
Licensee Checklist 3.4 PT-PT 04 Jul 2022

Tipo de 
Critério

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

Preparation Questions0

(Aplicável se você é um auditor autorizado para 
auditorias de produção de comerciantes.) 
Existem evidências de violações relacionadas 
ao capítulo de produção do comerciante?

0.0.0.06 R0

Direito de comercializar produtos Fairtrade1.1

Comerciante Você comprou produtos Fairtrade certificados 
somente de produtores ou comerciantes com 
uma autorização de comercialização ou 
certificado válidos emitidos pela FLOCERT 
para a categoria de produto relevante.

1.1.0.071.1.4 0Não Sim

Comerciante (Algodão em caroço) (Aplicável se o 
comerciante opera sob o modelo IFCJ) Você 
comprou produtos Fairtrade certificados 
somente de produtores ou comerciantes com 
uma autorização de comercialização ou 
certificado ou verificação válidos emitidos pela 
FLOCERT.

1.1.0.081.1.4 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°

Comerciante Você designou um contato oficial para os 
assuntos relacionados ao Fairtrade. A pessoa 
de contacto mantém a FLOCERT atualizada 
com detalhes de contato e quaisquer outras 
informações relevantes que afetem a 
verificação FLOCERT (nova estrutura da 
empresa, alteração do estatuto legal, etc.).

1.1.0.151.1.9 0Nenhuma 
pessoa foi 
designada 
como a 
pessoa de 
contato 
para 
questões 
relacionada
s ao 
Fairtrade.

Esta 
pessoa não 
tem a 
responsabil
idade de 
conformida
de na 
empresa 
OU não tem 
os meios 
necessário
s para 
assegurar a 
conformida
de OU não 
mantém a 
FLOCERT 
atualizada 
sobre as 
informaçõe
s 
relevantes.

Sim

Uso da marca comercial Fairtrade1.2
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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°

Comerciante (Somente aplicável se você utilizou qualquer 
Marca FAIRTRADE ou qualquer outra 
referência ao Fairtrade, conforme definido nos 
Critérios Fairtrade, em um produto acabado ou 
inacabado, em qualquer embalagem ou em 
quaisquer outros meios de comunicação.) 
Você tem um contrato válido por escrito com 
uma Organização Nacional Fairtrade ou com o 
Fairtrade Internacional com detalhes sobre o 
uso da Marca e você tem uma aprovação 
escrita da arte gráfica (antes do uso) para 
qualquer uso da Marca FAIRTRADE ou 
referência ao Fairtrade em todos os produtos e 
arte gráfica promocional.

1.2.0.011.2.1; 1.2.2 0Nenhum 
contrato ou 
arte gráfica 
disponível.

Há um 
contrato 
com a ONF 
/ Fairtrade 
Internacion
al mas 
nenhuma 
arte gráfica 
aprovada 
OU arte 
gráfica mas 
não para 
todos os 
produtos / 
materiais 
promociona
is.

Contrato E 
arte gráfica 
para todos 
os usos 
disponíveis 
da Marca 
Fairtrade.

Comerciante (Não aplicável a bananas processadas) 
(Somente aplicável se você fez declarações 
sobre o fornecimento para FSI)
Todas as declarações sobre o abastecimento 
de mercadorias Fairtrade que estão fora da 
embalagem (por exemplo, conforme 
abrangida pelo modelo de Ingrediente de 
Origem Fairtrade (FSI pela sigla em inglês)) 
são verificadas por uma Organização Nacional 
Fairtrade ou Fairtrade Internacional ou um 
agente designado antes dessas declarações 
serem comunicadas ao público.

1.2.0.031.2.3 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°

Comerciante (Ouro) O selo e/ou rótulo no produto final para 
o consumidor indica claramente que o metal 
precioso é certificado como Ouro, Prata ou 
Platina Fairtrade, conforme definido nas regras 
de rotulagem do Fairtrade Internacional para 
metais preciosos.

1.2.0.04Gold 2.4.3 0Não Sim

Comerciante (Ouro) (Aplicável se você vende produtos para 
o consumidor final) Você somente usa a Marca 
Fairtrade em um produto final para o qual você 
tenha a autorização pelo Fairtrade 
Internacional ou uma Organização Nacional 
Fairtrade.

1.2.0.05Gold 2.2.2 0Não Sim

Comerciante (Ouro) (Aplicável se você compra Metal 
Precioso Fairtrade sob o Programa de 
Fornecimento de Ouro) Você se ajusta às 
políticas de rotulagem e de comunicações 
estipuladas em qualquer acordo contratual 
com o Fairtrade Internacional ou uma 
Organização Nacional de Fairtrade.

1.2.0.06Gold 2.4.2 0Não Sim

ComércioB2

Composição do produto2.2
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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°

Comerciante (Produtos alimentícios compostos) (Não é 
aplicável a IFCJ) Você garante que os 
ingredientes alimentícios compostos e 
produtos alimentícios compostos contêm 
tantos ingredientes Fairtrade quanto disponível 
a menos que  você tenha recebido uma 
exceção.

