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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 seis 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.

Voluntary Best Practice (V) - Melhores Práticas Voluntárias: referem-se aos passos adicionais que os atores da cadeia de fornecimento poderão realizar para promover condições comerciais 

ainda mais justas. Estes passos são voluntários e não obrigatórios. 

Reactive (R) - Critérios reativos: reflete os critérios relacionados à abordagem reativa dos requisitos do capítulo de Produção do Critério de Comércio Justo Fairtrade para Comerciantes. Estes 

requisitos aplicam a todos os comerciantes mas, São só controlados proativamente se houver indicações de não conformidade. As indicações podem ser obtidas, e.g. através de alegações 

ou através de observações durante auditorias de comerciantes.

Específico (S) - Critérios específicos: critérios que são usados pelos auditores da FLOCERT como perguntas de preparação para a auditoria - você pode encontrá-los na parte "Perguntas de 

Preparação" da lista de verificação. Elas não são relevantes para os clientes.

Follow-up (F) - Critérios de seguimento: critérios que são aplicáveis apenas para auditorias de seguimento.

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 da FLOCERT - Certificação de Comerciantes - é baseada no Critério para Comerciantes do Comércio Justo Fairtrade (datados de 1 de março e 2015) e nos 

Critérios de Produto Fairtrade, publicados pela Fairtrade International.

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.

Como usar este documento?

Nem todos os critérios têm de ser cumpridos em todos os casos: alguns aplicam-se apenas a certos produtos e outros aplicam-se apenas a certos tipos de operadores. O escopo de 

aplicação é especificado no inicio do critério entre parêntesis. Para saber quais são os critérios que se aplicam a si, deverá identificar primeiro que tipo de operador é (pagador, não-pagador, 

transmissor). Que irá depender do tipo e posição do fornecedor de quem se compra o produto Fairtrade e do nível no qual o preço está definido, conforme indicado pela Tabela de Preço 

Mínimo e Prémio Fairtrade (disponível em www.fairtrade.net). O anexo 1 do Critério para Comerciantes do Comércio Justo Fairtrade providencia mais informação sobre este assunto.  

Contacte a FLOCERT em caso de dúvida.
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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 Preparação0

O cliente é Pagador ou Intermediário de Preço 
e/ou Prêmio?

0.0.0.01 S0

É possível verificar a rastreabilidade física no 
local, durante a auditoria?

0.0.0.02 S0

O cliente implementa o Balanço de Massa?0.0.0.03 S0

O cliente processa/comercializa produtos 
compostos ou ingredientes compostos?

0.0.0.04 S0

(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 S0

O cliente é Pequeno Licenciado?0.0.0.07 S0

O cliente assinou um acordo de licenciado 
com uma Organização Nacional de Fairtrade 
(ONF) e está autorizado a vender sob o 
esquema 'Ponto de Venda'?

0.0.0.08 S0

(Obrigatória a verificação durante as auditorias 
iniciais e de renovação, e - se indicado no 
Termo de Referência (TdR) - durante as 
auditorias específicas) O cliente demonstra 
conformidade com os requisitos de Melhores 
Práticas Voluntárias (MPV)?

0.0.0.09 S0

Alguma entidade adicional está incluída na 
auditoria?

0.0.0.10 S0

Requisitos Gerais1

Direito de comercializar produtos Fairtrade1.1

Página 3 de 232

www.flocert.net



NSF Checklist TC 8.30 PT-PT 27 Jan 2023

Tipo de 
Critério

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

Comerciante Você tem uma autorização de comercialização 
válida ou um certificado FLOCERT válido para 
cada produto comprado e/ou vendido como 
Fairtrade. Você não indica em seus 
documentos (contratos, faturas, registros de 
inventários) e/ou no produto físico que é um 
produto Fairtrade se você o comprou antes de 
receber a permissão para comercialização da 
FLOCERT.

1.1.0.01 M1.1.1 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°

Comerciante (Aplica-se também a entidades adicionais) 
Você aceita auditorias anunciadas ou não 
anunciadas em suas instalações, incluindo
entidades adicionais, oferecendo acesso a 
todos os locais que são relevantes para a 
auditoria, tornando a equipe responsável 
disponível para a auditoria e fornecendo toda a 
informação que é necessária para verificar a 
conformidade.

1.1.0.02 M1.1.2 0A entrada 
nas 
instalações 
foi negada.

A 
informação 
fornecida 
não foi 
adequada 
para 
concluir a 
auditoria 
OU o 
acesso a 
determinad
os 
documento
s, locais ou 
entrevistado
s 
necessário
s foram 
negados 
OU os 
funcionário
s  
responsáve
is não 
estavam 
disponíveis 
para 
fornecer as 
informaçõe
s 
necessária
s para 

Informaçõe
s e apoio e 
acesso ao 
local foi 
adequado 
para 
completar a 
auditoria.

Houve uma 
preparação 
adequada 
para 
auditoria. 
Todos os 
documento
s 
necessário
s, 
funcionário
s e acesso 
aos locais 
foram 
fornecidos 
e a 
auditoria foi 
facilitada de 
tal modo 
que o 
auditor 
pôde fazer 
uma 
avaliação 
de 
conformida
de / 
não-confor
midade 
independen
te, rápida e 
fácil 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°

verificar 
conformida
de.

entrevistas 
confidenciai
s foram 
possíveis.

Comerciante (Aplica-se também a entidades adicionais; 
Não se aplica às entidades que não se 
enquadram no escopo da certificação) Suas 
entidades adicionais onde as atividades 
Fairtrade acontecem cumprem com a 
definição de entidade adicional e estão 
registradas com a FLOCERT (consulte o 
Procedimento Operacional Padrão de 
Certificação no site da FLOCERT).

1.1.0.05 C1.1.3 0Todas as 
entidades 
adicionais 
que são 
usadas 
para 
manusear 
os produtos 
Fairtrade 
não estão 
registradas 
com a 
FLOCERT 
OU não 
cumprem 
com a 
definição de 
EA.

Algumas 
das 
entidades 
adicionais 
que são 
usadas 
para 
manusear 
os produtos 
Fairtrade 
não estão 
registradas 
com a 
FLOCERT.

Todas as 
entidades 
adicionais 
que são 
usadas 
para 
manusear 
os produtos 
Fairtrade 
são 
registradas 
com a 
FLOCERT E 
cumprem 
com a 
definição de 
EA.

Comerciante Você tem um contrato com cada entidade 
adicional que não pertença 100% ao operador 
certificado, 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).

1.1.0.06 C1.1.3 0Nenhum 
relatório é 
feito no 
Fairtrace.

Nem todas 
as 
transações 
são 
relatadas / 
confirmada
s OU os 
relatórios 
não estão 
corretos.

As 
transações 
são 
relatadas / 
confirmada
s a tempo E 
os 
relatórios 
estão 
corretos.
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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 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.

1.1.0.07 M1.1.4 0Não Sim

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

1.1.0.08 C1.1.4 0Não Sim

Comerciante (Não aplicável a licenciados no esquema 
'Ponto de venda'.) Produtos vendidos como 
Fairtrade que não estejam em embalagens 
prontas para o consumidor são vendidos 
somente a comerciantes Fairtrade com um 
certificado ou autorização de comercialização 
válidos para a respetiva categoria de produto 
emitidos pela FLOCERT ou pela Organização 
Nacional Fairtrade responsáve (Japão, 
Austrália e Nova Zelândia).

1.1.0.09 C1.1.5 0Não Sim

Comerciante (Algodão em Caroço) (Aplicável se o 
comerciante opera sob o modelo FSI) 
Produtos FSI que não estejam em 
embalagens prontas para o consumidor são 
vendidos somente para comerciantes 
Fairtrade com um certificado válido.

1.1.0.10 C1.1.5 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 (Primeiro comprador) (Não aplicável se você 
compra de organizações de produção por 
contrato) Você comprou produtos certificados 
de organizações de produtores e não de 
membros individuais da organização OU você 
demonstrou a impossibilidade de comprar da 
organização de produtores citando lei(s) 
nacional/regional que proíbem isso, ou a 
solicitação escrita da organização de 
produtores mencionando a vantagem deles 
sobre tal arranjo e isso está acompanhado de 
um contrato marco entre você e a organização 
de produtores que regula o seguinte: 
rastreabilidade, volume, preço, termos de 
entrega, termos de pagamento e método de 
faturamento.

1.1.0.11 C1.1.6 0O 
comerciant
e compra a 
partir dos 
membros 
individuais 
sem 
estabelecer 
as razões 
sobre o 
porquê ele 
não é capaz 
de comprar 
da 
organização 
de 
produtores, 
tal como 
consta no 
CC.

O 
contrato-ma
rco 
necessário 
de acordo 
com o CC 
está 
incompleto 
nos 
detalhes 
dados 
neste CC.

O 
comerciant
e compra a 
partir dos 
membros 
individuais, 
mas é 
possível 
estabelecer 
as razões 
sobre a sua 
incapacidad
e para 
comprar a 
partir da 
organização 
de 
produtores, 
tal como 
consta 
neste CC.

Rank 3 e o 
comerciant
e fornece 
uma 
atualização 
periódica 
de 
aquisição à 
organização 
com uma 
cópia dos 
documento
s de 
compra.

O 
comerciant
e somente 
compra de 
organizaçõe
s de 
produtores.

