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1 Objetivo
A FLOCERT é autorizada a conceder exceções de requisitos dos Critérios Fairtrade, alinhadas com a Política
de Exceções do Fairtrade Internacional. Este Documento Explicativo descreve os tipos e o processo de
exceções. Ele estabelece as condições, com base nas quais, a FLOCERT decide se deve ou não conceder
uma exceção.

2 Área de Aplicação
Este documento se aplica aos clientes certificados que solicitem uma exceção ou derrogação e, para toda a
equipe de Certificação da FLOCERT.

3 Processo
Se você deseja aplicar para uma exceção, por favor entre em contato com a sua pessoa de contato na
FLOCERT que cuidará da sua solicitação. Você terá que preencher um formulário de inscrição e pagar uma
taxa administrativa com a sua próxima fatura anual. A FLOCERT irá informá-lo do resultado da sua solicitação
(aprovação ou recusa, condições, duração) dentro de duas semanas após a entrega formal do pedido.
Durante a sua próxima auditoria, a FLOCERT verificará se você cumpriu com as condições ligadas à exceção.
Uma decisão de exceção não pode ser apelada.

4 Exceções categoria A: desvios das regras básicas
geralmente aceitos
Nos seguintes cenários, as exceções podem ser concedidas pela FLOCERT 1. A decisão de concessão ou
não de uma solicitação de exceção será baseada sobretudo nas condições abaixo descritas. Por favor,
observe que pode haver circunstâncias adicionais (como a repetição do mesmo tema de exceção, não
conformidade com as condições de exceções concedidas anteriormente) que levem à uma negação de uma
solicitação de exceção.

4.1 Retrocertificação2
Retrocertificação é a conversão de um produto comprado em condições normais (não-certificadas), de um
produtor certificado ou intermediário Fairtrade, em um produto certificado Fairtrade por meio do pagamento
do preço e prêmio Fairtrade. A retrocertificação também pode ser aplicada se o produtor / comerciante receber
a Permissão para Comercialização logo (no máximo 12 meses) após a venda / compra do produto.
A FLOCERT pode aprovar os pedidos de retrocertificação sob as seguintes circunstâncias:
Você não foi capaz de adquirir o produto originalmente como Fairtrade.
E se forem cumpridas as seguintes condições:
• É uma medida temporária (por exemplo, relacionada com o lançamento de um novo produto)
• Você fornece o cálculo da diferença de preço (= Preço Fairtrade – preço pago) e o saldo devido (=
déficit preço x quantidade / volume comprado + Prêmio Fairtrade x quantidade / volume comprado) no
formulário de aplicação.
• Juntamente com o formulário de aplicação, você fornece
- prova documental para a remessa (contrato de compra com o produtor, conforme aplicável,
conhecimento de embarque / aviso de embarque aéreo / nota de entrega, fatura)
- prova de pagamento para a consignação que você originalmente comprou como não-Fairtrade.

1

Por favor, observe que em outras situações (por exemplo, produto não-FT em produtos alimentícios compostos) pode
ser necessário aplicar para uma exceção com a OFN (Organização Fairtrade Nacional).
2
A retrocertificação sistêmica dos seguintes produtos é permitida pelos respectivos Critérios de Produto Fairtrade e,
portanto, não é considerada uma exceção: chá da planta camellia sinensis, açúcar e fruta fresca.
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• Haverá um benefício a longo prazo para os produtores Fairtrade.
Uma vez que o pedido tenha sido aprovado, você deve garantir o seguinte:
• Cumprir com as condições estabelecidas na carta de concessão.
• Notificar o fornecedor da retrocertificação e do montante devido e pedir-lhe uma fatura.
• Pagar o montante devido dentro das condições de pagamento normais. Esse valor deve incluir o Prêmio
do Comércio Justo devido.
• Incluir os volumes de retrocertificação no relatório de transação trimestral para a FLOCERT.

