Guia do Usuário Fairtrace
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.
O 1º
Comerciante
reporta a
venda

O 1º Comerciante
reporta a compra

O Comerciante
reporta a venda

…
Produtor
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O Produtor
verifica

1º Comerciante

O Comerciante
verifica

Comerciante

O Comerciante
verifica

Comerciante
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• O que reportar e o que verificar
Reportando

Produtores

Comerciantes

•

•
•

Reporte todas as suas vendas sempre,
exceto vendas feitas como licenciado1.
Observe: Se estiver atuando como
intermediário2, inclua informação de preço
e/ou prêmio.

•

Geralmente não presisam reportar
PC/TC4 :

•

1 Vendas

4

Reportar APENAS compras de produtores
(incluindo volumes e informação de preço e
prêmio). Não reporte compras feitas de
outros comerciantes.

Exceção:
Precisa reportar apenas compras diretas de
outros Produtores certificados (se houver).

Verificando

•

Verifque suas compras de
comerciantes. Suas compras de
comerciantes serão reportadas
pelo seu fornecedor (são as
vendas deles). Isto também se
aplica a pequeno licenciados.3

•

Verifique todas as transações
reportadas por seus clientes

como licenciado: Não devem ser reportadas à FLOCERT, mas ao seu orgão licenciador por meio do portal de relatórios deles
(exemplo: via Connect). Essas vendas estão relacionadas a produtos no qual a Marca Fairtrade é usada (principalmente produtos
acabados).
2 Você é um intermediador quando transfere pagamentos (do Preço Mínimo e/ou do Prêmio de Comércio Justo) de seu cliente para o
produtor; Se você atua como intermediador, deve sempre reportar informações de preço e prêmio.
3 Os pequenos licenciados que também são certificados como comerciantes NÃO são solicitados a comunicar as suas vendas mas
apenas a verificar as suas compras.
4 PC/TC são produtores que também possuem uma certificação de comerciante Fairtrade.
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Quando reportar e quando verificar
Quando reportar: Lembre-se de seguir os prazos mencionados abaixo:
Trimestre

Compras e/ou vendas completadas entre:

Prazo para reportar:

Q1

Janeiro – Março

30 de Abril

Q2

Abril – Junho

30 de Julho

Q3

Julho – Setembro

30 de Outubro

Q4

Outubro – Dezembro

30 de Janeiro

Por favor, aloque transações para trimestres de acordo com os seguintes critérios:
• Compras (de produtores): uma vez que o preço e o prêmio tenham sido pagos ao
produtor.
• Vendas (quando atuando como Intermediador): uma vez que o Preço e o Prêmio
tenham sido recebidos (ou seja, pagos pelo Pagador ao Intermediador).
• Vendas (todos as outras): de acordo com a data da fatura.
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.
5
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Preparar para começar
1.Certifique-se de que todas as informações sobre as suas
transações estão disponíveis (números e datas das
faturas, documentos de transação, FLO IDs dos seus
parceiros comerciais, etc.).
2. Você precisará atribuir um código de produto ao seu
produto comercializado como Fairtrade. Veja a lista de
códigos de produto na página da FLOCERT, na seção de
Login Fairtrace: Fairtrace login – FLOCERT; utilize o
código que melhor descreve o seu produto.
Nota: Os códigos de produto da categoria “Product
Category Mix" devem ser utilizados para reportar
produtos que são feitos de uma mistura de diversas
categorias. Para FSI: mesmo que apenas uma das
categorias
de produto utilizadas
no produto
comercializado de Comércio Justo seja de origem
Fairtrade, isto também se aplica).
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3. Vá à página da FLOCERT e inicie sessão em Fairtrace
utilizando as suas credenciais. Informações sobre como
iniciar sessão podem ser encontradas em
https://www.flocert.net/wpcontent/uploads/2019/03/fairtrace-login-manual.pdf
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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. Clique na seta azul no menu principal.
2. Clique em TROCAR ORGANIZAÇÃO.
3. Uma nova janela se abrirá onde você poderá
selecionar a organização a qual deseja.

