Guia do Usuário Fairtrace - Produtores
Faça o login na página da FLOCERT : http://www.flocert.net/fairtrace-login/

Precisa de assistência?

Por favor, não hesite em contactar a Equipe de Atendimento ao Cliente da FLOCERT
pelo email: reporting@flocert.net
Ficaremos felizes em ajudar!
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O Princípio Fairtrace
Fairtrace é uma plataforma online que segue o princípio de colaboração e garantia mútua.

• Colaboração significa que os usuários precisam interagir entre si na plataforma, convidando e
•

aceitando convites de seus parceiros comerciais (Fornecedores e Clientes).
Garantia mútua - significa que, para cada transação, uma parte reporta e a outra verifica se
as informações estão corretas ou não, realizando assim um aperto de mão virtual.

1º Comerciante
reporta a compra

Produtor
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1st Comerciante
Produtor verifica
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Reportando e verificando
Como produtor, você NÃO deve reportar *, apenas deve verificar suas vendas
(que são reportadas por seus clientes).
Quando verificar: Você tem 30 dias (depois que a transação for reportada pelo seu
parceiro comercial) para verificar. Notificações via email serão enviadas assim que
você tiver novas transações para verificar.
Para sua referência, seus clientes devem reportar as transações dentro dos prazos
abaixo:
Trimestre

Compras e/ou vendas completadas entre:

Reporting
deadlines:

Q1

Janeiro – Março

30 de Abril

Q2

Abril – Junho

30 de Julho

Q3

Julho – Setembro

30 de Outubro

Q4

Outubro – Dezembro

30 de Janeiro

* Se você também possui uma certificação de comerciante Fairtrade, é necessário reportar compras de outros
Produtores (se houver alguma). Nesse caso, consulte o Guia do usuário para traders.
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Como trocar de Organização
Se o seu endereço de email estiver vinculado a mais de uma
organização, por favor, verifique se você está usando a conta da
organização correta antes de reportar / verificar.
Para trocar de organização, siga os próximos passos:
1.
2.
3.

1

Clique na seta azul no menu principal.
Clique em TROCAR ORGANIZAÇÃO.
Uma nova janela se abrirá onde você poderá selecionar a
organização a qual deseja.

3
2
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Como aceitar convites de parceiros comerciais
4

2

3

Observe que, para poder reportar, primeiro você precisa convidar ou aceitar convites.
1.
2.

3.
6

Clique em PARCEIROS COMERCIAIS.
Filtre POR FAZER para ver se já
recebeu convites de parceiros em
potencial.
Selecione um convite da lista.

4.

CONFIRMAR, EDITAR ou RECUSAR
o convite.
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Como convidar parceiros comerciais (slide 1 de 3)

1

Em PARCEIROS
COMERCIAIS

7

COMERCIAIS

clique

em

ADICIONAR

PARCEIROS
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Como convidar parceiros comerciais (slide 2 de 3)
2

Busque e selecione a Organização com a qual você tem relação comercial e
escolha sua função: CLIENTE ou FORNECEDOR. Depois clique em
PRÓXIMO.
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Como convidar parceiros comerciais (slide 3 de 3)
3

Selecione as categorias dos produtos que você está negociando com este parceiro e clique em
PRÓXIMO.

4

Escreva uma mensagem personalizada para o seu parceiro comercial (opcional) e clique em ENVIAR o
convite.
9
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O fluxo do trabalho
Status da Transação:
Confirmado

1

A transação é
reportada

Revisão
pendente

Declarante

3

Ações:

Verificador

Correção
Pendente

Ações:

2

Nenhuma ação
necessária

CONFIRMAR

CONFIRMAR ou
EDITAR

EDITAR

EDITAR ou
EXCLUIR

SOLICITAR
CORREÇÃO

Por favor, verifique quem deve reportar no slide 4!
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Como verificar transações (slide 1 de 2)
Opção 1: Verificando uma única transação
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1.