4.2 Compensação de Produto
Compensação do produto é a conversão de um produto comprado em condições normais (não-certificadas),
de um fornecedor não certificado, em um produto certificado Fairtrade pela compra da quantidade e qualidade
equivalentes de uma fonte certificada Fairtrade, em uma data posterior, que é, então, usada como um produto
não certificado.
A FLOCERT pode conceder uma compensação do produto nas seguintes circunstâncias:
• Você não é capaz de fornecer o produto em questão como certificado Fairtrade devido a razões além
do seu controle (por exemplo, secas ou outros desastres naturais, greves, guerra ou similar).
• O planejamento para comprar o produto em questão como Fairtrade não foi possível, por exemplo,
devido ao lançamento de novos produtos, escassez de fornecimento, contratos não cumpridos pelos
fornecedores, mas o produto Fairtrade é necessário no mercado.
• A retrocertificação não é possível.
• Como parte de uma proposta de medida corretiva para corrigir um balanço de massa negativo
descoberto durante uma auditoria, mas apenas nas seguintes condições:
a. A solicitação de uma exceção (compensação do produto) é apenas uma parte da sugestão
da medida corretiva. As sugestões de medidas corretivas precisam, portanto, levar em
consideração medidas adicionais, especialmente no que diz respeito às medidas a serem
tomadas, a fim de evitar que uma situação semelhante ocorra novamente
b. A compra compensatória não pode ser realizada dentro dos prazos regulares do fluxo de
trabalho para o envio de evidências objetivas (ou seja, 4 meses para produtores e 45 dias
para comerciantes), devido aos grandes volumes, sazonalidade do produto ou aspectos
de qualidade (“igual por igual”).
E se forem cumpridas as seguintes condições:
• Você será capaz de fornecer o produto em questão como certificado Fairtrade em quantidades
suficientes dentro do prazo definido pela FLOCERT, não só para fazer a compensação, mas também
para atender à demanda contínua dos produtos.
• Você não pode produzir o produto sem o produto em questão.
• No caso de produtos compostos: O conteúdo Fairtrade total do produto composto afetado ainda atinge
o limite mínimo de 20%.
Uma vez que o pedido tenha sido aprovado, você deve garantir o seguinte:
• Cumprir com as condições estabelecidas na carta de concessão.
• Informar ao(s) seu(s) cliente(s) sobre a compensação do produto.
• Adquirir o produto certificado Fairtrade para a compensação até à data indicada na carta de concessão
(dentro de, no máximo, um ano).
• O produto certificado Fairtrade adquirido na fase posterior é do mesmo tipo e qualidade que o produto
não-Fairtrade utilizado (igual por igual).
Manter os registros documentais para permitir que as transações de compensação de produtos sejam
auditadas e demonstrar a rastreabilidade.

4.3 Ingredientes de produtos alimentícios compostos
As exceções para o uso de um ingrediente não-certificado no lugar de um ingrediente certificado nos
ingredientes de produtos alimentícios compostos são concedidas pela FLOCERT. O mesmo tipo de
exceção para produtos compostos alimentares é concedido pela Organização Nacional Fairtrade (NFO)
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responsável. No entanto, não é necessário solicitar uma exceção para a FLOCERT e para a NFO. Portanto,
verifique com seu fornecedor / comprador se uma exceção já foi solicitada.
A FLOCERT pode conceder essa exceção3, alinhada com o requisito 2.2.4 dos Critérios Comerciais Fairtrade:
a) Falta de fornecimento: Você não é capaz de fornecer os ingredientes Fairtrade provisoriamente por
razões além de seu controle, por exemplo, seca ou outros desastres naturais, greves, guerra ou similar.
b) Qualidade inadequada: A qualidade dos ingredientes Fairtrade disponíveis causam problemas técnicos
intransponíveis.
c) Novos critérios4: Se os problemas de fornecimento persistirem após 2 anos de publicação de um novo
critério de produto.
d) Ingrediente não disponível: O ingrediente ou derivado em questão para a qual existe um critério
Fairtrade não é atualmente vendido/processado como Fairtrade por qualquer comerciante. A lista de
ingredientes Fairtrade indisponíveis é publicada no site do Fairtrade. Nota: A FLOCERT não faturará
uma taxa de exceção neste caso.
Casos especiais
-

Se você produz ingredientes alimentícios compostos e usá-los na fabricação de um produto pronto para
o consumo que você produz em nome de um licenciado, o pedido de exceção deve ser endereçado à
Organização Nacional de Fairtrade (ONF) responsável.

-

Se o seu pedido está relacionado com os seguintes 5 itens, a decisão será tomada pelo Comitê de
Exceção do Fairtrade Internacional. Portanto, você precisa direcionar seu pedido para o Comitê de
Exceção do Fairtrade Internacional (exceptions@fairtrade.net).
a) Ingrediente em transição: Você não é capaz de fornecer totalmente um ingrediente como Fairtrade,
embora o ingrediente esteja, geralmente, disponível e sendo vendido/processado como Fairtrade. No
entanto, os volumes são insuficientes para as suas necessidades. Você precisa ter um plano escrito
e acordado para que o ingrediente se torne 100% Fairtrade.
b) Procedência: Para ingredientes que tenham uma certificação de origem (por exemplo: Apelação de
origem controlada, Denominação de origem, etc.), você deve indicar, na parte de trás da embalagem,
o ingrediente com procedência como uma exceção.

