
Justo 
Fairtrade 
existe mas 
não foi 
decidida 
em uma 
Assembléia 
Geral (AG) 
de todos os 
membros 
OU não 
está 
registrada 
nas atas da 
AG OU 
faltam 
assinaturas 
dos 
participante
s OU não 
está 
atualizada.

A 
abrangênci
a foi 
decidida 
por todos 
os 
membros 
durante 
uma 
Assembléia 
Geral MAS 
faltam 
alguns 
detalhes 
necessário
s nas atas 
e nem 
todos estão 
cientes.

Todas as 
organizaçõe
s membro 
estão 
cientes a 
respeito da 
abrangênci
a da 
Certificação 
do 
Comércio 
Justo 
Fairtrade E 
isto foi 
decidido 
por todos 
os 
membros 
durante 
uma 
Assembléia 
Geral, MAS 
faltam 
alguns 
detalhes 
necessário
s nas atas.

Todas as 
organizaçõe
s membro 
estão 
cientes a 
respeito da 
abrangênci
a da 
certificação 
do 
Comércio 
Justo 
Fairtrade e 
isto foi 
decidido 
por todos 
os 
membros 
durante a 
Assembléia 
Geral e atas 
estão 
claras e 
compreensí
veis e 
contêm 
todas as 
assinaturas
.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

A organização de 2º/3º grau implementou um 
Sistema de Controle Interno no nível de 2º/3º 
grau que permite o controle de conformidade 
com os Critérios do Fairtrade, por parte da 
organização de 2º/3º grau, em todos os níveis 
da organização. Os princípios gerais para o 
funcionamento do SCI são:
• Descrição documentada do SCI
• Estrutura de gestão documentada
• Pessoa responsável
• Regulamento interno
• Inspetores internos identificados
• Treinamento de pessoal, inspetores internos
• Protocolos de inspeções anuais
• Uso de sanções internas
• Relação de Produtores, atualizada com 
regularidade
• Uso de avaliação de risco para lidar com os 
riscos, ameaças à integridade.

0.2.0.03 D3.1.5 3A 
organização 
não adotou 
medidas 
para 
implementa
r um 
Sistema de 
Controle 
Interno.

O Sistema 
de Controle 
Interno 
existe mas 
na prática 
não é 
seguido OU 
não permite 
que a 
organização 
controle a 
conformida
de com os 
critérios do 
Comércio 
Justo.

O Sistema 
de Controle 
Interno está 
em vigor e 
permite o 
controle da 
organização 
mas falta 
alguma 
clareza OU 
ligeirament
e difere de 
sua 
descrição.

O Sistema 
de Controle 
Interno está 
em vigor e é 
seguido, 
contém 
todos os 
detalhes 
necessário
s e segue 
os 
procedimen
tos 
definidos.

= 
CATEGORI
A 4 E 
existem 
registros 
detalhados.

Responsabilidades Gerais das organizações 
de 2º/3º grau

0.3
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

A organização de 2º/3º grau deve assegurar 
que todas as organizações membro cumprem 
com a legislação nacional.

0.3.0.01 CFLOCERT 
requirement

0Não há 
controle OU   
as 
organizaçõe
s membro 
não 
cumprem 
com a 
legislação 
nacional.

Existe 
algum 
controle OU 
a maioria 
das 
organizaçõe
s membro 
não cumpre 
com a 
legislação 
nacional.

Todas as 
organizaçõe
s membro 
cumpre 
com a 
legislação 
nacional 
mas o 
controle 
não é 
completam
ente efetivo.

Existe um 
controle 
completo e 
todas as 
organizaçõe
s membro 
cumpre 
com a 
legislação 
nacional.

= 
CATEGORI
A 4 E a 
organização 
de 2º/3º 
grau 
confirma 
isto quando 
aceita 
novos 
membros.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

A organização de 2º/3º grau deve assegurar 
que os princípios Fairtrade são respeitados 
também pelas organizações membro e para 
produtos que não estão incluídos na 
abrangência da Certificação do Fairtrade. Isso 
significa que a organização de 2º/3º   grau 
implementa os princípios do Fairtrade em 
todas as organizações membro afiliadas. Os 
princípios fundamentais são definidos como 
critério de conformidade maior na Lista 
Pública de Critérios para Organizações de 
Pequenos Produtores.

0.3.0.02 CFLOCERT 
requirement

0Membros 
fora da 
abrangênci
a do 
Comércio 
Justo não 
cumprem 
com os 
princípios 
fundamenta
is do 
Comércio 
Justo OU a 
organização 
de 2º/3º 
grau não 
tem 
controle 
sobre a 
conformida
de OU não 
há definição 
da 
abrangênci
a da 
certificação 
do 
Comércio 
Justo 
Fairtrade.

Há um 
procedimen
to sobre 
como 
confirmar a 
conformida
de com os 
princípios 
fundamenta
is do 
Comércio 
Justo mas 
a maioria 
dos 
membros 
fora da 
abrangênci
a Fairtrade 
não cumpre 
com esses 
princípios 
OU não há 
procedimen
tos para 
monitoraçã
o mas 
alguns 
membros 
cumprem.

Todos os 
membros 
cumprem 
com os 
princípios 
fundamenta
is do 
Comércio 
Justo mas 
faltam 
alguns 
detalhes 
nos 
procedimen
tos em vigor 
sobre como 
confirmar a 
conformida
de com os 
princípios 
fundamenta
is Fairtrade.

Existe um 
procedimen
to 
adequado 
em vigor 
sobre como 
confirmar a 
conformida
de com os 
princípios 
fundamenta
is do 
Comércio 
Justo e 
todas as 
organizaçõe
s membro 
cumprem 
com estes 
princípios.

= 
CATEGORI
A 4 E todas 
as 
organizaçõe
s membro 
estão 
completam
ente cientes 
de todos os 
princípios 
fundamenta
is do 
Comércio 
Justo.

Requisitos Gerais1
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Certificação1.1

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

You have a countersigned copy of the latest 
version of the FLOCERT certification contract 
(version 45)

1.1.0.01 CFLOCERT 
requirement

0Não Sim

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você aceita receber uma auditoria anunciada 
ou não anunciada nas suas instalações, 
incluindo as organizações subcontratadas, e 
providencia toda a informação necessária para 
mostrar cumprimento com os requisitos 
Fairtrade.

1.1.0.02 M1.1.1 0Não, a 
organização 
negou 
acesso aos 
locais ou 
documento
s OU à 
entrevistas 
confidenciai
s com 
membros 
ou 
trabalhador
es OU de 
outro forma 
prejudicou 
a auditoria.

No, 
algumas 
pessoas-ch
ave 
estavam 
fora do 
alcance por 
razões 
injustificada
s OU a 
organização 
não foi ativa 
para 
atenuar as 
lacunas de 
informação.

Sim MAS as 
informaçõe
s foram mal 
preparadas 
no entanto 
a 
organização 
foi ativa 
para 
atenuar as 
lacunas de 
informação 
OU 
algumas 
pessoas-ch
ave 
estavam 
fora do 
alcance por 
razões 
compreensí
veis.

Sim Sim E as 
informaçõe
s para a 
auditoria 
foram 
cuidadosa
mente 
preparadas.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você designou por escrito uma pessoa de 
contato oficial para a FLOCERT.

1.1.0.03 C1.1.2 0A 
organização 
não tem 
uma 
pessoa de 
contato

A 
organização 
identificou 
uma 
pessoa de 
contato 
somente 
durante a 
auditoria.

A 
organização 
a identificou 
por escrito 
antes da 
auditoria.

A 
organização 
a identificou 
por escrito 
antes da 
auditoria E 
a pessoa 
ativamente 
se 
comunica 
com a 
FLOCERT.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você assegura que a pessoa de contato 
mantém a FLOCERT atualizada com os 
detalhes de contato e informações 
importantes.

1.1.0.04 C1.1.2 0Ocorreram 
mudanças 
estruturais 
que afetam 
o status da 
certificação 
sem que a 
FLOCERT 
fosse 
informada 
OU a 
organização 
não pode 
ser 
contatada 
antes da 
auditoria ou 
não há uma 
pessoa de 
contato.

Ocorreram 
mudanças 
nos 
detalhes/pe
ssoas de 
contato 
sem que a 
organização 
tenha 
informado a 
FLOCERT 
OU a 
pessoa de 
contato não 
tem 
conhecime
nto de suas 
funções.

Não houve 
nenhuma 
mudança, 
mas a 
pessoa de 
contato não 
está ciente 
das suas 
funções.

A 
organização 
está 
sempre ao 
alcance E 
comunicou 
todas as 
mudanças.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

A pontuação média dos critérios de 
desenvolvimento é igual ou superior a 3.0.

1.1.0.05 CFLOCERT 
requirement

3Não Sim

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Todas as não conformidades da auditoria 
anterior foram corrigidas.

1.1.0.06 MFLOCERT 
requirement

1Não Sim

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

As condições para concessão de exceção 
foram atendidas.

1.1.0.07 CFLOCERT 
requirement

1Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável somente se você recebeu uma 
reclamação relacionada com os requisitos 
dos Critérios Fairtrade ou um produto 
Fairtrade) Você maneja e documenta todas as 
reclamações e acções de acompanhamento 
relacionadas com a conformidade dos 
requisitos dos Critérios Fairtrade aplicáveis. 
Estes registos devem ser disponibilizados ao 
auditor.

1.1.0.08 CFLOCERT 
requirement

1As queixas 
foram 
recebidas, 
mas não 
foram 
acompanha
das e/ou 
não 
documenta
das.

Existe um 
procedimen
to escrito 
para a 
gestão de 
reclamaçõe
s, mas as 
queixas não 
foram 
acompanha
das e 
documenta
das.

Há uma 
documenta
ção 
adequada 
das ações 
tomadas 
sobre as 
queixas, 
seus 
acompanha
mentos e 
documento
s.

Existe um 
procedimen
to escrito 
para a 
gestão de 
reclamaçõe
s e as 
queixas são 
tratadas de 
acordo com 
o 
procedimen
to E as 
reclamaçõe
s e seus 
acompanha
mentos são 
documenta
dos.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Enquanto a organização de pequenos 
produtores, apenas venderá produtos como 
Fairtrade caso disponha de uma autorização 
comercial ou certificado válido.

1.1.0.10 MFLOCERT 
requirement

0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável se o cliente tiver sido suspenso 
desde a última auditoria) Após a suspensão 
da certificação Fairtrade, o cliente deve 
interromper o uso de qualquer material de 
publicidade que contenha referência ao seu 
status de certificado.

1.1.0.11 CFLOCERT 
Requirement

1O cliente 
continua 
com o uso 
de material 
publicitário 
que contém 
clara 
referência 
ao seu 
estatuto 
certificada.

O cliente 
tem feito 
pouco para 
descontinu
ar o uso de 
material 
publicitário 
que contém 
referências 
ao seu 
status de 
certificado, 
o material 
publicitário 
usado 
durante a 
suspensão 
refere-se ao 
status de 
certificado 
do cliente.

O cliente 
descontinu
ou o uso de 
todo 
material 
publicitário 
que contém 
qualquer 
referência 
ao seu 
status de 
certificado, 
durante a 
suspensão.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você tem um contrato com cada entidade 
adicional que não lhe pertença 100%, 
requerendo a conformidade com os 
respectivos Critérios Fairtrade, estabelecendo 
que a FLOCERT está autorizada a conduzir 
auditorias nas instalações da entidade 
adicional (não se aplica às entidades que não 
se enquadram no escopo de certificação ou 
tenham seu próprio certificado FLOCERT) e 
exigindo relatórios regulares, quando 
requisitado pela FLOCERT.

1.1.0.14 CTS 1.1.3 0Não há 
contratos.

Os 
contratos 
não têm 
todos os 
requisitos 
listados 
neste CC 
ou algumas 
das 
entidades 
adicionais 
não têm 
contratos.

Contratos 
completos 
com todas 
as 
entidades 
adicionais.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Não se aplica a entidades que não se 
enquadram no escopo da certificação) Suas 
entidades adicionais onde as atividades 
Fairtrade ocorrem estão em conformidade 
com a definição de entidade adicional e estão 
registradas na FLOCERT (ver Escopo de 
Certificação no site da FLOCERT).

1.1.0.15 CTrader 
standard 
1.1.3

0Não Todas as 
entidades 
adicionais 
que são 
usadas 
para 
manusear 
os produtos 
Fairtrade 
são 
registradas 
na 
FLOCERT e 
cumprem a 
definição de 
EA.

Membros são Pequenos Produtores1.2
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau

Ao menos 50% dos membros de sua 
organização são pequenos produtores que 
cumprem com os seguintes requisitos:

(Produtos menos intensivos em mão de obra) 
O trabalho agrícola é feito principalmente pelo 
membro e sua família e os trabalhadores não 
são contratados durante todo o ano.

(Produtos altamente intensivos em mão de 
obra)
- Contratam menos de um número máximo de 
trabalhadores permanentes, conforme 
definido e publicado pela Fairtrade 
Internacional.
- O tamanho da terra que cultivam é igual ou 
inferior à média da região, conforme definido e 
publicado pela Fairtrade Internacional.
- Eles gastam a maior parte de seu tempo de 
trabalho realizando trabalhos agrícolas em 
sua fazenda 
- A maior parte da renda provêm da fazenda.

1.2.0.01 M1.2.1 0As 
informaçõe
s 
disponíveis 
não 
permitem 
determinar 
o status de 
pequeno 
produtor 
dos 
membros.

Menos que 
50% dos 
membros 
são 
pequenos 
produtores.

No mínimo, 
50% dos 
membros 
são 
pequenos 
produtores.

CATEGORI
A 3 E a 
informação 
está 
facilmente 
disponível 
nas listas 
de 
membros.

CATEGORI
A 4 E os 
requisitos 
de pequeno 
produtor 
estão 
claramente 
mencionad
os no 
processo 
de inclusão 
dos 
membros.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Todos os meeiros que produzem o mesmo 
produto que o proprietário da terra são 
convidados a se afiliarem à organização e 
cumprir com os critérios de produção da 
Fairtrade, não importa a sua condição de 
filiação.

1.2.0.03 CFLOCERT 
requirement

0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Todas as relações de meeiros devem ser 
reguladas por um contrato escrito e os 
contratos aprovados pelo sindicato local e de 
acordo com a lei.

1.2.0.04 CFLOCERT 
requirement

0Não Sim

Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

A maioria dos produtores das organizações 
membro que estão incluídos na certificação do 
Fairtrade são Pequenos Produtores que 
cumprem com os seguintes requisitos:

(Produtos menos intensivos em mão de obra) 
O trabalho agrícola é feito principalmente pelo 
membro e sua família e os trabalhadores não 
são contratados durante todo o ano.

(Produtos altamente intensivos em mão de 
obra)
- Contratam menos de um número máximo de 
trabalhadores permanentes, conforme 
definido e publicado pelo Fairtrade 
Internacional.
- O tamanho da terra que cultivam é igual ou 
inferior à média da região, conforme definido e 
publicado pelo Fairtrade Internacional
- Eles gastam a maior parte de seu tempo de 
trabalho realizando trabalhos agrícolas em 
sua fazenda 
- A maior parte da renda provêm da fazenda.

1.2.0.05 M1.2.1 0The 
information 
available 
does not 
allow 
determining 
small 
producer 
status of 
members.

Menos que 
50% dos 
membros 
são 
pequenos 
produtores.

No mínimo, 
50% dos 
membros 
são 
pequenos 
produtores.

CATEGORI
A 3 E a 
informação 
está 
facilmente 
disponível 
nas listas 
de 
membros.

CATEGORI
A 4 E os 
requisitos 
de pequeno 
produtor 
estão 
claramente 
mencionad
os no 
processo 
de inclusão 
dos 
membros.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

No mínimo, metade do volume de um produto 
Fairtrade que a sua organização vende, como 
Fairtrade, por ano, é produzido por pequenos 
produtores.

1.2.0.06 M1.2.2 0Apenas 
40% ou 
menos das 
vendas de 
produtos 
Fairtrade 
são 
proveniente
s de 
pequenos 
produtores 
OU a 
informação 
disponível 
faz com que 
seja 
impossível 
estimar tal 
quantidade.

Menos de 
50%, mas, 
no mínimo, 
41%, das 
vendas de 
produtos 
Fairtrade é 
proveniente 
de 
pequenos 
produtores 
OU os 
dados de 
produção e 
vendas não 
são exactos 
nem 
completos 
e o risco é 
elevado.

Os dados 
são 
imprecisos 
ou 
incompleto
s, mas o 
risco é 
insignificant
e e que o 
auditor 
pode 
estimar a 
conformida
de.

Dados de 
produção e 
vendas 
estão 
completos 
e a 
organização 
cumpre 
essa regra.

= 
CATEGORI
A 4 E a 
organização 
está ciente 
dessa regra 
e 
continuame
nte verifica 
a 
conformida
de durante 
as vendas 
OU  todos 
os 
membros 
são 
pequenos 
produtores.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

De cada produto com certificação de Fairtrade 
vendido pela organização membro incluída na 
certificação Fairtrade, mais de 50% do volume 
deve ser produzido por pequenos produtores.

1.2.0.07 M1.2.2 0Apenas 
40% ou 
menos das 
vendas das 
organizaçõe
s membro 
provêm de 
pequenos 
produtores 
OU a 
informação 
disponível 
torna 
impossível 
estimar 
isso.

Menos que 
51% mas 
ao menos 
41% das 
vendas 
provêm de 
pequenos 
produtores 
OU dados 
de 
produção e 
vendas 
estão 
imprecisos 
ou 
incompleto
s e o risco é 
alto.

Os dados 
são 
imprecisos 
ou 
incompleto
s, mas o 
risco é 
insignificant
e e que o 
auditor 
pode 
estimar a 
conformida
de.

Dados de 
produção e 
vendas 
estão 
completos 
e a 
organização 
cumpre 
essa regra.

= 
CATEGORI
A 4 E a 
organização 
está ciente 
dessa regra 
e 
continuame
nte verifica 
a 
conformida
de durante 
as vendas 
OU  todos 
os 
membros 
são 
pequenos 
produtores.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Açúcar de Cana) Quando os produtores 
individuais são membros de mais de uma 
organização, você concorda internamente em 
sua lista de membros e a envia para a usina/o 
exportador antes do início da colheita. A lista 
inclui a data e o volume total esperado da 
organização e por membro.

1.2.0.08 CCane Sugar 
4.4.2

0Não há lista 
de 
membros. 
Membros 
continuam 
membros 
de mais de 
uma 
organização 
no mesmo 
momento.

Há uma 
lista 
detalhada 
de adesão, 
mas que 
não foi 
enviada 
para a 
usina/o 
exportador 
OU há uma 
lista, mas 
os 
membros 
individuais 
entregam a 
mais de 
uma 
organização 
por vez.

Há uma 
lista de 
membros 
detalhada 
com 
membros 
individuais 
e essa foi 
enviada 
para a 
usina/o 
exportador 
E membros 
entregam 
apenas em 
nome do 
suas 
organizaçõe
s 
declaradas.

Rank 3 E a 
lista não 
tem erros.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(1 de janeiro de 2018) (Banana) O tamanho 
máximo da terra onde um membro cultiva 
bananas é igual ou inferior a 30 hectares.

1.2.0.09 CFresh Fruit 
1.1.1

0Não Sim

Comércio2

Rastreabilidade2.1
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Apenas produtos de membros são vendidos 
como Fairtrade.

2.1.0.01 M2.1.1 0O produto 
não é 
diferenciad
o e mais de 
10% das 
vendas são 
mescladas 
(produto de 
membros e 
não-membr
os) OU o 
produto de 
não-membr
os foi 
consciente
mente 
vendido 
como de 
Comércio 
Justo.

 2% -10% 
das vendas 
são 
mescladas 
(produto de 
membros e 
não 
membros).

Não há 
mescla de 
produtos, 
com 
exceção de 
possíveis 
erros de até 
2% das 
vendas OU 
a estrutura 
da 
organização 
pouco 
provavelme
nte mescla 
produtos 
(risco 
insignificant
e).

Não há 
mescla de 
produtos e 
possíveis 
erros OU a 
organização 
não fornece 
produtos de 
não-membr
os.

Não há 
mescla de 
produto e 
possíveis 
erros E 
cumpre 
com o 
sistema de 
rastreabilid
ade com o 
não 
forneciment
o de 
não-membr
os e tem 
medidas 
em vigor 
para evitar 
negócios 
de 
não-membr
o.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Todos os produtos Fairtrade vendidos como 
Fairtrade devem ser originalmente produzidos 
e fornecidos por organizações membro 
afiliadas e parte da certificação do Fairtrade.

2.1.0.02 M2.1.1 0O produto 
não é 
diferenciad
o e mais de 
10% das 
vendas são 
mescladas 
(produto de 
membros 
afiliados e 
não-membr
os) OU o 
produto de 
não-membr
os foi 
consciente
mente 
vendido 
como de 
Comércio 
Justo.

 2% -10% 
das vendas 
são 
mescladas 
(produto de 
membros 
afiliados e 
não 
membros).

Não há 
mescla de 
produtos, 
com 
exceção de 
possíveis 
erros de até 
2% das 
vendas OU 
a estrutura 
da 
organização 
de 2º/3º 
grau pouco 
provavelme
nte mescla 
produtos 
(risco 
insignificant
e).

Não há 
mescla de 
produtos e 
possíveis 
erros OU a 
organização 
de 2º/3º 
grau não 
fornece 
produtos de 
não-membr
os.

Não há 
mescla de 
produto e 
possíveis 
erros E 
cumpre 
com o 
sistema de 
rastreabilid
ade com o 
não   
forneciment
o de 
não-membr
os pela 
organização 
de 2º/3º 
grau e tem 
medidas 
em vigor 
para evitar 
negócios 
de 
não-membr
o.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você assegura que os produtos provenientes 
de membros são mantidos fisicamente 
separados dos produtos de não membros 
durante o transportamento, processamento e 
armazenamento.

2.1.0.03 C2.1.1 0Não há de 
fato um 
sistema de 
separação 
física e de 
amalgamaç
ão.

A mescla 
de produtos 
de 
membros 
(na 
organização 
ou nível dos 
membros) 
é muito 
provável e a 
organização 
toma 
medidas 
deficientes.

Há um 
sistema de 
separação 
física de 
produtos 
em vigor, 
ainda que 
haja 
pequenos 
erros.

Há um 
sistema de 
separação 
física de 
produtos 
em vigor, 
sem erros.

Há um 
sistema de 
rastreabilid
ade física 
em vigor 
para 
rastrear 
produto até 
cada 
produtor 
individual 
sem erros.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

A organização 2º ou 3º grau deve ter 
implementado um sistema e procedimentos 
eficientes e verificáveis para separar a 
produção, o armazenamento e as vendas de 
Fairtrade e não Fairtrade.

2.1.0.04 C2.1.1 0Não há de 
fato um 
sistema 
para 
separar e 
mesclar.

A mescla 
de produtos 
de 
membros 
afiliados 
(na 
organização 
de 2º/3º 
grau ou 
afiliada ou 
nível dos 
membros) 
é muito 
provável e a 
organização 
de 2º/3º 
grau toma 
medidas 
deficientes.

Existe um 
sistema em 
vigor para 
separar 
produto 
ainda que 
haja 
pequenos 
erros.

Existe um 
sistema em 
vigor para 
separar 
produtos 
sem erros.

Há um 
sistema de 
rastreabilid
ade física 
em vigor 
para 
rastrear 
produto até 
cada 
produtor 
individual/af
iliada sem 
erros.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Banana) O sistema de rastreabilidade indica 
em cada caixa, o posto de embalagem, a data 
de embalagem e a identificação de cada 
membro individual da organização.

2.1.0.05 CFresh fruit 
2.1.1

0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você tem uma descrição escrita do fluxo de 
produto (caminho) dos membros para o 
comprador.

2.1.0.06 C2.1.2 0A 
organização 
não pode 
explicar / 
não 
conhecer 
completam
ente o fluxo 
do produto.

A 
organização 
pode 
explicar o 
fluxo de 
produto 
mas não 
está 
refletido 
escrito/des
enhado.

Descrição 
básicas 
escrita/des
enhada do 
fluxo de 
produto.

Descrição 
completa 
como parte 
do 
procedimen
to escrito de 
rastreabilid
ade.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Registros de produtos fornecidos por 
membros são mantidos.  Os registros indicam 
o nome do membro individual, data da 
compra, nome do produto, volume e os preços 
recebidos pelo membro.

2.1.0.07 C2.1.3 0Faltam 
registros.

Registros 
existem 
mas estão 
incompleto
s.

Completo 
forneciment
o de 
registros.

Registros 
completos 
como parte 
de um 
banco de 
dados de 
estoque, 
compras e 
vendas 
mas que  
não  está 
atualizado.

Registros 
completos 
como parte 
de um 
banco de 
dados de 
estoque, 
compras e 
vendas e 
totalmente 
atualizado.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

A organização de 2º/3º grau deve fornecer ao 
organismo de certificação os dados de 
produção e vendas totais de todas as 
organizações membro afiliadas, bem como 
uma visão geral sobre a produção e vendas 
Fairtrade.

2.1.0.08 C2.1.3 0Dados não 
estão 
disponíveis.

Dados 
estão 
disponíveis, 
mas de 
maneira 
pouco 
claras ou 
ambígua 
OU dados 
de 
produção e 
vendas 
totais estão 
disponíveis, 
mas de 
produção e 
vendas de 
Comércio 
Justo não 
ou 
vice-versa.

Dados de 
produção e 
vendas 
totais e de 
Comércio 
Justo estão 
disponíveis, 
mas há 
algumas 
dúvidas.

Dados de 
produção e 
vendas 
totais e de 
Comércio 
Justo estão 
disponíveis 
e não há 
erros ou 
dúvidas.

Dados de 
produção e 
vendas 
totais e de 
Comércio 
Justo estão 
disponíveis 
e não há 
erros e 
todos os 
dados 
estão 
atualizados.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Produtos vendidos como Fairtrade são 
claramente identificados como Fairtrade em 
todos os documentos de vendas (por exemplo: 
faturas, notas de entrega, etc.).

2.1.0.09 C2.1.4 0Falta o 
termo "FT" 
ou similar 
em todos 
os 
documento
s.

Termo "FT" 
ou similar 
mencionad
o nas 
faturas MAS 
não é 
possível 
encontrar 
uma 
referência 
em outros 
documento
s.

Termo "FT" 
ou similar 
mencionad
o em todas 
as faturas E 
é possível 
encontrar 
uma 
referência 
em outros 
documento
s.

Termo 
"Fairtrade" 
E o FLO-ID 
mencionad
o em todos 
os 
contratos, 
faturas e 
notas de 
entrega E é 
possível 
encontrar 
uma 
referência 
em outros 
documento
s.

Termo "FT" 
ou similar 
mencionad
o em todos 
os 
contratos, 
faturas, B/L, 
notas de 
entrega, 
packing 
lists, etc.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você tem os registros existentes de todas as 
suas vendas Fairtrade que indicam o volume, 
o nome, a identificação internacional Fairtrade 
do comprador e a data da transação. Todas as 
faturas emitidas para o seu comprador 
incluem o rendimento do processo, se este for 
necessário para o cálculo do respectivo valor 
prêmio e preço mínimo Fairtrade. Esses 
registros estão vinculados aos respectivos 
documentos de venda. Você fatura o valor 
correto do prêmio prontamente.

2.1.0.10 C2.1.5 0Faltam 
registros. 
Prêmio não 
faturado.

Registros 
existem 
mas estão 
incompleto
s. Prêmio 
não 
faturado 
corretament
e.

Registros 
completos 
como parte 
de um 
banco de 
dados de 
estoque, 
compras e 
vendas 
mas que  
não  está 
atualizado. 
Prêmio 
faturado 
corretament
e.

Registros 
completos 
como parte 
de um 
banco de 
dados de 
estoque, 
compras e 
vendas e 
totalmente 
atualizado. 
Prêmio 
faturado 
corretament
e.

Registros 
completos 
de vendas 
de Fairtrade 
com uma 
referência 
aos 
documento
s de 
vendas. 
Prêmio 
faturado 
corretament
e.

Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Contratos da organização de 2º/3º grau 
claramente distinguem quais vendas são 
produtos Fairtrade.

2.1.0.11 C2.1.5 0Contratos 
não 
distinguem 
vendas de 
Comércio 
Justo e não 
Comércio 
Justo.

A maioria 
dos 
contratos 
não 
distinguem 
vendas de 
Comércio 
Justo e não 
Comércio 
Justo.

A maioria 
dos 
contratos 
distinguem 
vendas de 
Comércio 
Justo e não 
Comércio 
Justo.

Todos os 
contratos 
distinguem 
vendas de 
Comércio 
Justo e não 
Comércio 
Justo.

= 
CATEGORI
A 4 E 
sistema de 
rastreabilid
ade 
documental 
em vigor.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você pôs em vigor registros de todos os 
produtos Fairtrade processados que 
especificam a quantidade do produto antes e 
após o processamento.

2.1.0.12 C2.1.6 0A 
organização 
desconhec
e 
rendimento
s do 
processo.

A 
organização 
conhece os 
rendimento
s médios 
aproximado
s, mas não 
dispõe de 
registros.

A 
organização 
cria/obtém 
um registro 
que 
demonstra 
rendimento
s médios 
calculados 
anualmente
.

A 
organização 
elabora/obt
ém 
registros 
que 
demonstra
m os 
rendimento
s reais de 
cada lote 
processado
.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Se você produz e processa cacau, açúcar de 
cana, sumo ou chá, e vende para operadores 
sem rastreabilidade física, este requerimento 
não é aplicável). Produtos Fairtrade são 
marcados, de forma clara, com o número de 
Identificação Fairtrade ou a expressão 
"Fairtrade International/Fairtrade" pertinente.

2.1.0.13 C2.1.7 0Marcas no 
produto não 
mencionam 
qualquer 
termo que 
pode ser 
identificado 
como 
Comércio 
Justo 
Fairtrade.

Marcas no 
produto são 
freqüentem
ente 
perdidas.

Marca no 
produto 
removível 
com o 
termo "FT" 
ou similar.

Marca no 
produto 
não-removív
el com o 
termo "FT" 
ou similar.

Marca no 
produto 
não-removív
el com o 
termo "FT" 
ou similar e 
o nome e ID 
do 
vendedor e 
comprador.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Açúcar de cana, Cacau, Suco de fruta, Chá) 
Se você produz e processa cacau, cana de 
açúcar, suco ou chá, você não precisa cumprir 
a rastreabilidade física no estágio de 
processamento, mas os volumes vendidos 
como Fairtrade não excedem os volumes 
equivalentes produzidos por seus membros.

2.1.0.14 M2.1.8 0Há 
estimativas 
de vendas 
excessivas 
em mais de 
10% ou não 
há um 
sistema 
que permite 
cálculos.

Há 
estimativas 
de vendas 
excessivas 
em 1-10%.

Nenhuma 
venda 
excessiva, 
exceto 
possíveis 
erros 
estimados 
de até 1% 
das vendas.

Nenhuma 
venda 
excessiva, 
sem erros.

Não há 
mescla de 
produtos e 
possíveis 
erros E 
cumpre 
com o 
sistema de 
rastreabilid
ade com 
registros 
que 
indicam o 
nome do 
membro 
individual, 
data da 
compra, 
nome do 
produto, 
volume e o 
preço 
recebido 
plo 
membro.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Açúcar de cana, Cacau, Suco de fruta, Chá) 
Se você quer vender açúcar de cana, cacau, 
suco de frutas e chá para os operadores que 
têm a rastreabilidade física estabelecida, você 
separa o produto fisicamente durante o 
processamento. Esses produtos, quando 
vendidos, são identificados como um produto 
de Fairtrade com rastreabilidade física.