2.2.0.012.2.1 and 
2.2.4

0Alguns 
ingrediente
s, para os 
quais 
existem 
Critérios 
Fairtrade, 
têm sido 
utilizados 
na sua 
forma 
convencion
al e 
nenhuma 
exceção foi 
concedida. 
(TQPS Tudo 
que pode 
ser - 
Qualquer 
produto ou 
ingrediente 
para os 
quais 
existem 
critérios 
Fairtrade 
devem ser 
feitos de ou 
consistem 
em apenas 
produtos ou 

TQPS não é 
total e 
corretament
e aplicado, 
isto é, 
apenas um 
ingrediente 
não é 
Fairtrade ou 
especificaç
ões de 
qualidade 
especiais 
são 
necessária
s, mas 
nenhuma 
exceção foi 
concedida.

TQPS é 
corretament
e aplicado 
ou uma 
exceção 
válida foi 
concedida 
pela 
FLOCERT 
ou por uma 
Organizaçã
o Nacional 
Fairtrade e 
formulários 
de 
aprovação 
estão 
disponíveis 
durante a 
auditoria.
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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°

ingrediente
s 
certificados 
Fairtrade).

Comerciante (Produtos alimentícios compostos acabados) 
(Não aplicável a IFCJ) Você declara o 
percentual mínimo de conteúdo Fairtrade na 
parte de trás da embalagem, a menos que 
isso contradiga a legislação nacional.

2.2.0.032.2.3 0Não Sim

Comerciante (Algodão em Caroço) Todo o algodão em 
produtos de Algodão Fairtrade é proveniente 
originalmente de produtores certificados. Onde 
há disponibilidade insuficiente de fibra de 
algodão Fairtrade, é permitido fazer fardos de 
algodão de até 20% fornecidos por 
penteadeiras de algodão não-Fairtrade, desde 
que o fabricante adquira posteriormente um 
volume equivalente de algodão Fairtrade e 
use-o na fabricação de um produto 
não-Fairtrade. Tal substituição é claramente 
relatada no relatório trimestral de fluxo de 
bens.

2.2.0.04Cotton 2.2.1 0Não Sim

Comerciante (Algodão em Caroço) Todos os produtos de 
algodão compostos que são para a 
certificação contêm ao menos 50% do seu 
conteúdo de Algodão, a menos que uma 
exceção tenha sido concedida por qualquer 
uma das Organizações Nacionais Fairtrade.

2.2.0.05Política de 
composição 
de algodão

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°

Comerciante (Aplicável para FSI a todos os produtos, exceto 
algodão e ouro) (Aplicável para ingredientes 
compostos alimentícios & produtos 
compostos alimentícios) 
Se você aplicar a rastreabilidade física, 100% 
das commodities relevantes no produto é 
certificada Fairtrade.
Se você aplica o balanço de massa (cacau, 
cana de açúcar, suco & polpa/purê de fruta, 
chá), você comprou um volume equivalente e 
os produtos vendidos como FSI contêm 100% 
das comodities relevante no produto 
(ingredientes compostos alimentícios & 
produtos compostos alimentícios) e são 
certificados Fairtrade.

Produtos acabados que trazem a Marca do 
Programa FAIRTRADE são produtos 
compostos.

2.2.0.062.2.5 0Não Sim

Comerciante (Ouro) Os produtos para o consumidor final 
que você vende rotulados como Fairtrade e/ou 
Ouro, Prata ou Platina Ecológicos Fairtrade 
são um dos seguintes:
• joias;
• moedas, lingotes e produtos de metais 
preciosos de natureza comemorativa e/ou 
financeira;
• medalhas e troféus;
• artefatos religiosos
• (apenas para licenciados máster no Sistema 
de Registo Goldsmith) componentes para 
joias semiacabadas

2.2.0.07Gold 2.2.1 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°

Comerciante (Ouro) Você prova que os quilates mínimos de 
metal precioso certificado Fairtrade usados 
em seus produtos Fairtrade cumprem com a 
legislação nacional do país em que estão 
sendo vendidos e com a descrição 
internacionalmente reconhecida do produto da 
Confederação Mundial de Joias (Livro AZUL - 
Livro de metais preciosos - terminologia e 
classificação).

2.2.0.08Gold 2.2.3 0Não Sim

Comerciante (Ouro) (Aplicável somente no caso de você não 
conseguir se abastecer completamente de  
componentes para joias de uma fonte de 
metais preciosos certificada)
Você utiliza metais não-certificados somente 
nos componentes da peça final de joias 
listados abaixo:
• tarraxas de brincos;
• fechos (anéis de engate, fivelas, fecho 
giratório, baionetas);
• correntes (desde que não exceda quinze por 
cento do total de conteúdo precioso sobre os 
itens de joias acabadas;
• costas de broche, fechos, articulações e 
alfinetes;
• soldas e ligas

2.2.0.09Gold 2.2.4 0Não há 
provas de 
que os 
component
es de joias 
não 
poderiam 
ser 
adquiridos 
como 
Fairtrade E 
metais 
não-certifica
dos são 
usados em 
outros itens 
além dos 
listados.

Não há 
provas de 
que os 
component
es de joias 
não 
poderiam 
ser 
adquiridos 
como 
Fairtrade 
OU metal 
não-certifica
do é usado 
em outros 
itens além 
dos 
listados.

Há provas 
de que os 
component
es de joias 
não 
poderiam 
ser 
adquiridos 
como 
Fairtrade E 
metal 
não-certifica
do é usado 
somente 
nos itens 
listados.