Página 8 de 232

www.flocert.net



NSF Checklist TC 8.30 PT-PT 27 Jan 2023

Tipo de 
Critério

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

Comerciante (Apenas aplicável caso você tenha sido 
suspenso desde a última auditoria e/ou 
qualquer de seus fornecedores/compradores 
tenham sido suspensos)
Você não assina novos contratos Fairtrade se 
você estiver suspenso OU assina novos 
contratos com parceiros comerciais 
suspensos. Para parceiros comerciais 
existentes (fornecedores/compradores) com 
quem você teve pelo menos uma transação 
comercial de Comércio Justo nos 12 meses 
anteriores à suspensão, você tem permissão 
para assinar novos contratos dentro do 
período de suspensão. O volume (de novos 
contratos assinados durante o período de 
suspensão), no entanto, está limitado a 50% 
do volume total (com cada parceiro) negociado 
nos 12 meses anteriores à suspensão.

1.1.0.12 M1.1.7 0A empresa 
superou os 
volumes 
dos 
contratos 
permitidos 
durante a 
suspensão 
OU assinou 
contratos 
com novos 
parceiros 
comerciais.

A empresa 
não 
excedeu os 
volumes 
permitidos 
durante a 
suspensão. 
NEM 
assinou 
contratos 
com novos 
parceiros 
comerciais.

Comerciante (Apenas aplicável caso você tenha sido 
suspenso desde a última auditoria e/ou 
qualquer de seus fornecedores/compradores 
tenham sido suspensos)
Você cumpriu os contratos Fairtrade existentes 
durante o período de suspensão.

1.1.0.13 C1.1.7 0O contrato 
não foi 
cumprido, 
sem o 
consentime
nto do 
parceiro 
comercial.

O contrato 
foi 
cumprido.
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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 (Apenas aplicável se você teve seu certificado 
cancelado no passado ou se qualquer um dos 
seus parceiros comerciais foram/estão com o 
certificado cancelado.)
 Você parou a negociação de todos os 
produtos Fairtrade a partir da data de perda do 
certificado mesmo se houver um contrato 
Fairtrade assinado, mas você aceita os 
produtos Fairtrade que foram comercializados 
(entregues conforme o INCOTERM acordado) 
antes da data da perda do certificado e você 
paga o Prêmio Fairtrade (se aplicável).

1.1.0.14 C1.1.8 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°

Comerciante Você designou um contato oficial para os 
assuntos relacionados ao Fairtrade. A pessoa 
de contacto mantém a FLOCERT atualizada 
com detalhes de contato (incluindo o contato 
de relato no Fairtrace) e quaisquer outras 
informações relevantes que afetem a 
certificação FLOCERT (nova estrutura da 
empresa, alteração do estatuto legal, etc.).

1.1.0.15 C1.1.9 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
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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 (Pagador, Intermediário) Você cumpriu as 
seguintes responsabilidades na ferramenta 
de garantia Fairtrace:
1) Você relata as suas compras Fairtrade 
diretas de organizações de produtores OU 
declara nada a reportar (prazo: 30 dias após o 
final de cada trimestre)
2) Você verifica quaisquer outras compras 
Fairtrade que foram reportadas por seus 
fornecedores (prazo: 30 dias após a transação 
ter sido reportada)
3) Você reporta as suas vendas de Comércio 
Justo OU declara nada a reportar (prazo: 30 
dias após o final de cada trimestre)
4) Você garante que todas as transações, 
reportadas ou verificadas, estão corretas.

1.1.0.16 C1.1.2 0Relatório/ve
rificação 
não é feito.

Nem todas 
as 
transações 
são 
reportadas/
verificadas 
OU as 
transações 
não estão 
corretas.

Todas as 
transações 
são 
reportadas/
verificadas 
e estão 
corretas.

Comerciante (Não pagador) Você cumpre as seguintes 
responsabilidades na ferramenta de garantia 
Fairtrace:
1) Você relata suas vendas Fairtrade OU 
declara nada para relatar (prazo: 30 dias 
corridos após o final de cada trimestre)
2) Você verifica suas compras Fairtrade que 
foram relatadas por seus fornecedores (prazo: 
30 dias corridos após a transação ter sido 
relatada)
3) Você garante que todas as transações, 
relatadas ou verificadas, estão corretas.

1.1.0.17 C1.1.2 0Relatório / 
verificação 
não é 
realizado.

Nem todas 
as 
transações 
são 
relatadas / 
verificadas 
OU as 
transações 
não estão 
corretas.

Todas as 
transações 
são 
relatadas / 
verificadas 
E estão 
corretas.
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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 apenas a licenciados sob o 
esquema 'Ponto de Venda') (Café, Cacau, 
Flores, Chá, Frutas e Nozes) Os produtos 
vendidos como 'Ponto de Venda Fairtrade', que 
não estão em embalagens prontas para o 
consumidor, são vendidos apenas para 
empresas registradas como clientes de 'Ponto 
de Venda' pela Organização Nacional de 
Fairtrade (ONF) responsável.

1.1.0.18 CFLOCERT 
Requirement

0Não Sim

Comerciante (Exportador) (Café) (Aplicável apenas a novos 
exportadores que buscam a certificação 
Fairtrade após 15 de julho de 2021) Você 
demonstra que a sua assistência como um 
prestador de serviços de exportação é exigida 
por uma organização de produtores para 
realizar exportações Fairtrade. Você demonstra 
isso com um registro de transação(ões) 
anterior(es) e / ou uma carta de confirmação 
da organização de produtores Fairtrade 
identificada.

1.1.0.19 CCoffee 1.1.2 0Não há 
registros de 
transações 
anteriores 
e/ou 
nenhuma 
carta de 
confirmaçã
o da 
organização 
de 
produtores 
Fairtrade 
identificada 
disponíveis.

Registros 
de 
transações 
anteriores e 
/ ou carta de 
confirmaçã
o da 
organização 
de 
produtores 
Fairtrade 
identificada 
disponíveis.
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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 (Exportador) (Café) (Aplicável apenas a novos 
exportadores que buscam a certificação 
Fairtrade após 15 de julho de 2021) Não há 
nenhuma indicação de que você auxiliou ou 
negociou com organizações envolvidas com a 
violação dos direitos humanos, reivindicações 
de terra, violação dos direitos e terras dos 
povos indígenas, fraude, reclamações formais, 
más práticas de negócios anteriores com 
produtores, violação dos direitos dos animais 
ou danos à biodiversidade.

1.1.0.20 CCoffee 1.1.2 0Indicações 
de que o 
exportador 
auxiliou ou 
negociou 
com 
organizaçõe
s 
envolvidas 
em tais 
atividades.

Nenhuma 
indicação 
de que o 
exportador 
auxiliou ou 
negociou 
com 
organizaçõe
s 
envolvidas 
em tais 
atividades.

Comerciante (Auditoria digital) Você tem uma autorização de 
comercialização válida ou um certificado 
FLOCERT válido para cada produto comprado 
e/ou vendido como Fairtrade.

1.1.0.21 M1.1.1 0Não 
conformida
de: a 
empresa 
não é 
certificada 
para a 
categoria 
de produtos 
que foi 
comprada 
e/ou 
vendida 
como 
Fairtrade.

Observação
: a empresa 
não é 
certificada 
para o tipo 
de produto 
que foi 
comprado 
e/ou 
vendido 
como 
Fairtrade.

A empresa 
é certificada 
para todas 
as 
categorias 
e tipos de 
produtos 
que foram 
comprados 
e vendidos 
como 
Fairtrade.
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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 (Auditoria digital) Você aceita todo tipo de 
auditorias da sua empresa, inclusive 
auditorias digitais, e fornece toda a informação 
que é necessária para verificar conformidade.

1.1.0.22 M1.1.2 0Não 
conformida
de: Não é 
possível 
realizar a 
auditoria 
digital com 
a 
informação 
fornecida, 
ou seja, 
não há 
dados ou 
não há 
dados 
suficientes 
para o 
período da 
auditoria.

A 
informação 
fornecida foi 
adequada 
para 
concluir 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°

Comerciante (Auditoria digital) 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.

1.1.0.23 M1.1.4 0Não 
conformida
de: O 
vendedor 
não 
possuia um 
certificado 
válido ou 
autorização 
de 
comercializ
ação para a 
categoria 
de produtos 
no 
momento 
da compra.

Observação
: o vendedor 
não estava 
certificado / 
não tinha 
autorização 
de 
comercializ
ação para o 
tipo de 
produto 
comercializ
ado OU é 
possível 
que o 
vendedor 
não estava 
certificado 
para a 
categoria 
de produto 
no 
momento 
da compra, 
mas isto 
não pode 
ser 
completam
ente 
verificado 
durante a 
auditoria 

O vendedor 
possui um 
certificado 
válido ou 
uma 
autorização 
de 
comercializ
ação para 
todas as 
categorias 
e tipos de 
produtos 
comprados 
como 
Fairtrade.
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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°

digital.
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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 (Auditoria digital)  (Não aplicável a licenciados 
no esquema 'Ponto de venda'.) Produtos 
vendidos como Fairtrade que não estejam em 
embalagens prontas para o consumidor são 
vendidos somente a comerciantes Fairtrade 
com um certificado ou autorização de 
comercialização válidos para a respectiva 
categoria de produto emitidos pela FLOCERT 
ou pela Organização Nacional Fairtrade 
responsável (Japão, Austrália e Nova 
Zelândia).

1.1.0.24 C1.1.5 0Não 
conformida
de: Vendas 
de produtos 
Fairtrade a 
um cliente 
que não 
possui um 
certificado 
ou 
autorização 
de 
comercializ
ação 
válidos para 
a respectiva 
categoria 
de produto.