2.1.0.15 C2.1.8 0Não há de 
fato um 
sistema 
para 
separar e 
mesclar.

A mescla 
durante o 
processam
ento é 
muito 
provável e a 
organização 
toma 
medidas 
deficientes.

Existe um 
sistema em 
vigor para 
separar 
produto 
ainda que 
haja 
pequenos 
erros.

Existe um 
sistema em 
vigor para 
separar 
produtos 
sem erros.

Há um 
sistema de 
rastreabilid
ade física 
em vigor 
para 
rastrear 
produto até 
cada 
produtor 
individual 
sem erros.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Açúcar de cana, Cacau, Suco de fruta, Chá) 
Os produtos foram produzidos e fornecidos 
por membros antes da venda do produto 
Fairtrade.

2.1.0.16 C2.1.8 0Não Sim

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Açúcar de cana, Cacau, Suco de fruta, Chá) O 
produto de seus membros é entregue e 
processado no mesmo local onde o produto 
Fairtrade é processado.

2.1.0.17 C2.1.8 0Não Sim

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Açúcar de cana, Cacau, Suco de fruta, Chá) O 
produto dos membros é do mesmo tipo e 
qualidade que o insumo utilizado para 
processar o produto Fairtrade.

2.1.0.18 C2.1.8 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Banana) O vendedor notifica o pagador 
Fairtrade (ou maturador) por escrito sobre a 
providência da inspeção de contraprova por 
um investigador autorizado dentro de 48 horas 
após receber a reclamação de qualidade. Se o 
vendedor não reagir ao relatório de 
reclamação de qualidade dentro do período 
especificado, o comprador (ou maturador) 
pode assumir que o vendedor aceita a recusa 
da fruta.

2.1.0.19 CFresh fruit 
1.4.1

0Sem 
notificação.

Notificação 
feita, mas 
não por 
escrito.

Notificação 
feita por 
escrito 
dentro de 
48 horas.

Notificação 
feita por 
escrito 
imediatame
nte.

= 
CATEGORI
A 4 E todas 
as 
comunicaçõ
es 
claramente 
documenta
das e 
arquivados.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Banana)  O investigador autorizado é 
contratado e pago pelo vendedor, ao menos 
que ambas as partes tenham acordado de 
outra maneira.

2.1.0.20 CFresh fruit 
1.4.1

0Não Sim

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Banana)  Ambas as partes (vendedor e 
comprador ou maturador) aceitam os 
resultados dos pesquisadores autorizados 
independentes como obrigatória e a base final 
da resolução de qualquer disputa sobre a 
qualidade da fruta.

2.1.0.21 CFresh fruit 
1.4.1

0Não Sim

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Produtos alimentares compostos) (Não é 
aplicável a PFCJ) Você garante que os 
ingredientes e produtos alimentícios 
compostos contêm tantos ingredientes 
Fairtrade quanto disponíveis, a menos que 
tenha sido concedida uma exceção.

2.1.0.23 CGTS 2.2.1 
and 2.2.4

0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Produtos alimentícios compostos) (Não se 
aplica para PFCJ) Produtos alimentícios 
compostos contêm pelo menos 20% de 
conteúdo Fairtrade. Você expressa as 
percentagens do(s) ingrediente(s) Fairtrade 
em peso (ou volume) em relação ao peso (ou 
volume) total de todos os ingredientes iniciais, 
antes do processamento.
Para produtos com >50% de água ou leite 
adicionados, você tem permissão para excluir 
toda a água e/ou leite adicionados dos 
cálculos percentuais.
Isto também se aplica aos sucos de 
concentrados, mas não aos sucos frescos.

2.1.0.24 CGTS 2.2.2 0Não Sim

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Produtos alimentícios compostos acabados) 
(Não aplicável a PFCJ) Se você comercializa 
produtos alimentícios compostos, você 
declara no verso das embalagens o 
percentual mínimo de ingredientes certificados 
Fairtrade utilizados, a menos que isso 
contradiga a legislação nacional.

2.1.0.25 CGTS 2.2.3 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Produtos Fairtrade recebidos e devolvidos ao 
operador estão claramente identificados como 
Fairtrade em todos os documentos.

2.1.0.26 C2.1.4 0Falta o 
termo 
"Fairtrade" 
ou similar 
em todos 
os 
documento
s.

Termo 
"Fairtrade" 
ou similar 
nas faturas 
MAS não é 
possível 
encontrar 
uma 
referência 
em outros 
documento
s.

Termo 
"Fairtrade" 
ou similar 
em todas 
as faturas E 
é possível 
encontrar 
uma 
referência 
em outros 
documento
s.

Termo 
"Fairtrade" 
ou similar 
em todos 
os 
contratos, 
faturas e 
notas de 
entrega E é 
possível 
encontrar 
uma 
referência 
em outros 
documento
s.

Termo 
"Fairtrade" 
ou similar 
em todos 
os 
contratos, 
faturas, B/L, 
notas de 
entrega, 
packing 
lists, etc.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você tem os registros existentes de todas as 
suas transações Fairtrade que indicam o 
volume, o nome e a identificação internacional 
Fairtrade do operador e a data da transação. 
Estes registros estão vinculados a todos os 
respectivos documentos. A empresa 
subcontratada identificou claramente todos os 
produtos certificados como Fairtrade em toda 
a documentação sobre os volumes recebidos 
do operador e devolvidos a este.

2.1.0.27 C2.1.5 0Faltam 
registros.

Registros 
existem 
mas estão 
incompleto
s.

Registros 
do 
processam
ento 
completo e 
vendas 
Fairtrade 
com 
referência 
aos 
documento
s de 
vendas.

Registros 
completos 
como parte 
de um 
banco de 
dados de 
estoque, 
compras e 
vendas 
mas que  
não está 
atualizado.

Registros 
completos 
como parte 
de um 
banco de 
dados de 
estoque, 
volumes 
processado
s, compras 
e vendas e 
totalmente 
atualizados.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você possui registros de todos os produtos 
Fairtrade processados,   especificando a 
quantidade do produto antes e após o 
processamento.

2.1.0.28 C2.1.6 0A 
organização 
não 
conhece os 
rendimento
s de 
processam
ento.

A 
organização 
conhece o 
rendimento 
médio bruto 
mas não 
tem 
registros.

A 
organização 
cria/obtém 
um registro 
que mostra 
os 
rendimento
s médios 
anuais 
calculados.

A 
organização 
cria/obtém 
registros ao 
mostrar os 
rendimento
s reais de 
cada lote 
processado
.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Cana de açúcar, Cacau, Suco de frutas, Chá) 
Se você produz e processa cacau, cana de 
açúcar, suco ou chá, e seus operadores 
vendem para operadores sem rastreabilidade 
física, você não precisa cumprir a 
rastreabilidade física, mas a empresa 
subcontratada guarda os registros de todos os 
volumes dos produtos Fairtrade recebidos e 
devolvido ao operador. Os registros devem 
permitir ao organismo de certificação fazer o 
rastreamento de qualquer produto certificado 
em relação aos insumos certificados. Os 
volumes devolvidos ao operador como 
Fairtrade não excedem os volumes 
equivalentes recebidos do operador e o 
produto deve ser do mesmo tipo e qualidade.

2.1.0.30 M2.1.8 0Se estiman 
unas ventas 
que 
exceden en 
un 10%, O 
no hay un 
sistema 
que permita 
el cálculo. 
El 
subcontrati
sta no tiene 
registros de 
los 
productos 
recibidos y 
reenviados 
al 
productor.

Há 
estimativa 
de vendas 
excessivas 
de 1-10%.

Nenhuma 
venda 
excessiva, 
exceto 
possíveis 
erros 
estimados 
de até 1% 
das vendas.

Nenhuma 
venda 
excessiva, 
sem erros. 
A empresa 
subcontrata
da tem os 
registros 
dos 
produtos 
recebidos e 
produtos 
devolvidos 
ao produtor.

Não há 
mescla de 
produtos e 
nenhum 
erros E 
cumpre 
com o 
sistema de 
registro de 
forneciment
o com 
registros 
indicando o 
nome do 
membro 
individual, 
data da 
compra, 
nome do 
produto, 
volume e o 
preço 
recebido 
pelo 
membro.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Cana de açúcar, Cacau, Suco de frutas, Chá) 
Se seus operadores quiserem vender cacau, 
cana de açúcar, suco e chá para os 
operadores que possuem rastreabilidade 
física, então você deve separar fisicamente o 
produto durante o processamento, registrar e 
seguir os procedimentos de rastreabilidade 
física.

2.1.0.31 C2.1.8 0Não há de 
fato um 
sistema 
para 
separar e 
misturar. 
Não há 
nenhum 
registro de 
procedimen
to de 
rastreabilid
adade 
física.

A mescla 
durante o 
processam
ento é 
muito 
provável e a 
organização 
toma 
medidas 
deficientes.

Existe um 
sistema em 
vigor para 
separar 
produtos, 
ainda que 
hajam 
pequenos 
erros.

Existe um 
sistema em 
vigor para 
separar 
produtos 
sem erros.

Há um 
sistema de 
rastreabilid
ade física 
em 
funcioname
nto para 
rastrear 
cada 
produtor 
sem 
cometer 
engano. Os 
procedimen
tos de 
rastreament
o físico são 
registrados 
e seguidos.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável a todos os produtos.) (Se você 
comercializa e/ou processa cacau, cana de 
açúcar, suco ou chá, este requisito somente 
se aplica caso você queira implementar a 
rastreabilidade física) Você identifica os 
produtos Fairtrade como Fairtrade em todas 
as etapas (por exemplo, armazenamento, 
transporte, processamento, embalagem, 
rotulagem e manuseio.) e, quando vendendo, 
em todos os registros e documentos 
relacionados por meio de números de lote 
e/ou marcas de identificação nos produtos.

2.1.0.32 CFLOCERT 
requirement

0Os 
documento
s, registros 
e marcas 
nos 
produtos 
não 
mencionam 
nenhum 
termo que 
possa ser 
identificado 
como 
Fairtrade.

Marcas nos 
produtos 
que são 
frequentem
ente 
perdidas e 
alguns 
registros 
não podem 
ser 
identificado
s como 
Fairtrade.

Todos os 
registros, 
documento
s e marcas 
no produto 
destacáveis 
com o 
termo 
Fairtrade ou 
semelhante
.

Todos os 
registros, 
documento
s e marcas 
no produto 
não 
destacáveis 
com o 
termo 
Fairtrade ou 
semelhante
.

Todos os 
registros, 
documento
s e marcas 
no produto 
não 
destacáveis 
tem o termo 
Fairtrade ou 
semelhante
, nome e 
identificaçã
o do 
vendedor e 
comprador.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Não é aplicável a PFCJ) Se você e o 
subcontratante combinam ingredientes 
fisicamente rastreáveis e não-fisicamente 
rastreáveis em produtos compostos Fairtrade, 
você garante que os ingredientes fisicamente 
rastreáveis cumprem com os requisitos de 
rastreabilidade física. Se tal não for possível 
por razões técnicas, você recebeu uma 
exceção ao organismo de certificação.

2.1.0.33 CFLOCERT 
requirement

0Não Sim

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Balanço de Massa de Local Único) (Cacau, 
açúcar de cana, suco e chá (camellia 
sinensis)) Você recebe e processa insumos 
Fairtrade no mesmo local onde o produto 
Fairtrade é processado.

2.1.0.34 CFLOCERT 
requirement

0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Açúcar de cana, cacau, sucos de frutas, chá 
(camellia sinensis)) Você assegura que os 
insumos Fairtrade são do mesmo tipo e 
qualidade que os insumos utilizados para 
processar os produtos Fairtrade (igual por 
igual).

2.1.0.35 CFLOCERT 
requirement

0Não Sim

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Se você vende produtos ou ingredientes 
compostos, você deve seguir as regras 
específicas sobre a composição de produtos.

2.1.0.37 CFLOCERT 
requirement

0Não Sim

ATCB & FSP, 
FSP, 
Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Algodão em Caroço) (Aplicável se você operar 
sob âmbito do Programa Fontes de 
Fornecimento Fairtrade - PFCJ) Você relata 
informações sobre suas vendas de volumes 
equivalentes de algodão Fairtrade para o 
sistema de rastreamento de Fairtrade (Fair 
Trace).

2.1.0.38 CFibre Crops 
2.1.1

0Nenhum 
relatório 
feito.

Apenas 
algumas 
transações 
foram 
relatadas 
OU os 
relatórios 
estão 
incompleto
s.

Todas as 
transações 
são 
relatadas 
corretament
e.

Rank 3 E os 
registros 
incluem 
todas as 
outras 
informaçõe
s 
especificad
as no 
modelo 
fornecido 
pelo 
Fairtrade

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Transações Fairtrade são feitas apenas com 
entidades certificadas.

2.1.0.39 CFLOCERT 
requirement

0No Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Açúcar de Cana) Você tem um acordo com 
outras organizações de produtores que 
entregam para a mesma usina sobre como o 
Prêmio Fairtrade será compartilhado entre as 
organizações.
Caso não haja tal acordo em vigor, um 
processo de mediação foi concluído e você 
aceitou o resultado da mediação. Se não há 
nenhuma conclusão no prazo de 4 semanas 
após o início do processo de mediação, você 
aceita que o pagante distribui o prêmio de 
acordo com o volume de açúcar de cana 
entregue por cada organização.

2.1.0.40 CCane Sugar  
4.4.1

0Não há 
acordo e a 
mediação 
não foi 
iniciada.

Não há 
acordo e a 
mediação 
não foi 
concluída 
após 4 
semanas.

Há um 
acordo em 
vigor OU 
um 
processo 
de 
mediação 
foi 
concluído 
que 
considera 
outras 
formas de 
distribuição 
de acordo 
com o 
volume de 
açúcar de 
cana 
entregue 
por cada 
organização 
OU o 
pagador 
distribui o 
prêmio de 
acordo com 
o volume de 
cana 
entregue 
por cada 
organização

Categoria 3 
E todos os 
membros 
das 
organizaçõe
s estão 
cientes dos 
critérios de 
distribuição.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Açúcar de Cana) Você informa a usina sobre 
o acordo escrito antes do início da colheita.

2.1.0.41 CCane Sugar  
4.4.1

0Não Sim

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Cacau) (Aplicável se você vende cacau 
semiprocessado e aplica o balanço de 
massa.) Você aplica as seguintes taxas de 
conversão para o balanço de massa de cacau 
no sentido que é fisicamente possível (grãos 
para licor, licor para manteiga e em pó):
Até o final de 2017
. Grãos para Licor 0,8
. Licor para Manteiga somente 0,37
. Licor para Pó somente 0,42
. Licor para Manteiga e Pó (para a proporção 
de 100: 113) 0,8 somente se usado durante 
um período de até 12 meses.

A partir de 2018
1 MT de grãos ->   0,82 MT de licor
1 MT de licor   ->   0,5 MT de manteiga e 0,5 MT 
de pó
1 MT de grãos ->   0,41 MT de manteiga e 0,41 
MT de pó

2.1.0.42 CCocoa 2.1.1 0As taxas de 
conversão 
atuais não 
são 
aplicadas.

As taxas de 
conversão 
atuais 
ainda não 
são 
aplicadas 
ou 
totalmente 
aplicadas, 
mas o 
comerciant
e iniciou 
uma fase 
de 
transição.

As taxas de 
conversão 
atuais são 
aplicadas 
ou a 
transição 
está sendo 
finalizada.

As taxas de 
conversão 
foram 
aplicadas 
CORRETAM
ENTE 
desde a 
data do 
anúncio.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(1 de janeiro de 2018) (Cacau) (Aplicável se 
você vende cacau semiprocessado) Você 
indica na documentação de vendas se o 
produto foi segregado (rastreável fisicamente) 
ou comercializado sob o balanço de massa.

2.1.0.43 CCocoa 2.1.5 0Não Sim

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(1 de janeiro de 2018) (Cacau) (Aplicável em 
caso de certificação múltipla) Você não vende, 
como Fairtrade, volumes similares de cacau, 
de dupla ou multicertificação para grãos de 
cacau ou cacau semiprocessado, que já foram 
vendidos sob outros esquemas de certificação 
além do Fairtrade.

2.1.0.44 CCocoa 2.1.6 0Há 
evidência  
de que o 
mesmo 
volume de 
cacau foi 
vendido 
como 
Fairtrade.

Nenhum 
indício de 
que o 
mesmo 
volume 
tenha sido 
vendido 
como 
Fairtrade.

Origem2.2
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Para os produtores recém-certificados, 
apenas os produtos produzidos no máximo 
um ano antes da certificação são vendidos 
como Fairtrade.

2.2.0.01 C2.2.1 0Produto 
mais antigo 
não é 
diferenciad
o E mais de 
10% do 
produto de 
Comércio 
Justo está 
mesclado 
(com 
produto 
mais 
antigo) OU 
venda de 
produto 
mais antigo 
consciente
mente.

 2 -10% das 
vendas são 
mescladas 
(produto 
mais 
antigo).

Não há 
mescla de 
produtos 
mais 
antigos, 
exceto 
possíveis 
erros de até 
2% das 
vendas OU 
a estrutura 
da 
organização 
pouco 
provavelme
nte mescla 
produtos 
(risco 
insignificant
e).

Não há 
mescla de 
produtos 
mais 
antigos e 
possíveis 
erros.

Não há 
mescla de 
produtos e 
possíveis 
erros E 
cumpre 
com o 
sistema de 
rastreabilid
ade com o 
forneciment
o somente 
de 
membros e 
separação 
dos 
produtos 
que são 
produzidos 
por 
membros 
dos 
produtos de 
não-membr
os, em 
todas as 
etapas, até 
o produto 
ser vendido.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Açúcar de Cana) Você somente vende sua 
cana como retrocertificação por um período 
máximo de um ano antes da certificação inicial 
ter sido concedida.

2.2.0.02 CCane Sugar 
4.8.1

0Produto 
mais antigo 
não é 
diferenciad
o OU cana 
antiga é 
conhecida
mente 
vendida.

Nenhum 
cultivo 
antigo 
vendido ou 
nenhuma 
mistura de 
cana antiga 
acontece.

Rank 3 E 
não há 
erros.

Contratos2.3

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(O CC é somente aplicável se você foi 
suspenso desde a última auditoria e/ou 
qualquer um dos seus compradores foi 
suspenso)
Você não celebra novos contratos Fairtrade se 
você está suspenso OU novos contratos com 
parceiros comerciais suspensos. No entanto, 
durante o período de suspensão, você 
cumpriu os contratos existentes; 
Em caso de um parceiro comercial existente 
com quem você teve, no mínimo, uma 
transação comercial nos últimos 12 meses e 
com quem você não tem contratos escritos, 
você apenas comercializou (durante o período 
de suspensão) até 50% do volume total (de 
cada produto) comercializado nos 12 meses 
precedentes (a partir da data de suspensão).

2.3.0.01 M2.3.1 0A 
organização 
consciente
mente 
ultrapassou 
o volume 
dos 
contratos 
OU assinou 
novos.

A 
organização 
não foi 
devidament
e informada 
e 
ultrapassou 
o volume 
dos 
contratos 
OU assinou 
novos.

Contratos 
existentes 
foram 
honrados E 
a 
organização 
excedeu os 
volumes do 
contrato em 
< 5%

RANK 3 E a 
organização 
não 
excedeu o 
volume do 
contrato.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável se você ou se seu primeiro 
comprador Fairtrade perder o certificado) Você 
pára de comercializar qualquer produto 
Fairtrade a partir da data de perda da 
certificação mesmo que tenha assinado 
contratos Fairtrade.

2.3.0.02 C2.3.2 0A 
organização 
consciente
mente 
vendeu 
produtos 
como 
Fairtrade.

A 
organização 
vendeu 
como não 
Comércio 
Justo e não 
removeu 
marcas de 
Comércio 
Justo 
Fairtrade 
OU não foi 
devidament
e informado 
e vendeu 
como de 
Comércio 
Justo a um 
comprador 
descertifica
do.

A 
organização 
finalmente 
vendeu 
como não 
Comércio 
Justo e não 
mudou o 
contrato 
escrito mas 
removeu 
marcas 
Fairtrade.

A 
organização 
finalmente 
vendeu 
como não 
Comércio 
Justo, 
removeu 
marcas 
Fairtrade e 
cancelou o 
contrato de 
Comércio 
Justo.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Caso novos preços Fairtrade sejam 
publicados, você deve cumprir os contratos já 
assinados com o preço anteriormente 
concordado.

2.3.0.03 C2.3.3 0Não Sim OU 
houve um 
acordo 
mútuo com 
o 
comprador.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Café) O produtor notifica o comprador sua 
intenção de descumprir um contrato com um 
mínimo de 2 meses antes da data de 
embarque.

2.3.0.04 MCoffee 2.3.4 0Não Sim

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Café) Quando um intermediário (broker) é 
incluído em uma transação comercial pelo 
produtor, o contrato deve: 
a) identificar qual parte requereu estes 
serviços e, conseqüentemente, pagará por 
eles e a comissão não é deduzida do preço 
FOB. 
b) incluir o acordo da outra parte para a 
participação do intermediário (broker).

2.3.0.05 CCoffee 2.3.2 0Nenhum 
contrato 
disponível.

Contratos 
básicos 
disponíveis, 
mas 
nenhum 
dos 
detalhes 
necessário
s, nenhum 
acordo da 
outra parte.

Contratos 
básicos e 
acordo 
disponíveis 
que 
superficial
mente 
mencionam 
os detalhes 
necessário
s.

Bom 
contrato e 
acordo em 
vigor que 
menciona 
os detalhes 
necessário
s de forma 
clara.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Café) No caso de contratos com preço a ser 
fixado, se o vendedor deseja fixar o preço 
antes que a safra inicie, há um acordo escrito 
pelo pagador/intermediador/comprador sobre 
isso e uma estratégia de gerenciamento de 
risco escrita acordada por ambas as partes.

2.3.0.06 CCoffee 2.3.1 0Não Apenas um 
dos dois 
documento
s 
necessário
s 
disponíveis: 
acordo 
escrito ou 
estratégia 
de 
gerenciame
nto de risco.

Ambos os 
documento
s 
disponíveis, 
concordado
s por 
ambas as 
partes.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Café) O produtor não assina contratos com 
preço definido por um período mais longo que 
uma safra.

2.3.0.07 CCoffee 2.3.1 0Não Sim

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Soja) Contratos entre compradores e 
produtores indicam que contaminação 
acidental e tecnicamente inevitável por OGM é 
tolerada até níveis definidos na 
regulamentação nacional ou internacional 
aplicável, seja qual for mais rigorosa. 
Contratos especificam qual regulamentação é 
aplicável.

2.3.0.08 COilseeds and 
Oleaginous 
fruit

0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Caroço de algodão) Você e todas as suas 
entidades adicionais e / ou subcontratados 
têm um Indicador Social válido que demonstre 
que você se esforça para cumprir com as 
seguintes Convenções da OIT: 

• Horas de trabalho [1919]

• Trabalho Forçado [1930]

• Liberdade de Associação e Proteção do 
Direito de Organização [1948]

• Direito de Sindicalização e de Negociação 
Coletiva [1949]

• Igualdade de remuneração [1951]

• Abolição do Trabalho Forçado [1957]

• Discriminação (Emprego e Profissão) [1958]

• Fixação de salários mínimos [1970]

• Convenção sobre a Idade Mínima [1973]

• Saúde e Segurança Ocupacional [1981]

• Eliminação das Piores Formas de Trabalho 
Infantil [1999]

2.3.0.09 CFibre crops 
(Seed cotton)

0Nenhum 
Indicador 
Social 
fornecido

O indicador 
social 
fornecido 
não é mais 
válido

Um 
Indicador 
Social 
válido é 
fornecido
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você celebrou contratos de compra fornecidos 
por seus compradores, que se encontram em 
linha com os requisitos da Fairtrade. Salvo 
indicação contrária das Normas dos produtos, 
os contratos devem, no mínimo, indicar de 
forma clara: os volumes acordados, a 
qualidade, o preço (Preço Mínimo Fairtrade ou 
preço de mercado, devendo prevalecer o mais 
elevado dos dois), o prêmio, as condições de 
pagamento, quando e como o preço Fairtrade 
vai ser definido, a parte responsável pelo 
pagamento do preço Fairtrade e do prêmio ao 
produtor, e as condições de entrega. Todos os 
contratos entre produtores e pagadores ou 
intermediadores do Fairtrade devem 
estabelecer um mecanismo para a resolução 
de conflitos, separado por jurisdição e 
acordado por ambas as partes.

2.3.0.13 C2.3.4 1Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Laranjas para suco) Os contratos entre 
produtores e compradores devem 
adicionalmente incluir:
• Preço a pagar e o cálculo utilizado para a 
definição de preço para o suco de laranja 
equivalente. O contrato menciona que o 
cálculo do preço de laranjas para suco será 
definido de acordo com o rendimento, 
conforme identificado no relatório de análise 
preliminar (um relatório produzido de acordo 
com os padrões da indústria de citros de uma 
amostra da fruta entregue, que inclui 
informações de rendimento).
• Uma vez disponível, os relatórios de análise 
preliminares de cada entrega de laranjas para 
suco devem ser anexados ao contrato. Além 
disso, esse relatório é dado ao produtor 7 dias 
após a entrega de fruta.
• O nome da parte responsável por pagar o 
Prêmio Fairtrade aos produtores.

2.3.0.14 CFresh fruit 
2.3.1

0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável se os membros individuais vendem 
produtos certificados FT diretamente para o 
comprador) Você pode demonstrar a 
incapacidade de vender como organização de 
produtores citando as leis nacionais/regionais 
que proíbem isso; ou há um solicitação escrita 
por você, citando a vantagem de tal acordo 
para produtores e organização, e isso é 
acompanhado por um contrato-marco entre 
você e o comprador, que regulamenta o 
seguinte: rastreabilidade, volume, preço, 
condições de entrega, termos de pagamentos 
e método de faturamento.

2.3.0.15 CFLOCERT 
requirement

0Nem a 
legislação 
nem a 
solicitação 
da 
organização 
de 
produtores 
exige isso.

Há 
solicitação 
da 
organização 
de 
produtores, 
MAS o 
contrato 
não cobre 
todos os 
detalhes 
necessário
s.

A legislação 
ou uma 
solicitação 
da 
organização 
de 
produtores 
requere 
isso e 
existe um 
contrato-ma
rco que 
abrange 
todos os 
detalhes 
necessário
s.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você garante que todos os elementos das 
transações Fairtrade fixados no contrato são 
honrados, a menos que você e a outra parte 
concordem com uma mudança.

2.3.0.16 CFLOCERT 
requirement

0O contrato 
(ou 
quaisquer 
alterações 
acordadas 
no 
contrato,) 
não foi 
honrado OU 
o resultado 
de uma 
arbitragem 
ou 
processo 
judicial não 
foi 
respeitado 
OU o cliente 
não 
consentiu 
em um 
processo 
de 
arbitragem.

Os 
contratos 
são 
honrados 
OU em 
caso de 
eventuais 
disputas, o 
mecanismo 
de 
resolução 
de conflitos 
tem 
sido/está 
sendo 
usado para 
resolver o 
conflito.

Contratos 
são 
honrados 
sem 
quaisquer 
mudanças.

Rotulagem2.4
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

O Fairtrade Internacional foi contatado via o 
endereço de e-mail artwork@fairtrade.net para 
a aprovação do uso da marca FAIRTRADE em 
sua embalagem de atacado ou material 
promocional externo (como por exemplo, 
brochuras, websites ou faturas Fairtrade).

2.4.0.01 C2.4.1 0A 
organização 
usa a 
marca 
Comércio 
Justo 
Fairtrade 
em material 
promociona
l externo 
(folhetos, 
página de 
web, 
amostras, 
etc.) sem 
aprovação.

A 
organização 
não utiliza a 
marca 
Comércio 
Justo 
Fairtrade 
mas não 
tem 
conhecime
nto dessa 
regra.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Se você produz produtos acabados de 
Fairtrade e os vende a consumidores sob o 
seu próprio nome de marca juntamente com 
qualquer Marca FAIRTRADE, você celebrou um 
contrato com a Fairtrade International ou com 
uma Organização Nacional Fairtrade.

2.4.0.02 C2.4.2 0Não Sim

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável caso você esteja embalando para 
um licenciado) Você tem uma cópia da 
aprovação arte final aplicável.

2.4.0.03 CTrader 
standard 
1.2.2

0Não Sim

Produção3

Gestão das Práticas de Produção3.1
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você informou os seus membros sobre os 
critérios Fairtrade relativos a práticas 
ambientais e práticas de mão de obra (esta 
última aplica-se somente quando os 
membros empregarem trabalhadores).

3.1.0.01 C3.1.1 0A 
organização 
não 
forneceu 
qualquer 
informação 
aos 
membros.

Alguns 
membros 
foram 
informados, 
mas menos 
que 80% 
OU a 
informação 
fornecida 
não 
abrange 
todos os 
requisitos 
Essenciais 
.

Ao menos 
80% dos 
membros 
foram 
informados   
uma vez   
sobre os 
requisitos 
Essenciais, 
no mínimo 
E o 
conteúdo 
da 
informação 
foi 
suficiente E 
treinamento
s estão 
planejados/
agendados 
para os 
demais 
produtores.

Pelo menos 
80% dos 
membros 
foram 
informados   
anualmente   
sobre os 
requisitos 
Essenciais, 
no mínimo 
E materiais 
de 
treinamento 
são claros 
e corretos  
E há 
materiais 
informativos
.

Ao menos 
80% dos 
membros 
são 
informados 
anualmente 
sobre todos  
requisitos E 
os 
materiais 
de 
treinamento 
são claros 
e corretos E 
há 
materiais 
informativos
.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você identificou e documentou os riscos 
gerais de incumprimento, da organização e 
dos seus membros, com os critérios de 
produção.

3.1.0.02 C3.1.2 1A 
organização 
não realizou 
uma 
identificaçã
o de riscos 
potenciais 
OU 
propositada
mente 
esconde 
evidências.

A 
identificaçã
o de riscos 
potenciais 
tem 
deficiências 
importantes
, ao falhar 
em 
identificar 
riscos 
importantes 
OU a  
identificaçã
o de riscos 
não é 
documenta
da 
(escrita/des
enhada).

Há uma 
identificaçã
o 
escritas/de
senhadas 
básica dos 
riscos 
potenciais 
que 
abrange, no 
mínimo, os 
riscos mais 
importantes
.

Há uma 
identificaçã
o 
escrita/des
enhada dos 
riscos 
potenciais 
que estão 
relacionado
s a todos 
os 
requisitos E 
há um 
processo 
que envolve 
os 
membros 
nessa 
identificaçã
o.

 = 
CATEGORI
A 4 E 
melhores 
práticas em 
termos de 
obtenção 
de 
informaçõe
s: dados de 
todos os 
membros 
em 
pesquisa 
de campo.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

A identificação de risco tem sido repetida 
periodicamente no mínimo a cada três anos.

3.1.0.03 D3.1.3 3A 
organização 
não 
atualizou a 
identificaçã
o de riscos 
potenciais 
OU 
propositada
mente 
esconde 
evidências.

A 
identificaçã
o de riscos 
potenciais 
tem 
deficiências 
importantes
, ao falhar 
em 
identificar 
riscos 
importantes 
OU a 
identificaçã
o de riscos 
potenciais 
atualizada 
não é 
documenta
da 
(escrita/des
enhada).