RANK 3 E o 
comerciant
e se 
esforça 
para a 
melhoria do 
forneciment
o Fairtrade 
de 
component
es 
certificados 
para joias.
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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°

Comerciante (Ouro) Você assegura que os metais 
preciosos certificados constituem 100% do 
metal usado em moedas comemorativas, 
lingotes, medalhas, troféus e artefatos 
religiosos.

2.2.0.10Gold 2.2.5 0Nenhuma 
aprovação 
foi 
concedida 
pela NFO 
responsáve
l.

A aprovação 
foi 
concedida 
pela NFO 
responsáve
l, mas não 
estava 
disponível 
durante a 
auditoria.

A aprovação 
foi 
concedida 
pela NFO 
responsáve
l e foi 
disponibiliz
ada durante 
a auditoria.

Comerciante (Flores) Você garante que todas as flores e 
plantas a serem vendidas como Fairtrade são 
certificadas Fairtrade. Para buquês, você 
garante que eles contêm tantas flores e 
preenchimentos Fairtrade quanto disponíveis. 
As flores e preenchimentos não certificados 
que não estão disponíveis como Fairtrade 
podem ser incluídos como uma exceção em 
um buquê Fairtrade, não excedendo 50% do 
número total de hastes.

2.2.0.11Flowers and 
plants 1.4.1

0Não Sim CATEGORI
A 3 E as 
flores 
não-Fairtrad
e são de 
origem 
local.

ProduçãoB3

Diretos Trabalhistas3.1
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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°

Comerciante (Não aplicável a FSI de algodão após o 
estágio de descaroçamento) Você está ciente 
das leis trabalhistas aplicáveis no seu país e 
das convenções fundamentais da OIT.

3.1.0.013.1.1 0A empresa 
não está 
ciente das 
leis 
trabalhistas 
aplicáveis 
nem das 
convenções 
fundamenta
is da OIT.

A empresa 
demonstra 
como ela é 
mantida 
informada 
sobre a 
legislação 
trabalhista 
e as 
convenções 
da OIT que 
lhe são 
aplicáveis.

Rank 3 E a 
empresa 
tem uma 
política 
clara e um 
procedimen
to para 
garantir as 
condições 
adequadas 
de 
funcioname
nto.

Rank 4 E a 
empresa 
pode 
demonstrar 
como é 
efetivament
e 
implementa
da (por 
exemplo, 
auditorias 
sociais de 
outros 
sistemas).

Comerciante (Não aplicável a FSI de algodão após o 
estágio de descaroçamento) Não há 
indicações de que você viole quaisquer leis 
trabalhistas locais ou as convenções 
fundamentais da OIT.

3.1.0.023.1.1 0Há provas 
de que as 
violações 
são 
comuns.

Há provas 
de 
violações  
MAS a 
empresa 
tomou 
medidas 
para 
evitá-las no 
futuro.

Nenhuma 
prova de 
violação foi 
encontrada 
MAS uma 
avaliação 
mais 
aprofundad
a é 
aconselháv
el pois há 
pistas para 
potenciais 
violações.

Nenhuma 
prova de 
violação foi 
encontrada.

RANK 4 E a 
empresa 
tem 
implementa
dos 
políticas e 
procedimen
tos efetivos 
efetivament
e 
implementa
das OU é 
sujeita a 
auditorias 
sociais de 
outros 
esquemas.

Livre de Discriminação3.1.1
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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°

Comerciante (Controlo Reativo) Não há discriminação, 
apoio ou tolerância à discriminação com base 
na raça, cor, sexo, orientação sexual, 
deficiência, estado civil, estado de HIV/AIDS, 
idade, religião, opinião política, sindicato ou 
órgãos representativos dos trabalhadores, 
nacionalidade ou origem social, ou qualquer 
outra condição durante o recrutamento, 
promoção, acesso à formação, remuneração, 
divisão do trabalho, demissão, aposentadoria, 
tratamento geral no local de trabalho ou outras 
atividades.

3.1.1.013.1.1, ILO 
Co111

0Há 
evidências 
de 
discriminaç
ão e a 
empresa 
não atuou 
para 
impedi-la.

Há 
evidências 
de 
discriminaç
ão e as 
ações da 
empresa 
não são 
adequadas 
para 
impedi-la.

Não há 
discriminaç
ão ou a 
empresa 
tomou 
medidas 
adequadas 
para 
impedi-la.

RANK 3 E a 
empresa 
tem uma 
política e 
um 
programa 
para 
prevenir a 
discriminaç
ão.

RANK 4 E 
discriminaç
ão e ações 
(incluindo 
ações 
afirmativas) 
são 
monitorada
s para 
grupos de 
funcionário
s 
historicame
nte ou 
culturalmen
te 
discriminad
os.

Comerciante (Controlo Reativo) Durante o recrutamento, os 
trabalhadores não são testados para gravidez, 
HIV/AIDS ou doenças genéticas.

3.1.1.023.1.1, ILO 
Co111

0Testes são 
solicitados.

Não há 
testes, mas 
são feitas 
perguntas 
que levam a 
discriminaç
ão no 
recrutament
o.

Não 
existem 
indicações 
de testes 
ou 
perguntas 
durante o 
recrutament
o.

Existe uma 
política 
clara que 
proíbe esta 
prática.

RANK 4 E 
um SGQ 
que 
monitora a 
implementa
ção.
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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°

Comerciante (Controlo Reativo) Você não se envolve, apoia 
ou tolera, direta ou indiretamente, o uso de 
punição corporal, coerção física ou mental, 
intimidação, assédio ou abuso de qualquer 
tipo.