1
3
2
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Como verificar se seu parceiro comercial é um
produtor ou comerciante
Para conseguir reportar, é necessário que seu parceiro de negócio em questão
esteja listado na seção: Parceiros Comerciais. Seus Parceiros Comerciais podem
ser os seus clientes ou seus fornecedores. Veja nos seguintes slides como
estabelecer novas parcerias comerciais.
Você pode verificar na seção
Parceiro Comerciais se o seu
parceiro comercial (fornecedor ou
cliente) é um produtor ou um
comerciante.
Isso é muito importante, pois
determina se você precisa
Reportar ou Verificar. Veja o slide
4.

Caso o seu fornecedor seja
ambos, produtor e comerciante,
trate-o como produtor e reporte
as compras dele.

8
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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.
9

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

10

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.

11
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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.
12
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O fluxo do trabalho
Status da Transação:

Confirmado

1

A transação é
reportada

Revisão
pendente

Declarante

3

Ações:

Verificador

2

Correção
Pendente

Ações:

Nenhuma ação
necessária

CONFIRMAR

CONFIRMAR ou
EDITAR

EDITAR

EDITAR ou
EXCLUIR

SOLICITAR
CORREÇÃO

Por favor, verifique quem deve reportar no slide 4!

13
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Como reportar transações (slide 1 de 3)

1.

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

2.

Clique em ADICIONAR UMA TRANSAÇÃO ou ADICIONAR MÚLTIPLAS
TRANSAÇÕES:
−
−

14

ADICIONAR UMA TRANSAÇÃO (formulário online): se você deseja enviar suas
transações uma por uma.
ADICIONAR MÚLTIPLAS TRANSAÇÕES (Excel): essa é a melhor opção se você
deseja reportar todas as suas transações de uma só vez, principalmente se houverem
muitas.
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Como reportar transações (slide 2 de 3)
Opção 1. ADICIONAR UMA TRANSAÇÃO

1.

Preencha todos os campos solicitados * conforme eles aparecem nos seus documentos
comerciais, para que seu parceiro comercial possa identificar e verificar corretamente a transação.

2.

Clique em ENVIAR para finalizar o relatório (a transação será enviada ao seu parceiro comercial).

* Para mais explicações sobre os campos de relatórios individuais, consulte slide 24

15
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Como reportar transações (slide 3 de 3)
Option 2. ADICIONAR MÚLTIPLAS TRANSAÇÕES (Excel)
1.

Baixe o modelo de planilha
de Excel e preencha-o.
Você precisará usar nossos
códigos de produtos, que
podem ser encontrados na
página de login:
https://www.flocert.net/fairtrac
e-login/

2.

Carregue o arquivo de
Excel preenchido.

1

2

16
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Editar ou Excluir suas transações reportadas

Você pode editar suas transações reportadas para fazer correções em suas informações.
Alguns exemplos podem ser:
−

Se houver ajustes de volume após o produto ter sido recebido por você.

−

Se houver reivindicações de qualidade que levem a alterações na transação.

Observe: Se suas transações reportadas já foram verificadas pelo seu Parceiro comercial antes de
inserir a correção, ele será notificado para verificar também a alteração.
Você também pode Excluir suas transações reportadas, se as informações que você deseja alterar
não puderem ser editadas. Lembre-se de que uma exclusão não pode ser revertida, apesar de
permanecer visível (somente para leitura).
Caso você tenha excluído uma transação por engano, será necessário reportá-la novamente.
Alguns exemplos de quando excluir uma transação:

17

−

Se você inseriu a FLO ID errada de seu parceiro comercial (a edição não é possível)

−

Se você inseriu uma transação por engano.
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Dicas e truques ao reportar
Notas gerais:
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1.

Preencha todos os campos solicitados (os campos obrigatórios estão marcados com um *)

2.

Certifique-se de usar as informações que facilitem o entendimento de seus parceiros
comerciais (ou seja, números comuns de contrato / fatura etc.) para garantir uma fácil
identificação e correta verificação da transação.