Há uma 
avaliação 
escritas/de
senhadas 
atualizada 
básica que 
abrange no 
mínimo os 
riscos mais 
importantes 
E todas as 
áreas que 
geraram 
não 
conformida
des nos 
anos 
anteriores.

A avaliação 
de risco 
atualizada 
abrange 
todos os 
requisitos e 
identifica 
todos os 
riscos 
relevantes 
E há um 
processo 
para 
envolver 
membros 
nessa 
identificaçã
o.

 = 
CATEGORI
A 4 E 
melhores 
práticas em 
termos de 
obtenção 
de 
informaçõe
s: dados de 
todos os 
membros 
em 
pesquisa 
de campo.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Um procedimento para monitorar o 
desempenho dos membros em relação aos 
critérios de produção está em vigor.

3.1.0.04 D3.1.4 3A 
organização 
não definiu 
qualquer 
procedimen
to.

A 
organização 
planejou 
mas não foi 
implemento
u qualquer 
procedimen
to.

Existe um 
procedimen
to em vigor 
que 
abrange 
pelo menos 
os 
requisitos 
essenciais.

Existe um 
procedimen
to em vigor 
que 
abrange 
todos os 
requisitos.

Existe um 
Sistema de 
Controle 
Interno que 
abrange 
todos os 
membros e 
que 
funciona 
bem.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

O procedimento está implementado.3.1.0.05 D3.1.4 3Não existe 
procedimen
to.

Existe um 
procedimen
to mas que 
não foi 
implementa
do.

O 
procedimen
to foi 
implementa
do 
consideran
do os 
requisitos 
essenciais.

O 
procedimen
to foi 
implementa
do 
consideran
do todos os 
requisitos.

Existe um 
Sistema de 
Controle 
Interno que 
abrange 
todos os 
membros. 
Esse está 
implementa
do e 
funciona 
bem.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Açúcar de Cana) Você relata, pelo menos 
uma vez por ano, sobre os seguintes 
indicadores de monitoramento: volumes e 
rendimentos, intervalo de colheita/moagem, 
uso de insumos, gestão da água. Você envia 
essas informações para sugar@fairtrade.net.

3.1.0.06 CCane Sugar 
3.1.1

3Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(1 de janeiro de 2019) (Cacau) Você 
implementa um sistema que lhe permite 
gerenciar o cumprimento dos requisitos 
Fairtrade de todos os produtores de cacau da 
organização, que inclui:
- Uma estrutura de gerenciamento 
documentada
- Uma pessoa responsável pelo SGI
- Um regulamento interno para garantir a 
conformidade
- Inspetores internos identificados
- Treinamento da pessoa responsável e do 
inspetor interno
- Inspeções e relatórios anuais, e devolutivas 
para os membros
- Uso de sanções internas
- Lista de membros regularmente atualizada
- Uso da avaliação de risco para enfrentar 
riscos e ameaças à integridade do SGI.

3.1.0.07 CCocoa 3.1.3 3A 
organização 
não tomou 
nenhuma 
ação para 
implementa
r um 
Sistema de 
Controle 
Interno.

Existe 
Sistema de 
Controle 
Interno, 
mas não é 
seguido na 
prática OU 
não permite 
que a 
organização 
controle a 
conformida
de com os 
critérios 
Fairtrade.

O Sistema 
de Controle 
Interno está 
estabelecid
o e permite 
o controle 
das 
organizaçõe
s, mas falta 
alguma 
clareza OU 
difere 
ligeirament
e de sua 
descrição.

O Sistema 
de Controle 
Interno está 
estabelecid
o e é 
seguido e 
contém 
todos os 
detalhes 
necessário
s e segue o 
procedimen
to definido.

CATEGORI
A 4 E 
existem 
registros 
detalhados.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(1 de janeiro de 2019) (Cacau) Você define 
com as organizações-membro de 1° grau ou 
de 2° grau a alocação adequada de tarefas e 
responsabilidades (pelo menos, cobrindo a 
responsabilidade pela coleta de informações 
de membros, atualização de registros de 
membros e verificação da conformidade dos 
membros com os Critérios Fairtrade) para 
efetivamente manter um Sistema de Gestão 
Interna (SGI).

3.1.0.08 CCocoa 3.1.4 3Nenhuma 
alocação de 
tarefas está 
definida.

Ao menos a 
responsabil
idade pela 
coleta de 
informaçõe
s de 
membros, a 
atualização 
dos 
registros 
dos 
membros e 
a 
verificação 
da 
conformida
de dos 
membros 
foi definida.

CATEGORI
A 3 e outras 
tarefas / 
responsabil
idades 
foram 
alocadas 
entre as 
organizaçõe
s-membro.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(1 de janeiro de 2019) (Cacau) Você coleta 
dados domésticos e agrícolas para avaliar as 
necessidades dos membros sobre as 
melhorias para uma fazenda sustentável.

3.1.0.09 CCocoa 3.1.6 3Não foram 
coletados 
dados.

Os dados 
são 
coletados, 
mas 
nenhuma 
avaliação 
das 
necessidad
es dos 
membros é 
realizada.

Os dados 
são 
coletados e 
a avaliação 
das 
necessidad
es dos 
membros é 
realizada.

Categoria 3 
E os 
resultados 
da 
avaliação 
são 
implementa
dos.

Categoria 4 
E o 
exercício é 
repetido 
periodicam
ente E as 
observaçõe
s sobre a 
fazenda são 
coletadas.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(1 de janeiro de 2018) (Cacau) Você 
desenvolve, implementa e adapta 
regularmente um plano centralizado de 
treinamento e outras atividades de suporte 
para serem conduzidas para os membros 
com base nas necessidades de seus 
membros.

3.1.0.10 CCocoa 3.1.7 1Nenhum 
plano de 
treinamento 
foi 
desenvolvid
o.

Um plano 
de 
treinamento 
desenvolvid
o, mas não 
implementa
do.

Um plano 
de 
treinamento 
baseado 
nas 
necessidad
es dos 
membros 
foi 
desenvolvid
o, 
implementa
do e é 
atualizado 
anualmente 
com base 
em uma 
avaliação 
da 
aprendizag
em dos 
treinamento
s dos anos 
anteriores e 
nas 
necessidad
es.

Categoria 3 
E 
informaçõe
s sobre a 
adoção do 
treinamento 
pelos 
participante
s.

Categoria 4 
E 
informaçõe
s sobre as 
recomenda
ções de 
prestadores 
de serviços.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(1 de janeiro de 2020) (Cacau) Você 
desenvolve, concorda e regularmente revisa e 
atualiza os planos de melhoria de fazenda.

3.1.0.11 DCocoa 3.1.8 3Não há 
planos de 
melhoria da 
fazenda.

Planos de 
melhoria da 
fazenda 
foram 
desenvolvid
os e 
aprovados, 
mas não 
são 
revisados   
regularment
e.

Planos de 
melhoria de 
fazenda 
foram 
desenvolvid
os, 
aprovados 
e revisados   
regularment
e para 
alguns 
membros.

Categoria 3 
E os planos 
estão 
focados na 
viabilidade 
econômica 
da fazenda 
e refletem a 
agricultura 
sustentável.

CATEGORI
A 4 E há 
planos para 
todos os 
membros e 
a 
implementa
ção é 
efetiva.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(1 de janeiro de 2020) (Cacau) Os resultados 
e atualizações de dados da avaliação da 
fazenda e avaliações de risco são discutidos 
com o membro e as ações resultante 
acordadas são incorporadas no Plano de 
Melhoria da Fazenda.

3.1.0.12 DCocoa 3.1.8 3Nenhuma 
avaliação 
da Fazenda.

Os dados e 
atualizaçõe
s da 
avaliação 
da fazenda, 
e 
avaliações 
de risco 
não são 
discutidos 
com o 
membro.

A 
discussão 
requerida 
ocorre com 
todos os 
membros 
individualm
ente E as 
ações 
acordadas 
são 
incluídas no 
plano.

Categoria 4 
E todas as 
ações 
acordadas 
são 
especificam
ente 
adaptadas 
para o 
agricultor.

Desenvolvimento Ambiental3.2

Gestão ambiental3.2.1
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você deve dar a uma pessoa ou um grupo de 
pessoas em sua organização a 
responsabilidade de garantir que sua 
organização cumpre com os requisitos 
ambientais.

3.2.1.01 C3.2.1 0Não 
nomeados.

Nomeados 
mas não foi 
oferecido 
tempo e/ou 
recursos 
para 
cumprir as 
responsabil
idades OU 
nomeados 
mas não 
conhecem 
os 
requisitos 
ambientais 
relevantes e 
os riscos 
da 
organização
.

Nomeados 
E conhece 
os 
requisitos 
ambientais 
relevante e 
os riscos 
da 
organização
.

 = 
CATEGORI
A 3 E 
oferecido 
suficiente 
tempo e/ou 
recursos 
para 
cumprir as 
responsabil
idades.

 = 
CATEGORI
A 4 E a 
pessoa 
designada 
está em 
uma 
posição 
elevada 
para 
tomada de 
decisão.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

A pessoa ou grupo de pessoas têm claros 
Termos de Referência.

3.2.1.02 C3.2.1 0Nenhuma 
descrição 
escrita e 
a(s) 
pessoa(s) 
não tem 
ciência de 
suas 
responsabil
idades.

Descrição 
escrita mas 
a(s) 
pessoa(s) 
não tem 
conhecime
nto de suas 
responsabil
idades.

Nenhuma 
descrição 
escrita mas 
a(s) 
pessoa(s) 
tem ciência 
de suas 
responsabil
idades.

Há uma 
descrição 
escrita 
básica e 
a(s) 
pessoa(s) a 
conhecem.

Há uma 
descrição 
escrita 
detalhada e 
a(s) 
pessoa(s) a 
conhecem.

Controle integrado de pragas (Controle de 
Pragas)

3.2.2.a
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você treinou seus membros sobre controle 
integrado de pragas, incluindo monitoramento 
de pragas e doenças, formas alternativas de 
controle de pragas e doenças, medidas 
preventivas e medidas para evitar que pragas 
e doenças criem resistência a pesticidas.

3.2.2.01 D3.2.2 3A 
organização 
não realizou 
qualquer 
treinamento
.

Menos de 
50% dos 
membros 
foram 
treinados 
OU 
conteúdo/q
ualidade do 
treinamento 
foi 
insuficiente.

Ao menos 
50% dos 
membros 
foram 
treinados E 
conteúdo 
do 
treinamento 
foi 
suficiente E 
treinamento
s estão 
planejados/
agendados 
para os 
demais 
produtores.

Ao menos 
80% dos 
membros 
foram 
treinados E 
conteúdo 
da 
formação 
foi 
suficiente E 
materiais 
do 
treinamento 
são claros 
e corretos  
E há 
materiais 
informativos
.

 = 
CATEGORI
A 4 E 
algumas 
medidas do 
CIP são 
implementa
das.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Banana) Aplica-se apenas a bananas (inclui 
bananas desidratadas e polpa de banana): 
Você e/ou seus membros que utilizem 
herbicidas no processo de produtivo 
implementaram os seguintes elementos de 
uma abordagem de controle integrado de 
ervas daninhas:

•Conhecimento das ervas daninhas que 
afetam a produtividade da lavoura e as 
condições que favorecem e dificultam o 
desenvolvimento das ervas daninhas.

•Conhecimento da partes da área onde a 
cultura é afetada pelas ervas daninhas.

•Prevenção da propagação das ervas 
daninhas por meios não-químicos (trabalho, 
meios mecânicos ou térmicos) 

•Utilização de técnicas de controle alternativo, 
coberturas ou plantas de cobertura, a fim de 
controlar e reduzir as ervas daninhas.

•A aplicação de herbicidas deve ser focada em 
áreas onde as ervas daninhas estão 
presentes e afetam a cultura.

•A não utilização de herbicidas em canais, em 
zonas-tampão protegendo rios ou bacias 
hidrográficas, em áreas de alto valor de 
conservação1 ou em zonas-tampão 

3.2.2.02 CFresh fruit 
3.2.1

0Utilização 
livre de 
herbicidas, 
sem 
abordagem 
alternativa 
de controle 
integrado 
de ervas 
daninhas.

Utilização 
de 
herbicidas 
pouco 
reduzida, 
sem uma 
abordagem 
estruturada 
de controle 
integrado 
de ervas 
daninhas 
disponível.

Utilização 
de 
herbicidas 
reduzida 
como 
resultado 
de uma 
abordagem 
básica de 
controle 
integrado 
de ervas 
daninhas, 
faltam 
algumas 
medidas.

Utilização 
de 
herbicidas 
considerave
lmente 
reduzida, 
documento 
com 
abordagem 
estruturada 
de controle 
integrado 
de ervas 
daninhas 
disponível, 
E este é 
comunicad
o a todos 
os 
membros.

 = 
CATEGORI
A 4 e 
acompanha
mento 
regular pelo 
SIC 
funcional.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

destinadas a proteger a saúde das pessoas.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(01 de julho de 2017) Seus membros 
demonstram que os pesticidas são aplicados 
com base no conhecimento de pragas e 
doenças.

3.2.2.03 D3.2.3 6A maioria 
dos 
membros 
não 
conhece as 
pragas e 
doenças 
relevantes.

A maioria 
dos 
membros 
conhece as 
pragas e 
doenças 
relevantes 
MAS não 
consegue 
explicar 
porque 
determinad
as 
aplicações 
foram 
feitas.

80% dos 
membros 
consegue 
explicar  
porque  
uma 
aplicação 
específico 
foi feita.

 = 
CATEGORI
A 3 E no 
mínimo 
50% dos 
membros 
utilizam 
ferramentas 
para 
monitorar a 
incidência 
de pragas e 
doenças.

= 
CATEGORI
A 3 E no 
mínimo 
80% dos 
membros 
utilizam 
ferramentas 
para 
monitorar a 
incidência 
de pragas e 
doenças E 
registram a 
aplicação 
de 
pesticidas, 
ou não são 
usados 
pesticidas.

Uso apropriado de pesticidas (Manejo de 
pragas) e outros produtos químicos (Controle 
de Pragas)

3.2.2.b
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Membros e trabalhadores que manipulam 
pesticidas e outros produtos químicos 
perigosos foram treinados sobre os riscos no 
manuseio desses materiais e como lidar com 
eles corretamente. Os conteúdos dos 
treinamentos estão alinhados com os 
requisitos.

3.2.2.05 C3.2.4 3A 
organização 
não realizou 
qualquer 
treinamento
.

Menos de 
50% das 
pessoas 
que 
manuseiam 
pesticidas 
foram 
treinadas 
OU 
conteúdo/q
ualidade do 
treinamento 
foi 
insuficiente.

Ao menos 
50% das 
pessoas 
que 
manuseiam 
pesticidas 
foram 
treinadas E 
conteúdo 
do 
treinamento 
foi 
suficiente E 
treinamento
s foram 
planejados/
agendados 
para as 
demais 
pessoas.

Ao menos 
80% das 
pessoas 
que 
manuseiam 
pesticidas 
foram 
treinadas E 
conteúdo 
da 
formação 
foi 
suficiente E 
materiais 
do 
treinamento 
são claros 
e corretos.

 = 
CATEGORI
A 4 E 
medidas 
são de fato 
implementa
das.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Relatórios de treinamento com lista de 
assinatura dos participantes estão 
disponíveis.

3.2.2.06 C3.2.4 3Informação/
treinamento 
não 
ocorreu.

Informação/
treinamento 
ocorreu, 
mas não há 
relatórios 
ou listas.

Sim, ainda 
que alguns 
erros 
podem ser 
encontrado
s.

Relatórios e 
listas 
disponíveis, 
mas não 
detalhadas/
faltam 
alguma 
informação.

Relatórios 
claros 
disponíveis, 
as listas 
são 
precisas e 
completas.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você implementou medidas para garantir que 
todas as pessoas, incluindo membros e 
trabalhadores, usam equipamento de 
proteção pessoal adequado (EPI) ao 
manusear pesticidas ou produtos químicos 
perigosos.

3.2.2.07 C3.2.5 3Não há 
medidas 
implementa
das e 
membros e 
trabalhador
es 
trabalham 
desprotegid
os como 
prática 
comum.

Medidas 
básicas 
foram 
implementa
das MAS 
membros 
entrevistado
s/trabalhad
ores 
reconhece
m que não 
são usados 
em todos 
os 
momentos 
OU 
trabalhador
es são 
cobrados 
pelo EPI OU 
penalizados 
pelo 
desgaste 
normal de 
uso.

Medidas 
foram 
implementa
das e os 
membros 
têm acesso 
ao EPI E 
EPI 
essenciais 
gratuitos 
são 
fornecidos 
aos 
trabalhador
es 
(empregad
or pode 
punir por 
perdas/dan
os devido 
ao uso 
indevido).

 = 
CATEGORI
A 3 E  
membros 
entrevistado
s e 
trabalhador
es 
declaram 
que ele é 
usado em 
todos os 
momentos.

 = 
CATEGORI
A 4 E EPI é 
adaptado 
às 
condições 
climáticas 
locais, tanto 
quanto 
possível, a 
fim de 
aumentar a 
utilização.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você tornou todos os membros e 
trabalhadores - mesmo aqueles que não 
manipulam diretamente pesticidas e outros 
produtos químicos perigosos - cientes dos 
perigos e riscos relacionados a estes 
materiais.

3.2.2.08 D3.2.6 3A 
organização 
não realizou 
qualquer 
atividade de 
informação.

Menos de 
50% dos 
membros 
foram 
informados 
OU 
conteúdo/q
ualidade da 
informação 
foi 
insuficiente.

Ao menos 
50% dos 
membros 
foram 
informados 
E conteúdo 
da 
informação 
foi 
suficiente.

Ao menos 
80% dos 
membros 
foram 
informados 
E conteúdo 
da 
informação 
foi 
suficiente E 
há 
materiais 
informativos
.

= 
CATEGORI
A 4 E há um 
plano/curso
s de 
reciclagem 
de 
formação/s
ensibilizaçã
o em curso, 
ou não são 
usados 
pesticidas 
nem 
produtos 
químicos 
perigosos.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você e os membros de sua organização não 
aplicam pesticidas e outros produtos químicos 
perigosos dentro de 10 metros de atividades 
humana em curso (casas, cantinas, 
escritórios, armazéns ou similares com 
pessoas presentes). Uma zona tampão de 
pelo menos 10 metros deve ser mantida a 
menos que haja uma barreira que reduza 
efetivamente a ação dos pesticidas. 
Alternativamente, intervalos de reentrada 
apropriados podem ser aplicadas assim as 
pessoas não serão afetadas pelos pesticidas.

3.2.2.09 C3.2.7 1Não há 
zonas 
tampão 
nem 
intervalo de 
reentrada e 
pesticidas 
atingem os 
locais de 
atividade 
humana em 
curso.

Não há 
zonas 
tampão 
nem 
intervalo de 
reentrada 
MAS a 
organização 
assegurou 
que os 
pesticidas 
não 
atingem os 
locais com 
atividade 
humana em 
curso.

Zonas 
tampão ou 
intervalos 
de 
reentrada 
apropriados 
são 
respeitados 
em todas 
as 
propriedade
s 
auditadas.

RANK 3 E a 
organização 
realizou 
atividades 
de 
conscientiz
ação.

 = 
CATEGORI
A 4 E há um 
Sistema de 
Controle 
Interno 
(orgânico) 
em vigor 
que 
funciona 
bem.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Se você, os membros de sua organização ou 
subcontratados pulverizam pesticidas ou 
outros produtos químicos perigosos do ar, 
você e seus membros ou os subcontratados 
não pulverizam sobre nem nos arredores de 
lugares com atividade humana em curso ou 
com fontes de água.

3.2.2.11 C3.2.8 1Rios, 
corpos 
d'água, 
casas e 
outras 
áreas 
sensíveis 
geralmente 
não são  
evitados.

Rios, 
corpos 
d'água, 
casas e 
outras 
áreas 
sensíveis 
são 
identificada
s em 
mapas, 
comunicad
a com 
antecedênci
a aos 
pilotos. No 
entanto as 
indicações/i
nstruções 
não foram 
respeitadas 
E a 
organização 
não tomou 
providência
s.

Rios, 
corpos 
d'água, 
casas e 
outras 
áreas 
sensíveis 
são 
identificada
s em 
mapas, 
comunicad
a com 
antecedênci
a aos 
pilotos. No 
entanto as 
indicações/i
nstruções 
não foram 
respeitadas 
MAS a 
organização 
mudou o 
subcontrata
do/piloto ou 
tomou 
outras 
medidas 
corretivas 
tais como 
uma melhor 

Rios, 
corpos 
d'água, 
casas e 
outras 
áreas 
sensíveis 
são 
identificada
s em 
mapas, 
comunicad
a com 
antecedênci
a aos 
pilotos e 
são   
sempre   
evitados.

 = 
CATEGORI
A 4 E 
Organizaçã
o alerta 
população 
local dos 
tempos de 
pulverizaçã
o, ou não 
são usados 
pesticidas 
nem 
produtos 
químicos 
perigosos.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

marcação.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Se você possui um armazém central para 
pesticidas e outras substâncias químicas 
perigosas, então a sua forma de 
armazenamento minimiza os riscos e você 
assegura que este: 
• esteja trancado e acessível apenas a 
pessoal treinado e autorizado; 
• seja ventilado para evitar concentração de 
vapores tóxicos;
• disponha de equipamentos, tais como 
materiais absorventes, para lidar com 
acidentes e derramamentos; 
• não contenha alimentos; 
• contenha pesticidas com rotulagem claras 
que indique conteúdos, advertências e 
utilizações pretendidas, de preferência no 
recipiente original quando possível; e 
• contenha informações sobre a maneira 
correta de manusear pesticidas (folhas de 
segurança).

3.2.2.12 C3.2.9 0Armazéns 
controlados 
pela 
organização 
não 
minimizam 
os riscos 
de acordo 
com o 
critério e, 
devido à 
sua 
localização, 
representa 
um alto 
risco de 
acidentes.

Armazéns 
controlados 
pela 
organização 
não 
preenchem 
todos os 
requisitos 
conforme 
descrito no 
critério a fim 
de 
minimizar 
os riscos.

Armazéns 
controlados 
pela 
organização 
estão no 
mínimo 
bloqueados 
e 
acessíveis 
apenas ao 
pessoal 
treinado e 
autorizado, 
ventilado, 
com 
materiais 
rotulados e 
não contêm 
alimentos.

Armazéns 
controlados 
pela 
organização 
minimizam 
os riscos 
de acordo 
com todas 
especificaç
ões nos 
requisitos E 
estoques 
são 
mínimos 
quanto 
possíveis.

 = 
CATEGORI
A 4 E há 
medidas 
adicionais 
para 
minimizar 
os riscos 
tais como 
contatos 
para 
emergência
s, extintores 
de incêndio, 
piso 
impermeáv
el, 
calçamento 
de concreto, 
piso 
inclinado, 
etc.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Seus membros armazenam pesticidas e 
outros produtos químicos perigosos de forma 
a minimizar os riscos para que eles não 
possam ser alcançados por crianças.

3.2.2.13 C3.2.10 3Áreas de 
armazenam
ento 
controladas 
por 
membros 
não são 
trancadas e 
devido à 
localização 
representa
m um alto 
risco de 
acidentes.

Áreas de 
armazenam
ento 
controladas 
por 
membros 
não são 
trancadas.

Áreas de 
armazenam
ento 
controladas 
por 
membros 
são 
trancadas e 
não estão 
acessíveis 
a qualquer 
criança.

Áreas de 
armazenam
ento 
controladas 
por 
membros 
são 
trancadas e 
não estão 
acessíveis 
a qualquer 
criança E 
somente 
pessoas 
treinadas 
têm 
acesso.

A 
organização 
é um bom 
exemplo de 
Sistema de 
Controle 
Interno e 
pode 
garantir 
isso no 
nível dos 
membros.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Seus membros possuem todos os pesticidas 
e produtos químicos perigosos claramente 
identificados.

3.2.2.14 D3.2.11 3A maioria 
dos 
pesticidas 
armazenad
os por 
membros 
não estão 
rotulados.

Alguns 
pesticidas 
não estão 
rotulados, 
mesmo que 
o membro 
consiga 
identificar o 
conteúdo.

Pesticidas 
sem rótulos 
não são 
encontrado
s.

Pesticidas 
sem rótulos 
não são 
encontrado
s E a 
organização 
tomou 
algumas 
medidas 
para 
garantir 
conformida
de adicional 
(por 
exemplo: 
sensibilizaç
ão, 
inspeções 
internas 
amostrais, 
revisão por 
pares).

A 
organização 
é um bom 
exemplo de 
Sistema de 
Controle 
Interno e 
pode 
garantir 
isso no 
nível dos 
membros, 
ou não são 
usados 
pesticidas 
nem 
produtos 
químicos 
perigosos.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Seus membros têm equipamentos para lidar 
com acidentes e vazamentos nas áreas onde 
se preparam ou misturam pesticidas e outros 
produtos químicos perigosos, assim estes 
não se infiltram no solo ou na água.

3.2.2.15 D3.2.12 6A maioria 
dos 
membros 
não têm 
equipament
os para 
lidar com 
acidentes.

Membros 
têm 
equipament
os para 
lidar com 
acidentes 
em áreas 
de 
armazenam
ento mas 
não onde 
os 
pesticidas 
são 
misturados 
OU se 
vazamentos 
acontecem, 
o solo 
contaminad
o é 
descartado 
de maneira 
que os 
riscos não 
sejam 
minimizado
s.

Membros 
têm/transpo
rtam 
equipament
os para 
lidar com 
acidentes. 
para todos 
os locais 
onde os 
pesticidas 
são 
misturados 
ou 
preparados 
E se 
vazamentos 
acontecem, 
o solo 
contaminad
o é 
descartado 
de maneira 
que os 
riscos 
sejam 
minimizado
s.

 = 
CATEGORI
A 3 E a 
organização 
tomou 
algumas 
medidas 
para 
garantir 
conformida
de adicional 
(por 
exemplo: 
sensibilizaç
ão, 
inspeções 
internas 
amostrais, 
revisão por 
pares).

A 
organização 
é um bom 
exemplo de 
Sistema de 
Controle 
Interno e 
pode 
garantir 
isso no 
nível dos 
membros, 
ou não são 
usados 
pesticidas 
nem 
produtos 
químicos 
perigosos.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Seus membros planejam sua pulverização de 
tal forma que não sobre nenhuma ou quase 
nenhuma solução de pulverização.

3.2.2.16 D3.2.12 6Membros 
não 
seguem 
esta prática 
e 
quantidade
s 
consideráve
is   de 
solução de 
pulverizaçã
o sobram.

Membros 
não 
seguem 
esta prática 
e 
quantidade
s 
consideráve
is   de 
solução de 
pulverizaçã
o sobram 
MAS a 
organização 
realizou 
atividades 
de 
conscientiz
ação.

Nenhum 
quantidade 
consideráve
l de solução 
de 
pulverizaçã
o sobra (e é 
armazenad
a no 
equipament
o de 
pulverizaçã
o, etc. ou 
eliminada).

Nenhum 
quantidade 
consideráve
l de solução 
de 
pulverizaçã
o sobra (e é 
armazenad
a no 
equipament
o de 
pulverizaçã
o, etc. ou 
eliminada) 
E a 
organização 
realizou 
atividades 
de 
conscientiz
ação.

A 
organização 
é um bom 
exemplo de 
Sistema de 
Controle 
Interno e 
pode 
garantir 
isso no 
nível dos 
membros, 
ou não são 
usados 
pesticidas 
nem 
produtos 
químicos 
perigosos.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você e os membros de sua organização não 
reutilizam recipientes de pesticidas e outros 
recipientes de produtos químicos perigosos 
para transporte ou armazenamento de água 
ou alimentos.

3.2.2.17 C3.2.13 0A 
reutilização 
de 
recipientes 
de 
pesticidas 
para 
alimento/pr
oduto é 
uma prática 
comum.

Não há 
evidência 
de 
membros 
que 
reutilizam 
recipientes 
de 
pesticidas 
para 
alimento/pr
oduto mas 
membros 
entrevistado
s não 
conhecem 
os perigos.

Não há 
indicações 
de 
membros 
que 
reutilizam 
de 
recipientes 
de 
pesticidas 
E membros 
entrevistado
s 
conhecem 
os perigos.

 = 
CATEGORI
A 3 E a 
organização 
realizou 
atividades 
de 
conscientiz
ação.

 = 
CATEGORI
A 4 E a 
organização 
oferece um 
sistema de 
recolha de 
embalagen
s para os 
seus 
membros 
que 
minimiza os 
riscos
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

A lavagem tripla e a perfuração correcta de 
recipientes vazios de pesticida são sempre 
efectuadas por si e pelos membros da sua 
organização. Todos os equipamentos que têm 
contato com materiais perigosos são limpos e 
armazenados de forma que os riscos são 
minimizados.

3.2.2.18 D3.2.14 3Membros 
não 
seguem 
essas 
práticas, 
equipament
os sujos ou 
recipientes 
vazios 
sujos/não-p
erfurados 
podem ser 
encontrado
s.

 = 
CATEGORI
A 1, MAS a 
organização 
realizou 
atividades 
de 
conscientiz
ação.

Nenhum 
equipament
o sujo ou 
recipientes 
vazios 
sujos/não-p
erfurados 
foram 
encontrado
s.

 = 
CATEGORI
A 3 E a 
organização 
realizou 
atividades 
de 
conscientiz
ação.

A 
organização 
é um bom 
exemplo de 
Sistema de 
Controle 
Interno e 
pode 
garantir 
isso no 
nível dos 
membros, 
ou não são 
usados 
pesticidas 
nem 
produtos 
químicos 
perigosos.

Escolha dos pesticidas usados (Controle de 
Pragas)

3.2.2.d
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você compilou uma lista dos pesticidas que 
são usados por membros nos cultivos 
Fairtrade que indica quais desses materiais 
estão na Lista de Materiais Proibidos (LMP) do 
Fairtrade Internacional, parte 1, Lista Vermelha 
e parte 2, Lista Âmbar e você a mantém 
atualizada.

3.2.2.19 C3.2.15 0Não existe 
lista.

Quando a 
checada 
com a 
realidade, a 
lista tem   
importantes   
deficiências 
(faltam 
pesticidas) 
OU a lista 
não foi 
atualizada 
por mais de 
3 anos OU 
a lista não 
identifica os 
pesticidas 
Vermelho e 
Âmbar.

Há uma 
lista 
suficientem
ente 
completa. A 
lista foi 
desenvolvid
a com base 
no 
conhecime
nto local e 
comunicaçã
o informal 
com os 
membros.

Há uma 
lista 
suficientem
ente 
completa. A 
lista foi 
desenvolvid
a com base 
na 
documenta
ção no nível 
dos 
membros.

Há uma 
lista precisa 
E a 
organização 
regularment
e 
documenta 
os 
pesticidas 
usados por 
membros 
como parte 
de um SCI 
geral e 
também 
monitora os 
pesticidas 
disponíveis 
nas lojas 
das 
redondezas
.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você e os membros de sua organização não 
usam os materiais da Lista de Materiais 
Proibidos (LMP) do Fairtrade Internacional, 
parte 1, Lista Vermelha nos cultivos do 
Fairtrade.

3.2.2.21 M3.2.16 0A 
organização 
ativamente 
promove a 
utilização 
de 
materiais 
proibidos 
OU o uso 
foi 
identificado 
em > 5% 
dos 
membros 
da amostra.

O uso foi 
identificado 
em < 5% 
dos 
membros 
da amostra 
MAS a 
organização 
desenvolve
u um 
procedimen
to para 
garantir que 
os 
membros 
não utilizam 
nas 
lavouras de 
Comércio 
Justo 
qualquer 
material 
que conste 
na Lista de 
Materiais 
Proibidos 
Fairtrade 
Internacion
al.