3.1.1.033.1.1, ILO 
Co29

0Existem 
evidências 
de tais 
práticas.

Não há 
indicação 
dessas 
práticas.

RANK 3 E a 
empresa 
tem uma 
política ou 
um 
programa 
contra 
essas 
práticas.

RANK 4 E a 
empresa é 
ativa na 
implementa
ção da 
política.

Comerciante (Controlo Reativo) Você (incluindo funcionários 
e gestores) não tolera, direta ou indiretamente, 
comportamentos que sejam sexualmente 
intimidantes, abusivos ou exploratórios, 
incluindo gestos, linguagem e contato físico.

3.1.1.043.1.1, ILO 
Co29

0Não Sim RANK 3 E 
procedimen
tos estão 
em vigor 
para relatar 
e tomar 
medidas se 
tais casos 
acontecere
m na 
empresa.

Comerciante (Controlo Reativo) Não há rescisão de 
mulheres relacionado à gravidez, nascimento 
de uma criança e consequente cuidados com 
o bebê.

3.1.1.053.1.1, ILO 
Co111

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°

Comerciante (Controlo Reativo) Você cumpre todas as leis 
adicionais aplicáveis à não discriminação.

3.1.1.063.1.1, 
National law

0A legislação 
não é, de 
modo 
algum, 
aplicada.

A legislação 
não é 
aplicada 
em vários 
casos.

A legislação 
é aplicada 
na maioria 
dos casos 
OU a 
empresa 
tomou 
medidas 
para 
melhorar a 
situação.

A legislação 
é aplicada 
em todos 
os casos.

RANK 4 E a 
empresa 
tem 
medidas 
em vigor 
para 
garantir a 
aplicação 
adequada 
em toda a 
empresa.

Livre de trabalho forçado ou obrigatório3.1.2

Comerciante (Controlo Reativo) Você não se envolve, apoia 
ou tolera, de forma direta ou indireta, o 
trabalho forçado, incluindo o trabalho prisional 
ou involuntário.

3.1.2.013.1.1, ILO 
Co29

0Há 
evidências 
de uso, 
apoio ou 
tolerância 
de trabalho 
forçado.

Não há 
indicação 
de uso, 
apoio ou 
tolerância 
de trabalho 
forçado.

RANK 3 E 
há uma 
política 
clara em 
vigor para 
evitar isso.

RANK 4 E a 
empresa 
está ativa 
na 
implementa
ção da 
política.

Comerciante (Controlo Reativo) Você cumpre com qualquer 
outra legislação aplicável à liberdade de 
trabalho forçado ou compulsório.

3.1.2.023.1.1, 
National law

0A legislação 
não é, de 
modo 
algum, 
aplicada.

A legislação 
não é 
aplicada 
em vários 
casos.

A legislação 
é aplicada 
na maioria 
dos casos 
OU a 
empresa 
tomou 
medidas 
para 
melhorar a 
situação..

A legislação 
é aplicada 
em todos 
os casos.

RANK 4 E a 
empresa 
tem 
medidas 
em vigor 
para 
garantir a 
aplicação 
adequada 
em toda a 
empresa.

Trabalho Infantil e Proteção à criança3.1.3
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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°

Comerciante (Controlo Reativo) Você não emprega crianças 
menores de 15 anos (14, se o país ratificou a 
convenção da OIT com 138 com uma exceção 
da idade mínima) ou com idade inferior à 
definida pela lei local, conforme o que for mais 
elevado.

3.1.3.013.1.1, ILO 
Co138

0Há 
evidências 
de que isso 
seja 
comum.

Há 
evidências 
de que isso 
aconteça 
em raras 
ocasiões e 
a empresa 
não tomou 
medidas.

Não há 
indícios de 
trabalho 
infantil OU, 
se houver 
indícios de 
casos 
raros, a 
empresa 
pode 
demonstrar 
que tomou 
medidas.

Rank 3 E há 
uma política 
que é 
divulgada 
aos 
funcionário
s para 
garantir que 
as crianças 
frequentem 
a escola.

RANK 4 E 
um SGQ 
que 
monitora a 
implementa
ção.

Comerciante (Controlo Reativo) Você não submete, direta 
ou indiretamente, empregados menores de 18 
anos a qualquer tipo de trabalho que ponha 
em risco a sua saúde, segurança ou moral e a 
sua frequência escolar.

3.1.3.023.1.1, ILO 
Co138

0Há 
evidências 
de que 
trabalhos 
não 
adequados 
são 
comuns.

Há 
evidências 
de que isso 
aconteça 
em raras 
ocasiões, e 
a empresa 
não tomou 
medidas.

Não há 
indícios 
disso OU, 
se houver 
indícios de 
casos 
raros, a 
empresa 
pode 
demonstrar 
que tomou 
medidas.

RANK 3 E 
há um 
programa 
de 
conscientiz
ação para 
os 
empregado
s que 
identifica os 
trabalhos 
adequados.

RANK 4 E 
um SGQ 
que 
monitora a 
implementa
ção.
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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°

Comerciante (Controlo Reativo) Você cumpre com qualquer 
outra legislação aplicável que trate sobre o 
trabalho infantil e a proteção à criança.

3.1.3.033.1.1, 
National law

0A legislação 
não é, de 
modo 
algum, 
aplicada.