3.

Preencha os campos como eles aparecem nos seus documentos comerciais e tente evitar
cálculos adicionais. Exemplo: informe os valores do Prêmio e do Preço na moeda indicada na
fatura.

4.

Se você não possui transações a serem reportadas (Vendas ou Compras) para um
determinado produto e trimestre, acesse a lista de relatórios pendentes na página inicial e
clique em "Ação" e, em seguida, em "Nada a reportar". Veja a imagem abaixo:
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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

20

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 que: 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 21

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
21

(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
−

22

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.
−

23

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.

Clique em MESSENGER no menu do lado esquerdo.
Selecione a organizaçao 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.
27.01.2022, V.19
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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).

26
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Outras Definições

• Produtor: 1º atores na cadeia de fornecimento, são os que cultivam, colhem ou extraem matérias-primas; por exemplo,
as pequenas organizações de produtores, plantações e mineiros de ouro etc. Os fabricantes ou transformadores numa
etapa posterior, NÃO são referidos como produtores no Comércio Justo.
• Produtor Comerciante (PC-TC): É um produtor que também possui certificação de comerciante, estando apto a
comercializar produtos fornecidos por outros produtores certificados.
• Pagadores: Você age como Pagador se for um comerciante com responsabilidades de pagamento do Preço e/ou
Prêmio Fairtrade. Esses pagamentos podem ser realizados diretamente aos produtores ou através de outro comerciante
responsável por transferir esses pagamentos aos produtores.
• Intermediadores: Você é um Intermediador quando, embora não seja diretamente responsável pelos pagamentos do
Preço e/ou Premium Fairtrade, você repassa do seu cliente para o produtor (que é seu fornecedor).
• Não Pagadores: Você age como Não Pagador se não tiver responsabilidade direta pelo pagamento do Preço e/ou
Prêmio Fairtrade para os produtores de seu produto Fairtrade.
• Pagadores e Não Pagadores: Você pode ser certificado como Pagador e Não Pagador ao mesmo tempo. Isso significa
que você pode ter responsabilidades de pagamento para algumas transações e não para outras.
• Licenciado: O Licenciado é um comerciante que possui um contrato de licença com uma OGCJ (Organização Nacional
de Comércio Justo) para usar a marca Fairtrade no rótulo do produto Fairtrade (principalmente produtos acabados). A
licença é concedida por uma OGCJ e não pela FLOCERT.
• Não-Pagadores que são também Pequenos Licenciados: Se for um comerciante não-pagador certificado e também
registado como Pequeno Licenciado, não precisa de comunicar as vendas à FLOCERT. No entanto, é necessário que
verifique as suas compras em Fairtrace.
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Versão

Autor

Data aprovada

Alterações
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Luis Pastor

12.10.2017

Primeira versão.

11

Luis Pastor

06.12.2017

Informação adicionada no slide 11.

12

Luis Pastor

01.03.2018

Pequenas atualizações na maioria dos slides. O slide
5 foi trocado pelo 6, alterações nos slides 5-6, o slide
7 foi adicionado.

13

Luis Pastor

19.04.2018

Atualizações de slides, outras pequenas atualizações
e novo slide (17).

14

Milena Freitas

11.02.2019

Pequenas alterações/atualizações na maioria dos
slides e dois novos slides (4-5).

15

Milena Freitas

15.02.2019

Pequenas alterações nos slides: 2, 10, 12-13 e 15-17.
Novo conteúdo adicionado no slide 5.

16

Milena Freitas

08.04.2019

Alterações nos slides 2, 4 e 16. Slides 18 e 19
adicionados.

17

Paola Alvarado Prince

28.06.2019

Alterações/atualizações na maioria dos slides.

18

Paola Alvarado Prince

25.06.2020

Alterações/atualizações no slide 4, informação
adicionada no slide 5, slide 16 adicionado, pequenas
alterações no slide19 e 24, informação adicionada no
slide 25, slide 26 adicionado. Layout ligeiramente
alterado.
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21.12.2021
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