O uso foi 
identificado 
em < 5% 
dos 
membros 
da amostra 
E a 
organização 
desenvolve
u um 
procedimen
to para 
garantir que 
os 
membros 
não utilizam 
nas 
lavouras de 
Comércio 
Justo 
qualquer 
material 
que conste 
na Lista de 
Materiais 
Proibidos 
Fairtrade 
Internacion
al.

Nenhum 
uso foi 
identificado 
na auditoria 
E a 
organização 
desenvolve
u um 
procedimen
to para 
garantir que 
os 
membros 
não utilizam 
nas 
lavouras de 
Comércio 
Justo 
qualquer 
material 
que conste 
na Lista de 
Materiais 
Proibidos 
Fairtrade 
Internacion
al.

Nenhum 
uso foi 
identificado 
na auditoria 
E existe um 
Sistema de 
Controle 
Interno 
(orgânico) 
que 
abrange 
todos os 
membros e 
que 
funciona 
bem.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Materiais proibidos (se usados/armazenados) 
são claramente marcado para não utilização 
em cultivos Fairtrade.

3.2.2.22 C3.2.16 0Não Sim

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Em derrogação, você e seus membros 
aplicaram para certos materiais da LMP do 
Fairtrade, Parte 1 (Lista Vermelha). Você usa 
materiais somente se antecipadamente 
solicitou o uso ao organismo de certificação e 
recebeu permissão.

3.2.2.23 C3.2.17 0Não Sim

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você demonstrou que a utilização desses 
materiais é minimizada e apenas utilizados no 
caso de uma necessidade imediata, usados 
sob condições de saúde e segurança 
apropriadas e com utilização de técnicas 
avançadas.

3.2.2.24 C3.2.17 0Não OU a 
organização 
não 
solicitou 
uma 
derrogação 
ou o 
organismo 
de 
certificação 
não 
concedeu a 
exceção.

Derrogação 
concedida, 
mas a 
prática não 
coincidir 
com as 
evidências 
documentai
s 
anteriormen
te 
fornecidas 
à 
FLOCERT.

Derrogação 
concedida e 
a prática 
atende aos 
requisitos.

= 3  = 
CATEGORI
A E 
evidência 
clara de 
que todas 
as medidas 
foram 
implementa
das E são 
eficazes.

 = 
CATEGORI
A 4 e 
medidas 
além das 
exigências 
têm sido 
implementa
das.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Um plano e registros adequados para 
substituir esses materiais foi desenvolvido e 
está operacional.

3.2.2.25 C3.2.17 0Não existe 
planos.

Um plano e 
registros 
existem, 
mas faltam 
detalhes 
sobre como 
substituir 
os 
materiais 
OU o plano 
não está 
operacional
.

Registros e 
planos para 
substituir 
os 
materiais 
estão 
operacionai
s mas 
ainda 
faltam 
alguns 
detalhes 
para a uma 
substituição 
de longo 
prazo bem 
sucedida.

Registros e 
planos para 
substituição 
de 
materiais 
estão 
totalmente 
operacionai
s e são 
seguidos 
pela 
organização
.

 = 
CATEGORI
A 4 e os 
registros 
estão 
totalmente 
atualizado.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Evidência de necessidade foi demonstrada 
pelo produtor.

3.2.2.26 C3.2.17 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você desenvolveu um procedimento para 
garantir que os membros não utilizam nos 
cultivos Fairtrade qualquer material que conste 
na Lista de Materiais Proibidos Fairtrade 
Internacional parte 1 (lista vermelha). O 
procedimento inclui atividades de 
conscientização dos membro sobre a LMP.

3.2.2.27 C3.2.18 1A 
organização 
não 
considerou 
qualquer 
medida.

A 
organização 
tem idéias 
de como 
melhorar 
mas não as 
implemento
u OU 
implemento
u medidas 
mas não as 
descreveu 
por escrito.

A 
organização 
implemento
u pelo 
menos uma 
medida 
para 
aumentar a 
conscientiz
ação, ou 
seja, 
forneceu 
informaçõe
s aos 
membros 
de alguma 
forma E 
descreveu-
as por 
escrito.

A 
organização 
implemento
u uma série 
de medidas 
(por 
exemplo: 
registros no 
nível dos 
membros, 
sensibilizaç
ão,   
inspeções 
internas 
amostrais, 
revisão por 
pares) E 
descreveu 
por escrito.

Existe um 
Sistema de 
Controle 
Interno 
(orgânico) 
que 
abrange 
todos os 
membros e 
que 
funciona 
bem.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você trabalha para com todos os membros 
que usam herbicidas para minimizar a 
quantidade usada pela implementação de 
outras estratégias de prevenção e controle de 
ervas daninhas.

3.2.2.28 D3.2.19 3A 
organização 
não realizou 
qualquer 
atividade.

Menos de 
50% de 
membros 
que usam 
herbicidas 
se 
beneficiara
m de 
treinamento
s ou outras 
atividades.

Pelo menos 
50% dos 
membros 
que usam 
herbicidas 
foram 
treinados 
em 
estratégias 
de 
prevenção e 
controle de 
ervas 
daninhas 
OU a 
organização 
realizou 
outras 
atividades 
com o 
mesmo 
alcance.

Pelo menos 
80% dos 
membros 
que usam 
herbicidas 
foram 
treinados 
em 
estratégias 
de 
prevenção e 
controle de 
ervas 
daninhas 
OU a 
organização 
realizou 
outras 
atividades 
com o 
mesmo 
alcance.

=CATEGOR
IA 4 E 
algumas 
estratégias 
alternativas 
e de 
prevenção e 
controle de 
ervas 
daninhas 
são 
implementa
das, ou não 
são usados 
herbicidas.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

As condições de derrogação para a utilização 
de materiais proibidos são satisfeitas.

3.2.2.29 CFLOCERT 
requirement

1Não Sim

Erosão do solo (Erosão do solo)3.2.3.a
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você identificou a terra com risco de erosão e 
a que já sofreu erosão nos campos onde seus 
membros têm cultivos Fairtrade.

3.2.3.01 D3.2.20 3Importantes 
problemas 
de erosão 
existem e 
da 
organização 
não tem 
conhecime
nto.

Problemas 
de erosão 
leves 
existem e a 
organização 
não tem 
conhecime
nto OU 
problemas 
potenciais 
(e 
prováveis) 
não podem 
ser 
identificado
s.

A 
organização 
documento
u (por 
escrito ou 
mapas) 
problemas 
gerais na 
área, 
existentes e 
potenciais.

A 
organização 
inspeciono
u todas as 
propriedade
s e 
documento
u por 
escrito os 
problemas 
existentes e 
potenciais.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você treinou os membros de sua organização 
com risco identificado de erosão do solo ou 
terra que já erodidas em práticas que reduzam 
e/ou evitam a erosão do solo.

3.2.3.02 D3.2.21 6A 
organização 
não realizou 
nenhum 
treinamento 
OU a 
organização 
falhou em 
identificar 
problemas 
existentes 
de erosão 
do solo.

Menos de 
50% dos 
membros 
com risco 
identificado 
de erosão 
foram 
treinados 
OU 
conteúdo/q
ualidade do 
treinamento 
foi 
insuficiente.

Ao menos 
50% dos 
membros 
com risco 
identificado 
de erosão 
foram 
treinados E 
conteúdo 
do 
treinamento 
foi 
suficiente.

Ao menos 
80% dos 
membros 
com risco 
identificado 
de erosão 
foram 
treinados E 
conteúdo 
da 
formação 
foi 
suficiente E 
materiais 
do 
treinamento 
são claros 
e corretos.

=CATEGOR
IA 4 E 
algumas 
medidas 
preventivas 
e corretivas 
estão em 
andamento.

Manejo de fertilizantes (Erosão do solo)3.2.3.b
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(01 de julho de 2017) Você treinou seus 
membros sobre o uso adequado de 
fertilizantes. O treinamento está alinhado com 
os requisitos do critério.

3.2.3.03 D3.2.22 6A 
organização 
não realizou 
qualquer 
treinamento
.

Menos de 
50% dos 
membros 
foram 
treinados 
OU 
conteúdo/q
ualidade do 
treinamento 
foi 
insuficiente.

Ao menos 
50% dos 
membros 
foram 
treinados E 
conteúdo 
do 
treinamento 
foi 
suficiente.

Ao menos 
80% dos 
membros 
foram 
treinados E 
conteúdo 
da 
formação 
foi 
suficiente E 
materiais 
do 
treinamento 
são claros 
e corretos.

 = 
CATEGORI
A 4 E 
algumas 
medidas 
preventivas 
e corretivas 
estão 
implementa
das.

Fertilidade do solo (Erosão do solo)3.2.3.c
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você tem medidas documentadas que sua 
organização e os seus membros 
implementaram para melhorar a fertilidade do 
solo.

3.2.3.04 D3.2.23 3Organizaçã
o não 
preparou 
qualquer 
relatório e 
não pode 
explicar as 
práticas.

Organizaçã
o não 
preparou 
qualquer 
relatório 
mas pode 
explicar ao 
auditor as 
práticas a 
esse 
respeito.

A 
organização 
preparou 
um relatório 
básico mas 
faltam 
algumas 
práticas 
existentes 
que 
poderiam 
ser 
relatados / 
a 
organização 
não incluiu 
todas as 
práticas 
relevantes.

A 
organização 
avaliou 
internament
e suas 
práticas e 
preparou 
um relatório 
completo.

 = 
CATEGORI
A 4 E a 
organização 
se beneficia 
de 
conselhos 
de 
especialista
s locais, 
tais como 
autoridades
, 
universidad
es ou 
ONGs OU 
atualiza o 
relatório ao 
adicionar 
novas 
práticas/me
didas.

Fontes sustentáveis de água (Erosão do solo)3.2.3.d
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você identificou e listou todas as fontes de 
água para irrigação e processamento dos 
cultivos Fairtrade.

3.2.3.05 D3.2.24 3A 
organização 
não sabe 
de onde 
vem a água 
de irrigação 
e a água 
utilizada 
para o 
processam
ento.

A 
organização 
somente 
conhece 
algumas 
das fontes 
OU 
conhece 
todas as 
fontes mas 
isso não se 
reflete por 
escrito.

A 
organização 
tem um 
mapa ou 
uma lista 
escrita de 
todas as 
fontes de 
água para 
irrigação e 
processam
ento com 
informaçõe
s básicas 
(rio, rio 
sazonal, 
represa 
artificial, 
fonte 
subterrânea
, coletor de 
água da 
chuva, etc.).

 = 
CATEGORI
A 3 E com 
método de 
irrigação 
identificado: 
superfície 
(bacia, 
sulco, 
aspersão, 
gotejament
o, etc).

 = 
CATEGORI
A 4 E a 
organização 
pode provar 
que o uso 
de todas as 
fontes é 
autorizado.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(01 de julho de 2017) Você está informado 
sobre a situação das fontes de água em sua 
área. No caso de órgãos ambientais locais ou 
outras entidades considerarem suas fontes de 
água esgotadas ou, em uma situação crítica, 
você precise se engajar em um diálogo a fim 
de identificar possíveis formas de envolver-se 
na investigação ou busca de solução.

3.2.3.06 D3.2.25 6A 
organização 
não sabe 
se as 
fontes de 
água são 
sustentávei
s   e não há 
de fato um 
problema 
de 
esgotament
o.

A 
organização 
não sabe 
se as 
fontes de 
água são 
sustentávei
s   (e um 
problema 
de 
esgotament
o não está 
confirmado) 
OU fontes 
são 
considerad
as 
insustentáv
eis   e 
nenhuma 
ação foi 
tomada.

A 
organização 
pode 
explicar se 
as fontes 
de água 
são 
sustentávei
s   E caso 
haja um 
problema 
de 
esgotament
o contatou 
as 
relevantes 
partes 
interessada
s.

 = 
CATEGORI
A 3 E a 
organização 
elaborou 
um plano 
para 
melhorar a 
sustentabili
dade das 
fontes de 
água.

 = 
CATEGORI
A 4 E a 
organização 
tem um 
plano 
elaborado 
para 
melhorar a 
sustentabili
dade das 
fontes de 
água em 
coordenaçã
o/cooperaç
ão com a 
comunidad
e e 
autoridades 
competente
s.

Usos sustentáveis de água (Erosão do solo)3.2.3.e
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você treinou seus membros sobre as 
medidas para utilizar água de forma eficiente. 
As medidas estão alinhadas com os 
requisitos do critério.

3.2.3.07 D3.2.26 3A 
organização 
não realizou 
qualquer 
treinamento
.

Menos de 
50% dos 
membros 
foram 
treinados 
OU 
conteúdo/q
ualidade do 
treinamento 
foi 
insuficiente.

Ao menos 
50% dos 
membros 
foram 
treinados E 
conteúdo 
do 
treinamento 
foi 
suficiente.

Ao menos 
80% dos 
membros 
foram 
treinados E 
conteúdo 
da 
formação 
foi 
suficiente E 
materiais 
do 
treinamento 
são claros 
e corretos.

 = 
CATEGORI
A 4 E 
alguns 
procedimen
tos para o 
uso 
eficiente da 
água estão 
implementa
dos.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(01 de julho de 2017) Você lida com águas 
residuais de instalações de processamento 
central de maneira que não tenham um 
impacto negativo na qualidade da água, saúde 
do solo ou segurança alimentar.

3.2.3.08 D3.2.27 6Qualidade 
da água 
não tem 
sido 
analisada 
OU 
nenhuma 
medida 
para o 
tratamento 
adequado 
está em 
vigor.

Qualidade 
da água 
tem sido 
analisada 
MAS a 
qualidade 
está inferior 
aos níveis 
exigidos 
pela 
legislação 
OU a 
organização 
não 
conhece os 
níveis de 
qualidade 
exigidos 
pela 
legislação.

Qualidade 
da água 
tem sido 
analisada E 
a qualidade 
está igual 
ou acima 
dos níveis 
exigidos 
pela 
legislação 
OU, se a 
qualidade 
está abaixo 
dos níveis 
exigidos, 
medidas 
adequadas 
foram 
implementa
das.

 = 
CATEGORI
A 3 E 
análise é 
feita 
regularment
e.

 = 
CATEGORI
A 4 E a 
organização 
tem um 
plano para 
melhorar 
ainda mais 
a qualidade 
da água .
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(01 de julho de 2017) Você educou seus 
membros sobre as águas residuais e os 
riscos que estes podem causar à saúde, 
assim como sobre a prevenção de riscos e 
métodos de tratamento de águas residuais e a 
sua implementação.

3.2.3.09 D3.2.28 6A 
organização 
não realizou 
qualquer 
treinamento
.

Menos de 
50% dos 
membros 
foram 
treinados 
OU 
conteúdo/q
ualidade do 
treinamento 
foi 
insuficiente.

Ao menos 
50% dos 
membros 
foram 
treinados E 
conteúdo 
do 
treinamento 
foi 
suficiente.

Ao menos 
80% dos 
membros 
foram 
treinados E 
conteúdo 
da 
formação 
foi 
suficiente E 
materiais 
do 
treinamento 
são claros 
e corretos.

 = 
CATEGORI
A 4 E 
algumas 
medidas 
para o 
tratamento 
de água 
residuais / 
a melhoria 
de 
condições 
de 
saneament
o estão 
implementa
dos.

Resíduos3.2.4
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Seus membros mantêm suas propriedades 
livres de resíduos perigosos.

3.2.4.01 C3.2.29 1Resíduos 
perigosos 
são 
encontrado
s nas 
propriedade
s dos 
membros, 
fora das 
áreas de 
armazenam
ento 
designadas
.

Resíduos 
perigosos 
são 
encontrado
s nas 
propriedade
s dos 
membros, 
fora das 
áreas de 
armazenam
ento 
designadas 
MAS a 
organização 
realizou 
atividades 
de 
conscientiz
ação.

Nenhum 
resíduo 
perigoso foi 
encontrado 
nas 
propriedade
s dos 
membros 
(exceção 
nas áreas 
de 
armazenam
ento 
designadas
).

Nenhum 
resíduo 
perigoso foi 
encontrado 
nas 
propriedade
s (exceção 
nas áreas 
de 
armazenam
ento 
designadas
) E a 
organização 
realizou 
atividades 
de 
conscientiz
ação.

 = 
CATEGORI
A 4 E há um 
Sistema de 
Controle 
Interno 
(orgânico) 
em vigor 
que 
funciona 
bem.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você e os membros da sua organização têm 
áreas designadas para a eliminação / 
armazenagem de resíduos perigosos.

3.2.4.02 D3.2.30 3Membros 
não 
designaram 
áreas de 
armazenam
ento E 
mantêm 
resíduos 
perigosos.

Membros 
não 
designaram 
áreas de 
armazenam
ento MAS 
nenhum 
resíduo 
perigoso é 
encontrado 
durante a 
auditoria.

Membros 
designaram 
áreas de 
armazenam
ento seguro 
em 
propriedade
s ou em 
áreas 
centrais.

Organizaçã
o oferece 
uma 
alternativa 
segura de 
armazenam
ento.

Organizaçã
o elimina 
ou tem 
acesso a 
recursos 
que 
eliminam 
resíduos 
perigosos 
permanente
mente sem 
queimá-los.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você e os membros da sua organização 
apenas queimam resíduos perigosos se for 
permitido pela regulamentação local e todas 
as recomendações de segurança são 
seguidas.

3.2.4.03 D3.2.30 3Resíduos 
perigosos 
são 
queimados 
sem 
permissão 
da 
regulament
ação.

Queimada 
de resíduos 
perigosos é 
permitida 
pela 
regulament
ação MAS 
os 
membros 
não 
seguem as 
boas 
práticas.

Resíduos 
perigosos 
não são 
queimados 
OU são 
queimados 
somente se 
permitido 
pela 
regulament
ação e 
conforme 
as boas 
práticas.

 = 
CATEGORI
A 3 E a 
organização 
oferece 
uma 
alternativa 
segura de 
armazenam
ento.

 = 
CATEGORI
A 3 e a 
organização 
elimina ou 
tem acesso 
a recursos 
que 
eliminam 
resíduos 
perigosos 
permanente
mente sem 
queimá-los.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você educou seus membros sobre a 
reutilização de resíduos orgânicos pela 
implementação de práticas que permitam que 
os nutrientes sejam reciclados. O lixo orgânico 
é queimado apenas se exigido pela legislação 
aplicável.

3.2.4.04 D3.2.31 3A 
organização 
não realizou 
qualquer 
atividade de 
informação 
OU 
resíduos 
orgânicos 
são 
queimados 
quando não 
exigido pela 
legislação.

Menos de 
50% dos 
membros 
foram 
informados 
OU 
conteúdo/q
ualidade da 
informação 
foi 
insuficiente.

Ao menos 
50% dos 
membros 
foram 
informados 
E conteúdo 
da 
informação 
foi 
suficiente.

Ao menos 
80% dos 
membros 
foram 
informados 
E conteúdo 
da 
informação 
foi 
suficiente E 
há 
materiais 
informativos
.

 = 
CATEGORI
A 4 E 
algumas 
medidas 
para 
reutilização 
de resíduos 
orgânicos 
são 
implementa
das.

OGM3.2.5
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você e seus membros não utilizam 
intencionalmente estoque de sementes ou 
plantas geneticamente modificadas para o(s) 
cultivos(s) Fairtrade.

3.2.5.01 C3.2.32 0Mais de 
10% dos 
cultivos de 
Comércio 
Justo são 
OGM OU a 
organização 
consciente
mente usa 
estoque de 
sementes/p
lantas OGM.

Uso de 
OGM é 
muito 
provável de 
acontecer E 
a 
organização 
não tomou 
medidas 
OU 5-10% 
dos cultivos 
de 
Comércio 
Justo são 
OGM.

Não existe 
um sistema 
mas 
nenhuma 
contaminaç
ão foi 
detectada 
(erros 
permitidos 
de até 5% 
do cultivo).

 = 
CATEGORI
A 3 E a 
organização 
está 
conforme o 
requisito do 
Critério 
3.2.32.

 = 
CATEGORI
A 4 E há um 
Sistema de 
Controle 
Interno 
(orgânico) 
em vigor 
que 
funciona 
bem.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você implementou práticas para evitar a 
contaminação da GM em estoques de 
sementes.

3.2.5.02 C3.2.32 0Fontes 
conhecidas 
não estão 
livres de 
contaminaç
ão MAS a 
organização 
não 
implemento
u qualquer 
medida.

Organizaçã
o não sabe 
onde as 
sementes/p
lantas são 
obtidas OU 
a maioria 
dos 
membros 
não está 
ciente dos 
riscos 
locais.

Organizaçã
o 
geralmente 
conhece 
onde os 
membros 
obtêm 
sementes/p
lantas e 
fontes são 
livres de 
contaminaç
ão E a 
maioria dos 
membros 
entrevistado
s poderia 
identificar 
os riscos 
locais.

Organizaçã
o preparou 
programas 
de 
sensibilizaç
ão OU 
oferece a 
seus 
membros 
as 
ferramentas 
para evitar a 
contaminaç
ão.

Organizaçã
o preparou 
programas 
de 
sensibilizaç
ão E 
oferece a 
seus 
membros 
as 
ferramentas 
para evitar a 
contaminaç
ão.

Biodiversidade3.2.6
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Seus membros evitam impactos negativos em 
áreas protegidas e em áreas de altos valores 
de conservação dentro ou fora da propriedade 
ou das áreas de produção a partir da data de 
aplicação da certificação.

3.2.6.01 C3.2.33 0Áreas 
protegidas 
ou AVC 
foram 
totalmente/
parcialment
e destruída 
por 
membros/o
rganização 
(desde a 
candidatura 
para a 
certificação)
.

Membros 
não estão 
cientes de 
locais 
protegidos/
áreas AVC.

Organizaçã
o informou 
os 
membros 
do local 
protegidos/
áreas AVC 
e não há 
indícios de 
impactos 
negativos.

Organizaçã
o 
efetivament
e controla 
as 
atividades 
dos 
membros 
em áreas 
protegidas.

 = 
CATEGORI
A 4 E a 
organização 
ativamente 
promove a 
conservaçã
o dos locais 
protegidos/
áreas AVC.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

As áreas que são utilizadas ou convertidas 
para a produção de cultivos Fairtrade 
cumprem com a legislação nacional em 
relação ao uso do solo agrícola.

3.2.6.02 C3.2.33 0Áreas 
protegidas 
ou AVC 
foram 
convertidas 
para a 
produção 
de culturas 
de 
Comércio 
Justo.

Áreas 
convertidas 
para a 
produção 
de culturas 
de 
Comércio 
Justo são 
usadas 
ilegalmente 
de outra 
maneira.

Não há 
indicações 
de que a 
conversão 
foi ilegal OU 
não há 
novas 
terras 
convertidas 
para a 
produção 
de culturas 
de 
Comércio 
Justo.

A 
organização 
tem 
evidências 
da 
conversão 
legal para a 
produção 
de culturas 
de 
Comércio 
Justo.

A 
organização 
tem 
evidência 
do uso 
legal e 
conversão 
legal para a 
produção 
dos cultivos 
de 
Comércio 
Justo.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(01 de julho de 2017) Você tem atividades 
documentadas que você ou seus membros 
realizam para proteger e promover a 
biodiversidade.

3.2.6.03 D3.2.34 6Organizaçã
o não 
preparou 
qualquer 
relatório e 
não pode 
explicar as 
práticas.

Organizaçã
o não 
preparou 
qualquer 
relatório 
mas pode 
explicar ao 
auditor as 
práticas a 
esse 
respeito.

A 
organização 
preparou 
um relatório 
básico mas 
faltam 
algumas 
práticas 
existentes 
que 
poderiam 
ser 
relatados / 
a 
organização 
não incluiu 
todas as 
práticas 
relevantes.

Organizaçã
o 
internament
e avalia e 
quantifica 
suas 
práticas e 
preparou 
um relatório 
completo.

 = 
CATEGORI
A 4 E a 
organização 
se beneficia 
de 
conselhos 
de 
especialista
s locais, 
tais como 
autoridades
, 
universidad
es ou 
ONGs OU 
atualiza o 
relatório ao 
adicionar 
novas 
práticas.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(01 de julho de 2017) A organização e seus 
membros mantêm zonas tampão em torno de 
rios e corregos de água, em areas de recarga 
de bacias hidrográficas e ao redor das áreas 
de elevado valor de conservação, sejam area 
protegidas ou não. Pesticidas, outros produtos 
químicos perigosos e fertilizantes não são 
aplicados em zonas tampão. Corredores 
ecológicos são protegidos ou restaurados 
com vegetação natural.

3.2.6.04 D3.2.35 6Nenhuma 
distância é 
mantida em 
torno de 
corpos 
d'água/área
s de 
recarga de 
bacias 
hidrográfica
s ou 
protegidas/
AVC 
durante a 
aplicação 
de 
pesticidas 
ou 
fertilizantes.

Distância é 
mantida em 
torno de 
corpos 
d'água/área
s de 
recarga de 
bacias 
hidrográfica
s ou 
protegidas/
AVC MAS 
não o 
suficiente 
para evitar 
qualquer 
potencial 
ação da 
aplicação 
de 
pesticidas 
ou 
fertilizantes.

Distância 
suficiente é 
mantida em 
torno de 
corpos 
d'água/área
s de 
recarga de 
bacias 
hidrográfica
s ou 
protegidas/
AVC de 
modo a 
evitar 
qualquer 
potencial 
ação da 
aplicação 
de 
pesticidas 
ou 
fertilizantes.

Há zonas 
tampão não 
cultivadas 
em torno de 
corpos 
d'água/área
s de 
recarga de 
bacias 
hidrográfica
s ou 
protegidas/
AVC E em 
torno das 
propriedade
s (ou 
grupos de 
propriedade
s).

 = 
CATEGORI
A 4 E zonas 
tampão são 
restauradas 
com 
vegetação 
natural e 
(se 
possível) 
conectadas.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você e os membros de sua organização que 
realizam a colheita silvestre de produtos do 
Fairtrade de áreas não cultivadas garantem a 
sustentabilidade e a sobrevivência das 
espécies recolhidas em seu habitat nativo.

3.2.6.05 C3.2.36 1Colheita 
silvestre de 
cultivo de 
Comércio 
Justo 
consciente
mente 
esgota a 
espécie.

Efeito sobre 
as 
espécies é 
desconheci
do MAS não 
dá sinais 
de 
esgotament
o.

Colheita 
silvestre de 
cultivo de 
Comércio 
Justo 
respeita o 
ciclo 
biológico da 
espécie 
(este 
conhecime
nto pode vir 
de tradição) 
e não há 
sinais de 
esgotament
o.

 = 
CATEGORI
A 3 E a 
organização 
realizou 
atividades 
de 
conscientiz
ação.

 = 
CATEGORI
A 4 E existe 
um Sistema 
de Controle 
Interno que 
abrange 
todos os 
membros e 
que 
controla os 
volumes e 
tempos da 
colheita.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Seus membros são instruidos para a não 
realização de actividades de caça ou captura 
de espécies raras ou em perigo.

3.2.6.06 D3.2.37 3A 
organização 
não realizou 
qualquer 
atividade de 
informação.

Menos de 
50% dos 
membros 
foram 
informados 
OU 
conteúdo/q
ualidade da 
informação 
foi 
insuficiente.

Ao menos 
50% dos 
membros 
foram 
informados 
E conteúdo 
da 
informação 
foi 
suficiente.

Ao menos 
80% dos 
membros 
foram 
informados 
E conteúdo 
da 
informação 
foi 
suficiente E 
há 
materiais 
informativos
.

= 
CATEGORI
A 4 E 
nenhuma 
actividade 
de caça ou 
captura de 
espécies 
raras ou em 
perigo 
ocorre.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você tem educado seus membros para que 
espécies exóticas invasoras não sejam 
introduzidas.

3.2.6.07 D3.2.38 3A 
organização 
não realizou 
qualquer 
atividade de 
informação.

Menos de 
50% dos 
membros 
foram 
informados 
OU 
conteúdo/q
ualidade da 
informação 
foi 
insuficiente.

Ao menos 
50% dos 
membros 
foram 
informados 
E conteúdo 
da 
informação 
foi 
suficiente.

Ao menos 
80% dos 
membros 
foram 
informados 
E conteúdo 
da 
informação 
foi 
suficiente E 
há 
materiais 
informativos
.

 = 
CATEGORI
A 4 e 
espécies 
exóticas 
invasoras 
não são 
usadas.

Energia e Emissões de Gases de Efeito 
Estufa (GEE)

3.2.7
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Em instalações de processamento (centrais) 
onde energias não-renováveis   são usadas 
você deve manter registros e toma medidas 
para utilizar energia mais eficientemente e 
substituir, na medida do possível, os recursos 
não renováveis por outros renováveis.

3.2.7.01 D3.2.39 3A 
organização 
não mede o 
consumo 
de energia.

A 
organização 
mede o 
consumo 
de energia 
MAS não 
planejou 
medidas de 
eficiência 
energética.

A 
organização 
mede o 
consumo 
de energia 
E conhece 
as fontes 
de energia 
renováveis   
para 
comparar E 
planejou 
medidas de 
eficiência 
energética.

A 
organização 
mede o 
consumo 
de energia 
E tomou 
medidas de 
eficiência 
energética 
(manutençã
o de 
equipament
os, uso de 
energias 
renováveis, 
etc.) OU 
mudou para 
fontes 
renováveis.

 = 
CATEGORI
A 4 E a 
organização 
pode provar 
que o 
consumo 
de energia 
foi de fato 
reduzido a 
partir do 
início da 
manutençã
o de 
registros.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(01 de julho de 2017) Você tem práticas 
documentadas que você ou seus membros 
realizam para reduzir as emissões de Gases 
de Efeito Estufa (GEE) e aumentar o seqüestro 
de carbono.

3.2.7.02 D3.2.40 6Organizaçã
o não 
preparou 
qualquer 
relatório e 
não existem 
práticas em 
vigor.

Organizaçã
o não 
preparou 
qualquer 
relatório 
mas pode 
explicar ao 
auditor as 
práticas a 
esse 
respeito.

A 
organização 
preparou 
um relatório 
básico mas 
faltam 
algumas 
práticas 
existentes 
que 
poderiam 
ser 
relatados / 
a 
organização 
não incluiu 
todas as 
práticas 
relevantes.

A 
organização 
avaliou 
internament
e suas 
práticas e 
preparou 
um relatório 
completo.

 = 
CATEGORI
A 4 E a 
organização 
se beneficia 
de 
conselhos 
de 
especialista
s locais, 
tais como 
autoridades
, 
universidad
es ou 
ONGs OU 
atualiza o 
relatório ao 
adicionar 
novas 
práticas/me
didas.

Condições de trabalho3.3

Livre de discriminação (Aplicável aos 
trabalhadores. Os trabalhadores são 
empregados assalariados, sejam eles 
permanentes ou temporários, migrantes ou 
locais, subcontratados ou diretamente 
empregados. Os trabalhadores incluem todo 
o pessoal contratado, quer trabalhem no 
campo, em locais de processamento, ou na 
administração.)

3.3.1

Página100 de 197

www.flocert.net



NSF Checklist SPO 7.15 PT-PT 05 Jul 2017

Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você e os membros de sua organização não 
fazem discriminação em função de raça, cor, 
gênero, orientação sexual, deficiência, estado 
civil, idade, HIV/AIDS, religião, opinião política, 
filiação a sindicatos ou a outros órgãos 
representantes de trabalhadores, 
nacionalidade ou origem social em 
contratação, promoção, acesso a treinamento, 
remuneração, atribuição de trabalho, 
demissão, aposentadoria ou outras 
atividades.