A legislação 
não é 
aplicada 
em vários 
casos.

A legislação 
é aplicada 
na maioria 
dos casos 
OU a 
empresa 
tomou 
medidas 
para 
melhorar a 
situação.

A legislação 
é aplicada 
em todos 
os casos.

RANK 4 E a 
empresa 
tem 
medidas 
em vigor 
para 
garantir a 
aplicação 
adequada 
em toda a 
empresa.

Liberdade de associação e negociação 
coletiva

3.1.4

Comerciante (Controlo Reativo) Você respeita os direitos 
dos funcionários de constituírem ou 
associarem-se à sindicatos ou organizações 
sindicais.

3.1.4.013.1.1, ILO 
Co87

0Ações que 
visam 
obstruir 
esse direito 
são 
comuns.

Não há 
indícios de 
ações que 
obstruam 
este direito.

RANK 3 E 
os 
funcionário
s estão 
cientes do 
seu direito

Rank 4 E a 
empresa 
incentiva 
ativamente 
os 
trabalhador
es a 
formarem 
ou 
associarem
-se a 
sindicatos.

Comerciante (Controlo Reativo) Você não interfere na 
formação, eleições ou governança da 
organização de funcionários.

3.1.4.023.1.1, ILO 
Co87

0A empresa 
interfere 
ativamente.

Não há 
indícios de 
interferênci
a.

RANK 3 E a 
empresa 
apoia a 
organização 
quando 
solicitado.
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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°

Comerciante (Controlo Reativo) Você não se envolve em 
atos de discriminação antisindical. Isso inclui 
punição, ameaça, intimidação, assédio ou 
suborno de membros ou representantes 
sindicais; discriminação contra funcionários 
por associação ou atividades sindicais 
passadas ou presentes.

3.1.4.033.1.1, ILO 
Co98

0Há 
evidências 
de 
discriminaç
ão ou 
atividades 
intimidador
as e a 
empresa 
não atuou 
para 
impedi-la.

Há 
evidências 
de 
discriminaç
ão ou 
atividades 
intimidador
as e as 
ações da 
empresa 
não são 
adequadas 
para 
impedi-las.

Houve 
casos de 
discriminaç
ão ou 
atividades 
intimidador
as mas a 
empresa 
tomou 
medidas 
bem 
sucedidas.

RANK 3 E a 
empresa 
tem uma 
política ou 
um 
programa 
para 
prevenir a 
discriminaç
ão e 
atividades 
intimidador
as.

RANK 4 E 
um SGQ 
que 
monitora a 
implementa
ção.

Comerciante (Controlo Reativo) Você não baseia as 
contratações na não-associação ou renúncia à 
filiação sindical.

3.1.4.043.1.1, ILO 
Co98

0Isso 
acontece 
regularment
e.

Existem 
casos 
isolados 
dessa 
prática.

A 
contratação 
não está 
vinculada à 
filiação 
sindical.

RANK 3 E 
há uma 
política para 
evitar esta 
prática.

RANK 4 E 
um SGQ 
que 
monitora a 
implementa
ção.

Comerciante (Controlo Reativo) Você não demite por motivo 
de filiação sindical ou por participação em 
atividades sindicais.

3.1.4.053.1.1, ILO Co 
98

0Isso 
acontece 
regularment
e.

Existem 
casos 
isolados 
dessa 
prática.

Demissões 
não estão 
vinculadas 
à atividade 
sindical.

RANK 3 E 
há uma 
política para 
evitar esta 
prática.

RANK 4 E 
um SGQ 
que 
monitora a 
implementa
ção.
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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°

Comerciante (Controlo Reativo) A empresa respeita o direito 
dos empregados à negociação coletiva.

3.1.4.063.1.1, ILO 
Co98

0Ações que 
visam 
obstruir 
esse direito 
são 
comuns.

Não 
existem 
indícios de 
ações que 
obstruam 
esse 
direito.

RANK 3 E 
os 
funcionário
s estão 
conscientes 
do seu 
direito.

Rank 4 E a 
empresa 
encoraja 
ativamente 
os 
funcionário
s a 
negociar 
coletivamen
te.

Comerciante (Controlo Reativo) Você está de acordo com 
qualquer outra legislação aplicável em matéria 
de liberdade de associação e negociação 
coletiva.

3.1.4.073.1.1, 
National law

0A legislação 
não é, de 
modo 
algum, 
aplicada.

A legislação 
não é 
aplicada 
em vários 
casos.

A legislação 
é aplicada 
na maioria 
dos casos 
OU a 
empresa 
tomou 
medidas 
para 
melhorar a 
situação.

A legislação 
é aplicada 
em todos 
os casos.

RANK 4 E a 
empresa 
tem 
medidas 
em vigor 
para 
garantir a 
aplicação 
adequada 
em toda a 
empresa.

Condições de emprego3.1.5

Comerciante (Controlo Reativo) Você define os salários dos 
funcionários de acordo com a legislação e os 
regulamentos do ANC, quando existente.

3.1.5.013.1.1, 
National law

0Salários 
<mínimo 
legal e 
regulament
os do ANC.

Salários 
<mínimo 
legal e 
regulament
os do ANC.

RANK 3 E 
médias 
regionais 
são 
considerad
as durante 
a fixação de 
salários.
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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°

Comerciante (Controlo Reativo) Você define as condições 
de emprego de acordo com a legislação e os 
regulamentos do ANC, quando existente.