Observação
: o 
comprador 
não estava 
certificado / 
não tinha 
autorização 
de 
comercializ
ação válida 
para o tipo 
de produto 
comercializ
ado OU 
houve 
vendas a 
um 
licenciado 
não 
certificado, 
entretanto, 
durante a 
auditoria 
digital, não 
foi possível 
verificar se 
o produto 
estava em 
embalagen
s prontas 
para o 
consumidor

Vendas 
apenas a 
clientes 
certificados.
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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 (Auditoria digital)  (Aplicável apenas se você foi 
suspenso desde a última auditoria e/ou algum 
dos seus fornecedores/compradores foi 
suspenso)
Você não assina novos contratos Fairtrade se 
você foi suspenso OU novos contratos com 
parceiros comerciais suspensos. Para os 
parceiros comerciais já existentes 
(fornecedores/compradores) com os quais 
você teve ao menos uma negociação Fairtrade 
nos 12 meses anteriores à suspensão, você 
está autorizado a assinar novos contratos 
dentro do período de suspensão. Entretanto, o 
volume (dos novos contratos assinados 
durante o período de suspensão) é limitado a 
50% do volume total (com cada parceiro) 
comercializado nos 12 meses anteriores à 
suspensão.

1.1.0.25 C1.1.7 0Observação
: a empresa 
estava 
comercializ
ando com 
parceiros 
suspensos 
no periodo 
da 
suspensão 
OU 
comercializ
ando 
durante sua 
própria 
suspensão. 
A empresa 
precisa 
garantir que 
esta 
comercializ
ação 
atenda às 
regras de 
suspensão 
para evitar 
não 
conformida
des.

Nenhum 
comércio 
com 
parceiros 
suspensos 
e nenhum 
comércio 
durante a 
própria 
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°

Comerciante (Auditoria digital)  (Apenas aplicável se você 
teve seu certificado cancelado no passado ou 
se qualquer um dos seus parceiros 
comerciais estavam/estão com o certificado 
cancelado.) Você parou a comercialização de 
todos os produtos Fairtrade a partir da data de 
perda do certificado mesmo se houver um 
contrato Fairtrade assinado, mas você aceita 
os produtos Fairtrade que foram 
comercializados (entregues conforme o 
INCOTERM acordado) antes da data da perda 
do certificado e você paga o Prêmio Fairtrade 
(se aplicável).

1.1.0.26 C1.1.8 0Nao 
conformida
de: 
Comercializ
ação com 
parceiros 
que estão 
ou estavam 
com o 
certificado 
cancelado 
no 
momento 
da 
transação.

Observação
: é possível 
que a 
comercializ
ação com 
parceiros 
sem 
certificação 
tenha 
ocorrido, 
uma vez 
que há 
transações 
com 
parceiros 
que estão 
ou estavam 
com o 
certificado 
cancelado, 
mas não foi 
possível 
confirmar 
durante a 
auditoria 
digital se a 
transferênci
a de 
propriedade 
do produto 
ocorreu 
dentro do 

Nenhum 
comércio 
com 
parceiros 
que 
estavam 
com o 
certificado 
cancelado.
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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°

período de 
perda da 
certificação 
(por 
exemplo, a 
fatura está 
datada 
dentro do 
período 
correspond
ente à 
perda da 
certificação, 
mas é 
possível 
que o 
Conhecime
nto de 
Embarque 
tenha sido 
emitido 
dentro do 
período de 
certificação)
.
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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 (Auditoria digital) Você designou um contato 
oficial para os assuntos relacionados ao 
Fairtrade. A pessoa de contacto mantém a 
FLOCERT atualizada com detalhes de contato 
(incluindo o contato de relato no Fairtrace: 
"reporting contact") e quaisquer outras 
informações relevantes que afetem a 
certificação FLOCERT (nova estrutura da 
empresa, alteração do estatuto legal, etc.).

1.1.0.27 C1.1.9 0Não 
conformida
de: 
Nenhuma 
pessoa de 
contato foi 
designada 
ou não é 
possível 
entrar em 
contato com 
a empresa.

Foi 
designada 
uma 
pessoa de 
contato.
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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 (Auditoria digital) A informação sobre o status 
de pagador/intermediário versus não pagador 
fornecida à FLOCERT está atualizada.

1.1.0.28 C1.1.9 0Não 
conformida
de: A 
empresa 
não está 
registrada 
como 
pagadora 
ou 
intermediári
a, mas é 
evidente 
pelos 
dados do 
Fairtrace 
que é 
responsáve
l pelo 
pagamento 
/ 
transmissã
o do Preço 
e/ou Prêmio 
Fairtrade

Observação
: a empresa 
não está 
registrada 
como 
pagadora / 
intermediári
a, mas é 
possível 
que esteja 
agindo 
como tal. 
Entretanto, 
não foi 
possível 
confirmar 
completam
ente 
durante a 
auditoria 
digital.

A 
informação 
sobre 
pagador / 
intermediári
o versus 
não 
pagador 
está 
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°

Comerciante (Auditoria digital)  (Pagador, Intermediário) 
Você cumpriu as seguintes responsabilidades 
na ferramenta de garantia Fairtrace:
1) Você relata as suas compras Fairtrade 
diretas de organizações de produtores OU 
declara nada a reportar (prazo: 30 dias após o 
final de cada trimestre)
2) Você verifica quaisquer outras compras 
Fairtrade que foram relatadas por seus 
fornecedores (prazo: 30 dias após a transação 
ter sido relatada)
3) Você relata as suas vendas de Comércio 
Justo OU declara nada a reportar (prazo: 30 
dias após o final de cada trimestre)
4) Você garante que todas as transações, 
relatadas ou verificadas, estão corretas.

1.1.0.29 C1.1.2 0Não 
conformida
de: Faltam 
relatórios 
OU nem 
todas as 
transações 
foram 
relatadas / 
verificadas 
OU as 
transações 
não estáo 
corretas OU 
há 
transações 
pendentes 
(atrasadas) 
OU faltam 
informaçõe
s sobre o 
Preço e/ou 
o Prêmio 
para as 
transações 
relatadas / 
confirmada
s.

Observação
: os 
relatórios 
estão feitos 
e, de um 
modo geral, 
parecem 
corretos, 
mas há 
erros 
potenciais 
que não 
puderam 
ser 
completam
ente 
verificados 
durante a 
auditoria 
digital OU é 
possível 
que os 
relatórios 
estejam 
substancial
mente 
errados 
(foram 
identificado
s volumes 
discrepante
s ou 

Os 
relatórios e 
verificações 
estão 
completos 
e não foram 
identificado
s 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°

flutuações 
históricas), 
mas não foi 
possível 
verificar 
isso 
completam
ente 
durante a 
auditoria 
digital.
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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 (Auditoria digital)  (Não pagador) Você cumpre 
as seguintes responsabilidades na 
ferramenta de garantia Fairtrace:
1) Você relata suas vendas Fairtrade OU 
declara nada a reportar (prazo: 30 dias 
corridos após o final de cada trimestre)
2) Você verifica suas compras Fairtrade que 
foram relatadas por seus fornecedores (prazo: 
30 dias corridos após a transação ter sido 
relatada)
3) Você garante que todas as transações, 
relatadas ou verificadas, estão corretas.

1.1.0.30 C1.1.2 0Não 
conformida
de: Faltam 
relatórios 
OU nem 
todas as 
transações 
foram 
relatadas /  
verificadas 
OU as 
transações 
não estão 
corretas OU 
há 
transações 
pendentes 
(atrasadas).

Observação
: os 
relatórios 
estão feitos 
e, de um 
modo geral, 
parecem 
corretos, 
mas há 
erros 
pontenciais 
que não 
puderam 
ser 
completam
ente 
verificados 
durante a 
auditoria 
digital OU é 
possível 
que os 
relatórios 
estejam 
substancial
mente 
errados 
(foram 
identificado
s volumes 
discrepante
s ou 

Os 
relatórios e 
verificações 
estão 
completos 
e não foram 
identificado
s 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°

flutuações  
históricas), 
mas não foi 
fossível 
verificar 
isso 
completam
ente 
durante a 
auditoria 
digital.

Comerciante (Exportador) (Cacau) (Aplicável apenas a 
novos exportadores que buscam a certificação 
Fairtrade após 15 de julho de 2022) Você 
demonstra que a sua assistência como 
prestador de serviços de exportação é exigida 
por uma organização de produtores para 
realizar as exportações Fairtrade. Você 
demonstra isso com um registro das 
transações e/ou um compromisso anterior, 
por 2 anos, que incluem os volumes 
indicativos a serem fornecidos pela 
organização de produtores certificada 
Fairtrade. Além disso, você fornece todos os 
seguintes documentos:
• registro legal,
• declarações financeiras,
• registros de comercialização,
• plano de desenvolvimento de negócios.

1.1.0.31 CCocoa 1.1.2 0Não há 
registros 
disponíveis 
de 
transações 
e/ou 
compromis
so 
anteriores 
por 2 anos 
sobre ter 
volumes 
fornecidos 
por uma 
organização 
identificada 
de 
produtores 
Fairtrade 
certificados.

Os 
registros de 
transações 
e/ou 
compromis
so 
anteriores 
por 2 anos 
sobre ter 
volumes 
fornecidos 
por uma 
organização 
de 
produtores 
Fairtrade 
certificada 
estão 
disponíveis.
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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 (Exportador) (Cacau) (Aplicável apenas a 
novos exportadores que buscam a certificação 
Fairtrade após 15 de julho de 2022) Não há 
indicação de que você tenha se envolvido ou 
contribuído para atividades ilegais ou práticas 
comerciais desleais ou tenha feito negócios 
com organizações envolvidas em tais 
atividades ou práticas.