3.3.1.01 M3.3.1 0Existem 
indicações 
substanciai
s de 
discriminaç
ão no 
recrutament
o e 
remuneraçã
o.

Existem 
indicações 
substanciai
s de 
discriminaç
ão na 
promoção e 
no acesso 
aos 
treinamento
s.

Não há 
registros ou 
regras mas 
não há 
indicações 
de práticas 
discriminat
órias.

Há uma 
política 
escrita de 
igualdade 
de 
oportunidad
es 
aprovada 
pela 
Assembléia 
Geral e 
levada ao 
conhecime
nto de 
todos os 
membros e 
trabalhador
es.

Há uma 
política de 
igualdade 
de 
oportunidad
es para 
recrutament
o, 
remuneraçã
o, 
promoção e 
treinamento 
e aplicados 
na prática 
com 
registros 
que 
mostram as 
razões para 
admissões, 
demissões 
e promoção 
de 
trabalhador
es.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você e os membros de sua organização não 
realizam testes de gravidez, HIV e problemas 
genéticos durante o recrutamento de 
trabalhadores.

3.3.1.02 C3.3.2 0Testes são 
solicitados.

Nenhum 
teste mas 
as 
perguntas 
feitas que 
levam à 
discriminaç
ão no 
recrutament
o.

Nenhuma 
política mas 
sem 
indicações 
de teste ou 
perguntas 
durante o 
recrutament
o.

Há uma 
clara 
política que 
proíba isso.

Há uma 
clara 
política que 
proíba e a 
organização 
controla 
isso no 
nível de 
membros.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você e os membros de sua organização não 
se envolvem, apóiam ou toleram o uso de 
punição corporal, coação mental ou física ou 
abuso verbal.

3.3.1.03 M3.3.3 0Há indícios 
disso ser 
comum 
entre os 
membros 
como 
empregado
res ou na 
organização 
como 
empregado
r.

Há 
indicações 
de que isso 
aconteça 
em raras 
ocasiões 
mas a 
organização 
não tomou 
medidas.

O auditor 
não 
encontrou 
indicação 
(por meio 
de 
entrevistas 
aos 
trabalhador
es e 
empregado
res, e 
conhecime
nto local) 
que este 
está 
presente 
OU se há 
indicações 
de casos 
raros, a 
organização 
possa 
demonstrar 
que tomou 
medidas.

Há uma 
política 
escrita 
aprovada 
pela 
Assembléia 
Geral e 
levada ao 
conhecime
nto de 
todos os 
membros e 
trabalhador
es.

 = 
CATEGORI
A 4 E SCI 
que 
controla 
isso no 
nível dos 
membros.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você e os membros de sua organização não 
se envolvem, apóiam ou toleram um 
comportamento - que inclui gestos, linguagem 
e contato físico - que seja sexualmente 
intimidante, abusivo ou exploratório.

3.3.1.04 M3.3.4 0Há indícios 
disso ser 
comum 
entre os 
membros 
como 
empregado
res ou na 
organização 
como 
empregado
r.

Há 
indicações 
de que isso 
aconteça 
em raras 
ocasiões 
mas a 
organização 
não tomou 
medidas.

O auditor 
não 
encontrou 
indicação 
(por meio 
de 
entrevistas 
aos 
trabalhador
es e 
empregado
res, e 
conhecime
nto local) 
que este 
está 
presente 
OU se há 
indicações 
de casos 
raros, a 
organização 
possa 
demonstrar 
que tomou 
medidas.

Há uma 
política 
escrita 
aprovada 
pela 
Assembléia 
Geral e 
levada ao 
conhecime
nto de 
todos os 
membros e 
trabalhador
es.

 = 
CATEGORI
A 4 E SCI 
que 
controla 
isso no 
nível dos 
membros.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Frutas Secas) No caso de mulheres 
agricultoras e operadoras de secagem,   os 
pagamentos são feitos à mulheres 
diretamente (não ao marido).

3.3.1.05 CPrepared and 
preserved 
fruit and 
vegetables 
3.3.2

0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você e seus membros asseguram que os 
trabalhadores imigrantes com mais de 60 dias 
de trabalho após a contratação têm um 
passaporte (ou um recibo oficial comprovando 
que o pedido está em andamento). No caso 
dos trabalhadores que não possuem a 
documentação necessária para solicitar um 
passaporte, uma prova oficial de que esses 
documentos estão sendo solicitados deve ser 
fornecida.

3.3.1.06 MDomRep 
Policy

0Não Sim

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você e seus membros asseguram que os 
trabalhadores migrantes que são elegíveis 
para o NM1 com mais de 60 dias de trabalho 
após a contratação têm um visto válido (ao 
menos um visto múltiplo de negócios ou um 
recibo oficial comprovando que o pedido está 
em andamento). Ao menos 25% dos 
trabalhadores migrantes que são elegíveis 
têm o visto NM1, e para os demais 
trabalhadores migrantes elegíveis para o NM1, 
a organização e os seus membros podem 
demonstrar que o pedido está em processo. 
Apenas será aceitável ter 5% do total de 
trabalhadores imigrantes contratados sem 
esses documentos, a menos que o processo 
de legalização esteja, de alguma forma, 
restringido pelas autoridades nacionais.

3.3.1.07 CDomRep 
Policy

1Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável se mais de 5% dos trabalhadores 
imigrantes não têm documentos de trabalho 
válidos por restrições das autoridades 
nacionais) Você se envolve em ações nos 
níveis local e governamental, a fim de 
melhorar a situação e garantir uma solução de 
longo prazo para as condições de trabalho 
ilegal e discriminação destes trabalhadores 
imigrantes.

3.3.1.08 CDomRep 
Policy

1Não Sim

Liberdade de trabalho (Aplicável aos 
trabalhadores. Os trabalhadores são 
empregados assalariados, sejam eles 
permanentes ou temporários, migrantes ou 
locais, subcontratados ou diretamente 
empregados. Os trabalhadores incluem todo 
o pessoal contratado, quer trabalhem no 
campo, em locais de processamento, ou na 
administração.)

3.3.2
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você e os membros de sua organização não 
trabalho forçado, prisional obrigatório ou 
involuntário.

3.3.2.01 M3.3.5 0Há indícios 
disso ser 
comum 
entre os 
membros 
como 
empregado
r es ou na 
organização 
como 
empregado
r OU 
período de 
aviso prévio 
é excessivo 
(> 3
meses).

Há 
indicações 
de que isso 
aconteça 
em raras 
ocasiões 
mas a 
organização 
não tomou 
medidas.

O auditor 
não 
encontrou 
indicação 
(por meio 
de 
entrevistas 
aos 
trabalhador
es e 
empregado
res, e 
conhecime
nto local) 
que este 
está 
presente 
OU se há 
indicações 
de casos 
raros, a 
organização 
possa 
demonstrar 
que tomou 
medidas.

Há uma 
política 
escrita 
aprovada 
pela AG e 
levada ao 
conhecime
nto de 
todos os 
membros e 
trabalhador
es.

 = 
CATEGORI
A 4 E SCI 
que 
controla 
isso no 
nível dos 
membros.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Trabalhadores são informados de que eles 
são livres para sair a qualquer momento se 
seguirem período de aviso prévio de seu 
contrato.

3.3.2.02 C3.3.5 0Os 
trabalhador 
es não 
estão livres 
para sair.

Trabalhador
es são 
livres de 
sair mas 
eles não 
são 
informados.

Trabalhador
es são 
informados 
verbalment
e.

Trabalhador
es são 
informados 
verbalment
e e isso se 
reflete no 
contrato.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você e os membros de sua organização não 
fazem a contratação de um trabalhador ou 
uma oferta de habitação, condicionada ao 
emprego de seu cônjuge

3.3.2.03 C3.3.5 0Organizaçã
o obriga os 
membros 
da família a 
trabalhar 
(diretament
e ou por 
meio de 
benefícios 
como 
habitação).

Organizaçã
o prioriza 
habitação 
para 
famílias 
com mais 
de um 
membro 
empregado 
para a 
organização
.

Organizaçã
o não 
informa, 
mas não há 
indicações 
em vigor

Organizaçã
o 
conscientiz
a todos os 
trabalhador
es 
(especialm
ente os que 
vivem na 
propriedade
) sobre 
seus 
direitos de 
trabalhar 
em outro 
lugar.

Trabalho Infantil e proteção à criança3.3.3
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você e os membros da sua organização não 
empregaram crianças com menos de 15 anos 
de idade ou na menoridade tal como definida 
pela lei local, devendo prevalecer a idade mais 
elevada das duas.

3.3.3.01 M3.3.7 0Há indícios 
disso ser 
comum 
entre os 
membros 
como 
empregado
res ou na 
organização 
como 
empregado
r.

Há 
indicações 
de que isso 
aconteça 
em raras 
ocasiões 
mas a 
organização 
não tomou 
medidas 
OU 
membros 
contratam 
trabalhador
es que vêm 
junto com 
seus filhos 
e trabalham 
sob a 
supervisão 
dos pais.

O auditor 
não 
encontrou 
indicação 
(por meio 
de 
entrevistas 
aos 
trabalhador
es e 
empregado
res, e 
conhecime
nto local) 
que este 
está 
presente 
OU se há 
indicações 
de casos 
raros, a 
organização 
possa 
demonstrar 
que tomou 
medidas.

Há uma 
política 
escrita 
aprovada 
pela 
Assembléia 
Geral e 
levada ao 
conhecime
n to de 
todos os 
membros.  
A política 
assegura a 
provisão de 
educação 
escolar 
segura a 
todas as 
crianças.

= 
CATEGORI 
A 4 E SCI 
que 
controla 
isso no 
nível dos 
membros.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Filhos dos seus membros com menos de 15 
anos de idade apenas prestam ajuda nas 
fazendas dos membros após horário escolar 
ou durante as férias; o trabalho que 
desempenham é apropriado para sua idade e 
condição física, eles são supervisionados e 
orientados pelos pais ou guardiões legais, e 
não trabalham horas longas ou em condições 
perigosas ou abusivas.

3.3.3.02 C3.3.8 0Há 
indicações 
de crianças 
que 
trabalham 
de forma 
não 
permitida 
pelo critério 
como uma 
ocorrência 
comum.

Há 
indicações 
de que, em 
raras 
ocasiões, 
as crianças 
dos 
membros 
realizam 
trabalhos 
não 
adequados 
durante 
horas não 
adequadas 
e a 
organização 
não tomou 
medidas.

O auditor 
não 
encontrou 
indicação 
(por meio 
de 
entrevistas 
aos 
membros, 
observaçõe
s e 
conhecime
nto local) 
que 
trabalhos/h
oras não 
adequadas 
estão 
presentes 
OU 
presente 
em raras 
ocasiões, 
mas a 
organização 
tomou 
medidas.

A 
organização 
tem um 
programa 
de 
sensibilizaç
ão para os 
membros 
que 
identificam 
trabalhos 
adequados.

 = 
CATEGORI
A 4 E SCI 
que 
controla 
isso no 
nível dos 
membros.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você e os membros da sua organização não 
submeteram trabalhadores com menos de 18 
anos de idade a qualquer tipo de trabalho que, 
por sua natureza ou pelas circunstâncias em 
que é realizado, seja passível de comprometer 
sua saúde, segurança, moral ou seu 
comparecimento à escola.

3.3.3.03 C3.3.9 0Há indícios 
de 
trabalhos 
não 
adequados 
comuns 
entre os 
membros.

Há indícios 
de que, em 
raras 
ocasiões, 
as crianças 
dos 
membros 
realizam 
trabalhos 
não-adequa
dos e da 
organização 
não tomou 
nenhuma 
medida.

O auditor 
não 
encontrou 
indicação 
(por meio 
de 
entrevistas 
aos 
membros, 
observaçõe
s e 
conhecime
nto local) 
que 
trabalhos 
não 
adequadas 
estão 
presentes 
OU 
presente 
em raras 
ocasiões 
mas a 
organização 
tomou 
medidas.

 = 
CATEGORI
A 3 E a 
organização 
tem um 
programa 
de 
sensibilizaç
ão para 
membros 
que 
identificam 
trabalho 
adequada.

 = 
CATEGORI
A 4 E SCI 
que 
controla 
isso no 
nível dos 
membros.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Se no ano passado você ou seus membros 
empregaram crianças com menos de 15 anos 
de idade para qualquer tipo de trabalho, ou 
menores de 18 anos de idade para trabalhos 
perigosos e abusivos, você deve se certificar 
de que estas crianças não entrem ou corram o 
risco de entrar em formas ainda piores de 
trabalho, inclusive trabalhos perigosos, 
práticas semelhantes a escravistas, 
recrutamento para conflitos armados, trabalho 
sexual, tráfico para fins de trabalho e/ou 
atividades ilícitas.

3.3.3.04 C3.3.10 1Organizaçã
o não tem 
conhecime
nto da 
situação 
atual das 
crianças 
empregada
s no 
passado 
pela própria 
organização
.

Organizaçã
o não 
tomou 
medidas de 
remediação 
e não tem 
conhecime
nto da 
situação 
atual das 
crianças 
empregada
s no 
passado 
por 
membros.

Organizaçã
o pode 
fornecer 
detalhes de 
todas as 
crianças 
que 
trabalharam 
no passado 
e sua 
situação de 
segurança 
atual.

Organizaçã
o tinha um 
programa 
geral de 
apoio às 
famílias E 
pode 
fornecer 
detalhes de 
todas as 
crianças 
que 
trabalharam 
no passado 
e sua 
situação de 
segurança 
atual.

A 
organização 
desenvolve
u  uma 
diretriz 
corretiva e 
programa 
fundamenta
dos nos 
direitos da 
criança, em 
parceria 
com uma 
organização 
govername
ntal ou 
internacion
al, E seus 
membros 
são 
treinados 
em 
metodologi
a de 
direitos da 
criança.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você e os membros de sua organização 
implementaram mecanismos pertinentes de 
prevenção a fim de evitar que crianças com 
menos de 15 anos de idade sejam 
empregadas para quaisquer trabalhos e que 
crianças com menos de 18 anos de idade 
desempenhem trabalhos perigosos e 
abusivos. (Somente aplicável se você 
identificou o trabalho infantil como um risco 
em sua organização).

3.3.3.05 D3.3.11 3A 
organização 
não 
considerou 
qualquer 
medida.

A 
organização 
tem idéias 
de como 
melhorar 
mas não as 
implemento
u.

A 
organização 
implemento
u algumas 
medidas de 
controle, 
tais como 
manter 
registros a 
nível de 
membros.

A 
organização 
implemento
u algumas 
e medidas 
preventivas 
(como 
investiment
os para 
erradicar as 
causas).

A 
organização 
estabelece
u um 
programa, 
com 
inclusão de 
jovens, na 
comunidad
e, para o 
monitorame
nto e 
remediação 
de trabalho 
infantil.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Qualquer medida que você tenha tomado para 
assegurar a CC 3.3.3.04 supracitada deve 
respeitar o sistema de proteção da Convenção 
das Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança (CDC), que significa:
– que os interesses da criança têm prioridade 
máxima, 
– que os seus direitos de sobrevivência e 
desenvolvimento sejam respeitados, 
– que você os aplique a todas as crianças 
sem discriminação,
– que os pontos de vista da criança sejam 
ouvidos e respeitados, 
– e, em todo o tempo, elas sejam protegidas 
contra violência.

3.3.3.06 C3.3.10 1Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Liberdade de associação e negociação 
coletiva (Aplicável aos trabalhadores. Os 
trabalhadores são empregados 
assalariados, sejam eles permanentes ou 
temporários, migrantes ou locais, 
subcontratados ou diretamente empregados. 
Os trabalhadores incluem todo o pessoal 
contratado, quer trabalhem no campo, em 
locais de processamento, ou na 
administração.)

3.3.4

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

A organização e seus membros asseguram 
que todos os trabalhadores que empregam 
têm total liberdade na escolha da organização 
defensora dos direitos de trabalhador e na 
participação das negociações colectivas sobre 
as suas condições de trabalho.

3.3.4.01 M3.3.12 0Isto não é, 
de forma 
alguma, 
assegurado
.

Existe uma 
declaração 
escrita mas 
que não é 
conhecida 
pelos 
trabalhador
es e não 
está 
implementa
da.

Há uma 
declaração 
escrita 
divulgada 
aos 
trabalhador
es, mesmo 
que alguns 
trabalhador
es não a 
conheçam 
OU não há 
declaração 
escrita mas 
que é 
implementa
da e a 
maioria dos 
trabalhador
es estão 
conscientes
.

Categoria 3 
E todos os 
trabalhador
es estão 
conscientes
.

Categoria 4 
E a 
organização 
ativamente 
encoraja os 
trabalhador
es.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você não tem negou esses direitos na prática 
nos últimos dois anos. Caso houve uma 
oposição a esses direitos, as circunstâncias 
mudaram substancialmente desde então.

3.3.4.02 M3.3.12 0Existem 
indicações 
substanciai
s de 
oposição 
recentes na 
prática (se 
houver 
declaração 
escrita ou 
não), por 
exemplo, 
demissões 
ou 
realocação 
de trabalho 
dos 
dirigentes 
sindicais.

Houve 
indícios 
substanciai
s de 
oposição, 
na prática, 
nos últimos 
2 anos MAS 
as 
condições 
não se 
mudaram 
substancial
mente.

Não há 
indicações 
de 
oposição 
nos últimos 
2 anos OU   
houve  
oposição 
mas as 
condições 
mudaram 
substancial
mente (por 
exemplo, 
mudança 
de diretores 
/ 
administraç
ão, 
membros 
agressivos 
(quando 
aplicável) 
foram 
expulsos, 
declaração 
do sindicato 
independen
te, 
organização 
ativamente 
e   com 

 = 
CATEGORI
A 3 E 
organização
(s) de 
trabalhador
es 
existe(m) e 
há 
negociação 
coletiva em 
vigor.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

sucesso   
informou 
aos 
trabalhador
es sobre a 
nova 
atitude, 
etc.).

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você e os membros de sua organização 
permitem os sindicatos que não têm uma 
base na organização para encontrar os 
trabalhadores e compartilhar informações.

3.3.4.03 C3.3.13 0Organizaçã
o/proprietári
o da 
fazenda não 
permite 
essas 
reuniões.

Organizaçã
o/proprietári
o da 
fazenda 
permite 
essas 
reuniões 
mas 
interfere ao 
estar 
presente / 
enviar 
observador
es / anotar 
as 
presenças / 
ou qualquer 
outra 
medida de 
coação.

Organizaçã
o/proprietári
o da 
fazenda 
permite tais 
reuniões 
fora do 
horário de 
trabalho e 
oferece 
espaço 
para isso.

Organizaçã
o/proprietári
o da 
fazenda 
permite tais 
reuniões e 
oferece 
recursos 
razoáveis 
para isso, 
incluindo 
horas 
remunerad
as.

Organizaçã
o/proprietári
o da 
fazenda 
ativamente 
encoraja 
trabalhador
es a se 
reunirem e 
oferece 
recursos 
razoáveis 
para isso, 
incluindo 
horas 
remunerad
as.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você e os membros de sua organização não 
interferem nas reuniões dos trabalhadores.

3.3.4.04 C3.3.13 0Não 
interfere 
ativamente.

Estão 
presentes 
durante as 
reuniões, 
mas não 
interfere 
ativamente.

Estão 
presentes 
durante as 
reuniões a 
pedido dos 
trabalhador
es e não 
interfere OU 
não estão 
presentes.

Não estão 
presentes e 
proporciona
m um 
ambiente 
propício 
para as 
reuniões.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você e os membros de sua organização 
asseguram que não há discriminação contra 
os trabalhadores e seus representantes por 
se organizar, se juntar (ou não) a uma 
organização de trabalhadores ou por participar 
em atividades jurídicas da organização 
operária.

3.3.4.05 C3.3.14 0Há 
discriminaç
ão e a 
organização
/proprietário 
da fazenda 
não 
cumprem 
com a 
exigência 
padrão 
3.3.1.

Há 
discriminaç
ão por 
gerentes 
intermediári
os e a 
organização 
/ 
proprietário 
da fazenda 
não 
controle 
isso 
efetivament
e.

Houve 
casos de 
discriminaç
ão por 
gerentes 
intermediári
os, mas a 
organização 
/ 
proprietário 
da fazenda 
tomou 
medidas 
bem-sucedi
das.

Não há 
casos de 
qualquer 
tipo de 
discriminaç
ão.

Organizaçã
o / 
proprietário 
da fazenda 
tem um 
programa 
de 
treinamento 
/ 
sensibilizaç
ão dos 
gerentes 
intermediári
os para 
prevenir a 
discriminaç
ão E não há 
casos de 
qualquer 
tipo de 
discriminaç
ão.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

O órgão de certificação é informado quando o 
representante de um trabalhador é demitido, 
incluindo o motivo para demissão.

3.3.4.06 C3.3.14 0Organizaçã
o não pode 
explicar as 
razões para 
demissões 
e auditor 
encontra 
indícios de 
discriminaç
ão.

Organizaçã
o não pode 
explicar as 
razões para 
demissões.

Aviso foi 
enviado em 
tempo 
devido pela 
organização 
OU não 
houve 
demissões 
e 
organização 
está ciente 
desse 
requisito.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Deve haver registros de todos os contratos 
encerrados com indicação do motivo da 
rescisão e se o trabalhador era membro de 
um sindicato ou organização de trabalhadores.

3.3.4.07 C3.3.14 0Não há 
registros e 
há 
indicações 
de 
discriminaç
ão.

Não há 
registros ou 
eles são 
incompleto
s (por 
exemplo, 
não é 
indicado se 
o 
trabalhador 
é membro 
do sindicato 
ou CT).

Organizaçã
o mantém 
registros 
completos 
para 
trabalhador
es próprios 
e torna os 
produtores 
individuais 
cientes 
desse 
requisito 
(se 
aplicável).

Organizaçã
o mantém 
registros 
completos 
para 
trabalhador
es próprios 
e de 
produtores 
individuais 
(se 
aplicável).

Organizaçã
o mantém 
registros 
completos 
para 
trabalhador
es próprios 
e de 
produtores 
individuais 
(se 
aplicável) e 
os 
representan
tes dos 
trabalhador
es os 
assinam.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável apenas a organizações e/ou 
membros específicos com mais de 20 
trabalhadores que estão presentes um mês 
ou mais no decorrer do ano, ou menos 
trabalhadores caso a lei local tenha definido 
um número menor) Se não houver sindicato 
reconhecido e atuante na sua região, você 
incentiva os trabalhadores a eleger 
democraticamente uma organização de 
trabalhadores para negociar com você para 
defender os interesses deles.

3.3.4.08 D3.3.15 3Organizaçã
o opôs a 
criação de 
uma 
organização 
de 
trabalhador
es, que 
incorre em 
não 
conformida
de com o 
requisito 
3.3.12.

Organizaçã
o não 
tomou 
qualquer 
medida 
para 
incentivar 
os 
trabalhador
es.

Organizaçã
o tomou 
medidas 
básicas 
para 
encorajar 
os 
trabalhador
es 
(forneceu 
informaçõe
s, facilitou 
contatos, 
sensibilizou
, etc.).

Organizaçã
o 
organizou/fo
rneceu 
treinamento
s 
independen
tes OU uma 
organização 
de 
trabalhador
es é eleita.

Organizaçã
o 
organizou/fo
rneceu 
treinamento
s 
independen
tes E uma 
organização 
de 
trabalhador
es é eleita.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável apenas a organizações e/ou 
membros com mais de 20 trabalhadores que 
estão presentes um mês ou mais no decorrer 
do ano, ou menos trabalhadores caso a lei 
local tenha definido um número menor) Você 
proporciona treinamento aos trabalhadores 
durante o horário de trabalho remunerado para 
melhorar a participação e representação 
destes.

3.3.4.09 D3.3.16 6Treinament
o não foi 
oferecido.

Treinament
o foi 
oferecido 
mas não 
durante as 
horas de 
trabalho 
remunerad
o.

Pelo menos 
um 
treinamento 
foi fornecido 
dentro do 
as horas de 
trabalho 
remunerad
o e o 
conteúdo 
está 
correto.

 = 
CATEGORI
A 3 E há um 
plano de 
formação 
contínua.

 = 
CATEGORI
A 4 E 
trabalhador
es são 
consultado
s sobre os 
temas a 
serem 
abordados.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Condições de emprego (Aplicável aos 
trabalhadores. Os trabalhadores são 
empregados assalariados, sejam eles 
permanentes ou temporários, migrantes ou 
locais, subcontratados ou diretamente 
empregados. Os trabalhadores incluem todo 
o pessoal contratado, quer trabalhem no 
campo, em locais de processamento, ou na 
administração.)

3.3.5

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável apenas a organizações e/ou 
membros com mais de 20 trabalhadores que 
estão presentes um mês ou mais no decorrer 
do ano, ou menos trabalhadores caso a lei 
local tenha definido um número menor e às 
instalações de processamento da organização 
qualquer que seja a sua dimensão) Você 
define os salários dos trabalhadores de 
acordo com os regulamentos do ANC nos 
locais onde estes existirem ou de acordo com 
o salário médio da região ou salário mínimo 
oficial, o que for maior.

3.3.5.01 M3.3.17 0Salários < 
mínimos 
legais ou 
regulament
ações ANC 
OU é 
impossível 
calcular os 
salários de 
referência.

Salários ≥ 
mínimos 
legais ou 
regulament
ações ANC 
mas < que 
a média 
regional 
(evidência 
da média 
regional 
deve 
existir).

Salários ≥ 
mínimos 
legais, ANC 
ou média 
regional.

 = 
CATEGORI
A 3 E todas 
as 
disposiçõe
s legais e 
benefícios 
acordados 
são 
respeitados 
por todos 
os 
trabalhador
es.

Página120 de 197

www.flocert.net



NSF Checklist SPO 7.15 PT-PT 05 Jul 2017

Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável apenas a organizações e/ou 
membros com mais de 20 trabalhadores que 
estão presentes um mês ou mais no decorrer 
do ano, ou menos trabalhadores caso a lei 
local tenha definido um número menor) Você 
especificou os salários das funções de todos 
os empregados.

3.3.5.02 C3.3.17 0Os salários 
são 
arbitrários e 
há 
indicações 
de 
discriminaç
ão.

Trabalhador
es 
entrevistado
s não 
sabem 
aproximada
mente 
quanto vão 
receber.

Organizaçã
o informa 
verbalment
e OU 
refere-se as 
fontes 
externas de 
informação 
(ANC, 
regulament
ações 
legais) E 
todos os 
trabalhador
es 
entrevistado
s sabem 
aproximada
mente 
quanto vão 
receber.

Categorias 
salariais 
(incluindo 
todos os 
benefícios 
adicionais) 
são 
especificad
os por 
escrito E 
todos os 
trabalhador
es 
entrevistado
s sabem 
aproximada
mente 
quanto vão 
receber.

Categorias 
salariais 
(incluindo 
todos os 
benefícios 
adicionais) 
são 
especificad
os por 
escrito e 
conhecidas 
por todos 
os 
trabalhador
es de uma 
forma fácil 
de 
entender.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável apenas a organizações e/ou 
membros com mais de 20 trabalhadores que 
estão presentes um mês ou mais no decorrer 
do ano, ou menos trabalhadores caso a lei 
local tenha definido um número menor, e 
instalações de processamento próprias de 
qualquer tamanho) Em relação ao trabalho 
com base na produção, em quotas e por 
unidade produzida, durante o horário normal 
de expediente, você paga o salário mínimo 
proporcional ou o valor médio do respectivo 
setor comercial, o que for maior.

3.3.5.03 M3.3.18 0Em média, 
trabalhador
es por 
empreitada 
recebem < 
80% do 
salário 
equivalente 
na média 
mensal OU 
é 
impossível 
estimar os 
ganhos dos 
trabalhador
es por 
empreitada.

Em média, 
trabalhador
es por 
empreitada 
recebem 
99-80% do 
salário 
equivalente 
na média 
mensal.

Em média, 
trabalhador
es por 
empreitada 
recebem no 
mínimo o 
salário 
equivalente 
na média 
mensal.

Em média, 
trabalhador
es por 
empreitada 
recebem no 
mínimo o 
salário 
equivalente 
a diária.

Em média, 
trabalhador
es por 
empreitada 
recebem no 
mínimo o 
salário 
equivalente 
por horas 
trabalhadas 
diariamente
.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável apenas a organizações e/ou 
membros com mais de 20 trabalhadores que 
estão presentes um mês ou mais no decorrer 
do ano, ou menos trabalhadores caso a lei 
local tenha definido um número menor) Você 
não utiliza o emprego por produção, quotas e 
por unidade produzida como meio de evitar 
contratos com prazo fixo determinado.

3.3.5.04 C3.3.18 0Trabalho 
por 
empreitada 
é a principal 
forma de 
emprego, 
claramente 
usado para 
evitar 
contratos 
permanente
s e 
obrigações 
legais.

Há pouco 
trabalho por 
empreitada, 
mas é 
usado para 
evitar 
contratos 
permanente
s e 
obrigações 
legais.

Não há 
trabalho por 
empreitada 
ou os 
trabalhador
es em 
causa 
preferem 
este tipo de 
emprego.

  = 
CATEGORI
A 3 E 
alguns 
benefícios 
são pagos 
aos 
trabalhador
es 
empregado
s por 
empreitada.

 = 
CATEGORI
A 4 E todos 
os 
benefícios 
legais são 
pagos de 
acordo com 
um 
emprego 
permanente
.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável apenas a organizações e/ou 
membros com mais de 20 trabalhadores que 
estão presentes um mês ou mais no decorrer 
do ano, ou menos trabalhadores caso a lei 
local tenha definido um número menor) O valor 
do pagamento para o trabalho com base na 
produção, quotas e por unidade produzida é 
calculado de forma transparente e os 
trabalhadores e organizações de 
trabalhadores são informados sobre o 
assunto. Os trabalhadores concordam que 
este valor é justo.

3.3.5.05 C3.3.18 0Não há 
taxas fixas 
OU o 
cálculo é 
propositalm
ente 
obscuro.

Trabalhador
es 
entrevistado
s não são 
capazes de 
calcular 
aproximada
mente o 
quanto eles 
vão receber.

Organizaçã
o informa 
verbalment
e E todos 
os 
trabalhador
es 
entrevistado
s são 
capazes de 
calcular 
aproximada
mente o 
quanto eles 
vão receber.

Taxas 
(incluindo 
todos os 
detalhes) 
são 
especificad
os por 
escrito E 
todos os 
trabalhador
es 
entrevistado
s são 
capazes de 
calcular 
aproximada
mente o 
quanto eles 
vão receber 
e eles 
concordam 
que isso é 
justo.

Taxas e 
uma 
explicação 
do método 
utilizado 
para chegar 
a essa taxa 
são 
especificad
as por 
escrito e 
conhecido 
por todos 
os 
trabalhador
es de forma 
que seja de 
fácil 
entendimen
to e 
trabalhador
es 
concordam 
que isso é 
justo.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável apenas a organizações e/ou 
membros com mais de 20 trabalhadores que 
estão presentes um mês ou mais no decorrer 
do ano, ou menos trabalhadores caso a lei 
local tenha definido um número menor) Você 
efetua os pagamentos em intervalos regulares 
programados de conhecimento dos 
trabalhadores.

3.3.5.06 C3.3.19 0O 
pagamento 
é 
constantem
ente adiado 
para além 
dos 
períodos 
acordados 
OU 
pagamento
s estão 
pendentes 
há mais de 
um mês.

O 
pagamento 
é feito após 
2 semanas 
do final do 
período de 
trabalho OU 
em geral é 
pago muito 
irregularme
nte.