3.1.5.023.1.1, 
National law

0Não Sim

Comerciante (Controlo Reativo) Deduções salariais 
somente são feitas se forem permitidas pelas 
leis nacionais ou fixadas por um acordo de 
negociação coletiva.

3.1.5.033.1.1, 
National law

0Não Sim

Comerciante (Controlo Reativo) Os pagamentos são feitos 
de acordo com os regulamentações 
nacionais.

3.1.5.043.1.1, 
National law

0Não Sim

Comerciante (Controlo Reativo) Todos os empregados 
permanentes têm um contrato escrito 
legalmente válido, assinado pelo empregado 
e pelo empregador que cobre todos os 
detalhes exigidos pela legislação aplicável.

3.1.5.053.1.1, 
National law

0Os 
funcionário
s 
permanente
s não têm 
um contrato 
escrito 
legalmente 
válido.

Existem 
contratos 
escritos, 
mas que 
não cobrem 
todos os 
detalhes 
necessário
s OU não 
são 
legalmente 
válidos.

Todos os 
empregado
s 
permanente
s 
assinaram 
contratos 
que 
incluem 
todos os 
requisitos 
de acordo 
com este 
CC.

RANK 3 E 
cada 
funcionário 
tem uma 
cópia do 
contrato 
assinado 
(3.5.8)

RANK 4 E 
os 
contratos 
são 
explicados 
verbalment
e e em uma 
linguagem 
entendida 
pelo 
empregado.
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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°

Comerciante (Controlo Reativo) Você cumpre com a 
legislação aplicável às horas de trabalho e 
horas extraordinárias.

3.1.5.063.1.1, 
National law

0A legislação 
não é, de 
modo 
algum, 
aplicada.

A legislação 
não é 
aplicada 
em vários 
casos.

A legislação 
é aplicada 
na maioria 
dos casos 
OU a 
empresa 
tomou 
medidas 
para 
melhorar a 
situação.

A legislação 
é aplicada 
em todos 
os casos.

RANK 4 E a 
empresa 
tem 
medidas 
em vigor 
para 
garantir a 
aplicação 
adequada 
em toda a 
empresa.

Comerciante (Controlo Reativo) Você cumpre com a 
legislação aplicável ao fundo de previdência 
ou ao regime de pensões.

3.1.5.073.1.1, 
National law

0A legislação 
não é, de 
modo 
algum, 
aplicada.

A legislação 
não é 
aplicada 
em vários 
casos.

A legislação 
é aplicada 
na maioria 
dos casos 
OU a 
empresa 
tomou 
medidas 
para 
melhorar a 
situação.

A legislação 
é aplicada 
em todos 
os casos.

RANK 4 E a 
empresa 
tem 
medidas 
em vigor 
para 
garantir a 
aplicação 
adequada 
em toda a 
empresa.
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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°

Comerciante (Controlo Reativo) Você cumpre com a 
legislação aplicável aos procedimentos de 
reclamação trabalhista.

3.1.5.083.1.1, 
National law

0A legislação 
não é, de 
modo 
algum, 
aplicada.

A legislação 
não é 
aplicada 
em vários 
casos.

A legislação 
é aplicada 
na maioria 
dos casos 
OU a 
empresa 
tomou 
medidas 
para 
melhorar a 
situação.

A legislação 
é aplicada 
em todos 
os casos.

RANK 4 E a 
empresa 
tem 
medidas 
em vigor 
para 
garantir a 
aplicação 
adequada 
em toda a 
empresa.

Comerciante (Controlo Reativo) Você cumpre com qualquer 
outra legislação aplicável às condições de 
emprego.

3.1.5.093.1.1, 
National law

0A legislação 
não é, de 
modo 
algum, 
aplicada.

A legislação 
não é 
aplicada 
em vários 
casos.

A legislação 
é aplicada 
na maioria 
dos casos 
OU a 
empresa 
tomou 
medidas 
para 
melhorar a 
situação.

A legislação 
é aplicada 
em todos 
os casos.

RANK 4 E a 
empresa 
tem 
medidas 
em vigor 
para 
garantir a 
aplicação 
adequada 
em toda a 
empresa.

Saúde e segurança ocupacional3.1.6
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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°

Comerciante (Controlo Reativo) Você cumpre com a 
legislação aplicável à segurança dos 
processos de trabalho, locais de trabalho, 
máquinas, prevenção de acidentes e 
equipamento de proteção individual.

3.1.6.013.1.1, 
National law

0A legislação 
não é, de 
modo 
algum, 
aplicada.

A legislação 
não é 
aplicada 
em vários 
casos.

A legislação 
é aplicada 
na maioria 
dos casos 
OU a 
empresa 
tomou 
medidas 
para 
melhorar a 
situação.

A legislação 
é aplicada 
em todos 
os casos.

RANK 4 E a 
empresa 
tem 
medidas 
em vigor 
para 
garantir a 
aplicação 
adequada 
em toda a 
empresa.

Comerciante (Controlo Reativo) Você cumpre com a 
legislação aplicável aos requisitos de higiene 
(por exemplo, instalações para lavagem das 
mãos, sanitários suficientes em condições 
adequadas).

3.1.6.023.1.1, 
National law

0A legislação 
não é, de 
modo 
algum, 
aplicada.