1.1.0.32 CCocoa 1.1.2 0Indicações 
de que o 
exportador 
se envolveu 
ou 
contribuiu 
para 
negócios 
ilegais ou 
práticas 
comerciais 
desleais ou 
fez 
negócios 
com 
organizaçõe
s 
envolvidas 
em tais 
atividades

Nenhuma 
indicação 
de que o 
exportador 
se envolveu 
ou 
contribuiu 
para 
negócios 
ilegais ou 
práticas 
comerciais 
desleais ou 
fez 
negócios 
com 
organizaçõe
s 
envolvidas 
em tais 
atividades

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.

1.2.0.01 C1.2.1; 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.
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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 embala para um 
licenciado) Você tem uma cópia da aprovação 
da arte gráfica.

1.2.0.02 C1.2.2 0Não Sim Rango 3 e 
no caso em 
que o 
comerciant
e tenha 
pedido a 
outra 
entidade na 
cadeia de 
forneciment
o para 
embalar, o 
comerciant
e 
providencio
u uma 
cópia da 
aprovação 
do uso da 
Marca à 
entidade 
responsáve
l por 
embalar.
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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 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.

1.2.0.03 C1.2.3 0Não Sim

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.

1.2.0.04 CGold 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.

1.2.0.05 CGold 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.

1.2.0.06 CGold 2.4.2 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°

Requisitos FLOCERT1.3

Comerciante Todas as não-conformidades da auditoria 
anterior foram corrigidas.

1.3.0.01 MRequisito 
FLOCERT

1As medidas 
corretivas 
implementa
das não 
conseguira
m remediar 
a situação; 
comportam
ento não 
conforme 
ainda está 
amplament
e 
estabelecid
o.

As medidas 
corretivas 
implementa
das não 
conseguira
m remediar 
a situação; 
o 
comportam
ento não 
conforme 
continua 
em 
instâncias 
únicas.

Ações 
adequadas 
para 
assegurar a 
conformida
de com 
todas as 
não 
conformida
des 
observadas 
na última 
auditoria.

Rank 3 E a 
organização 
fez uma 
análise da 
raiz das 
causas e 
medidas 
foram 
colocadas 
em prática 
para evitar a 
recorrência.

Comerciante (Somente aplicável se você está utilizando 
uma exceção) Você aplicou para uma exceção 
e as condições de concessão das exceções 
são cumpridas.

1.3.0.02 CRequisito 
FLOCERT

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 somente se você recebeu uma 
denúncia relacionada à conformidade com os 
requisitos dos Critérios Fairtrade aplicáveis ou 
um produto Fairtrade) Você manuseia e 
documenta todas as reclamações e ações de 
acompanhamento relativas à conformidade 
com os requisitos dos Critérios Fairtrade 
aplicáveis. Esses registros são colocados à 
disposição do auditor.

1.3.0.03 CRequisito 
FLOCERT

1Há 
reclamaçõe
s 
recebidas, 
que não 
foram 
acompanha
das e 
documenta
das de 
acordo com 
este CC OU 
essas não 
foram 
colocados à 
disposição 
do auditor.

Embora 
haja um 
procedimen
to escrito de 
gestão de 
reclamaçõe
s, mas a 
queixa não 
tem sido 
acompanha
da e 
documenta
da OU 
essas não 
foram 
colocadas à 
disposição 
do auditor.

Há uma 
documenta
ção 
adequada 
das ações 
tomadas 
sobre as 
reclamaçõe
s e os 
acompanha
mentos e 
são 
disponibiliz
ados ao 
auditor.

Há um 
procedimen
to escrito de 
gestão de 
reclamaçõe
s e as 
queixas são 
tratadas de 
acordo com 
o 
procedimen
to e essas 
são 
documenta
das, 
incluindo os 
acompanha
mentos e 
são 
disponibiliz
adas ao 
auditor.

Comerciante (Aplicável se você foi suspenso desde a última 
auditoria) Após a suspensão da certificação 
Fairtrade, você descontinuou o uso de todo o 
material de publicidade que contém qualquer 
referência ao seu status de certificado.

1.3.0.04 CRequisito 
FLOCERT

1Não Sim

Pequeno 
Licenciado, 
Comerciante

(Pequeno Licenciado) Você cumpre com a 
definição de pequenos licenciados de acordo 
com a definição de Pequenos Licenciados 
FLOCERT.

1.3.0.05 CRequisito 
FLOCERT

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 (Certificação de Grupo Comercial) Vocȇ 
cumpre com as condições da Certificação de 
Grupo Comercial segundo o documento 
explicativo da FLOCERT.

1.3.0.08 CRequisito 
FLOCERT

0Não Sim

Comerciante (Costa do Marfim) (Cacau) Você cumpre todas 
as obrigações feitas pelo Conseil du Café 
Cacao (CCC) e seus regulamentos (décrets), 
uma vez que se aplicam ao cacau sustentável.

1.3.0.09 MFLOCERT 
Requirement

0Há uma 
violação 
dos 
regulament
os.

A 
organização 
não pode 
demonstrar 
total 
conformida
de com os 
regulament
os.

A 
organização 
cumpre os 
regulament
os do CCC 
e de seus 
empreendi
mentos 
relacionado
s ao cacau 
sustentável.

Comerciante (Somente aplicável se você atua como um 
subcontratado) Você cumpre todos os 
requisitos de rastreabilidade documental e 
rastreabilidade física ao fornecer serviços 
como um subcontratado para outros clientes 
certificados.

1.3.0.10 CFLOCERT 
Requirement

0Não Sim

Comerciante (Aplicável para organizações participantes de 
um Piloto Fairtrade) Você age de acordo com 
as especificações do acordo piloto.

1.3.0.11 CFLOCERT 
Requirement

0As 
especificaç
ões do 
contrato 
piloto não 
são 
cumpridas.

As 
especificaç
ões do 
contrato 
piloto são 
parcialment
e 
cumpridas.

As 
especificaç
ões do 
contrato 
piloto são 
cumpridas.

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°

Requisitos de Rastreabilidade Documental2.1.1

Comerciante (Aplica-se também a entidades adicionais) 
Você identifica claramente todos os produtos 
certificados Fairtrade como Fairtrade em toda 
a documentação de compra e venda (por 
exemplo: faturas, notas de entrega e ordens 
de compra), incluindo toda a documentação 
relevante enviada e recebida da entidade 
adicional.

2.1.1.01 M2.1.1. 0Referências 
Fairtrade 
(isto é, o 
termo 
"Fairtrade" 
ou termos 
similares) 
faltam em 
todos os 
documento
s.

Referências 
Fairtrade 
são 
identificávei
s, mas 
estão 
incompleta
s. Existem 
referências 
Fairtrade, 
mas não 
em toda a 
documenta
ção de 
compra e 
venda. (isto 
é, o termo 
"Fairtrade" 
ou similar 
nas faturas 
MAS não é 
possível 
encontrar 
uma 
referência 
em outros 
documento
s).

Referências 
Fairtrade 
são 
identificávei
s e 
completas 
em toda a 
documenta
ção de 
compra e 
venda. (isto 
é, o termo 
"Fairtrade" 
ou similar 
em todas 
as faturas E 
é possível 
encontrar 
uma 
referência 
em outros 
documento
s).

Referências 
Fairtrade 
são 
registradas 
e mantidas 
atualizadas 
dentro do 
sistema 
ERP 
(sistema - 
gestão 
estabelecid
o). (isto é, 
Termo 
"Fairtrade" 
ou similar 
consistente
mente em 
todos os 
contratos, 
faturas, B/L, 
notas de 
entrega, 
listas de 
embalagem
, 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°

Comerciante Seus documentos relacionados ao produto 
Fairtrade (por exemplo, faturas, notas de 
entrega e ordens de compra) permitem 
rastrear as seguintes informações:

• o nome e o FLO-ID dos comerciantes 
envolvidos em uma transação Fairtrade 
(FLO-ID do fornecedor e FLO-ID do comprador)

• as datas da transação;

• as quantidades e a forma física do produto 
quando transacionados (compra e venda);

• os detalhes de preço Fairtrade e Prêmio 
Fairtrade e do pré-financiamento (aplicável 
apenas a transações entre as organizações 
de produtores, intermediários e pagadores)

2.1.1.02 C2.1.1. 0Todos os 
detalhes 
estão 
faltando.

Alguns dos 
requisitos 
listados 
estão 
faltando em 
todas ou 
algumas 
transações 
.

Todos os 
detalhes 
estão 
documenta
dos e 
podem ser 
rastreados.

Todos os 
detalhes 
são 
incluídos 
em um 
banco de 
dados 
diretamente 
ligado às 
descrições 
do artigo 
Fairtrade.

Os detalhes 
estão 
incluídos no 
banco de 
dados e 
diretamente 
ligados às 
descrições 
do artigo 
Fairtrade e 
estão 
totalmente 
atualizados. 
(Detalhes 
da cadeia 
de 
forneciment
o completa 
são 
mencionad
os na 
documenta
ção de 
compra e 
venda).
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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 indica, adicionalmente, nos 
documentos comerciais, o seguinte

• alterações realizadas e os rendimentos 
relevantes

• alienações

2.1.1.03 CGold 2.1.3 0Todos os 
detalhes 
estão 
faltando.

Alguns dos 
requisitos 
listados 
estão 
faltando em 
todas ou 
algumas 
transações.

Os detalhes 
podem ser 
monitorado
s durante a 
auditoria.

Estes 
detalhes 
são 
incluídos 
em um 
banco de 
dados 
diretamente 
ligado às 
descrições 
do artigo 
Fairtrade.