O 
pagamento 
é feito 
dentro de 
uma 
semana do 
final do 
período de 
trabalho, 
apesar de 
ocasionalm
ente 
acontecere
m atrasos.

O 
pagamento 
é 
geralmente 
feito no 
mesmo dia 
em que o 
período de 
trabalho 
termina, 
apesar de 
ocasionalm
ente 
acontecere
m atrasos.

O 
pagamento 
é sempre 
feito no 
mesmo dia 
em que 
período de 
trabalho 
termina ou 
antes.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável apenas a organizações e/ou 
membros com mais de 20 trabalhadores que 
estão presentes um mês ou mais no decorrer 
do ano, ou menos trabalhadores caso a lei 
local tenha definido um número menor) 
Comprovantes de pagamentos são fornecidos 
aos trabalhadores.

3.3.5.07 C3.3.19 0A 
organização 
não é capaz 
de fornecer 
qualquer 
informação 
sobre os 
salários.

A folha de 
pagamento 
da 
organização 
é mal 
documenta
da E 
trabalhador
es não 
conseguem 
obter 
informaçõe
s 
completas 
(por 
exemplo, 
não 
conseguem 
saber o 
pagamento 
de horas 
extras ou 
deduções).

Trabalhador
es recebem 
um 
comprovant
e de 
pagamento 
físico com 
informaçõe
s 
completas 
juntamente 
com cada 
pagamento.

Trabalhador
es recebem 
um 
comprovant
e de 
pagamento 
físico 
juntamente 
com cada 
pagamento 
e um 
comprovant
e 
consolidad
o a cada 
ano.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável apenas a organizações e/ou 
membros com mais de 20 trabalhadores que 
estão presentes um mês ou mais no decorrer 
do ano, ou menos trabalhadores caso a lei 
local tenha definido um número menor) O 
pagamento é feito em moeda corrente; 
somente quando o trabalhador concordar 
explicitamente, o pagamento pode ser feito em 
espécie.

3.3.5.08 C3.3.19 0Pagamento
s são feitos 
em espécie 
e o 
trabalhador 
não 
concordou 
com isso.

Pagamento
s são 
parcialment
e feitos em 
espécie e o 
trabalhador 
não 
concordou 
com isso.

O 
pagamento 
é feito na 
forma 
escolhida 
pela 
organização
, mas em 
moeda 
corrente 
(transferênc
ia bancária, 
cheque, 
dinheiro, 
etc.) OU de 
outra forma 
acordada 
pelos 
trabalhador
es.

O 
pagamento 
é feito na 
forma 
escolhida 
pela 
organização 
da forma 
com menos 
custos/risco
s para os 
trabalhador
es.

O 
pagamento 
é feito na 
forma 
escolhida 
pelos 
trabalhador
es mas 
quando o 
pagamento 
é feito em 
dinheiro a 
organização 
tomou 
medidas 
para 
prevenir 
assaltos.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável apenas a organizações e/ou 
membros com mais de 20 trabalhadores que 
estão presentes um mês ou mais no decorrer 
do ano, ou menos trabalhadores caso a lei 
local tenha definido um número menor) Você 
define as licenças-maternidade, provisões de 
previdência social e benefícios não 
obrigatórios de acordo com as leis do país ou 
de acordo com os regulamentos do ANC, 
quando estes existirem, ou de acordo com o 
acordo assinado entre a organização dos 
trabalhadores e o empregador, o que for mais 
favorável para o trabalhador.

3.3.5.09 D3.3.20 6A 
organização 
não paga 
provisões 
legais de 
previdência 
social, 
portanto, 
deixa os 
trabalhador
es 
descoberto
s em caso 
de faltas 
por doença, 
invalidez e 
acidente 
OU é 
impossível 
calcular / 
identificar 
esses 
benefícios.

A 
organização 
está 
atrasada no 
pagamento 
das 
provisões 
legais de 
previdência 
social OU 
não declara 
os salários 
completos, 
portanto, 
deixa os 
trabalhador
es 
parcialment
e 
descoberto
s em caso 
de faltas 
por doença, 
invalidez e 
acidente.

A 
organização 
cumpre 
todas as 
disposiçõe
s 
legais/acor
dadas.

A 
organização 
cumpre 
todas as 
disposiçõe
s 
legais/acor
dadas E 
tem um 
plano para 
aumentá-la
s 
gradualmen
te.

A 
organização 
complemen
ta 
benefícios 
além 
disposiçõe
s 
legais/acor
dadas.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável apenas a organizações e/ou 
membros específicos com mais de 20 
trabalhadores que estão presentes um mês 
ou mais no decorrer do ano, ou menos 
trabalhadores caso a lei local tenha definido 
um número menor) Você apresentou contrato 
de trabalho por escrito juridicamente 
vinculativo a todos os trabalhadores 
permanentes.

3.3.5.10 D3.3.21 3Trabalhador
es 
permanente
s não são 
legalmente 
contratados
.

Trabalhador
es 
permanente
s não têm 
contratos 
assinado 
OU estes 
não 
cumprem 
com a 
legislação 
trabalhista 
OU o aviso 
prévio é 
mais longo 
para o 
trabalhador.

Trabalhador
es 
permanente
s têm 
contratos 
assinado 
que 
incluem no 
mínimo o 
título da 
posição, 
salários, 
horas de 
trabalho e 
períodos de 
aviso prévio 
idênticos e 
que 
cumpram 
com a 
legislação 
trabalhista.

Trabalhador
es 
permanente
s têm 
contratos 
assinado 
que 
incluem o 
título da 
posição, 
salários e 
outros 
benefícios, 
horas de 
trabalho, 
descanso e 
intervalos 
para 
almoço, 
compensaç
ão por hora 
extra, férias 
e períodos 
de aviso 
prévio 
idênticos e 
que 
cumpram 
com a 
legislação 
trabalhista.

 = 
CATEGORI
A 4 E 
contratos 
são 
verbalment
e 
explicados 
e em uma 
língua 
compreendi
da pelo 
trabalhador.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável apenas a organizações e/ou 
membros com mais de 20 trabalhadores que 
estão presentes um mês ou mais no decorrer 
do ano, ou menos trabalhadores caso a lei 
local tenha definido um número menor) Você 
forneceu ao trabalhador uma cópia do contrato 
assinado.

3.3.5.11 D3.3.22 3Nenhum 
contrato 
fornecido 
ou não 
existem 
contratos.

Fornecidos 
apenas 
para alguns 
trabalhador
es.

Fornecidos 
por escrito 
para todos 
os 
trabalhador
es 
permanente
s.

Fornecidos 
por escrito 
para todos 
os 
trabalhador
es 
permanente
s E 
verbalment
e 
explicados.

 = 
CATEGORI
A 4 E há 
contratos 
escritos 
para 
trabalhador
es 
temporários
.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável apenas a organizações e/ou 
membros com mais de 20 trabalhadores que 
estão presentes um mês ou mais no decorrer 
do ano, ou menos trabalhadores caso a lei 
local tenha definido um número menor) Você 
está aumentando gradativamente os salários 
para ficar acima do valor médio da região e do 
salário mínimo oficial.

3.3.5.12 D3.3.23 3Organizaçã
o paga 
abaixo do 
mínimo 
oficial OU 
paga 
substancial
mente 
abaixo da 
média 
regional e 
não prevê 
qualquer 
aumento.

Organizaçã
o paga 
abaixo da 
média 
regional 
para a 
maioria das 
posições e 
não tem um 
plano para 
aumentos.

Organizaçã
o paga 
abaixo da 
média 
regional 
para a 
maioria das 
posições 
mas tem 
um plano 
detalhado 
para os 
aumentos.

Organizaçã
o paga a 
média 
regional 
para a 
maioria das 
posições 
mas tem 
um plano 
detalhado 
para os 
aumentos.

Organizaçã
o já paga 
substancial
mente 
acima da 
média 
regional em 
todas as 
posições.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável apenas a organizações e/ou 
membros com mais de 20 trabalhadores 
permanentes ou de temporada/temporários 
que estão presentes um mês ou mais no 
decorrer do ano, ou menos trabalhadores 
caso a lei local tenha definido um número 
menor) Quando possível, você passa todos os 
trabalhos regulares aos trabalhadores 
permanentes.

3.3.5.13 D3.3.24 3Trabalhador
es que 
devem 
realizar 
tarefas 
durante 
todo o ano 
são 
demitidos a 
fim de não 
emitir 
contratos 
permanente
s OU as 
tarefas são 
artificialmen
te divididas 
para emitir 
contratos 
temporários 
a pessoas 
diferentes.

Trabalhador
es 
executam 
tarefas 
durante 
todo o ano 
são 
subcontrata
do OU têm 
contratos 
temporários 
mais 
longos do 
que o 
permitido 
na 
legislação 
nacional.

Todos os 
trabalhador
es que 
executam 
tarefas o 
ano todo 
têm 
contratos 
limitados 
consecutivo
s conforme 
permitido 
na 
legislação 
nacional e, 
posteriorme
nte emitem 
contratos 
permanente
s/ilimitado.

Todos os 
trabalhador
es que 
executam 
tarefas o 
ano todo 
têm 
contratos 
permanente
s/ilimitado.

Todos os 
trabalhador
es que 
executam 
tarefas o 
ano todo 
têm 
contratos 
permanente
s/ilimitado e 
trabalhador
es que 
executam 
trabalho 
sazonal têm 
contratos 
ilimitado 
descontinu
ados (se 
existirem) 
ou 
compromis
sos 
semelhante
s por parte 
da 
organização
.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável apenas a organizações e/ou 
membros com mais de 20 trabalhadores que 
estão presentes um mês ou mais no decorrer 
do ano, ou menos trabalhadores caso a lei 
local tenha definido um número menor) Você 
proporciona aos trabalhadores migrantes, de 
temporada e permanentes benefícios e 
condições de trabalho iguais ou semelhantes 
para o mesmo trabalho realizado.

3.3.5.14 D3.3.25 6Benefícios 
e condições 
não são 
equivalente
s e a 
organização 
não 
planejou 
como 
elevá-los a 
níveis 
equivalente
s.

Benefícios 
e condições 
não são 
equivalente
s E a 
organização 
planejou 
como 
elevá-los a 
níveis 
equivalente
s MAS 
ainda não 
implemento
u o plano.

Salários, 
dias de 
descanso 
remunerad
o, cobertura 
para 
doença/inva
lidez são os 
mesmos ou 
equivalente
s.

 = 
CATEGORI
A 3 E 
licença de 
maternidad
e, pensão e 
benefícios 
não-obrigat
ório são os 
mesmos ou 
equivalente
s.

 = 
CATEGORI
A 4 E os 
trabalhador
es foram 
consultado
s sobre 
como 
escolher os 
benefícios 
equivalente
s, quando 
necessário.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Somente aplicável a organizações e/ou 
membros com mais de 20 trabalhadores que 
estejam presentes durante um mês ou mais 
no decorrer de um ano, ou com menos 
trabalhadores em que a lei local tenha definido 
um número menor). Se você ou seus 
membros empregam trabalhadores migrantes 
ou sazonais por meio de uma agência de 
contratação ou de uma pessoa, você 
implementou medidas eficazes para 
assegurar que suas contratações e condições 
de trabalho também cumpram com o Critério.

3.3.5.15 C3.3.26 0Medidas 
não foram 
implementa
das, e 
contratação 
e condições 
de trabalho 
não se 
encontram 
em linha 
com o 
critério.

Foram 
implementa
das 
medidas 
básicas, 
porém elas 
não são 
cumpridas 
todo o 
tempo.

Foram 
implementa
das 
medidas, e 
contratação 
e condições 
de trabalho 
encontram-
se em linha 
com o 
critério.

CATEGORI
A 3 E 
trabalhador
es 
entrevistado
s declaram 
que são 
sempre 
cumpridas 
e aderidas.

CATEGORI
A 4 E 
trabalhador
es 
entrevistado
s declaram 
que estas 
são sempre 
cumpridas 
e aderidas, 
e 
monitorame
nto é 
realizado 
com 
regularidad
e.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Saúde e segurança do trabalho (Aplicável 
aos trabalhadores. Os trabalhadores são 
empregados assalariados, sejam eles 
permanentes ou temporários, migrantes ou 
locais, subcontratados ou diretamente 
empregados. Os trabalhadores incluem todo 
o pessoal contratado, quer trabalhem no 
campo, em locais de processamento, ou na 
administração.)

3.3.6
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável apenas a organizações e/ou 
membros com mais de 20 trabalhadores que 
estão presentes um mês ou mais no decorrer 
do ano, ou menos trabalhadores caso a lei 
local tenha definido um número menor e 
instalações próprias de processamento de 
qualquer tamanho) Você e seus membros 
tornaram seguros os processos de trabalho, 
locais de trabalho, máquinas e equipamentos 
no seu local de produção.

3.3.6.01 M3.3.27 0Locais de 
trabalho, 
máquinas e 
equipament
os 
representa
m perigos 
potenciais 
importantes 
para os 
trabalhador
es OU 
acontecera
m 
acidentes 
fatais ou 
graves sem 
que a 
organização 
tomasse 
qualquer 
medida.

Locais de 
trabalho 
fechados 
não estão 
equipados 
contra 
riscos de 
incêndio 
OU saídas 
de 
emergência 
não são 
mantidas 
livres de 
obstruções 
OU 
máquinas 
são 
perigosos 
para operar 
OU o 
auditor 
pôde 
encontrar 
outros 
riscos 
importantes
.

Todas as 
máquinas 
têm 
dispositivos 
de 
segurança 
adequados 
e há, no 
mínimo, 
saídas de 
incêndio e 
equipament
os de 
combate a 
incêndio 
em locais 
de trabalho 
fechados E 
o auditor 
não pôde 
encontrar 
qualquer 
risco 
importante.

 = 
CATEGORI
A 3 E a 
organização 
está ciente 
da 
regulament
ação 
nacional 
sobre 
saúde e 
segurança 
e comprova 
de 
conformida
de.

A 
organização 
está ciente 
da 
regulament
ação 
nacional 
sobre 
saúde e 
segurança 
e comprova 
a 
conformida
de E a 
organização 
já está em 
conformida
de com 
todos os 
CC de 
saúde e 
segurança 
abaixo.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Apenas aplicável a organizações e/ou 
membros com mais de 20 trabalhadores que 
estejam presentes durante um mês ou mais 
no decorrer de um ano; ou com menos 
trabalhadores, em que a lei local tenha 
definido um número menor, e com instalações 
próprias, de qualquer tamanho, para 
processamento). Crianças com menos de 18 
anos, gestantes ou lactantes, pessoas com 
deficiência mental, pessoas com doenças 
crônicas, hepáticas ou renais; e pessoas com 
doenças respiratórias não realizam qualquer 
trabalho potencialmente perigoso, tal como a 
aplicação de pesticidas.

3.3.6.02 M3.3.28 0A 
organização 
contrata 
essas 
pessoas 
para 
trabalhos 
inseguros.

Há 
indicações 
de 
membros 
que 
contratam 
essas 
pessoas 
para 
trabalhos 
inseguros   
em raras 
ocasiões 
mas a 
organização 
não tomou 
medidas.

A 
organização 
não tem um 
sistema 
mas está 
ciente 
dessa regra 
e auditor 
não 
encontrou 
indícios de 
que isso 
aconteça 
OU 
acontece 
em raras 
ocasiões, 
mas a 
organização 
tomou 
medidas.

A 
organização 
tem um 
sistema 
interno para 
identificar 
trabalhos 
perigosos e 
identificar 
essas 
pessoas E 
um 
programa 
de 
sensibilizaç
ão para os 
membros.

Infrações e 
incidências 
no nível de 
membros 
são 
registradas 
e 
sancionada
s como 
parte de um 
Sistema de 
Controle 
Interno.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável apenas a organizações e/ou 
membros com mais de 20 trabalhadores que 
estão presentes um mês ou mais no decorrer 
do ano, ou menos trabalhadores caso a lei 
local tenha definido um número menor) No 
caso de uma mudança de trabalho ser 
necessária para cumprir com requisito 
3.3.6.02, você e seus membros garantem um 
trabalho alternativo para seus funcionários.

3.3.6.03 C3.3.29 0Trabalhador
es 
demitidos 
pela 
organização 
por esse 
motivo sem 
garantia de 
uma nova 
posição em 
outros 
lugares ou 
compensaç
ão.

A 
organização 
garantiu   
uma nova 
posição em 
outro lugar 
OU 
ofereceu 
compensaç
ão para 
cada família 
(bolsas de 
estudo, 
emprego de 
um 
membro 
adulto 
saudável da 
família, 
etc.).

A 
organização 
ofereceu 
uma nova 
posição na 
organização
.

A 
organização 
ofereceu 
uma nova 
posição na 
organização 
com os 
mesmos 
benefícios 
salariais e 
condições.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável apenas a organizações e/ou 
membros com mais de 20 trabalhadores que 
estão presentes um mês ou mais no decorrer 
do ano, ou menos trabalhadores caso a lei 
local tenha definido um número menor) Você e 
seus membros têm caixas de primeiros 
socorros e equipamentos acessíveis e um 
número suficiente de pessoas treinadas em 
primeiros socorros no local de trabalho em 
todos os momentos.

3.3.6.04 C3.3.30 0Nenhum kit 
OU nenhum 
treinamento 
em 
primeiros 
socorros.

Kit 
insuficiente
mente 
equipados 
OU nenhum 
treinamento 
de 
reciclagem 
em 
primeiros 
socorros 
nos últimos 
3 anos.

Kit 
acessíveis 
e 
equipados 
no local de 
trabalho 
central E 
pessoas 
suficientes 
treinadas 
(uma 
pessoa 
para 30 
trabalhador
es ou 
menos).

Kits 
acessíveis 
e 
equipados 
em todos 
os locais de 
trabalho, 
inclui kits 
móveis 
para o 
campo E no 
mínimo 
uma 
pessoa 
treinada em 
todos os 
locais de 
trabalho.

 = 
CATEGORI
A 4 E 
cursos de 
reciclagem 
anual sobre 
primeiros 
socorros.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável apenas a organizações e/ou 
membros com mais de 20 trabalhadores que 
estão presentes um mês ou mais no decorrer 
do ano, ou menos trabalhadores caso a lei 
local tenha definido um número menor) Você e 
seus membros fornecem água potável limpa, 
banheiros limpos com instalações para lavar 
as mãos por perto e chuveiros limpos 
(chuveiros apenas para trabalhadores que 
lidam com pesticidas).

3.3.6.05 C3.3.31 0Nenhuma 
água na 
operação 
OU a água 
não é 
gratuita 
para os 
trabalhador
es OU não 
há como 
diferenciar 
água 
potável de 
não potável.

Sem 
instalações 
para 
lavagem 
das mãos 
OU as 
instalações 
para lavar 
as mãos 
estão 
distantes 
dos 
banheiros 
ou locais 
para 
alimentaçã
o como 
conseqüên
cia não são 
utilizados 
OU não há 
sabão 
disponível.

Água 
potável em 
local central 
E no 
mínimo 
uma 
instalação 
para 
lavagem 
das mãos a 
curta 
distância 
dos 
banheiros e 
locais para 
alimentaçã
o (assim 
trabalhador
es a 
utilizam).

Água 
potável 
acessível 
em todos 
os locais de 
trabalho 
exceto 
campo E no 
mínimo 
uma 
instalação 
para 
lavagem 
das mãos a 
curta 
distância 
dos 
banheiros e 
locais para 
alimentaçã
o (assim 
trabalhador
es a 
utilizam).

Água 
potável 
acessível 
em todos 
os locais de 
trabalho e 
levada pela 
organização 
ao campo E 
instalações 
para 
lavagem 
das mãos 
no mesmo 
local que 
banheiros e 
locais para 
alimentaçã
o.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável apenas a organizações e/ou 
membros com mais de 20 trabalhadores que 
estão presentes um mês ou mais no decorrer 
do ano, ou menos trabalhadores caso a lei 
local tenha definido um número menor) Os 
chuveiros e banheiros para homens e 
mulheres são separados, sendo o número 
proporcional ao número de trabalhadores.

3.3.6.06 C3.3.31 0Sem 
banheiro na 
operação.

Banheiros 
não são 
higiênicos 
OU não 
abastecido
s OU não 
existem 
chuveiros e 
os 
trabalhador
es estão 
em contato 
com 
produtos 
químicos.

Banheiros 
abastecido 
e limpos (+ 
chuveiros 
se 
aplicável) 
na 
proporção 
20:1, que 
podem ser 
trancados.

Banheiros 
limpos, 
separados 
e 
abastecido
s (+ 
chuveiros 
se 
aplicável) 
na 
proporção 
20:1, que 
podem ser 
trancados.

Banheiros 
limpos, 
separados 
e 
abastecido
s com 
lixeiras (+ 
chuveiros 
se 
aplicável) 
na 
proporção 
20:1, que 
podem ser 
trancados.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável apenas a organizações e/ou 
membros com mais de 20 trabalhadores que 
estão presentes um mês ou mais no decorrer 
do ano, ou menos trabalhadores caso a lei 
local tenha definido um número menor) Você e 
seus membros cuidam para que os 
trabalhadores nomeiem um representante que 
conheça as questões de saúde e segurança.

3.3.6.07 D3.3.32 3Não 
indicado.

Indicado, 
mas não 
executa 
atividades.

Indicado E 
que 
reúne-se 
com a 
gerência a 
respeito de 
questões 
de saúde e 
segurança.

 = 
CATEGORI
A 3 E 
recebe 
treinamento 
para 
melhorar 
suas 
habilidades
.

 = 
CATEGORI
A 4 E 
participa do 
desenvolvi
mento de 
uma 
Política de 
S&S.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável apenas a organizações e/ou 
membros com mais de 20 trabalhadores que 
estão presentes um mês ou mais no decorrer 
do ano, ou menos trabalhadores caso a lei 
local tenha definido um número menor) Você e 
seus membros treinaram os trabalhadores 
que realizam trabalhos perigosos a respeito 
dos riscos em relação à saúde e ao meio 
ambiente em virtude deste trabalho.

3.3.6.08 C3.3.33 3Não há 
informaçõe
s ativas 
para os 
trabalhador
es que 
realizam 
trabalhos 
perigosos.

Houve 
treinamento 
mas não 
disponível 
para todos 
os 
trabalhador
es que 
executam 
trabalhos 
perigosos.

Houve 
treinamento 
de 
trabalhador
es que 
realizam 
outros 
trabalhos 
perigosos, 
com foco 
em 
medidas 
preventivas.

 = 
CATEGORI
A 3 E há um 
plano de 
treinamento 
regular 
completo 
para 
trabalhador
es que 
executam 
trabalhos 
perigosos.

Como 
resultado 
do 
treinamento
, todos os 
trabalhador
es 
entrevistado
s que 
realizam 
trabalhos 
perigosos 
estão 
cientes dos 
riscos e 
sabem 
como 
evitá-los.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável apenas a organizações e/ou 
membros com mais de 20 trabalhadores que 
estão presentes um mês ou mais no decorrer 
do ano, ou menos trabalhadores caso a lei 
local tenha definido um número menor) 
Trabalhadores foram treinados sobre o que 
fazer em caso de um acidente (Somente 
aplicável a trabalhos perigosos que não estão 
relacionados à manipulação e aplicação de 
pesticidas).

3.3.6.09 C3.3.33 3Não há 
informaçõe
s ativas 
para os 
trabalhador
es que 
realizam 
trabalhos 
perigosos.

Houve 
treinamento 
mas não 
disponível 
para todos 
os 
trabalhador
es que 
executam 
trabalhos 
perigosos.

Houve 
treinamento 
de 
trabalhador
es que 
realizam 
outros 
trabalhos 
perigosos, 
com foco 
em como 
agir em 
casos de 
emergência
s.

 = 
CATEGORI
A 3 E há um 
plano de 
treinamento 
regular 
completo 
para 
trabalhador
es que 
executam 
trabalhos 
perigosos.

Como 
resultado 
do 
treinamento
, todos os 
trabalhador
es 
entrevistado
s que 
realizam 
trabalhos 
perigosos 
sabem 
como agir 
em caso de 
emergência
s.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável apenas a organizações e/ou 
membros com mais de 20 trabalhadores que 
estão presentes um mês ou mais no decorrer 
do ano, ou menos trabalhadores caso a lei 
local tenha definido um número menor) 
Quando você realiza trabalhos perigosos, você 
e seus membros apresentam todas as 
informações, instruções de segurança, 
intervalos de reentrada e recomendações de 
higiene de forma clara e em lugar visível no 
local de trabalho nas línguas locais e com 
pictogramas.

3.3.6.10 C3.3.34 3Não há 
informaçõe
s de 
segurança 
disponíveis.

Há 
informaçõe
s de 
segurança 
disponíveis, 
mas não 
compreendi
das por 
todos os 
trabalhador
es.

Sinalização 
de 
segurança 
na língua 
local ou em 
pictograma
s são 
afixados em 
todas as 
áreas.

Sinalização 
de 
segurança 
na língua 
local ou em 
pictograma
s são 
afixados em 
todas as 
áreas E 
verbalment
e 
explicadas.

Sinalização 
de 
segurança 
na língua 
local e/ou 
em 
pictograma
s são 
afixados em 
todas as 
áreas E 
verbalment
e 
explicadas 
E em 
intervalos 
regulares.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável apenas a organizações e/ou 
membros com mais de 20 trabalhadores que 
estão presentes um mês ou mais no decorrer 
do ano, ou menos trabalhadores caso a lei 
local tenha definido um número menor) Você e 
os membros da sua organização fornecem e 
pagam equipamentos de proteção pessoal a 
todos os trabalhadores que realizam tarefas 
perigosas. Os trabalhadores usam o 
equipamento de proteção pessoal a eles 
fornecido.

3.3.6.11 C3.3.35 3Trabalhador
es 
trabalham 
sem 
proteção 
como 
prática 
comum.

Medidas 
básicas 
foram 
implementa
das MAS 
trabalhador
es 
entrevistado
s 
reconhece
m que não 
é usado em 
todos os 
momentos 
OU 
trabalhador
es são 
cobrados 
pelos EPI 
OU 
penalizados 
por 
desgaste 
normal de 
uso.

EPI gratuito 
essencial é 
fornecido 
(organizaçã
o pode 
penalizar 
pela 
perda/dano 
devido ao 
uso 
indevido) E 
trabalhador
es 
entrevistado
s declaram 
que é 
usado em 
todos os 
momentos.

 = 
CATEGORI
A 3 E EPI é 
adaptado 
às 
condições 
climáticas 
locais, tanto 
quanto 
possível, a 
fim de 
aumentar a 
utilização.

 = 
CATEGORI
A 4 E SCI 
que 
controla 
isso no 
nível dos 
membros.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável apenas a organizações e/ou 
membros com mais de 20 trabalhadores que 
estão presentes um mês ou mais no decorrer 
do ano, ou menos trabalhadores caso a lei 
local tenha definido um número menor) 
Substituição do equipamento de proteção 
pessoal é pedido e distribuído no devido 
tempo (Somente aplicável a trabalhos 
perigosos que não estão relacionados à 
manipulação e aplicação de pesticidas).

3.3.6.12 C3.3.35 1Os 
trabalhador
es não têm 
acesso a 
EPI OU 
trabalham 
sem 
proteção 
como 
prática 
normal.

Trabalhador
es indicam 
quando é 
necessário 
fazer uma 
substituição 
mas novo 
equipament
o não é 
distribuído.

Trabalhador
es indicam 
quando é 
necessário 
fazer uma 
substituição 
e novo 
equipament
o não é 
distribuído.

Existe um 
sistema no 
nível 
organizacio
nal para 
identificar 
quando o 
EPI 
necessita 
substituição 
que 
funciona 
bem.

 = 
CATEGORI
A 4 E SCI 
que 
controla 
isso no 
nível dos 
membros.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável apenas a organizações e/ou 
membros com mais de 20 trabalhadores que 
estão presentes um mês ou mais no decorrer 
do ano, ou menos trabalhadores caso a lei 
local tenha definido um número menor) Você e 
os membros da sua organização melhoram 
as condições de saúde e segurança ao 
cumprir todos os requisitos do critério listados:                  
•Colocar sinais de aviso que identificam as 
áreas de risco e perigos potenciais nas 
línguas locais e pictogramas, se possível; 
•Prestar informações aos trabalhadores sobre 
as instruções e procedimentos de segurança, 
incluindo a prevenção de acidentes e como 
reagir a eles;
•Colocar dispositivos de segurança em todas 
as máquinas e equipamentos perigosos e 
protetores sobre as partes móveis;
•Fornecer equipamentos de segurança para 
todos os trabalhadores que realizam tarefas 
perigosas e os instruir e monitorar sobre a 
sua utilização correta;
•Armazenar com segurança os equipamentos 
de pulverização química.

3.3.6.13 D3.3.36 3A 
organização 
não segue 
nenhuma 
das 
práticas de 
S&S.

A 
organização 
não segue 
todas as 
práticas de 
S&S.

A 
organização 
segue 
todas as 
práticas de 
S&S: 
Sinalização 
de risco, 
Instruções 
de 
segurança 
e 
emergência
, 
Dispositivo
s de 
segurança 
em 
máquinas, 
EPI, 
Armazenag
em segura 
de 
equipament
os.

 = 
CATEGORI
A 3 E essas 
práticas 
são 
refletidas 
em uma 
política 
escrita de 
S&S, 
Instruções 
de Trabalho 
ou similar.

 = 
CATEGORI
A 4 E a 
política ou 
similar é 
baseada 
em uma 
avaliação 
específica 
dos riscos 
de S&S.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Castanha de caju) Trabalhadores na unidade 
de processamento estão adequadamente 
protegidos do líquido da castanha de caju. O 
empregador fornece vestuário de proteção e 
óleos, é responsável por monitorar que os 
empregados os usem e são treinados sobre a 
sua utilização.

3.3.6.15 CNuts 3.3.1, 
3.3.2, 3.3.3

0Os 
trabalhador
es não 
estão 
protegidos 
e cientes 
dos riscos.

Os 
trabalhador
es estão 
cientes dos 
riscos e se 
protegerem.

Os 
trabalhador
es estão 
devidament
e 
protegidos 
MAS não 
foram 
formalment
e treinados.

Trabalhador
es estão 
bem 
protegidos 
e têm sido 
treinados.

 = 
CATEGORI
A 4 e um 
sistema de 
monitorame
nte eficiente 
está em 
vigor.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Açúcar de Cana) Você e os membros de sua 
organização garantem que todos os 
trabalhadores de campo têm água potável.

3.3.6.16 CCane Sugar 
3.2.1

0Não Sim

Negócios e Desenvolvimento4

Desenvolvimento Potencial4.1

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você desenvolveu um Plano de 
Desenvolvimento Fairtrade com as descrições, 
objetivos, prazos, responsabilidades e 
orçamento de todas as atividades planejadas.

4.1.0.01 C4.1.1 1Não existe 
um plano 
por escrito.

Plano não 
contém 
todos os 
detalhes 
essenciais 
definidos 
nos 
critérios.

Plano 
escrito com 
todos os 
detalhes.

Plano 
escrito com 
todos os 
detalhes E 
desenvolvid
o de forma 
participativa 
(consulta) 
com os 
membros.

 = 
CATEGORI
A 4 E plano 
com base 
em prévia 
avaliação 
das 
necessidad
es da 
comunidad
e.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você implementou um dos seguintes 
sistemas a fim distribuir rendimentos do 
Fairtrade (Preço e Prêmio) recebidos para as 
diferentes organizações membro: 
• um sistema de quotas que especifica  o valor 
fornecido por cada organização membro no 
âmbito das condições do Fairtrade, e a 
distribuição dos rendimentos de acordo com a 
proporção das quotas OU 
• um sistema de alocação, definido pela 
organização, para a distribuição dos 
rendimentos do Fairtrade recebidos pela 
organização de 2º ou 3º grau para as 
diferentes organizações membro.