Clique no tipo de transação que deseja verificar (COMPRAS ou VENDAS).

2.

Mantenha POR FAZER selecionado no campo Exibir. Em POR FAZER, você pode ver todas
as transações que precisam ser verificadas. Você verá as transações com o status "Por
favor, revise".

3.

Selecione a transação que você deseja verificar. Verifique todos os campos (como volume,
preço e prêmio), você pode usar o botão de ação rápida para confirmar
ou solicitar
correção . Se você deseja editar, clique no
, ou use a lupa
para revisar a transação
em detalhes.

(veja a próxima página)
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Como verificar transações (slide 2 de 2)
Opção 1: Verificando uma única transação

12

4.

Se você selecionou
ou , e deseja alterar as informações da transação, clique em EDITAR;
você poderá editar as seguintes partes da transação:
-Detalhes da transação: volume, ano, trimestre e documentos de referência
-Preço
-Prêmio

5.

Você também pode confirmar diretamente uma transação inteira clicando em CONFIRMAR ou
pode rejeitá-la clicando em SOLICITAR CORREÇÃO.
Observe: ao solicitar correção de uma transação, por favor inclua um comentário explicando o
motivo.
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Como verificar transações (slide 1 de 2)
Opção 2: Verificando múltiplas transações (Excel)

1.

Clique em COMPRAS ou VENDAS. Mantenha POR FAZER selecionado no campo Exibir.
Em POR FAZER, você poderá ver todas as transações que precisam ser verificadas ou
revisadas.
−

Você pode usar a opção FILTRO para procurar parâmetros específicos - para obter
mais informações, consulte a página 14.

2.

Clique em EXPORTAR PARA EXCEL.

3.

Abra os arquivos baixados. Este arquivo contém as transações extraídas para revisão.

Use este modelo APENAS para revisar transações - nunca para reportar novas transações
13

(veja a próxima página)
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Como verificar transações (slide 2 de 2)
Opção 2: Verificando múltiplas transações (Excel)

4.

Verifique o status na coluna B. Dependendo do status, você poderá confirmar, editar, solicitar
correção ou excluir. Vá para a coluna X e selecione a ação que deseja:
−
−
−

5.

Quando terminar de revisar suas transações, retorne à Fairtrace e carregue o arquivo revisado
clicando em CARREGAR TRANSAÇÕES REVISADAS
−
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Para confirmar as transações, selecione confirmar
Se você selecionar editar, altere as informações inserindo novos valores (não é possível
editar as colunas em cinza).
Se você selecionar solicitar correção, adicione um comentário na coluna Y, explicando o
motivo.

A ação que você selecionou na coluna X será executada pelo sistema. As transações as
quais você não selecionou uma ação, permanecerão inalteradas.
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Como buscar uma transação
1.

Clique no tipo de transação que
você está buscando (COMPRAS
ou VENDAS).

2.

Escolha em Exibir, entre:
− POR FAZER: Transações que
você precisa verificar /
revisar.
−
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TODAS: lista todas as
transações, incluindo as
enviadas aos seus parceiros
comerciais para revisão.

3.

Você pode usar o campo de
busca para procurar transações
digitando:
Company name
FLO ID
Contract number
Invoice number

4.

Você também pode usar o botão
de filtro para pesquisar por
parâmetros como: ano, trimestre e
categoria do produto.
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A função do messenger

1.
2.
3.
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Clique em MESSENGER no menu do lado esquerdo.
Selecione a organização para a qual você deseja enviar uma messagem. Se a
organização ainda não estiver listada, clique em Adicionar uma conversa.
Digite sua mensagem na caixa de texto e clique em ENVIAR.
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Novo canal de alegações
Comentário confidencial à FLOCERT - disponível em qualquer transação reportada

Se você está preocupado com algo do tipo: seu parceiro comercial não está em conformidade com os
Padrões de Comércio Justo (por exemplo, com relação a pagamentos de preço/prêmio,
rastreabilidade, negócios com terceiros, práticas comerciais desleais etc.), não hesite em nos
informar.
O campo não deve ser usado para correções da transação. Utilize este campo APENAS se precisar
confidencialmente compartilhar informações com a FLOCERT (esse campo não é visível para seu
parceiro comercial).