Os detalhes 
estão 
incluídos 
em um 
banco de 
dados 
diretamente 
ligado às 
descrições 
do artigo 
Fairtrade e 
estão 
totalmente 
atualizados. 
(Detalhes 
da cadeia 
de 
forneciment
o completa 
são 
mencionad
os na 
documenta
ção de 
compra e 
venda).

Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Transmissor) Ao misturar e vender produtos 
de mais de uma organização de produtores, 
os transmissores indicam claramente a 
composição percentual do produto de cada 
organização de produtores em formato escrito 
ao comprador.

2.1.1.04 C2.1.1. 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°

Comerciante Você assegura que os produtos certificados 
Fairtrade vendidos como não-Fairtrade 
claramente indicam que os produtos não são 
Fairtrade pela remoção de qualquer referência 
ao Fairtrade no produto, embalagem ou 
documentos ou, nos casos em que tal não 
seja possível, indicando claramente ao seu 
cliente que o produto não é Fairtrade.

2.1.1.05 M2.1.1./ 
FLOCERT 
requirement

0O termo 
"Fairtrade" 
ou similar 
está 
associado 
com vendas 
não 
Fairtrade 
em todos 
os 
documento
s/embalage
m etc.

O termo 
"Fairtrade" 
ou similar 
foi removido 
de 
faturas/emb
alagens/pro
dutos MAS 
é possível 
encontrar 
referências 
em outros 
documento
s OU o 
termo 
"Fairtrade" 
foi 
mencionad
o em 
algumas 
faturas.

O termo 
"Fairtrade" 
foi removido 
em todas 
as faturas, 
produto, 
embalagem 
E outros 
documento
s de 
compra e 
venda OU 
onde não é 
possível, é 
usada a 
declaração 
formal 
'Produto é 
vendido sob 
condições 
não 
Fairtrade' 
ou 'Produto 
é vendido 
sob 
condições 
não FLO 
Fairtrade'.
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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 não insinua, direta ou indiretamente, que 
uma venda não Fairtrade está de forma 
alguma forma relacionada com as vendas de 
produtos certificados Fairtrade.

2.1.1.06 C2.1.1./Requis
ito FLOCERT

0É 
observado 
vínculo 
claro de 
venda não 
Fairtrade 
com 
produtos 
certificados 
Fairtrade.

Não há 
evidência 
de vínculo 
entre uma 
venda 
Fairtrade e 
uma venda 
não 
Fairtrade.

Página39 de 232

www.flocert.net



NSF Checklist TC 8.30 PT-PT 27 Jan 2023

Tipo de 
Critério

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

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Laranjas para suco) (Transmissor) O 
processador/comerciante mantém registros 
dos volumes de laranjas para suco 
comprados e processados a partir de cada 
organização de produtores, a data de entrega 
e a quantidade de suco de laranja vendido.

2.1.1.07 CFresh Fruit 
2.1.2 (SPO) 
5.1.2. (HL)

0Faltam 
registros 
dos 
volumes de 
laranjas de 
Fairtrade 
comprados 
e 
processado
s a partir de 
cada 
organização 
de 
produtores.

Existem 
registros 
dos 
volumes de 
laranjas 
Fairtrade 
comprados 
e 
processado
s por cada 
organização 
de 
produtores, 
mas estão 
incompleto
s.

Registros 
dos 
volumes de 
laranjas 
Fairtrade 
comprados 
e 
processado
s a partir de 
cada 
organização 
de 
produtores 
estão 
disponíveis. 
Registros 
completos 
de 
processam
ento e de 
vendas 
Fairtrade 
com uma 
referência a 
documento
s de 
vendas.

Há um 
sistema de 
gestão 
estabelecid
o que 
permite que 
os registros 
estejam 
sempre 
atualizados 
e 
disponíveis 
mediante 
solicitação. 
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°

Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Açúcar de cana) (Aplicável no caso de 
múltiplos produtores que fornecem para a 
mesma usina (ou exportador, se for o caso) e 
se não existir um esquema nacional) Você 
mantém notas/cupons de entrega com o nome 
do produtor de cana individual, a organização 
de produtores do produtor de cana individual, o 
volume e a data de entrega. Você solicitou a 
confirmação do volume de cana fornecido por 
cada produtor (isto é, organização de 
produtores). No caso de você identificar que os 
produtores de cana individuais produzem cana 
para mais de uma organização de produtores, 
você leva isso ao conhecimento das 
respectivas organizações de produtores.

2.1.1.08 CCane Sugar 
4.4.3

0Notas/cupo
ns de 
entrega e 
confirmaçã
o de 
volumes 
não estão 
disponíveis 
ou 
completam
ente 
ausentes.

Notas/cupo
ns de 
entrega e 
confirmaçã
o de 
volumes  
não estão 
completas 
ou 
parcialment
e ausentes.

Notas/cupo
ns de 
entrega e 
confirmaçã
o de 
volumes 
estão 
disponíveis.

Notas/cupo
ns de 
entrega e 
confirmaçã
o de 
volumes 
estão 
disponíveis 
e 
claramente 
identificávei
s.

Há uma 
gestão em 
sistema 
estabelecid
o que 
garante que 
a 
documenta
ção e os 
dados 
necessário
s estão 
sempre 
disponíveis, 
corretos 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°

Comerciante (Algodão em caroço) (Aplicável se você opera 
sob o modelo FSI) Você reporta informações 
sobre as suas compras e vendas de volumes 
equivalentes de algodão Fairtrade para o 
sistema de rastreamento Fairtrade (Faitrace).

2.1.1.09 CFibre Crops 
2.1.1

0Informaçõe
s sobre 
compras e 
vendas não 
são 
reportadas 
no 
FairTrace, 
isto é, 
nenhuma 
comunicaçã
o é feita.

Informaçõe
s sobre 
compras e 
vendas são 
relatadas 
no 
FairTrace, 
isto é, todas 
as 
transações 
são 
reportadas 
e estão 
relatadas 
corretament
e.

Comerciante (Algodão em caroço) (Aplicável à fiação para 
suas atividades sob o modelo FSI) Um 
contrato de compra para a fibra de algodão 
Fairtrade correspondente foi assinado com o 
descaroçador antes que o fio Fairtrade 
equivalente seja enviado para a entrega.

2.1.1.10 CFibre Crops 
2.1.2

0Não Sim

Comerciante (Algodão em caroço) (Aplicável à fiação para 
suas atividades sob o modelo FSI) A entrega 
física do algodão em pluma Fairtrade ocorre 
antes ou, no mais tardar 6 meses após, a fio 
equivalente Fairtrade ser enviado para entrega.

2.1.1.11 CFibre Crops 
2.1.3

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 Você mantêm registros de todas as entradas, 
processamento e vendas de produtos 
Fairtrade. Registros permitem que o 
organismo de certificação rastreie, a partir de 
qualquer saída Fairtrade, até às entradas 
Fairtrade. O volume vendido como Fairtrade 
não excede o volume comprado como 
Fairtrade, tendo em conta os rendimentos de 
processamento e todas as perdas 
(diminuições de peso).

2.1.1.12 M2.1.2. 0O 
comerciant
e não 
mantém 
registros ou 
eles não 
estão 
disponíveis 
no 
momento 
da auditoria 
E/OU Há 
vendas 
excessivas 
estimadas 
em mais de 
5% OU não 
existe um 
sistema 
que permite 
cálculos.

O 
comerciant
e mantém 
registros, 
mas eles 
estão 
incompleto
s ou não 
totalmente 
disponíveis 
no 
momento 
da auditoria 
E/OU Há 
vendas 
excessivas 
estimadas 
de 1-5%.

O 
comerciant
e mantém 
registros e 
os torna 
disponíveis 
para o 
auditor 
durante a 
auditoria . 
Registros 
estão 
corretos. 
Sem 
vendas 
excessivas, 
exceto 
possíveis 
erros 
estimados 
em até 1% 
das vendas.

O 
comerciant
e mantém 
registros e 
os torna 
disponíveis 
para o 
auditor 
durante a 
auditoria. 
Registros 
estão 
corretos. 
Sem 
vendas 
excessivas, 
sem erros.

Há um 
sistema de 
gestão 
estabelecid
o que 
facilmente 
permite que 
o 
organismo 
de 
certificação 
rastreie, a 
partir de 
qualquer 
saída 
Fairtrade, 
até às 
entradas 
Fairtrade, 
incluindo as 
alterações 
realizadas, 
receitas e 
rendimento
s 
relevantes. 
O 
comerciant
e mantém 
registros e 
os torna 
disponíveis 
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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°

para o 
auditor 
durante a 
auditoria. 
Os 
registros 
estão 
sempre 
corretos.
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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 (Entidade Adicional) Você mantém registros de 
todos os volumes de produtos Fairtrade 
recebidos e enviados para o cliente certificado 
de quem você é subcontratado. Em caso de 
rastreabilidade física, os registros permitem 
que o organismo de certificação rastreie, a 
partir de qualquer saída Fairtrade, até às 
entradas Fairtrade.

2.1.1.13 C2.1.2 0A entidade 
adicional 
não 
mantém 
registros ou 
eles não 
estão 
disponíveis 
no 
momento 
da auditoria 
E/OU Há 
vendas 
excessivas 
estimadas 
em mais de 
5% OU não 
existe um 
sistema 
que permite 
cálculos.

A entidade 
adicional  
mantém 
registros, 
mas eles 
estão 
incompleto
s ou não 
totalmente 
disponíveis 
no 
momento 
da auditoria 
E/OU Há 
vendas 
excessivas 
estimadas 
de 1-5%.

A entidade 
adicional 
mantém 
registros e 
os torna 
disponíveis 
para o 
auditor 
durante a 
auditoria. 
Registros 
estão 
corretos. 
Sem 
vendas 
excessivas, 
exceto 
possíveis 
erros 
estimados 
em até 1% 
das vendas.