A legislação 
não é 
aplicada 
em vários 
casos.

A legislação 
é aplicada 
na maioria 
dos casos 
OU a 
empresa 
tomou 
medidas 
para 
melhorar a 
situação.

A legislação 
é aplicada 
em todos 
os casos.

RANK 4 E a 
empresa 
tem 
medidas 
em vigor 
para 
garantir a 
aplicação 
adequada 
em toda a 
empresa.
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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°

Comerciante (Controlo Reativo) Você cumpre a legislação 
aplicável às medidas preventivas para casos 
de emergência (por exemplo, rotas de 
evacuação, equipamento de combate a 
incêndios, instalações de primeiros socorros, 
etc.)

3.1.6.033.1.1, 
National law

0A legislação 
não é, de 
modo 
algum, 
aplicada.

A legislação 
não é 
aplicada 
em vários 
casos.

A legislação 
é aplicada 
na maioria 
dos casos 
OU a 
empresa 
tomou 
medidas 
para 
melhorar a 
situação.

A legislação 
é aplicada 
em todos 
os casos.

RANK 4 E a 
empresa 
tem 
medidas 
em vigor 
para 
garantir a 
aplicação 
adequada 
em toda a 
empresa.

Comerciante (Controlo Reativo) Você cumpre com qualquer 
outra legislação aplicável à Saúde e 
Segurança.

3.1.6.043.1.1, 
National law

0A legislação 
não é, de 
modo 
algum, 
aplicada.

A legislação 
não é 
aplicada 
em vários 
casos.

A legislação 
é aplicada 
na maioria 
dos casos 
OU a 
empresa 
tomou 
medidas 
para 
melhorar a 
situação.

A legislação 
é aplicada 
em todos 
os casos.

RANK 4 E a 
empresa 
tem 
medidas 
em vigor 
para 
garantir a 
aplicação 
adequada 
em toda a 
empresa.

Proteção Ambiental3.2
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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°

Comerciante (Não aplicável a algodão FSI após o estágio 
de descaroçamento) Você está ciente das leis 
ambientais aplicáveis no seu país.

3.2.0.013.2.1 0A empresa 
não está 
ciente das 
leis 
ambientais 
aplicáveis.

A empresa 
demonstra 
como ela é 
mantida 
informada 
sobre a 
legislação 
ambiental 
aplicável.

Rank 3 E a 
empresa 
tem uma 
política 
clara e um 
procedimen
to para 
garantir o 
desempenh
o ambiental 
adequado.

Rank 4 E a 
empresa 
pode 
demonstrar 
como são 
efetivament
e 
implementa
dos (por 
exemplo, 
por um 
SCI).

Comerciante (Não aplicável a algodão FSI após o estágio 
de descaroçamento) Não há indicações de 
que você viola quaisquer leis ambientais 
aplicáveis em seu país.

3.2.0.073.2.1 0Há provas 
de que as 
violações 
são 
comuns.

Há provas 
de 
violações  
MAS a 
empresa 
tomou 
medidas 
para 
evitá-las no 
futuro.

Nenhuma 
prova de 
violação foi 
encontrada 
MAS uma 
avaliação 
mais 
aprofundad
a é 
aconselháv
el pois há 
indícios de 
possíveis 
violações.

Nenhuma 
prova de 
violação foi 
encontrada.

RANK 4 E a 
empresa 
tem 
implementa
dos 
políticas e 
procedimen
tos efetivos 
efetivament
e 
implementa
das OU é 
sujeita a 
auditorias 
sociais de 
outros 
esquemas.

Comerciante Você somente usa materiais sintéticos 
oficialmente registrados e permitidos para a 
cultura / produto no país de uso.

3.2.0.093.2.2 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°

Uso da terra e biodiversidade3.2.1

Comerciante (Controlo Reativo) Você cumpre a legislação 
aplicável em relação ao uso do terreno e da 
biodiversidade e obteve qualquer permissão 
necessária.

3.2.1.013.2.1, 
National law

0A legislação 
não é, de 
modo 
algum, 
aplicada.

A legislação 
não é 
aplicada 
em vários 
casos.

A legislação 
é aplicada 
na maioria 
dos casos 
OU a 
empresa 
tomou 
medidas 
para 
melhorar a 
situação.

A legislação 
é aplicada 
em todos 
os casos.

RANK 4 E a 
empresa 
tem 
medidas 
em vigor 
para 
assegurar a 
aplicação 
adequada 
em toda a 
empresa.

 Uso de água3.2.2

Comerciante (Controlo Reativo) Você cumpre a legislação 
aplicável em relação ao uso de água (por 
exemplo, fontes de água, reutilização de água) 
e obteve qualquer permissão necessária.

3.2.2.013.2.1, 
National law

0A legislação 
não é, de 
modo 
algum, 
aplicada.

A legislação 
não é 
aplicada 
em vários 
casos.

A legislação 
é aplicada 
na maioria 
dos casos 
OU a 
empresa 
tomou 
medidas 
para 
melhorar a 
situação.

A legislação 
é aplicada 
em todos 
os casos.

RANK 4 E a 
empresa 
tem 
medidas 
em vigor 
para 
assegurar a 
aplicação 
adequada 
em toda a 
empresa.

Uso de energia3.2.3
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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°

Comerciante (Controlo Reativo) Você cumpre a legislação 
aplicável em relação ao uso de energia 
(incluindo a pegada de carbono) e obteve 
qualquer permissão necessária.