4.1.0.02 C4.1.11 1Não Sim

Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

O sistema faz parte dos regulamentos internos 
escritos e acordados da organização de 2º/3º 
grau.

4.1.0.03 C4.1.11 1O sistema 
não existe.

O sistema é 
parte dos 
regulament
os internos 
MAS sua 
descrição 
não é clara 
OU faltam 
detalhes 
importantes 
OU não é 
aplicado na 
prática.

O sistema é 
parte dos 
regulament
os internos 
E é claro 
MAS não 
possui 
alguns 
detalhes.

O sistema é 
parte dos 
regulament
os internos 
e é claro e 
completo e 
aplicado.

 = 
CATEGORI
A 4 E todas 
as afiliadas 
estão 
cientes do 
sistema.

Página146 de 197

www.flocert.net



NSF Checklist SPO 7.15 PT-PT 05 Jul 2017

Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

O sistema é monitorado por um comitê de 
fiscalização.

4.1.0.04 C4.1.11 1Não existe 
monitorame
nto OU não 
existe 
comitê de 
controle OU 
não existe 
sistema de 
quotas.

Comitê de 
controle 
não está 
ciente de 
seus 
deveres e 
responsabil
idades OU 
o sistema 
de 
monitorame
nto não 
está 
funcionand
o.

O sistema 
de 
monitorame
nto está 
funcionand
o mas 
faltam 
detalhes e 
o comitê de 
controle 
está ciente 
das suas 
funções.

O sistema 
de 
monitorame
nto está 
funcionand
o assim há 
controle 
total.

O sistema 
de 
monitorame
nto está 
funcionand
o assim há 
controle 
total E há 
uma 
descrição 
da função 
para 
membros 
do comitê 
de controle.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você incluiu todas as atividades financiadas 
pelo prêmio Fairtrade no Plano de 
Desenvolvimento Fairtrade antes da 
implementação das atividades.

4.1.0.05 C4.1.2 1Não existe 
um plano 
por escrito.

A 
organização 
gastou 
dinheiro do 
Prêmio que 
não estava 
incluído no 
PDCJ OU 
gastou o 
prêmio 
antes de 
aprovar o 
plano.

O PDCJ 
inclui todos 
os usos do 
Prêmio de 
acordo com 
a renda 
esperada.

O PDCJ 
inclui todos 
os usos do 
Prêmio de 
acordo com 
a renda 
real.

O PDCJ 
inclui todos 
os usos do 
Prêmio de 
acordo com 
a renda real 
e este foi 
aprovado 
pela 
Assembléia 
Geral de 
todos os 
membros.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau

Você apresentou o Plano de Desenvolvimento 
Fairtrade para a Assembléia Geral para 
aprovação antes da implementação. Todas as 
decisões tomadas são documentadas.

4.1.0.06 M4.1.3 1O plano não 
foi 
apresentad
o à 
Assembléia 
Geral OU 
não há um 
plano.

O plano foi 
aprovado 
pela 
Assembléia 
Geral e 
mais tarde 
mudado 
sem uma 
justificativa 
OU o plano 
foi 
apresentad
o e 
aprovado 
pela 
Assembléia 
Geral mas 
decisão 
não foi 
registrada.

O plano foi 
aprovado 
pela 
Assembléia 
Geral e 
documenta
do e 
posteriorme
nte aplicado 
sem 
alterações 
ou com 
alterações 
justificadas 
que foram 
aprovadas 
após o fato.

 = 
CATEGORI
A 3 E tempo 
suficiente 
foi oferecido 
durante a 
Assembléia 
Geral para 
discutir 
todos os 
detalhes.

 = 
CATEGORI
A 4 E o 
plano era 
compartilha
da com os 
membros 
antes da 
Assembléia 
Geral.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você apresentou o Plano de Desenvolvimento 
Fairtrade e a decisão sobre a utilização do 
Prêmio Fairtrade para a Assembleia Geral dos 
membros (ou de delegados, no caso de 
sistema de delegados) no nível de 2º/3º grau.

4.1.0.07 M4.1.3 1O Plano de 
Desenvolvi
mento de 
Fairtrade e 
a decisão 
sobre a 
utilização 
do Prêmio 
de Fairtrade 
não é 
tomada 
pela 
Assembléia 
Geral de 
(delegados 
de) 
membros 
OU ainda 
não há uma 
decisão OU 
o sistema 
de 
delegado 
não está 
funcionand
o.

O Plano de 
Desenvolvi
mento de 
Fairtrade e 
a decisão 
foram 
aprovados 
pela 
Assembléia 
Geral e 
mais tarde 
mudados 
sem uma 
justificativa 
OU a 
decisão foi 
apresentad
a e 
aprovada 
pela 
Assembléia 
Geral mas 
não foi 
registrada.

O Plano de 
Desenvolvi
mento de 
Fairtrade e 
a decisão 
foram a a 
decisão foi 
aprovada 
pela 
Assembléia 
Geral e 
documenta
da e 
posteriorme
nte aplicada 
sem 
alterações 
ou com 
alterações 
justificadas 
que foram 
aprovadas 
após o fato.

 = 
CATEGORI
A 3 E tempo 
suficiente 
foi oferecido 
durante a 
Assembléia 
Geral para 
discutir 
todos os 
detalhes.

 = 
CATEGORI
A 4 E 
detalhes 
foram 
compartilha
dos com 
(delegados 
dos) 
membros 
antes da 
Assembléia 
Geral.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

A organização de 2º/3º grau proporciona um 
Plano de Desenvolvimento do Fairtrade ao 
órgão de certificação, que beneficia todas as 
organizações membro do Fairtrade, e abrange 
o rendimento total do Prêmio Fairtrade, o 
sistema de alocação às organizações 
membro (se aplicável) e as decisões tomadas 
quanto ao Prêmio do Fairtrade.

4.1.0.08 C4.1.1 1Não existe 
um plano 
por escrito.

Plano não 
contém 
todos os 
detalhes 
essenciais 
definidos 
nos 
critérios.

Plano 
escrito com 
todos os 
detalhes.

Plano 
escrito com 
todos os 
detalhes E 
desenvolvid
o de forma 
participativa 
(consulta) 
com os 
membros/af
iliados.

 = 
CATEGORI
A 4 E plano 
com base 
em prévia 
avaliação 
das 
necessidad
es da 
comunidad
e.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Se Prêmio Fairtrade é canalizada para o nível 
de organizações membro, a Assembléia Geral 
das organizações membro decide sobre o uso 
da parte distribuída do Prêmio do Fairtrade.

4.1.0.09 C4.1.3 1Nenhuma 
decisão 
sobre a 
parte 
prêmio de 
Comércio 
Justo foi 
tomadas 
OU a 
decisão 
não foi 
aprovada 
pelas 
Assembléia
s Gerais.

A decisão 
foi tomada 
pelas 
Assembléia
s Gerais e 
mais tarde 
mudada 
sem uma 
justificativa 
OU a 
decisão foi 
apresentad
a e 
aprovada 
pela 
Assembléia 
Geral mas 
não foi 
registrada 
OU apenas 
uma 
minoria dos 
membros 
das 
Assembléia
s Gerais 
das 
organizaçõe
s membro 
decidiram 
sobre o uso 
do prêmio 

A decisão 
foi aprovada 
por todas 
as 
Assembléia
s Gerais e 
documenta
da e 
posteriorme
nte aplicada 
sem 
alterações 
ou com 
alterações 
justificadas 
que foram 
aprovadas 
após o fato.

 = 
CATEGORI
A 3 E tempo 
suficiente 
foi oferecido 
durante as 
Assembléia
s Gerais 
para 
discutir 
todos os 
detalhes.

 = 
CATEGORI
A 4 E 
detalhes 
foram 
compartilha
dos com 
membros 
antes das 
Assembléia
s Gerais.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

de 
Comércio 
Justo das 
respectivas 
partes.

Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Os delegados são responsáveis   pela consulta 
com os membros no níveis de 1º grau.

4.1.0.10 C4.1.3 1Não foram 
designados 
delegados 
responsáve
is.

Delegados 
não estão 
cientes de 
sua 
responsabil
idade OU 
não 
consultou 
os 
membros 
no nível de 
1º grau.

Os 
delegados 
estão 
estabelecid
os e a 
maioria 
consultou 
os 
membros 
de 1º grau.

Os 
delegados 
estão 
estabelecid
os e 
consultara
m todos os 
membros 
de 1º grau.

= 
CATEGORI
A 4 E 
existem 
registros 
adequados.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Se Prêmio Fairtrade é canalizada para o nível 
de organizações membro, as organizações 
membro fornecem ao organismo de 
certificação Planos de Desenvolvimento 
Fairtrade individuais.

4.1.0.11 C4.1.1 1Não há 
planos de 
desenvolvi
mento de 
Comércio 
Justo 
individuais.

Planos não 
contêm as 
respectivas 
partes do 
prêmio OU 
as 
decisões 
do prêmio 
tomadas 
OU a 
maioria das 
organizaçõe
s membro 
não tem 
planos de 
prêmio de 
Comércio 
Justo 
individuais.

Todos os 
membros 
têm um 
plano de 
desenvolvi
mento de 
Comércio 
Justo 
individual 
mas faltam 
alguns 
detalhes.

Planos 
escritos 
para todas 
as 
organizaçõe
s membro 
com todos 
os detalhes 
E 
desenvolvid
o de forma 
participativa 
(consulta) 
com os 
membros/af
iliados.

 = 
CATEGORI
A 4 E plano 
com base 
em prévia 
avaliação 
das 
necessidad
es da 
comunidad
e.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Se o Prêmio Fairtrade é canalizado ao nível de 
organizações membro, as organizações de 
2º/3º grau asseguram que o Prêmio Fairtrade 
recebido seja canalizado às organizações 
membro sem atraso, de acordo com o 
sistema de alocação acordado

4.1.0.12 C4.1.3 1Pagamento
s de 
prêmios de 
Comércio 
Justo estão 
atrasados 
OU não 
seguem o 
procedimen
to conforme 
definido na 
chave de 
repartição 
OU não há 
uma 
distribuição 
OU partes 
do Prêmio 
de 
Comércio 
Justo não 
são 
canalizados 
para as 
organizaçõe
s membro.

Somente 
algumas 
organizaçõe
s membro 
recebem 
suas partes 
do Prêmio 
de 
Comércio 
Justo de 
acordo com 
a chave de 
repartição 
OU a 
maioria dos 
pagamento
s está 
atrasada.

Todas as 
organizaçõe
s membro 
recebem 
suas partes 
do Prêmio 
de 
Comércio 
Justo mas 
algumas 
partes 
estão 
atrasadas 
OU 
algumas 
não 
seguem 
todos os 
detalhes, tal 
como 
definido na 
chave de 
repartição.

Todas as 
organizaçõe
s membro 
recebem 
suas partes 
do Prêmio 
de 
Comércio 
Justo 
pontualmen
te e de 
acordo com 
a chave de 
repartição 
acordada.

 = 
CATEGORI
A 4 E há um 
procedimen
to claro que 
permite a 
correta 
canalização 
das partes 
do prêmio 
de 
Comércio 
Justo.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Café) A organização produtora investe um 
mínimo de 5 cêntimos do dólar por libra do 
valor total do prémio do último exercício 
contabilístico em actividades de produtividade 
e melhoria de qualidade, as quais são todas 
previamente aprovadas pela 
Assembleia-Geral. Os investimentos são 
feitos no nível da organização de produtores 
ou de membros individuais. A organização de 
produtores mantém registros das despesas 
de acordo com o plano aprovado e explica de 
que forma ele contribui para a melhoria da 
produtividade e/ou qualidade.

4.1.0.13 MCoffee 4.3.10 1Nenhum 
Prêmio foi 
investido na 
melhoria de 
produtividad
e e 
qualidade.

Menos de 5 
centavos de 
dólar por 
libra foram 
investidos.

5 centavos 
por libra 
investidos, 
registros 
básicos e 
plano 
disponível e 
aprovado 
pela 
Assembléia 
Geral.

CATEGORI
A 3 E 
registros 
claros 
disponíveis 
que 
incluem um 
plano de 
trabalho 
detalhado.

CATEGORI
A 4 E mais 
de 5 
centavos de 
dólar por 
libra 
investido, e 
uma 
estratégia 
clara em 
vigor.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você pôs em vigor um sistema de 
contabilidade que monitora com precisão as 
despesas do Plano de Desenvolvimento 
Fairtrade e, em particular identifica 
transparentemente o Prêmio Fairtrade.

4.1.0.14 C4.1.4 1Não há 
registros 
OU estes 
não são 
compreensí
veis OU 
registros 
estão 
incorretos 
com a 
finalidade 
de 
desorientar 
membros.

Há 
registros de 
receitas e 
despesas 
mas não é 
possível 
identificar/s
eparar 
aqueles 
que estão 
relacionado
s ao Prêmio 
OU erros 
não 
intencionais 
> 1%.

Qualquer 
sistema 
que permite 
controlar 
receitas e 
despesas e 
identificar o 
Prêmio 
mas erros 
não 
intencionais 
< 1% foram 
encontrado
s.

Há, ao 
menos, 
registros de 
receitas e 
despesas 
que 
identificam 
aqueles 
relacionado
s ao Prêmio 
E sem 
erros.

Um 
sistema de 
contabilidad
e 
atualizado, 
possível de 
rastrear o 
Prêmio E 
sem erros.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Se o Prêmio do Fairtrade é canalizada para o 
nível de organização membro, organizações 
membro garantem uma administração 
transparente do uso do Prêmio do Fairtrade.

4.1.0.15 C4.1.4 1Não há 
uma 
administraç
ão 
transparent
e e nenhum   
registro OU 
estes não 
são 
compreensí
veis OU 
registros 
estão 
incorretos 
com a 
finalidade 
de 
desorientar 
as 
organizaçõe
s membro.

Há 
registros de 
receitas e 
despesas 
mas não é 
possível 
identificar/s
eparar 
aqueles 
que estão 
relacionado
s ao Prêmio 
OU erros 
não 
intencionais 
> 1% OU 
não todas 
as 
organizaçõe
s membro 
têm um 
sistema de 
administraç
ão 
transparent
e.

Qualquer 
sistema 
que permite 
controlar 
receitas e 
despesas e 
identificar o 
Prêmio 
mas erros 
não 
intencionais 
< 1% foram 
encontrado
s E isso 
vale para 
todas as 
organizaçõe
s membro.

Há, ao 
menos, 
registros de 
receitas e 
despesas 
que 
identificam 
aqueles 
relacionado
s ao Prêmio 
E sem 
erros E isso 
vale para 
todas as 
organizaçõe
s membro.

Um 
sistema de 
contabilidad
e 
atualizado, 
possível de 
rastrear o 
Prêmio E 
sem erros 
E isso vale 
para todas 
as 
organizaçõe
s membro.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Depois de completar suas atividades 
planejadas você atualizou o Plano de 
Desenvolvimento Fairtrade pelo planejamento 
de ao menos uma atividade adicional.

4.1.0.16 C4.1.5 1As 
atividades 
no plano 
foram 
concluídas 
e novas 
atividades 
não foram 
considerad
as.

As 
atividades 
no plano 
foram 
concluídas 
e a 
organização 
tem uma 
idéia da 
próxima 
atividade, 
mas não 
refletidas 
em um 
plano.

As 
atividades 
no plano 
foram 
concluídas 
e a 
organização 
incluiu uma 
nova 
atividade no 
plano.

A 
organização 
incluiu 
novas 
atividades 
no plano E 
estas foram 
escolhidas 
com base 
no 
aprendizad
o das 
atividades 
anteriores.

 = 
CATEGORI
A 4 E a 
organização 
decidiu 
novas 
atividades 
com 
antecedênci
a para que 
fossem 
aprovadas 
pela 
Assembléia 
Geral e 
prontas 
para serem 
implementa
das no 
momento 
em que o 
anterior 
expirar.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você relata os resultados do Plano de 
Desenvolvimento Fairtrade à Assembléia 
Geral anualmente. A apresentação dos 
resultados está documentada.

4.1.0.17 C4.1.6 3Nenhuma 
informação 
é 
apresentad
a.

Informação 
é 
apresentad
a mas o 
relatório ou 
a aprovação 
não são 
documenta
dos por 
escrito.

O relatório 
escrito 
apresentad
o à 
Assembléia 
Geral e a 
aprovação é 
documenta
da MAS o 
relatório 
responde a 
todas as 
questões 
listadas 
MAS há 
pequenos 
erros.

O relatório 
escrito 
apresentad
o à 
Assembléia 
Geral e a 
aprovação é 
documenta
da E o 
relatório 
está 
completo 
conforme 
abaixo.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

O relatório responde a todas as questões 
conforme descrito no requisito do critério.

4.1.0.18 C4.1.6 3O relatório 
não 
responde 
às 
perguntas, 
apenas 
listas 
atividades.

O relatório 
responde a 
algumas 
mas não 
todas as 
perguntas.

O relatório 
responde a 
todas as 
questões 
listadas 
MAS há 
pequenos 
erros.

O relatório 
responde a 
todas as 
questões 
listadas E 
não há 
erros.

 = 
CATEGORI
A 4 E o 
relatório faz 
uma 
análise 
detalhada 
do sucesso 
das 
atividades 
realizadas.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Os trabalhadores se beneficiam de pelo 
menos uma atividade do seu Plano de 
Desenvolvimento Fairtrade.

4.1.0.19 D4.1.7 3Atividade 
não foi 
incluída.

O plano 
inclui uma 
atividade 
mas o 
benefício 
para os 
trabalhador
es não é 
direto/evide
nte.

O plano 
inclui pelo 
menos uma 
atividade 
em que há 
um 
benefício 
evidente e 
direto para 
os 
trabalhador
es.

 = 
CATEGORI
A 3 E 
atividade 
definida em 
consulta 
com 
trabalhador
es ou 
representan
tes dos 
trabalhador
es.

 = 
CATEGORI
A 4 E a 
atividade 
leva em 
consideraç
ão e atende 
às 
diferentes 
necessidad
es dos 
trabalhador
es 
(migrantes 
VS local, 
permanente 
VS 
temporários
, etc.).
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Representantes dos trabalhadores são 
convidados para a Assembléia Geral para 
observar e participar na discussão dos temas 
relacionados a eles.

4.1.0.20 D4.1.8 3Representa
ntes dos 
trabalhador
es não têm 
acesso à 
Assembléia 
Geral.

Representa
ntes dos 
trabalhador
es não são 
convidados 
para a 
Assembléia 
Geral mas 
compareci
mento se 
solicitada 
não é 
negada.

Representa
ntes dos 
trabalhador
es são 
convidados 
para a 
Assembléia 
Geral 
durante a 
discussão 
e aprovação 
do PDCJ e 
têm o 
direito a 
fazer 
perguntas.

Representa
ntes dos 
trabalhador
es são 
convidados 
para a 
Assembléia 
Geral 
durante a 
discussão 
e aprovação 
do PDCJ e 
têm o 
direito a 
fazer 
perguntas, 
sugerir 
suas 
próprias 
idéias e 
fazer 
comentário
s.

 = 
CATEGORI
A 4 E aos 
representan
tes dos 
trabalhador
es é 
reservado 
um tempo 
na agenda 
da 
Assembléia 
Geral para 
levantar 
suas 
preocupaçõ
es ou 
comentário
s.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(01 de julho de 2017) Você tem uma atividade 
que mantém ou melhora as práticas de 
produção sustentável dentro de seu 
ecossistema em seu Plano de 
Desenvolvimento Fairtrade.

4.1.0.21 D4.1.9 6Atividade 
não foi 
incluída.

O plano 
inclui uma 
atividade 
mas a 
melhoria/m
anutenção 
das 
práticas de 
produção 
sustentável 
não são 
diretas/evid
ente.

O plano 
inclui pelo 
menos uma 
atividade 
em que há 
um 
melhoria/m
anutenção 
evidente e 
direta das 
práticas de 
produção 
sustentável.

 = 
CATEGORI
A 3 E 
atividade 
definida em 
consulta 
com 
membros.

 = 
CATEGORI
A 4 E plano 
com base 
em prévia 
avaliação 
das 
necessidad
es de 
sustentabili
dade.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(01 de julho de 2017) Você projetou e 
começou a implementar um processo que 
coleta e analisa as necessidades de 
desenvolvimento da sua organização.

4.1.0.22 D4.1.10 6Processo 
não foi 
definido 
nem 
implementa
do.

Processo 
foi definido 
mas ainda 
não 
implementa
do.

Processo 
definido e 
implementa
do que 
capta as 
necessidad
es dos 
membros, 
trabalhador
es e/ou 
comunidad
e.

Processo 
definido e 
implementa
do que 
capta as 
necessidad
es com 
base em 
consultas 
aos 
membros, 
trabalhador
es e/ou 
comunidad
e.

Avaliação 
das 
necessidad
es já 
realizada 
conforme o 
CATEGORI
A 4 e 
posteriorme
nte 
aprovada 
pela 
Assembléia 
Geral.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Não há evidência de utilização indevida na 
gestão do prêmio de Fairtrade.

4.1.0.23 M4.1.4 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Banana) Ao menos uma vez por ano e no 
mais tardar um mês após a assembleia geral, 
um relatório completo sobre todos os projetos 
de uso do Prêmio de Fairtrade foi enviado ao 
Fairtrade Internacional 
(bananas@fairtrade.net).
O relatório sobre o uso do prêmio de Fairtrade 
fornece, no mínimo, as seguintes informações 
para cada projeto do prêmio de Fairtrade.

a) relatório inicial para projetos em fase de 
planejamento:

•Nome e descrição do projeto (finalidade e 
objetivos; parceiros do projeto)

•Grupo(s)-alvo (por exemplo, 
homens-mulheres ou todos os membros da 
cooperativa, trabalhadores migrantes; 
membros da família; comunidade)

•Número estimado de beneficiários dentro de 
cada grupo-alvo

•Orçamento do projeto (total / anual)

•Início do projeto e data de término

•Data da aprovação do projeto e quem o 
aprovou

b) Relatório de acompanhamento de projetos 

4.1.0.24 CFresh fruit 
4.3.4

1Não há 
relatórios 
sobre o uso 
do Prêmio 
Fairtrade.

O relatório 
não tem, 
pelo 
menos, um 
dos 
detalhes 
conforme 
este CC

O relatório 
está 
completo e 
foi 
submetido 
ao Fairtrade 
Internacion
al, MAS não 
dentro do 
cronograma 
descrito 
neste CC.

RANK 3 E o 
relatório é 
apresentad
o dentro do 
cronograma 
dado OU 
mais do 
que uma 
vez por ano.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

em andamento, além das informações sob 
item a):

•Prêmio investido até a data

•Progresso / status do projeto

•Beneficiários alcançados até data

•Principais destaques e problemas

c) Relatório final para projetos acabados, além 
de informações sob os itens a) e b) acima:

•Grupo(s)-alvo e número de beneficiários 
atingidos

•Orçamento total gasto

•Avaliação de qual grau e porque a finalidade e 
os objetivos foram alcançados, e o que pode 
ser aprendido a partir do projeto

•Data da aprovação do relatório final do projeto 
e quem o aprovou
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Cacau) Quando na fase de planeamento para 
o Plano de Desenvolvimento Fairtrade, é 
necessário discutir se investir o Prémio 
Fairtrade em actividades que aumentem a 
qualidade e produtividade ajudaria os seus 
membros a conseguir rendimentos mais 
seguros, e os resultados desta discussão têm 
de ser apresentados, à Assembleia-Geral, 
antes da aprovação do Plano de 
Desenvolvimento Fairtrade.

4.1.0.26 CCocoa 4.3.7 0Não Sim

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Cacau) Pelo menos uma vez por ano e, no 
mais tardar, um mês depois da 
assembleia-geral, deve ser enviado ao 
Fairtrade Internacional um relatório completo 
sobre o uso do Prêmio para todos os projetos. 
Todas as informações devem ser enviadas 
para cocoa@fairtrade.net.

4.1.0.27 CCocoa 4.6.2 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Açúcar de Cana) Durante o planejamento do 
Plano de Desenvolvimento Fairtrade, você 
discute se investir o Prêmio Fairtrade em 
atividades que aumentem a qualidade e a 
produtividade ajudaria seus membros a obter 
rendimentos mais seguros.

4.1.0.28 CCane Sugar 
4.5.1

0Nada foi 
discutido 
com os 
membros, 
nenhuma 
decisão foi 
tomada 
sobre o 
Prêmio 
Fairtrade 
ser 
investido na 
melhoria da 
qualidade e 
produtividad
e.

Discussões 
foram 
realizadas e 
claramente 
documenta
das.

RANK 3 E o 
plano de 
trabalho 
detalhado 
para 
aumentar a 
produtividad
e e 
qualidade 
com 
orçamento 
e 
cronograma
s está 
disponível

RANK 4 E 
mais de 
25% do 
prêmio 
investido, e 
uma 
estratégia 
clara 
estabelecid
a.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Açúcar de Cana) Você apresenta os 
resultados dessa discussão à Assembleia 
Geral antes de aprovar o Plano de 
Desenvolvimento Fairtrade.

4.1.0.29 CCane Sugar 
4.5.1

0Resultados 
de 
discussões 
não foram 
apresentad
os à 
Assembleia 
Geral.

Resultados 
de 
discussões 
foram 
apresentad
os à 
Assembleia 
Geral.

Rank 3 E 
tempo 
suficiente 
foi dado 
durante a 
Assembleia 
Geral para 
discutir 
todos os 
detalhes.

Rank 4 E os 
resultados 
de 
discussões 
foram 
compartilha
dos com os 
membros 
antes da 
Assembleia 
Geral.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(1 January 2017) (Apenas aplicável se a 
receita do Prêmio no último ano estiver acima 
de 150.000 EUR/USD (moeda do prêmio)) 
Vocȇ contrata uma empresa de auditoria 
financeira para examinar as suas contas 
Prêmio Fairtrade com base na utilização 
definida no Plano de Desenvolvimento 
Fairtrade.

4.1.0.30 CFLOCERT 
requirement

1Não Sim

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Cacau) Você possui um sistema de 
contabilidade que rastreia com precisão os 
diferenciais (diferença entre o Preço Mínimo do 
Fairtrade e o preço de referência) recebido e a 
sua distribuição para os membros.

4.1.0.31 CCocoa 4.6.3  
Ghana or 
Côte d’Ivoire

1Não há 
registros 
OU estes 
não são 
compreensí
veis OU os 
registros 
estão 
incorretos 
com a 
finalidade 
de 
confundir 
os 
membros.

Os 
registros 
não estão 
atualizados.

Existe um 
sistema 
que permite 
rastrear o 
recebiment
o e 
distribuição 
dos 
diferenciais.

Democracia, Participação e Transparência4.2
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

A Assembléia Geral é o mais alto órgão 
decisório, onde todas as decisões 
importantes são discutidas e todos os 
membros têm igual direito de voto.

4.2.0.01 M4.2.1 0Os 
estatutos 
não 
definem a 
Assembléia 
Geral como 
o mais alto 
órgão de 
decisão e 
esta não 
existe ou 
não atua 
como tal 
OU não 
existem 
direitos 
iguais de 
voto de 
todos os 
membros 
(ver nota).

Os 
estatutos 
não 
definem a 
Assembléia 
Geral como 
o mais alto 
órgão de 
decisão 
mas esta 
existe e 
atua como 
tal OU há 
excesso de 
períodos de 
direito a 
voto 
limitado 
(>1,5 anos) 
OU há voto 
ponderado 
OU 
delegados 
(se 
existirem) 
são não 
escolhido 
pelos 
membros.

Os 
estatutos 
definem a 
Assembléia 
Geral como 
o mais alto 
órgão de 
decisão E 
membros 
têm direitos 
iguais de 
voto.

 = 
CATEGORI
A 3 E é 
oferecido 
tempo 
suficiente a 
Assembléia 
Geral para 
discutir 
todos os 
assuntos.

 = 
CATEGORI
A 4 E a 
Assembléia 
Geral é 
muito ativa 
e 
participativa
.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

As eleições do Conselho são livres, justas e 
transparentes.

4.2.0.02 M4.2.1 0As eleições 
foram 
forçados, 
comprados 
ou 
corrompido 
OU a 
organização 
forneceu 
evidências 
falsas de 
eleições.

As eleições 
não tinham 
quórum 
suficientes 
OU nem 
todos os 
membros 
têm direito 
a voto OU 
eleições 
não foram 
registradas 
OU as 
eleições 
foram 
adiadas por 
mais tempo 
do que 
tecnicament
e razoável.

As eleições 
foram 
democrátic
as mas mal 
registradas 
OU adiada 
por razões 
compreensí
veis.

As eleições 
foram 
realizadas 
democratic
amente e 
em tempo 
oportuno 
mesmo que 
faltassem 
certas 
formalidade
s menor.

O processo 
de eleição 
democrátic
a é 
totalmente 
regulament
ado nos 
estatutos 
ou outros 
documento
s e 
acompanha
dos.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Organizações implementaram estatutos ou 
regulamentos internos a favor de um sistema 
de delegados (se for esse o caso). O sistema 
tem base no princípio de que cada 
organização membro dispõe do número igual 
ou proporcional de delegados.

4.2.0.03 C4.2.1 0Não há 
estatutos 
ou 
regulament
os internos.

Há 
estatutos 
ou 
regulament
os internos 
de um 
sistema de 
delegados 
mas estes 
não são 
seguidas 
OU as 
organizaçõe
s membro 
tem um 
sistema de 
delegados 
mas que 
não segue 
os 
estatutos 
ou 
regulament
os internos 
OU 
membros 
não têm um 
número 
igual/propor
cional de 
delegados.

O sistema 
de 
delegado 
está em 
vigor com 
um número 
igual/propor
cional de 
delegados 
MAS não 
segue 
completam
ente os 
estatutos 
ou 
regulament
os internos.

Estatutos 
ou 
regulament
os internos 
são 
seguidos 
corretament
e e há um 
número 
igual/propor
cional de 
delegados.

 = 
CATEGORI
A 4 E todos 
os 
membros 
estão 
plenamente 
conscientes 
sobre os 
estatutos e 
regulament
os internos.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Existe um Conselho democraticamente eleito 
no nível de 2º/3º grau.

4.2.0.05 C4.2.1 0Não há um 
Conselho

As eleições 
não tinham 
quórum 
suficientes 
OU nem 
todos os 
membros 
têm direito 
a voto OU 
eleições 
não foram 
registradas 
OU as 
eleições 
foram 
adiadas por 
mais tempo 
do que 
tecnicament
e razoável.

As eleições 
foram 
democrátic
as mas mal 
registradas 
OU adiada 
por razões 
compreensí
veis.

As eleições 
foram 
realizadas 
democratic
amente e 
em tempo 
oportuno 
mesmo que 
faltassem 
certas 
formalidade
s menor.

O processo 
de eleição 
democrátic
a é 
totalmente 
regulament
ado nos 
estatutos 
ou outros 
documento
s e 
acompanha
dos.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Uma comissão de controle que opera 
independentemente do conselho está em 
vigor .

4.2.0.06 C4.1.11 0Não há 
comissão 
de controle.

A comissão 
de controle 
não 
funciona 
independen
temente do 
Conselho 
ou não está 
ativo.