A entidade 
adicional 
mantém 
registros e 
os torna 
disponíveis 
para o 
auditor 
durante a 
auditoria. 
Registros 
estão 
corretos. 
Sem 
vendas 
excessivas 
sem erros. 
A entidade 
adicional 
tem 
registros de 
produtos 
recebidos e 
produtos 
enviados de 
volta ao 
produtor.

Há um 
sistema de 
gestão 
estabelecid
o que 
facilmente 
permite que 
o 
organismo 
de 
certificação 
rastreie, a 
partir de 
qualquer 
saída 
Fairtrade, 
até às 
entradas 
Fairtrade, 
incluindo as 
alterações 
realizadas, 
receitas 
relevantes e 
rendimento
s. A 
entidade 
adicional 
mantém 
registros e 
os torna 
disponíveis 
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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°

para o 
auditor 
durante a 
auditoria. 
Os 
registros 
estão 
sempre 
corretos. 
Nenhuma 
mistura de 
produto e 
não há 
erros e 
compatível 
com o 
sistema de 
registro de 
forneciment
o.

Comerciante (Cacau, Açúcar de cana, Sucos e Polpa/Purê 
de frutas, Chá ) (Aplicável somente se você 
vender matéria-prima e/ou produtos 
semiacabados) Você indica na documentação 
de venda se o produto foi segregado 
(rastreável fisicamente) ou comercializado sob 
balanço de massa.

2.1.1.14 C2.1.13, 
FLOCERT 
Requirement 
(fruit juices)

0Nenhuma 
indicação 
pode ser 
encontrada 
na 
documenta
ção de 
vendas 
(contrato ou 
fatura, ou 
nota de 
entrega).

Uma 
indicação 
clara pode 
ser 
encontrada 
na 
documenta
ção de 
vendas.
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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 (Cacau, cana-de-açúcar, sucos e polpa/purê 
de frutas, chá) (Aplicável somente se você 
estiver comprando matéria-prima e/ou 
produtos semiacabados) Você indica na 
documentação de compra se o produto é 
comercializado como segregado (fisicamente 
rastreável) ou sob balanço de massa.

2.1.1.15 CRequisito 
FLOCERT

0Nenhuma 
indicação 
pode ser 
encontrada 
na 
documenta
ção de 
compra 
(contrato, 
fatura ou 
pedido de 
compra).

Uma 
indicação 
clara pode 
ser 
encontrada 
na 
documenta
ção de 
compra 
(contrato, 
fatura ou 
pedido de 
compra).

Não Pagante, 
Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Aplicável apenas se você comercializar 
ingredientes compostos alimentícios FSI ou 
Algodão/Têxteis) Você indica na 
documentação de suas transações sob qual 
programa (ingredientes compostos 
alimentícios: FSI) (Algodão: FSI ou Têxteis) o 
produto é comercializado.

2.1.1.16 CFLOCERT 
Requirement

0Nenhuma 
indicação 
pode ser 
encontrada 
na 
documenta
ção de 
compras ou 
vendas 
(contrato ou 
fatura ou 
nota de 
entrega).

Uma 
indicação 
clara pode 
ser 
encontrada 
na 
documenta
ção de 
compras ou 
vendas 
(contrato, 
fatura ou 
nota de 
entrega).

Página47 de 232

www.flocert.net



NSF Checklist TC 8.30 PT-PT 27 Jan 2023

Tipo de 
Critério

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

Comerciante (Ervas secas) (Aplicável apenas se você 
vender ou comprar ervas secas cultivadas por 
empresas de Mão de Obra Contratada) Você 
indica claramente na documentação de 
compra e venda que essas ervas são 
"elegíveis apenas para produtos de chá".

2.1.1.17 CHerbs & 
herbal teas 
(HL) 5.1.1

0Nenhuma 
indicação 
pode ser 
encontrada 
na 
documenta
ção de 
vendas 
(contrato ou 
fatura ou 
nota de 
entrega).

Uma 
indicação 
clara pode 
ser 
encontrada 
na 
documenta
ção de 
vendas 
(contrato, 
fatura ou 
nota de 
entrega).
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PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Comerciante (Aplicável apenas a licenciados no esquema 
'Ponto de Venda') (Café, Cacau, Flores, Chá, 
Frutas e Nozes) Você identifica claramente 
todas as vendas de 'Ponto de Venda' do 
Fairtrade como 'Ponto de Venda Fairtrade' em 
toda a documentação de vendas (por exemplo, 
contratos de vendas, faturas de vendas, notas 
de entrega).

2.1.1.18 CFLOCERT 
Requirement

0'As 
referências 
ao 'Ponto 
de Venda 
Fairtrade' 
estão 
ausentes 
em todos 
os 
documento
s

'As 
referências 
ao 'Ponto 
de Venda 
Fairtrade' 
estão 
identificávei
s, mas 
incompleta
s. Existem 
referências 
ao 'Ponto 
de Venda 
Fairtrade', 
mas não 
em toda a 
documenta
ção de 
vendas. (ou 
seja, o 
termo 
'Ponto de 
Venda 
Fairtrade' 
nas faturas, 
MAS não é 
possível 
encontrar 
uma 
referência 
em outros 
documento

'As 
referências 
ao Ponto de 
Venda 
Fairtrade 
estão 
identificávei
s   e 
completas 
em toda a 
documenta
ção de 
vendas.

'As 
referências 
ao Ponto de 
Venda 
Fairtrade 
são 
registradas 
e mantidas 
atualizado 
no sistema 
ERP (ou 
seja, o 
termo 
"Fairtrade" 
ou "Ponto 
de Venda 
Fairtrade" 
em toda a 
documenta
ção de 
vendas)
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s).
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Critério

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

Comerciante (Auditoria digital)  (Aplicável a produtos com 
rastreabilidade física ou rastreabilidade física 
voluntária).
O volume vendido como Fairtrade não excede 
o volume comprado como Fairtrade, tendo em 
conta os rendimentos da transformação e 
todas as perdas (reduções de peso).

2.1.1.19 M2.1.2. 0Observação
: O volume 
de vendas 
registrado 
excede o 
volume de 
compras 
registrado 
em mais de 
30 por 
centro no 
período 
selecionad
o. Existe a 
possibilida
de de venda 
excessiva, 
mas não foi 
possível 
verificar 
isso 
completam
ente 
durante a 
auditoria 
digital. A 
empresa 
deve 
garantir que 
está 
atendendo 
à regra para 

Com base 
nos dados 
Fairtrade, o 
volume de 
vendas não 
excedeu o 
volume de 
compras 
em mais de 
30 por 
cento.
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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°

evitar não 
conformida
des.

 Requisitos de Rastreabilidade Física2.1.2

Comerciante (Aplicável a todos os produtos) (Caso você 
comercialize e/ou processe cacau, açúcar de 
cana, sucos e polpa/purê de frutas ou chá e, 
para as atividades realizadas sob o modelo de 
algodão FSI após o descaroçamento e o 
Programa de Fornecimento de Ouro, este 
requisito somente se aplica se você deseja 
implementar a rastreabilidade física) Você 
segrega fisicamente os produtos Fairtrade dos 
produtos não-Fairtrade em todas as fases da 
cadeia de fornecimento. Você não mistura 
produtos Fairtrade com produtos 
não-Fairtrade. Produtos Fairtrade são 
transportados, armazenados 
processados/manufaturados e entregues 
separadamente dos produtos não-Fairtrade 
em todos os estágios da cadeia de 
fornecimento.

2.1.2.01 M2.1.3 0Produtos 
Fairtrade 
não são 
separados 
dos 
produtos 
não-Fairtrad
e. Nenhum 
sistema 
para 
separar 
fisicamente 
os produtos 
certificados, 
misturas 
acontecem.

Produtos 
Fairtrade 
não são 
claramente 
ou são 
apenas 
parcialment
e 
segregados 
dos 
produtos 
não-Fairtrad
e. Misturas 
durante o 
processam
ento podem 
facilmente 
acontecer.

Produtos 
Fairtrade 
são 
segregados 
dos 
produtos 
não-Fairtrad
e. Há um 
sistema 
estabelecid
o para 
separar os 
produtos 
certificados.

Rank 3 e há 
"marcas 
nos 
produtos" 
de forma 
consistente 
que são 
claras e 
facilmente 
identificávei
s.

Rank 4 e há 
um sistema 
de gestão 
estabelecid
o para 
rastrear 
produtos 
certificados.
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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 a todos os produtos) (Caso você 
comercialize e/ou processe cacau, açúcar de 
cana, sucos e polpa/purê de frutas ou chá e, 
para as atividades realizadas sob o modelo de 
algodão FSI após o descaroçamento, este 
requisito somente se aplica se você deseja 
implementar a rastreabilidade física). Você 
identifica o produto Fairtrade como Fairtrade 
em todas os estágios (por exemplo, 
armazenamento, transporte, processamento, 
embalagem, rotulagem e manuseio) bem 
como em todos os registros e documentos 
relacionados por meio de marcas de 
identificação e/ou números de lote no produto.

2.1.2.02 C2.1.4; 2.1.5 0Produtos 
Fairtrade 
não estão 
identificado
s como 
Fairtrade 
em 
qualquer 
estágio, 
bem como 
em 
registros ou 
documento
s. 
Documento
s, registros 
e marcas 
no produto 
não 
mencionam 
qualquer 
termo/núme
ro de 
referência 
que possa 
ser 
identificado 
como 
Fairtrade.