3.2.3.013.2.1, 
National law

0A legislação 
não é, de 
modo 
algum, 
aplicada.

A legislação 
não é 
aplicada 
em vários 
casos.

A legislação 
é aplicada 
na maioria 
dos casos 
OU a 
empresa 
tomou 
medidas 
para 
melhorar a 
situação.

A legislação 
é aplicada 
em todos 
os casos.

RANK 4 E a 
empresa 
tem 
medidas 
em vigor 
para 
assegurar a 
aplicação 
adequada 
em toda a 
empresa.

Efluentes de águas residuais3.2.4

Comerciante (Controlo Reativo) Você cumpre a legislação 
aplicável em matéria de tratamento de 
efluentes de águas residuais e obteve 
qualquer permissão necessária.

3.2.4.013.2.1, 
National law

0A legislação 
não é, de 
modo 
algum, 
aplicada.

A legislação 
não é 
aplicada 
em vários 
casos.

A legislação 
é aplicada 
na maioria 
dos casos 
OU a 
empresa 
tomou 
medidas 
para 
melhorar a 
situação.

A legislação 
é aplicada 
em todos 
os casos.

RANK 4 E a 
empresa 
tem 
medidas 
em vigor 
para 
assegurar a 
aplicação 
adequada 
em toda a 
empresa.

Emissões atmosféricas3.2.5
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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°

Comerciante (Controlo Reativo) Você cumpre a legislação 
aplicável em relação às emissões 
atmosféricas e obteve qualquer permissão 
necessária.

3.2.5.013.2.1, 
National law

0A legislação 
não é, de 
modo 
algum, 
aplicada.

A legislação 
não é 
aplicada 
em vários 
casos.

A legislação 
é aplicada 
na maioria 
dos casos 
OU a 
empresa 
tomou 
medidas 
para 
melhorar a 
situação.

A legislação 
é aplicada 
em todos 
os casos.

RANK 4 E a 
empresa 
tem 
medidas 
em vigor 
para 
assegurar a 
aplicação 
adequada 
em toda a 
empresa.

Resíduos3.2.6

Comerciante (Controlo Reativo) Você cumpre a legislação 
aplicável em matéria de eliminação de 
resíduos (por exemplo, armazenamento de 
resíduos perigosos, reciclagem, queima de 
resíduos) e obteve qualquer permissão 
necessária.

3.2.6.013.2.1, 
National law

0A legislação 
não é, de 
modo 
algum, 
aplicada.

A legislação 
não é 
aplicada 
em vários 
casos.

A legislação 
é aplicada 
na maioria 
dos casos 
OU a 
empresa 
tomou 
medidas 
para 
melhorar a 
situação.

A legislação 
é aplicada 
em todos 
os casos.

RANK 4 E a 
empresa 
tem 
medidas 
em vigor 
para 
assegurar a 
aplicação 
adequada 
em toda a 
empresa.

Negócios e DesenvolvimentoB4

 Comércio com integridade4.8
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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°

Comerciante Não existem indícios de que você se envolva 
em práticas desleais que claramente 
prejudicam as capacidades de concorrência 
dos produtos ou outros comerciantes, ou na 
imposição de condições comerciais aos 
fornecedores que tornem mais difícil o 
cumprimento com os Critérios Fairtrade.

4.8.0.014.8.1 0Práticas 
desleais de 
comércio 
são 
comuns.

Existem 
instâncias 
isoladas de 
práticas de 
comércio 
desleais 
verificadas 
durante a 
auditoria.

Não foram 
identificado
s indícios 
de 
envolviment
o em 
práticas 
desleais de 
comércio.

Não há 
indícios de 
envolviment
o em 
práticas 
desleais E 
a proibição 
de 
quaisquer 
práticas 
desleais é 
uma parte 
integrante 
da política 
de 
conformida
de da 
empresa.
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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°

Comerciante (Suco de laranja; Café, aplicável às compras e 
vendas de café em grão verde) Você não 
vende ou compra produtos Fairtrade abaixo do 
preço mínimo, o prêmio Fairtrade e o 
diferencial orgânico (se aplicável).

4.8.0.11Interpretação 
para 4.8.1

0Vender ou 
comprar 
produtos 
Fairtrade 
abaixo do 
preço 
mínimo 
Fairtrade, 
do prêmio 
Fairtrade e 
do 
diferencial 
orgânico 
(se 
aplicável), é 
comum.

Existem 
casos 
isolados de 
venda ou 
compra de 
produtos 
Fairtrade 
abaixo do 
preço 
mínimo 
Fairtrade, 
do prêmio 
Fairtrade e 
do 
diferencial 
orgânico 
(se 
aplicável).

Não há 
casos 
identificado
s de venda 
ou compra 
de produtos 
Fairtrade 
abaixo do 
preço 
mínimo 
Fairtrade, 
do prêmio 
Fairtrade e 
do 
diferencial 
orgânico 
(se 
aplicável).

Rank 3 E a 
proibição 
de vender 
ou comprar 
produtos 
Fairtrade 
abaixo do 
preço 
mínimo 
Fairtrade, 
do prêmio 
Fairtrade e 
do 
diferencial 
orgânico 
(se 
aplicável) é 
parte 
integrante 
da política 
de 
conformida
de da 
empresa.
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