A comissão 
de controle 
é ativo mas 
suas 
atividades 
são mal 
documenta
dos OU 
faltam 
procedimen
tos internos 
de trabalho 
claros OU a 
lei 
claramente 
proíbe a 
criação de 
uma 
comissão 
de controle.

A comissão 
de controle 
segue a 
sua função 
de acordo 
com os 
procedimen
tos 
definidos.

 = 
CATEGORI
A 4 E todos 
os 
membros/af
iliados 
estão 
cientes do 
papel do 
comitê de 
controle.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você tem regras de filiação escritas.4.2.0.07 C4.2.2 0Não há 
critérios 
escritos.

Critérios 
não são 
suficientem
ente claros, 
há 
cláusulas 
ambíguas 
OU eles 
não são 
seguidas 
na prática.

Critérios 
claros nos 
estatutos 
ou outros 
documento
s sobre 
quem e 
como se 
tornar um 
membro 
mas 
nenhum 
procedimen
to adicional.

Critérios 
claros nos 
estatutos 
ou outros 
documento
s sobre 
quem e 
como se 
tornar um 
membro 
com 
procedimen
tos 
adicionais.

 = 
CATEGORI
A 4 E 
especificaç
ão clara do 
período de 
tempo entre 
a 
candidatura 
e a 
resposta é 
respeitado.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você tem uma lista de membros estabelecida 
que, ao menos, inclui informações sobre o 
nome, localização, tamanho da terra, volume 
de produção, número de trabalhadores 
(permanentes/temporários) e status de 
filiação.

4.2.0.08 C4.2.2 0Não há 
uma lista 
de 
membros.

Lista de 
membros 
com mais 
de 10% de 
erros OU 
sem as 
informaçõe
s básicas.

Lista de 
membros 
com as 
informaçõe
s 
requeridas 
E um 
máximo de 
até 10% de 
erros.

Lista de 
membros 
com as 
informaçõe
s 
requeridas 
e um 
máximo de 
até 2% de 
erros.

Lista de 
membros 
completa 
com as 
informaçõe
s 
requeridas 
que é 
regularment
e 
atualizada.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você cumpre com suas próprias normas e 
regulamentos (constituição, estatutos e 
políticas internas, inclusive processos 
eleitorais e de filiação) e o sistema de 
delegados (se for esse o caso).

4.2.0.09 C4.2.3 0Organizaçã
o não tem 
estatutos 
ou 
regulament
os 
equivalente
s.

Organizaçã
o não 
segue os 
estatutos 
sobre a 
aceitação 
de 
membros, 
mandato da 
Assembléia 
Geral, 
Conselho 
ou 
Comissão 
de 
Vigilância 
(Controle) 
(se existir).

Organizaçã
o segue os 
estatutos 
no mínimo 
em: a 
aceitação 
de 
membros, 
mandato da 
Assembléia 
Geral, 
Conselho 
ou 
Comissão 
de 
Vigilância 
(Controle) 
(se existir).

Organizaçã
o segue os 
estatutos 
em itens no 
CATEGORI
A 3 E 
mandato de 
comissões 
adicionais e 
todas as 
formalidade
s da 
Assembléia 
Geral.

Organizaçã
o segue 
estatutos 
em todos 
os 
detalhes.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau

Você realiza uma Assembléia Geral pelo 
menos uma vez por ano.

4.2.0.10 C4.2.4 0Nenhuma 
Assembléia 
Geral anual 
realizada no 
ano.

A 
Assembléia 
Geral anual 
foi adiada 
para o ano 
seguinte 
por razões 
que são 
mais do 
que 
tecnicament
e razoáveis 
OU houve 
uma 
Assembléia 
Geral com 
quorum 
insuficiente 
(Assembléi
a Geral 
inválida).

A 
Assembléia 
Geral anual 
ocorreu 
(mesmo 
que sem 
registros/m
al 
convocada 
ou 
registrada) 
OU adiadas 
por razões 
compreensí
veis.

As 
Assembléia
s Gerais 
anuais 
ocorreram 
de acordo 
com os 
estatutos.

As 
Assembléia
s Gerais 
anuais 
ocorreram 
de acordo 
com os 
estatutos E 
é oferecido 
tempo 
suficiente a 
Assembléia 
Geral para 
discutir 
todos os 
assuntos.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

A organização de 2º/3º grau realiza uma 
Assembléia Geral ao menos uma vez por ano. 
Isto pode ser conseguido por uma assembléia 
de delegados (legislativa).

4.2.0.11 C4.2.4 0Nenhuma 
Assembléia 
Geral anual 
(de 
delegados, 
se 
aplicável) 
realizada no 
ano OU o 
sistema de 
delegados 
não 
funciona.

A 
Assembléia 
Geral anual 
(de 
delegados, 
se 
aplicável) 
foi adiada 
para o ano 
seguinte 
por razões 
que são 
mais do 
que 
tecnicament
e razoáveis 
OU houve 
uma 
Assembléia 
Geral com 
quorum 
insuficiente 
(Assembléi
a Geral 
inválida).

A 
Assembléia 
Geral anual 
(de 
delegados, 
se 
aplicável) 
ocorreu 
(mesmo 
que sem 
registros/m
al 
convocada 
ou 
registrada) 
OU adiadas 
por razões 
compreensí
veis.

As 
Assembléia
s Gerais 
anuais (de 
delegados, 
se 
aplicável) 
ocorreram 
de acordo 
com os 
estatutos.

A 
Assembléia 
Geral 
anuais (de 
delegados, 
se 
aplicável) 
ocorreu de 
acordo com 
os 
estatutos E 
foi oferecido 
tempo 
suficiente à 
Assembléia 
Geral para 
discutir 
todos os 
assuntos.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

As organizações membro das organizações 
de 2º/3º grau realizam Assembléias Gerais 
pelo menos uma vez por ano.

4.2.0.12 C4.2.4 0Nenhuma 
Assembléia 
Geral anual 
realizada no 
ano.

As 
Assembléia
s Gerais 
anuais 
foram 
adiadas 
para o ano 
seguinte 
por razões 
que são 
mais do 
que 
tecnicament
e razoáveis 
OU houve 
Assembléia
s Gerais 
com 
quorum 
insuficiente 
(Assembléi
a Geral 
inválida).

As 
Assembléia
s Gerais 
anuais 
ocorreram 
(mesmo 
que sem 
registros/m
al 
convocada 
ou 
registrada) 
OU adiadas 
por razões 
compreensí
veis E há 
planos 
claros para 
realizá-la o 
mais breve 
possível.

As 
Assembléia
s Gerais 
anuais 
ocorreram 
de acordo 
com os 
estatutos E 
isso vale 
para todas 
as 
organizaçõe
s membro.

As 
Assembléia
s Gerais 
anuais 
ocorreram 
de acordo 
com os 
estatutos E 
é oferecido 
tempo 
suficiente a 
Assembléia 
Geral para 
discutir 
todos os 
assuntos E 
isso vale 
para todas 
as 
organizaçõe
s membro.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você informa os seus membros em tempo 
hábil quando a Assembléia Geral acontecerá.

4.2.0.13 C4.2.5 0Nenhuma 
Assembléia 
Geral anual 
realizada no 
ano.

A 
convocação 
para 
assembléia 
não seguiu 
os 
regulament
os em 
termos de 
tempo e 
método de 
comunicaçã
o OU se a 
convocação 
para a 
Assembléia 
Geral não é 
regulament
ada, 
membros 
foram 
informados 
ao menos 
com 2 
semanas 
de 
antecedênci
a.

Assembléia 
Geral foi 
apropriada
mente 
convocada 
de acordo 
com os 
estatutos 
ainda que 
faltaram 
formalidade
s menor OU 
se a 
convocação 
para a 
Assembléia 
Geral não é 
regulament
ada, 
membros 
foram 
informados 
ao menos 
com 2 
semanas 
de 
antecedênci
a.

Assembléia 
Geral foi 
apropriada
mente 
convocada 
de acordo 
com os 
estatutos 
OU se a 
convocação 
para a 
Assembléia 
Geral não é 
regulament
ada, a 
participação 
foi alta 
(>90%).

 = 
CATEGORI
A 4 E a 
organização 
tomou 
medidas 
adicionais 
para 
aumentar a 
participação 
dos 
membros 
da 
Assembléia 
Geral OU a 
participação 
é alta 
(>90%).
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Ata da Assembléia Geral foram documentadas 
e assinadas pelo presidente do Conselho e 
pelo menos um outro membro.

4.2.0.14 C4.2.6 0Não há atas 
de qualquer 
forma em 
qualquer 
Assembléia 
Geral OU 
algumas 
atas 
registradas, 
mas 
impossível 
de 
compreend
er as 
decisões 
tomadas 
OU atas 
perdidas.

Decisões 
são 
registradas 
mas falta a 
maioria das 
atas OU 
mais atas 
podem ser 
encontrada
s mas as 
decisões 
não foram 
registradas 
ou 
registradas 
de uma 
forma 
incompreen
sível OU 
atas não 
são 
assinadas.

A maioria 
das atas 
podem ser 
encontrada
s mesmo 
que em 
folhas 
soltas E as 
decisões 
são 
registradas 
ainda que 
não 
completam
ente claras 
e 
assinadas.

Todas as 
atas são 
encontrado
s em 
livro(s) e 
assinado, 
as 
decisões 
são 
registradas 
com total 
clareza e 
anexos 
estão 
incluídos no 
livro.

 = 
CATEGORI
A 4 e atas 
são 
registradas 
junto às 
autoridades 
locais e/ou 
notário 
público OU 
outra 
situação 
considerad
a como 
melhor 
prática.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

As atas contêm uma lista de assinatura dos 
participantes da Assembléia Geral.

4.2.0.15 C4.2.6 0Não há 
assinaturas 
OU existem 
apenas 
assinaturas 
dos 
membros 
do 
Conselho.

Assinaturas 
só são 
adicionado
s na 
próxima 
assembléia 
OU faltam 
mais 
assinaturas
.

Há 
assinaturas 
de todos os 
participante
s em folhas 
soltas.

Há 
assinaturas 
de todos os 
participante
s em folhas 
soltas E a 
contagem 
de quorum 
está 
refletida 
nas atas.

Há 
assinaturas 
de todos os 
participante
s no 
mesmo 
livro ou 
separado 
(ou anexo) 
E a 
contagem 
de quorum 
está 
refletida 
nas atas.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você apresenta o relatório anual, orçamentos 
e contas à Assembléia Geral para aprovação.

4.2.0.16 C4.2.7 0Nenhuma 
informação 
é 
apresentad
a OU a 
organização 
apresentou 
uma falsa 
imagem 
com a 
finalidade 
de 
confundir 
os 
membros.

Somente 
informação 
limitada é 
apresentad
a OU não 
há 
aprovação 
documenta
da.

Todos os 
relatórios 
foram 
formalment
e 
apresentad
os à 
Assembléia 
Geral e a 
aprovação 
está 
documenta
da mas 
erros 
menores 
são 
encontrado
s em 
relatórios.

Todos os 
relatórios 
foram 
formalment
e 
apresentad
os à 
Assembléia 
Geral e a 
aprovação 
está 
documenta
da.

Todos os 
relatórios 
foram 
formalment
e 
apresentad
os à 
Assembléia 
Geral e a 
aprovação 
está 
documenta
da e a 
organização 
tomou 
algumas 
medidas 
para tornar 
o relatório 
mais 
compreensí
vel.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você tem uma administração em vigor com 
pelo menos uma pessoa ou comissão que é 
responsável pela gestão da administração e 
contabilidade.

4.2.0.17 C4.2.8 0Não há 
responsáve
l.

Contador 
externo/ad
ministrador 
que não 
pode estar 
presente 
durante as 
Assembléia
s Gerais e 
auditorias.

Contador 
externo/ad
ministrador 
que não 
tem total 
disponibilid
ade MAS 
disponível 
durante as 
Assembléia
s Gerais e 
auditorias.

Uma 
pessoa 
contratada 
sem 
conhecime
nto 
suficiente 
mas com 
apoio 
externo OU 
contador 
externo/ad
ministrador 
que está 
totalmente 
disponível.

Uma 
pessoa 
dentro da 
organização 
contratada 
para a 
contabilidad
e e 
administraç
ão, com 
conhecime
nto 
suficiente 
para a 
tarefa.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você mantém registros e livros. Todos os 
membros têm acesso a esses registros e 
livros.

4.2.0.18 C4.2.9 0Não 
há/insuficie
ntes 
registros.

A 
organização 
não 
concede 
aos 
membros 
ou 
comissão 
de 
vigilância 
(controle) 
acesso aos 
registros 
quando 
solicitado 
com 
antecedênci
a suficiente 
OU 
registros 
são 
mantidos 
pelo 
contador ou 
outras 
pessoas.

A 
organização 
tem 
registros e 
livros 
razoáveis 
atualizados. 
Erros 
podem 
acontecer 
mas são 
corrigidos 
no final do 
ano E 
membros 
têm acesso 
potencial.

A 
organização 
tem 
registros e 
livros 
totalmente 
atualizados 
(se em 
computador
, existe um 
sistema de 
backup) E 
membros 
têm acesso 
potencial.

CATEGORI
A 4 E 
organização 
proativame
nte torna os 
documento
s 
disponíveis 
(por 
exemplo, 
quando 
convoca 
para a 
Assembléia 
Geral).
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau

Você tem uma conta bancária com mais de 
um signatário (a menos que isso não seja 
possível).

4.2.0.19 C4.2.10 0Não existe 
uma conta 
bancária.

Há pelo 
menos uma 
conta 
bancária 
MAS não 
registrada 
em nome 
da 
organização 
OU a 
organização 
não alterou 
os direitos 
de 
signatários 
de 
ex-diretores
.

Há uma 
conta 
bancária 
registrada 
em o nome 
da 
organização 
com mais 
de um 
signatário.

CATEGORI
A 3 E conta 
bancária 
fornece 
juros e 
baixos 
custos para 
a poupança 
e 
transações.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

A organização de 2º/3º grau tem uma conta 
bancária ativa registrada em seu nome.

4.2.0.20 C4.2.10 0Não existe 
uma conta 
bancária.

Há pelo 
menos uma 
conta 
bancária 
MAS não 
registrada 
em nome 
da 
organização 
de 2º/3º 
grau OU a 
organização 
de 2º/3º 
grau não 
alterou os 
direitos de 
signatários 
de 
ex-diretores
.

Há uma 
conta 
bancária 
registrada 
em o nome 
da 
organização 
de 2º/3º 
grau com 
mais de um 
signatário, 
ao menos, 
um deles 
membro do 
Conselho E 
cada 
signatários 
pode 
assinar 
sozinho.

Há uma 
conta 
bancária 
registrada 
em o nome 
da 
organização 
de 2º/3º 
grau com 
mais de um 
signatário, 
ao menos, 
um deles 
membro do 
Conselho E 
a conta tem 
direitos 
signatários 
conjuntos 
para evitar 
desfalques.

 = 
CATEGORI
A 4 E conta 
bancária 
fornece 
juros e 
baixos 
custos para 
a poupança 
e 
transações.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Se o Prêmio Fairtrade é canalizada para o nível 
de organizações membro, as organizações 
membro têm contas bancárias ativas 
registradas em seu nome.

4.2.0.21 C4.2.10 0Não 
existem 
contas 
bancárias.

Há pelo 
menos uma 
conta 
bancária 
MAS não 
registrada 
em nome 
da 
organização 
OU a 
organização 
não alterou 
os direitos 
de 
signatários 
de 
ex-diretores 
E isso se 
aplica para 
a maioria 
das 
organizaçõe
s membro.

Há uma 
conta 
bancária 
registrada 
em o nome 
da 
organização 
com mais 
de um 
signatário, 
ao menos, 
um deles 
membro do 
Conselho E 
cada 
signatários 
pode 
assinar 
sozinho E 
isso se 
aplica a 
todas as 
organizaçõe
s membro.

Há uma 
conta 
bancária 
registrada 
em o nome 
da 
organização 
com mais 
de um 
signatário, 
ao menos, 
um deles 
membro do 
Conselho E 
a conta tem 
direitos 
signatários 
conjuntos 
para evitar 
desfalques 
E isso se 
aplica a 
todas as 
organizaçõe
s membro.

 = 
CATEGORI
A 4 E 
contas 
bancárias 
fornecem 
juros e 
baixos 
custos para 
a poupança 
e 
transações.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você esclareceu aos seus membros as 
maneiras como eles podem participar da 
organização para que possam ter maior 
controle sobre ela.

4.2.0.22 D4.2.11 3A 
organização 
não prestou 
esclarecim
entos OU 
estes foram 
totalmente 
insatisfatóri
os.

A 
organização 
apenas 
prestou 
esclarecim
entos a um 
número 
limitado de 
membros e 
não 
planejou o 
mesmo aos 
demais.

A 
organização 
prestou 
esclarecim
entos a 
alguns 
membros e 
dispõe de 
plano para 
abranger 
todos os 
membros.

A 
organização 
prestou 
esclarecim
entos a 
todos os 
membros.

A 
organização 
prestou 
esclarecim
entos a 
todos os 
membros E 
implemento
u um 
Conselho 
de 
Vigilância 
treinado.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Quinoa) Seu Plano de Desenvolvimento 
Fairtrade inclui medidas/atividades para 
melhorar a sustentabilidade ambiental da 
produção e transformação de quinoa. Você 
investe pelo menos 30% do prêmio FT 
recebido para isso (ao nível dos membros ou 
da organização).

4.2.0.24 CCereals 4.3.1 0Não Sim

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

A existência de não membros no quadro da 
OPP é aprovada pela Assembleia Geral, de 
acordo com a legislação nacional e com a 
constituição/estatutos da organização, e é 
especificado se exercem função de votação ou 
consultiva.

4.2.0.25 C4.2.12 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você compartilha resultados das auditorias 
com seus membros, em um formato e 
linguagem acessíveis a eles.

4.2.0.26 D4.2.13 3Os 
resultados 
das 
auditorias 
não foram 
compartilha
dos.

Os 
resultados 
das 
auditorias 
foram, de 
modo 
essencial, 
compartilha
dos, mas 
não são 
compreendi
dos pelos 
membros

Os 
resultados 
das 
auditorias 
foram, de 
modo 
essencial, 
compartilha
dos e são 
compreendi
dos pelos 
membros.

Os 
resultados 
das 
auditorias 
foram 
compartilha
dos com os 
membros 
de forma 
detalhada, 
e 
esclarecido
s aos 
membros e 
compreendi
dos por 
eles.

Categoria 4 
e reuniões 
conduzidas 
nas quais 
os 
membros 
podem 
prestar 
feedback e 
participar 
da correção 
das não 
conformida
des 
identificada
s.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(1 de outubro de 2017) (Cacau) Você atualiza 
os registros de seus membros anualmente. 
No mínimo, os registros de membros incluem: 
nome do membro, informações de contato, 
gênero, data de nascimento, data de registro 
com a OPP, localização da fazenda e tamanho 
da fazenda.

4.2.0.27 CCocoa 3.1.1 0Nenhum 
registro de 
membros 
OU 
registros 
não 
possuem a 
informação 
requerida.

Registros 
de 
membros 
com as 
informaçõe
s 
requeridas 
mas não 
atualizadas 
anualmente
.

Registos de 
membros 
atualizados 
anualmente 
com as 
informaçõe
s 
requeridas 
em vigor, 
com um 
máximo de 
10% de 
erros.

Registos de 
membros 
atualizados 
anualmente 
com as 
informaçõe
s 
requeridas 
em vigor e 
sem 
qualquer 
erro.

CATEGORI
A 4 E há um 
sistema 
para 
garantir que 
as 
atualizaçõe
s 
aconteçam.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(1 de janeiro de 2018) (Cacau) Os registros de 
seus membros incluem: informações 
atualizadas relacionadas aos programas de 
treinamento atendidos, inspeções 
relacionadas ao Fairtrade realizadas na 
fazenda e seus resultados, vendas de cacau 
da temporada anterior e produção estimada 
dos membros.

4.2.0.28 CCocoa 3.1.2 1Nenhum 
registro de 
membros 
OU 
registros 
não 
possuem a 
informação 
requerida.

Registros 
de 
membros 
com as 
informaçõe
s 
requeridas, 
mas não 
atualizadas 
anualmente
.

Registos de 
membros 
atualizados 
com as 
informaçõe
s 
requeridas 
em vigor 
com no 
máximo 
10% de 
erros.

Registos de 
membros 
atualizados 
com as 
informaçõe
s 
requeridas 
em vigor e 
sem 
qualquer 
erro.

CATEGORI
A 4 E existe 
um sistema 
para 
atualizar os 
registros 
periodicam
ente.

Página189 de 197

www.flocert.net



NSF Checklist SPO 7.15 PT-PT 05 Jul 2017

Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(1 de outubro de 2017) (Cacau) Você assina 
um acordo com cada membro individual que 
especifica os direitos e obrigações de cada 
parte em relação à certificação Fairtrade que, 
ao menos, aborde:
- o compromisso do membro e da OPP em 
cumprir os Critérios Fairtrade e
- a permissão do membro da OPP para 
coletar, armazenar e compartilhar seus dados.

4.2.0.29 CCocoa 3.1.5 0Não foram 
assinados 
acordos 
com cada 
membro 
individual.

Acordos 
assinados 
com 
membros 
individuais, 
mas que 
não 
especificam 
os direitos 
e 
obrigações 
de cada 
parte.

Contratos 
especifican
do os 
detalhes 
requeridos 
assinados 
com a 
maioria dos 
membros.

Acordos 
assinados 
com todos 
os 
membros 
que, 
adicionalm
ente, 
abordam as 
metas de 
forneciment
o/compra 
de cacau 
sazonal, os 
compromis
sos da OPP 
em relação 
à prestação 
de serviços 
e o 
compromis
so dos 
membros 
em relação 
à 
participação 
em 
programas 
de 
treinamento 
e outras 
atividades 

Categoria 4 
E cada 
membro 
tem uma 
cópia em 
sua língua 
local.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

da OPP.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(1 de janeiro de 2018) (Cacau) Você discute se 
o investimento do Prêmio Fairtrade em 
atividades que aumentam a qualidade e a 
produtividade ajudaria os seus membros a 
obter rendimentos mais seguros. Você 
apresenta os resultados dessa discussão a 
AG antes de aprovar o Plano de 
Desenvolvimento Fairtrade.

4.2.0.30 CCocoa 4.6.1 1Não foram 
feitas 
discussões
.

Discussões 
realizadas 
sobre o 
prêmio a 
ser 
investido 
em tais 
atividades, 
mas os 
resultados 
não foram 
apresentad
os à 
Assembleia 
Geral.

Discussões 
realizadas, 
prêmio 
investido, 
registros 
básicos e 
plano 
disponível e 
aprovado 
pela 
Assembleia 
Geral.

CATEGORI
A 3 E 
registros 
claros 
disponíveis, 
incluindo 
um plano 
de trabalho 
detalhado.

CATEGORI
A 4 E pelo 
menos 25% 
do prêmio 
investido 
em 
produtividad
e e 
melhoria de 
qualidade.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(1 de janeiro de 2018) (Cacau) Você discute 
com seus membros se as parcerias com 
comerciantes, que oferecem parcerias de 
longo prazo com base em compromissos 
mútuos, seriam do interesse de sua 
organização e de seus membros e informam 
seu parceiro comercial sobre a decisão.

4.2.0.31 CCocoa 4.6.1 1Nenhuma 
discussão 
foi feita.

Discussões 
feitas, MAS 
o parceiro 
de 
negócios 
não foi 
informado 
da decisão.

Discussões 
realizadas e 
o 
comerciant
e foi 
informado 
sobre a 
decisão.

Não discriminação4.3
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você não discrimina membros ou restringe 
novas filiações em função de raça, cor, gênero, 
orientação sexual, deficiência, estado civil, 
idade, HIV/AIDS, religião, opinião política, 
idioma, propriedade, nacionalidade, etnia ou 
origem social com relação à participação, 
direitos de voto, direito de ser eleito, acesso a 
mercados, ou acesso a treinamento, 
assistência técnica ou qualquer outro 
benefício de filiação.

4.3.0.01 M4.3.1 0Existem 
indicações 
substanciai
s de 
discriminaç
ão 
relacionado
s à filiação 
e direitos 
de voto e o 
direito de 
ser eleito.

Existem 
indicações 
substanciai
s de 
discriminaç
ão na 
assistência 
técnica, 
acesso a 
mercados e 
outros 
benefícios.

Não há 
discriminaç
ão na 
prática 
mesmo que 
possam 
existir 
regras 
discriminat
órias não 
aplicadas.

Não há 
registros ou 
regras mas 
não há 
indicações 
de práticas 
discriminat
órias.

A 
organização 
tem regras 
claras e 
não 
discriminat
órias e 
registros 
que 
mostram os 
motivos 
para a 
não-aceitaç
ão ou 
suspensão 
de 
membros E 
não há 
indícios de 
práticas 
discriminat
órias.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Regras de filiação estão claramente 
documentadas e não são discriminatórias.

4.3.0.02 C4.3.2 0Regras de 
filiação são 
discriminat
órias OU 
não há 
regras de 
filiação.

Regras de 
filiação 
existem e 
não são 
discriminat
órias.

Página192 de 197

www.flocert.net



NSF Checklist SPO 7.15 PT-PT 05 Jul 2017

Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Deve haver um Regimento Interno no nível da 
organização de 2º/3º que regulamenta a 
candidatura de novos membros.

4.3.0.03 C4.3.2 0Não 
existem 
regimentos 
internos.

Regimento
s internos 
não são 
suficientem
ente claros 
OU não são 
seguidos 
na prática.

Regimento
s internos 
claros nos 
estatutos 
ou outros 
documento
s sobre 
quem e 
como se 
tornar um 
membro 
MAS eles 
só foram 
aplicados a 
maioria dos 
candidatos 
e não a 
todos.

Regimento
s internos 
claros nos 
estatutos 
ou outros 
documento
s sobre 
quem e 
como se 
tornar um 
membro E 
foram 
aplicados a 
todos os 
candidatos.

 = 
CATEGORI
A 4 E todas 
as 
organizaçõe
s membro 
estão 
cientes 
sobre as 
regras

Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

O Regimento Interno tem que especificar o 
processo de candidatura, processo de 
aprovação e prazos para o registro público.

4.3.0.04 C4.3.2 0Não 
existem 
regimentos 
internos OU 
os 
regimentos 
internos 
não 
especificam 
o processo 
de 
candidatura
.

Especificaç
ões não 
são 
suficientem
ente claras 
OU faltam 
detalhes 
necessário
s OU não 
são 
seguidos 
na prática.

Especificaç
ões claras 
e aplicadas 
a respeito 
do 
processo 
de 
candidatura 
ainda que 
faltem 
poucos 
detalhes.

Especificaç
ões claras 
e 
completas 
sobre quem 
e como se 
tornar um 
membro 
com 
procedimen
tos de 
candidatura 
adicionais.

 = 
CATEGORI
A 4 E 
especificaç
ão clara do 
período de 
tempo entre 
a 
candidatura 
e a 
resposta é 
respeitado.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Grupos desfavorecidos/minoritários foram 
identificados.

4.3.0.05 D4.3.3 3Organizaçã
o se opõe a 
fortalecer a 
posição 
dos grupos 
minoritários 
de 
qualquer/al
gum tipo.

Durante 
entrevistas, 
o Conselho 
da 
Organizaçã
o não é 
capaz de 
identificá-lo
s OU faltam 
grupos 
óbvios.

Durante 
entrevistas, 
o Conselho 
da 
Organizaçã
o é capaz 
de 
identificar 
grupos 
desfavoreci
dos/minorit
ários.

A 
organização 
identificou 
grupos 
desfavoreci
dos/minorit
ários antes 
da 
auditoria.

A 
organização 
desenvolve
u critérios 
para isso 
por escrito 
e identificou 
todos os 
grupos 
possíveis.

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Você pôs em vigor programas que melhoram 
a situação social e econômica dos grupos 
desfavorecidos/minoritários.

4.3.0.06 D4.3.4 6Não há um 
programa/pl
ano.

Existe um 
programa/pl
ano mas 
não foi 
colocado 
em prática.

Existe um 
programa/pl
ano para 
um grupo 
desfavoreci
do.

Existe um 
programa/pl
ano para 
todos os 
grupos 
desfavoreci
dos 
identificado
s que inclui 
o grupo de 
membros 
do sexo 
feminino.

Existe um 
programa/pl
ano para 
todos os 
grupos 
desfavoreci
dos que 
inclui o 
grupo de 
membros 
do sexo 
feminino E 
foi 
desenvolvid
o em 
consulta 
com os 
grupos 
desfavoreci
dos.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Algodão em bruto) Os pagamentos são feitos 
diretamente as mulheres agricultoras 
(aplica-se somente para Algodão em Caroço).

4.3.0.07 CFibre crops 
(Seed cotton)

0Não Sim

Auditoria de seguimento9

Informações sobre o auditoria de seguimento 
– genéricas

9.1

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Como resultado da decisão da avaliação das 
medidas corretivas de não conformidade para 
a última auditoria da Fairtrade, foi realizado um 
acompanhamento de auditoria  com o intuito 
de verificar a execução das medidas corretivas 
(evidências objetivas) no local.
O número de ordem da auditoria (AO-xxxxx) da 
auditoria original da Fairtrade aparece no 
campo de texto NC, como referência.

9.1.1 F0Sim. O 
número da 
auditoria 
original da 
Fairtrade é:

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Todas as evidências objetivas (EOs) (para 
serem verificadas durante o auditoria de 
seguimento) foram revisadas. 
Caso contrário, marque os NCs que estão 
faltando nas xls de Seguimento e anote o 
motivo na aba inicial da ordem da auditoria 
Ecert, no campo: “Deviation from audit 
procedure / Tors”.

9.1.2 F0Não Sim

Status de MC/EO - resultado do  
acompanhamento de auditoria

9.2
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

Todas as medidas corretivas (MCs) foram 
executadas com êxito/o status de todas as 
evidências objetivas necessárias (EOs) é 
“concluídos”

9.2.1 F0Não. 
Nenhuma 
das 
medidas 
corretivas 
(MCs) foi 
executada/ 
o status de 
todas as 
evidencias 
objetivas 
(EOs) é 
'Não foram 
concluídas'.

Não. 
Apenas 
algumas 
das 
medidas 
corretivas 
(MCs) 
foram 
executadas 
e/ou as 
MCs foram 
apenas 
executadas 
parcialment
e.

Sim. Todas 
as medidas 
corretivas 
(MCs) 
foram 
executadas 
com êxito/o 
status de 
todas as 
evidências 
objetivas 
necessária
s (EOs) é 
“concluídos
”

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

A lista de todas as medidas corretivas (MCs) e 
das evidências objetivas (EOs) do Excel para 
ser verificada durante este auditoria de 
seguimento está anexada à ordem da 
auditoria Ecert. Ela inclui o resultado individual 
para cada EO, como foi avaliado durante o 
auditoria de seguimento e foi explicado ao 
cliente durante a reunião de encerramento. 
(Se “não” houver nenhum motivo/explicação no 
campo de texto NC)

9.2.2 F0Não, 
porque …

Sim

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

(Aplicável se a auditoria de acompanhamento 
é consequência de uma decisão de 
suspensão) As regras de suspensão são 
cumpridas pelo cliente.

9.2.3 F0Não Sim

Motivo para auditoria de seguimento9.3
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Auditoria Integrada10

Auditoria Integrada a outro escopo10.1

Organização 
de 1º grau, 
Organização 
de 2º grau, 
Organização 
de 3º grau

A auditoria Fairtrade foi uma auditoria 
integrada a outro escopo de 
certificação/verificação. (Em caso afirmativo, 
queira documentar o escopo no campo para 
comentários).

10.1.1 0
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