Uma vez que o pedido tenha sido aprovado, você deve garantir o seguinte:
• Cumprir com as condições estabelecidas na carta de concessão.
• Informar ao(s) seu(s) cliente(s) sobre a exceção.
• Após o período em que a exceção foi concedida, fornecer evidências de que os ingredientes Fairtrade
estão em uso.

4.4 Rastreabilidade física para produtos compostos
A FLOCERT pode conceder exceções para a rastreabilidade física de produtos compostos, alinhadas com o
requisito 2.1.7 dos Critérios Comerciais Fairtrade, sob as seguintes circunstâncias:
• O produto composto contém ingredientes fisicamente rastreáveis e não-fisicamente rastreáveis.
E se as seguintes condições forem cumpridas:
• Você prova que a rastreabilidade é perdida devido a razões técnicas
• Você cumpre com as condições estabelecidas na carta de concessão.
Este tipo de exceção será válido por um período máximo de 1 ano.

3

Nos Critérios de Comerciantes Fairtrade referidos como exceções do Tipo I.
Quando um novo critério de produto é publicado, uma exceção de 2 anos é automaticamente concedida a todos os
atuais comerciantes Fairtrade a fim de oferecer tempo para o fornecimento do novo ingrediente.
5 Nos Critérios de Comerciantes Fairtrade referidos como exceções do Tipo II.
4
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4.5 Horas extraordinárias e exceções de dia de descanso: Critérios de
Trabalho Contratado
A FLOCERT pode conceder exceções relativas às horas extras e dias de descanso alinhadas com requisito
3.5.10 dos Critérios de Trabalho Contratado e sob as seguintes circunstâncias:
Você enfrenta uma circunstância excepcional (por exemplo, períodos de pico de produção ou mudança
de condições meteorológicas) que exige um desvio de horas extras ou regulamentos de dia de
descanso.
E se as condições seguintes forem cumpridas:
• Você entrega a solicitação de exceção e ela é aprovada antes de efetivamente ocorrer a exceção de
horas extras ou dias de descanso.
• A sua solicitação não excede o máximo definido no Critério de Trabalho Contratado (máx. de 14 horas
de trabalho por dia OU máx. de 72 horas de trabalho por semana OU máx. de 18 dias de trabalho
contínuo sem descanso).
• A sua solicitação não está em contradição com a legislação nacional 6.
Uma vez que o pedido tenha sido aprovado, você deve garantir o seguinte:
•
•
•
•

Cumprir com as condições estabelecidas na carta de concessão.
Compensar as horas extras a uma taxa-prêmio, tal qual definido nos Critérios de Trabalho Contratado.
Pausas para almoço e intervalos de trabalho acordadas e legalmente estipuladas são respeitadas.
Manter registos adequados para verificar a conformidade.

Este tipo de exceção será válido por um período máximo de 12 semanas por ano civil.

4.6 Distribuição em dinheiro de 50% do Prêmio Fairtrade em Trabalho
Contratado
A FLOCERT pode conceder exceções se você quiser usar 50% do Prêmio Fairtrade para a distribuição em
dinheiro, de acordo com o critério 2.1.20 do Trabalho Contratado e sob as seguintes circunstâncias:
Você enfrenta uma circunstância excepcional, como uma maioria de trabalhadores migrantes parte da
força de trabalho que não podem se beneficiar dos projetos do Prêmio Fairtrade ou uma situação de
emergência.
E se as seguintes condições forem cumpridas:
• Você entrega a solicitação de exceção e ela é aprovada antes de efetivamente ocorrer a distribuição
em dinheiro.
• Você cumpre com todos os requisitos relativos às despesas do Prêmio Fairtrade.
• A distribuição em dinheiro é permitida sob a legislação nacional.
Uma vez que o pedido tenha sido aprovado, você deve garantir o seguinte:
• Cumprir com as condições estabelecidas na carta de concessão.
• Manter registos adequados para verificar a conformidade.