Produtos 
Fairtrade 
não estão 
facilmente 
identificávei
s   e as 
marcas de 
identificaçã
o não são 
precisas/cla
ras. Marcas 
no produto 
são 
frequentem
ente 
perdidas e 
alguns 
registros 
não podem 
ser 
identificado
s como 
Fairtrade.

Produtos 
Fairtrade 
são 
identificávei
s   em todos 
os 
estágios, 
bem como 
em todos 
os registros 
e 
documento
s 
relacionado
s. Marcas 
de 
identificaçã
o são 
claras e 
marcadas 
com o 
termo 
"Fairtrade" 
ou similar.

Produtos 
Fairtrade 
são 
identificávei
s   em todos 
os 
estágios, 
bem como 
em todos 
os registros 
e 
documento
s 
relacionado
s. Marcas 
de 
identificaçã
o são 
claras, 
artigos e 
números de 
lote são 
únicos e 
claramente 
referem-se 
ao termo 
"Fairtrade" 
ou similar.

Produtos 
Fairtrade 
são 
identificávei
s   em todos 
os 
estágios, 
bem como 
em todos 
os registros 
e 
documento
s 
relacionado
s. Marcas 
de 
identificaçã
o são 
claras, 
artigos e 
números de 
lote e são 
únicos e 
claramente 
referem-se 
ao termo 
"Fairtrade" 
ou similar e 
o nome e 
FLO ID do 
vendedor e 
do 
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PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

comprador. 
Há um 
sistema de 
gestão 
estabelecid
o que 
identifica e 
rastreia os 
produtos 
Fairtrade.

Página54 de 232

www.flocert.net



NSF Checklist TC 8.30 PT-PT 27 Jan 2023

Tipo de 
Critério

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

Comerciante (Cacau, açúcar de cana, sucos e polpa/purê 
de frutas ou chá) (Aplica-se somente se você 
implementar a rastreabilidade física voluntária) 
Você compra de um fornecedor Fairtrade 
certificado de acordo com os requisitos de 
rastreabilidade física voluntária (RFV). Esses 
produtos, quando adquiridos, são 
identificados como um produto Fairtrade com 
rastreabilidade física na embalagem, bem 
como a documentação relacionada (por 
exemplo, faturas de compra, etc.)

2.1.2.03 C2.1.6 0Os 
produtos 
são 
comprados 
de 
fornecedore
s não 
certificados 
com 
sucesso 
em relação 
aos 
requisitos 
de 
rastreabilid
ade física 
voluntária

Os 
produtos 
são 
comprados 
de 
fornecedore
s 
certificados 
com 
sucesso 
em relação 
aos 
requisitos 
de 
rastreabilid
ade física 
voluntária, 
mas não 
são 
identificado
s como tal 
na 
embalagem 
ou na 
documenta
ção 
relacionada
.

Os 
produtos 
são 
comprados 
de 
fornecedore
s 
certificados 
com 
sucesso de 
acordo com 
os 
requisitos 
de 
rastreabilid
ade física 
voluntária. 
Os 
produtos 
são 
identificado
s como 
fisicamente 
rastreável, 
pelo 
menos, por 
meio dos 
números de 
lote e nas 
faturas

Os 
produtos 
são 
comprados 
de 
fornecedore
s 
certificados 
com 
sucesso de 
acordo com 
os 
requisitos 
de 
rastreabilid
ade física 
voluntária. 
Os 
produtos 
são 
identificado
s como 
fisicamente 
rastreáveis 
nas faturas 
e no 
produto.
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PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Comerciante (Não aplicável para FSI) Caso você combine 
ingredientes fisicamente rastreáveis e não 
rastreáveis em produtos compostos Fairtrade, 
você assegura que os ingredientes 
fisicamente rastreáveis cumprem com os 
requisitos de rastreabilidade física. Se isto não 
for possível por razões técnicas, você recebeu 
uma exceção do organismo de certificação.

2.1.2.04 C2.1.7 0Ingrediente
s Fairtrade 
fisicamente 
rastreáveis 
não 
cumprem 
com os 
requisitos 
de 
rastreabilid
ade física. 
Uma 
exceção 
não foi 
concedida 
ao 
comerciant
e pelo 
organismo 
de 
certificação. 
Não existe 
um sistema 
para 
separar e 
mesclas 
acontecem.

Ingrediente
s Fairtrade 
fisicamente 
rastreáveis 
não 
cumprem 
completam
ente com 
os 
requisitos 
de 
rastreabilid
ade física. 
Uma 
exceção 
não foi 
concedida 
ao 
comerciant
e pelo 
organismo 
de 
certificação. 
Mesclas 
durante o 
processam
ento podem 
facilmente 
acontecer.

Ingrediente
s Fairtrade 
fisicamente 
rastreáveis 
cumprem 
com os 
requisitos 
de 
rastreabilid
ade física 
OU uma 
exceção foi 
concedida 
ao 
comerciant
e pelo 
organismo 
de 
certificação. 
Há um 
sistema 
estabelecid
o para 
separar os 
produtos, 
pequenos 
erros 
podem 
acontecer.

Ingrediente
s Fairtrade 
fisicamente 
rastreáveis 
cumprem 
integralmen
te com os 
requisitos 
de 
rastreabilid
ade física. 
Há um 
sistema 
estabelecid
o para 
separar os 
produtos, 
erros não 
acontecem.

Ingrediente
s Fairtrade 
fisicamente 
rastreáveis 
cumprem 
integralmen
te com os 
requisitos 
de 
rastreabilid
ade física. 
Há um 
sistema 
estabelecid
o para 
rastrear os 
produtos 
sem erros. 
Existe um 
plano para 
usar 
produtos 
físicos 
rastreáveis   
para todos 
os 
ingrediente
s.
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Comerciante (Entidade Adicional) (Aplicável a todos os 
produtos) (Caso você processe cacau, açúcar 
de cana, sucos e polpa/purê de frutas ou chá 
e, para as atividades realizadas sob o modelo 
de algodão FSI após o descaroçamento e no 
Programa de Fornecimento de Ouro, este 
requisito somente se aplica se o seu operador 
implementa a rastreabilidade física). Você 
segrega fisicamente os produtos Fairtrade dos 
produtos não-Fairtrade em todos os estágio 
da cadeia de fornecimento. Você não mistura 
produtos Fairtrade com produtos 
não-Fairtrade. Produtos Fairtrade são 
transportados, armazenados, 
processados/manufaturados e entregues 
separadamente dos produtos não-Fairtrade.

2.1.2.05 M2.1.3 0Produtos 
Fairtrade 
não estão 
segregados 
dos 
produtos 
não-Fairtrad
e. Não 
existe um 
sistema 
para 
separar 
fisicamente 
os 
produtos, 
mesclas 
acontecem.

Produtos 
Fairtrade 
não estão 
claramente 
ou apenas 
parcialment
e 
segregados 
dos 
produtos 
não-Fairtrad
e. mesclas 
durante o 
processam
ento 
facilmente 
acontecem.

Produtos 
Fairtrade 
estão 
segregados 
dos 
produtos 
não-Fairtrad
e. Existe um 
sistema 
estabelecid
o para 
separar os 
produtos 
certificados.

Produtos 
Fairtrade 
estão 
segregados 
dos 
produtos 
não-Fairtrad
e e 
descrições 
em "marcas 
no produto" 
podem ser 
claramente 
e facilmente 
identificávei
s. Existe um 
sistema 
estabelecid
o para 
separar os 
produtos 
certificados, 
mesclas 
não 
acontecem.

Produtos 
Fairtrade 
estão 
sempre 
segregados 
dos 
produtos 
não-Fairtrad
e. 
Descrições 
Fairtrade 
em "marcas 
no produto" 
estão 
claramente 
e facilmente 
identificada
s. Existe um 
sistema de 
rastreabilid
ade física 
estabelecid
o para 
rastrear os 
produtos 
certificados 
sem erros.
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Comerciante (Entidade Adicional) (Aplicável a todos os 
produtos) (Caso você processe cacau, açúcar 
de cana, sucos e polpa/purê de frutas ou chá 
e, para as atividades realizadas sob o modelo 
de algodão FSI após o descaroçamento, este 
requisito somente se aplica se o seu operador 
implementa a rastreabilidade física). Você 
identifica os produtos Fairtrade como Fairtrade 
em todos os estágios (por exemplo, 
armazenamento, transporte, processamento, 
embalagem, rotulagem e manuseio) bem 
como em todos os registros e documentos 
relacionados por meio de marcas de 
identificação e/ou números de lote no produto.

2.1.2.06 C2.1.4 0Produtos 
Fairtrade 
não estão 
identificado
s como 
Fairtrade 
em 
qualquer 
estágio, 
bem como 
em 
registros ou 
documento
s. 
Documento
s, registros 
e marcas 
no produto 
não 
mencionam 
qualquer 
termo/núme
ro de 
referência 
que possa 
ser 
identificado 
como 
Fairtrade.

Produtos 
Fairtrade 
não estão 
facilmente 
identificávei
s   e as 
marcas de 
identificaçã
o não são 
precisas/cla
ras. Marcas 
no produto 
são 
frequentem
ente 
perdidas e 
alguns 
registros 
não podem 
ser 
identificado
s como 
Fairtrade.

Produtos 
Fairtrade 
são 
identificávei
s   em todos 
os 
estágios, 
bem como 
em todos 
os registros 
e 
documento
s 
relacionado
s. Marcas 
de 
identificaçã
o são 
claras e 
marcadas 
com o 
termo 
"Fairtrade" 
ou similar.