As alegações enviadas por esse canal são tratadas pelo departamento de Garantia de Credibilidade
da FLOCERT. Se você quiser saber mais sobre o processo, consulte o POP de alegações.
https://www.flocert.net/wp-content/uploads/2017/08/allegation-procedure.pdf
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Definição dos campos do relatório
• Ano e Trimestre: O ano e trimestre em que a transação foi concluída, aloque a transação com a data da fatura.
• FLO ID do Vendedor: Se você estiver reportando vendas, insira sua própria FLO ID, pois você é o vendedor. Se você estiver
reportando compras, insira a FLO ID do seu fornecedor, pois ele é o vendedor.
• FLO ID do Comprador: se você estiver reportando vendas, insira a FLO ID do seu cliente, pois ele é o comprador. Se você estiver
reportando compras, insira a sua propria FLO ID, pois você é o comprador.
• Número da Fatura: Insira o número da fatura da transação que está reportando.
• Data da Fatura: Se não houver data na fatura, insira a data do contrato ou do pedido da compra e adicione um comentário na
coluna "Informações adicionais", mencionando a data que foi inserida.
• Número do Contrato (opcional): Insira o número do contrato ou, em alternativa, qualquer outra referência importante.
• Número de Referência Interno (opcional): Você pode adicionar um número de referência do seu próprio sistema. Isso não estará
visível para o seu parceiro.
• Código do Produto: Baixe a nossa "Tabela de códigos dos produtos" em nossa página e escolha o código que melhor descreve o
volume reportado. Descrição e mais detalhes do produto podem ser inseridos na coluna "Informações adicionais".
• Convencional/Orgânico : Selecione se o produto é convencional ou orgânico.

• Volume Total: Certifique-se de que apenas os volumes Fairtrade sejam reportados. Não use nenhum separador de milhar; verifique
se você está usando a marca decimal correta.
• Preço Total (excl. Prêmio FT): Esse é o valor total da fatura, após dedução do Prêmio do Comércio Justo e impostos.
• Incoterm: Selecione o Incoterm relacionado ao preço informado.
• Prêmio Fairtrade Total: Esse é o total do Prêmio do Comércio Justo pago pelo volume reportado.
• Informações Adicionais (opcional): Campo para informações adicionais, como detalhes do produto ou informações do
documento; se o volume reportado for certificado retroativamente ou se houver motivo e informações complementares para explicar
os ajustes de volume necessários, etc.
• Comentários Confidenciais (online): Use este campo APENAS se você tiver alegações contra seu parceiro comercial (ele não
está em conformidade com os Padrões Fairtrade).
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Histórico de alterações
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Versão

Autor

Data aprovada

Alterações

10

Luis Pastor

06.12.2018

Primeira versão.

11

Luis Pastor

01.03.2018

Slide 6 adicionado, o slide 5 foi trocado pelo 6,
pequenas alterações no slide 10.

12

Luis Pastor

19.04.2018

Pequenas atualizações nos slides e novo slide 19
adicionado.

13

Milena Freitas

11.02.2019

Pequenas alterações/atualizações na maioria dos
slides, mais detalhes no slide 3.

14

Milena Freitas

15.02.2019

Pequenas correções nos slides: 8-9 e 11. Novo slide 4
adicionado.
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Milena Freitas

08.04.2019

Alterações nos slides: 2, 10 e 11. Novos slides 12 e 13
adicionados.

16

Paola Alvarado Prince

28.06.2019

Alterações/atualizações na maioria dos slides.

16

Paola Alvarado Prince

25.06.2020

Slide 12 revisado, slide 17 adicionado, slide 18 e 19
atualizados e informação adicionada. Layout revisado.
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