6

Caso a legislação local exija uma aprovação das autoridades, a aprovação precisa ser entregue
juntamente com a solicitação de exceção. Se a aprovação ainda não tiver sido confirmada pelas
autoridades, é necessário entregar uma prova desse pedido às autoridades.
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4.7 Mineração em áreas protegidas
A FLOCERT pode conceder exceções para a mineração em áreas protegidas de acordo com o requisito
3.2.21 do Critério Fairtrade para a Mineração Artesanal e em Pequena Escala.
E caso as seguintes condições sejam atendidas:
• A mineração em áreas protegidas já foi realizada, com as permissões relevantes, antes de solicitar a
Certificação Fairtrade.
• Você entrega o pedido de exceção junto com o seu pedido de certificação Fairtrade.
• Juntamente com a sua solicitação de exceção, você apresenta evidências da autorização emitida por
uma autoridade competente, uma avaliação de impacto ambiental, um plano de mitigação ambiental e
evidências de que você tem operado com uma autorização legal e sob o controle das autoridades locais
há pelo menos cinco anos.
Uma vez que o pedido seja aprovado, você precisa garantir o seguinte:
• Cumprir as condições estabelecidas na carta de concessão.
• Manter registros adequados para verificar a conformidade.

4.8 Tamanho máximo de área para produtores de Açúcar de cana e de
uvas para vinho (OPP)
A FLOCERT pode conceder exceções para as OPPs alinhadas com o requisito 1.1.2 do Critério do Comércio
Justo para Fruta Fresca, requisito 1.1.1 do Critério do Comércio Justo Fairtrade para açúcar de cana e sob
as seguintes condições:
Caso a legislação local, os métodos de produção e processamento, a fertilidade do solo ou outras
circunstâncias regionais e de produtos exijam uma área de cultivo maior para a lavoura Fairtrade, você pode
solicitar uma exceção ao organismo de certificação antes de incluir produtores maiores como membros.

E se as seguintes condições forem cumpridas:
•

Não mais de 15% dos membros têm um tamanho de terra acima de 30 hectares

•

O tamanho máximo da terra onde os membros cultivam o produto Fairtrade não pode ser superior a
100ha em nenhum caso

•

Açúcar de cana: a organização que solicita uma exceção está sediada em Belize, Fiji, Maurício ou
Paraguai

A organização apresenta prova de que a inclusão de membros com mais de 30 hectares é necessária,
incluindo no mínimo:
•
•

Evidências de que a propriedade média dos pequenos produtores da região para o produto em
questão é superior a 30 ha (por exemplo, estatísticas)
Evidência de que, devido a métodos com produtividade/produção mais baixos, é necessária uma
propriedade de tamanho maior.

Depois que a solicitação for aprovada, você deve garantir o seguinte:
•
•

Cumprir as condições estabelecidas na carta de concessão.
Manter os registros adequados para a verificação da conformidade.

5 Exceções da categoria B: circunstâncias particulares
Circunstâncias particulares podem tornar a aplicação integral das exigências do Critério contrária à intenção
do Critério ou da missão do Fairtrade Internacional. As exceções da categoria B são classificadas como
circunstâncias particulares que não podem ser enquadradas dentro das exceções descritas na categoria A.
Nos casos listados abaixo, a FLOCERT pode conceder exceções aos requisitos do Critério.
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•
•
•
•

Situações de força maior (catástrofes naturais ou provocadas pelo homem),
Outros eventos imprevistos, fora do controle de sua organização (tais como mudanças na legislação,
surtos de pragas, mudanças abruptas de preços)
Condições específicas organizacionais, ambientais, sociais ou técnicas de um caso particular que o
torne excepcional e justificavelmente diferente de outros casos.
A oportunidade de trazer benefícios substanciais aos produtores e trabalhadores por meio das vendas
Fairtrade é impossível pela aplicação de um requisito específico do critério.

E se as seguintes condições forem atendidas:
•
•

Você entrega o pedido de exceção e ele é aprovado antes de efetivamente desviar do requisito do
Critério em questão.
É uma medida temporária.

Notas:
•

Dependendo da complexidade ou sensibilidade do pedido, a FLOCERT poderá encaminhar o caso
ao Comitê de Exceções do Fairtrade Internacional para decisão.

•

Taxas de exceção serão adicionadas à próxima fatura.

6 Referências
•
•
•
•
•
•
•
•

Políticas de Exceções do Fairtrade Internacional
Formulários de Aplicação para Exceção
Documentos de estrutura de taxas
Critérios Fairtrade para Comerciantes
Critérios Fairtrade para Organizações de Pequenos Produtores
Critérios Fairtrade para Trabalho Contratado
Critérios Fairtrade para Produção por Contrato
Critério Fairtrade para Ouro e Metais Preciosos Associados
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