Produtos 
Fairtrade 
são 
identificávei
s   em todos 
os 
estágios, 
bem como 
em todos 
os registros 
e 
documento
s 
relacionado
s. Marcas 
de 
identificaçã
o são 
claras, 
artigos e 
números de 
lote e são 
únicos e 
claramente 
referem-se 
ao termo 
"Fairtrade" 
ou similar.

Produtos 
Fairtrade 
são 
identificávei
s   em todos 
os 
estágios, 
bem como 
em todos 
os registros 
e 
documento
s 
relacionado
s. Marcas 
de 
identificaçã
o são 
claras, 
artigos e 
números de 
lote e são 
únicos e 
claramente 
referem-se 
ao termo 
"Fairtrade" 
ou similar e 
o nome e 
FLO ID do 
vendedor e 
do 
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comprador. 
Há um 
sistema de 
gestão 
estabelecid
o que 
permite que 
qualquer 
comerciant
e (não 
somente os 
contatos 
FLOCERT) 
identifique
m e 
rastreiem 
os produtos 
Fairtrade.
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Comerciante (Entidade Adicional) (Aplicável a todos os 
produtos) (Caso você processe cacau, açúcar 
de cana, sucos e polpa/purê de frutas ou chá 
e, para as atividades realizadas sob o modelo 
de algodão FSI após o descaroçamento, este 
requisito somente se aplica se o seu operador 
implementa a rastreabilidade física). Quando 
você entrega produtos Fairtrade, você 
claramente identifica o produto como Fairtrade 
(por exemplo, "FLO/Fairtrade" na embalagem e 
documentação).

2.1.2.07 C2.1.6 0Produtos 
Fairtrade 
entregues 
como 
Fairtrade 
não estão 
identificado
s como 
"Fairtrade" 
ou termo 
similar. 
Referências 
ao Fairtrade 
estão 
completam
ente 
ausentes.

Produtos 
Fairtrade 
entregues 
como 
Fairtrade 
não estão 
sempre 
corretament
e 
identificado
s como 
"Fairtrade" 
ou termo 
similar. 
Referências 
ao Fairtrade 
estão 
parcialment
e ausentes.

Produtos 
Fairtrade 
entregues 
como 
Fairtrade 
estão 
corretament
e 
identificado
s como 
"Fairtrade" 
ou termo 
similar.

Produtos 
Fairtrade 
entregues 
como 
Fairtrade 
estão 
sempre 
corretament
e 
identificado
s como 
"Fairtrade" 
ou termo 
similar. 
Erros não 
acontecem.

Produtos 
Fairtrade 
entregues 
como 
Fairtrade 
estão 
sempre 
corretament
e 
identificado
s como 
"Fairtrade" 
ou termo 
similar. Há 
um sistema 
estabelecid
o para 
rastrear os 
produtos 
vendidos 
sem erros.
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Comerciante (Entidade Adicional) Caso você combine 
ingredientes fisicamente rastreáveis e não 
rastreáveis em produtos compostos Fairtrade, 
você assegura que os ingredientes 
fisicamente rastreáveis cumprem com os 
requisitos de rastreabilidade física. Se isto não 
for possível por razões técnicas, você solicitou 
uma exceção junto ao organismo de 
certificação.

2.1.2.08 C2.1.7 0Ingrediente
s Fairtrade 
fisicamente 
rastreáveis 
não 
cumprem 
com os 
requisitos 
de 
rastreabilid
ade física. 
Uma 
exceção 
não foi 
concedida 
ao 
comerciant
e pelo 
organismo 
de 
certificação. 
Não existe 
um sistema 
para 
separar e 
mesclas 
acontecem.

Ingrediente
s Fairtrade 
fisicamente 
rastreáveis 
não 
cumprem 
completam
ente com 
os 
requisitos 
de 
rastreabilid
ade física. 
Uma 
exceção 
não foi 
concedida 
ao 
comerciant
e pelo 
organismo 
de 
certificação. 
mesclas 
durante o 
processam
ento podem 
facilmente 
acontecer.

Ingrediente
s Fairtrade 
fisicamente 
rastreáveis 
cumprem 
com os 
requisitos 
de 
rastreabilid
ade física. 
Uma 
exceção foi 
concedida 
ao 
comerciant
e pelo 
organismo 
de 
certificação 
e a 
entidade 
adicional 
mantém 
uma cópia. 
Há um 
sistema 
estabelecid
o para 
separar os 
produtos, 
erros não 
acontecem.

Ingrediente
s Fairtrade 
fisicamente 
rastreáveis 
cumprem 
integralmen
te com os 
requisitos 
de 
rastreabilid
ade física. 
Há um 
sistema 
estabelecid
o para 
separar os 
produtos, 
erros não 
acontecem.

Ingrediente
s Fairtrade 
fisicamente 
rastreáveis 
cumprem 
integralmen
te com os 
requisitos 
de 
rastreabilid
ade física. 
Uma 
exceção foi 
concedida 
ao 
comerciant
e pelo 
organismo 
de 
certificação 
para o 
comerciant
e. O 
comerciant
es objetiva 
finalizar a 
exceção e 
estar 
conforme 
os 
requisitos 
de 
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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°

rastreabilid
ade física 
para tais 
ingrediente
s. Há um 
sistema de 
rastreabilid
ade física 
estabelecid
o para 
rastrear os 
produtos 
sem erros.

Comerciante Você notificou a FLOCERT por escrito sobre a 
sua intenção de aplicar a rastreabilidade física 
voluntária antes da implementação, e está em 
conformidade com os respectivos requisitos.

2.1.2.10 CRequisito 
FLOCERT

0Você 
notificou a 
FLOCERT 
por escrito 
sobre a sua 
intenção de 
aplicar a 
rastreabilid
ade física 
voluntária 
antes da 
implementa
ção, e está 
em 
conformida
de com os 
respectivos 
requisitos.

Notificação 
escrita 
enviada à 
FLOCERT 
antes da 
implementa
ção E 
conformida
de com os 
respectivos 
requisitos.
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Critério

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

Comerciante (Ervas secas) (Aplicável apenas se você 
vender ou comprar ervas secas cultivadas por 
empresas de Mão de Obra Contratada) Você 
identifica claramente o produto físico como 
"elegível apenas para produtos de chá" por 
meio de marcas de identificação no produto.

2.1.2.11 CHerbs & 
herbal teas 
(HL) 5.1.1

0Não Sim

Requisitos de Balanço de Massa2.1.3
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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 (Comerciantes de cacau, açúcar de cana, 
sucos e polpa/purê de frutas e chá (camellia 
sinensis), para as atividades de comércio de 
ouro refinado sob o Programa de 
Fornecimento de Ouro e para as atividades 
realizadas sob o modelo de algodão FSI após 
o estágio de descaroçamento sem 
rastreabilidade física.) Você deve garantir que 

-- a quantidade de saídas vendidas como 
Fairtrade não é maior do que a quantidade de 
entrada de produtos adquiridos como 
Fairtrade, tendo em conta os rendimentos da 
transformação e todas as perdas (reduz o 
peso).

-- os insumos Fairtrade são adquiridos antes 
da venda das saídas Fairtrade.

2.1.3.01 M2.1.8 0O balanço 
de massa 
foi 
repetidame
nte negativo 
ou não 
existe um 
sistema 
que permite 
cálculos. 
Existem 
vendas 
excessivas 
estimadas 
em mais de 
5%.

O balanço 
de massa 
foi negativo 
em 
ocasiões 
limitadas. 
Existem 
vendas 
excessivas 
estimadas 
em 1-5%.

O balanço 
de massa 
foi positivo 
mensalmen
te.

O balanço 
de massa é 
sempre 
positivo e 
fácil de 
calcular.

O balanço 
de massa é 
sempre 
positivo e 
fácil de 
calcular. As 
planilhas 
de balanço 
de massa 
são 
constantem
ente 
atualizadas 
(sistema de 
gestão 
estabelecid
o), sem 
mistura de 
produtos e 
sem erros e 
conforme 
com o 
sistema de 
registro de 
forneciment
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°

Comerciante (Balanço de Massa em Local Único) 
(Comerciantes de cacau, açúcar de cana, 
sucos e polpa/purê de frutas e chá (camellia 
sinensis), para as atividades de comércio de 
ouro refinado sob o Programa de 
Fornecimento de Ouro e para as atividades 
realizadas sob o modelo FSI de algodão após 
o estágio de descaroçamento sem 
rastreabilidade física.) Você garante que as 
entradas Fairtrade são entregues e 
processadas no mesmo local onde as saídas 
Fairtrade são processadas.

2.1.3.03 C2.1.10 0Não Sim

Comerciante (Comerciantes de cacau, sucos e polpa/purê 
de frutas e chá (camellia sinensis), para as 
atividades de comércio de ouro refinado sob o 
Programa de Fornecimento de Ouro e para as 
atividades realizadas sob o modelo FSI de 
algodão após o estágio de descaroçamento 
sem rastreabilidade física.) Você garante que 
as entradas Fairtrade são do mesmo tipo  (por 
exemplo, orgânico-convencional, origem) e 
qualidade que os insumos utilizados para 
processar as saídas Fairtrade (igual por igual).

2.1.3.04 C2.1.11 0Não Sim

Comerciante (Açúcar de cana) (Transações B2B) (Aplicável 
se você vende açúcar refinado branco sob o 
Balanço de Massa e mistura ou substitui 
açúcar de cana com açúcar de beterraba) Você 
indica claramente na documentação de 
vendas que o açúcar vendido como Fairtrade é 
feito de açúcar de beterraba ou é uma mistura 
de beterraba e açúcar de cana.

2.1.3.05 CCane Sugar 
2.1.2

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°

Comerciante (Cacau, açúcar de cana) Você obteve a 
permissão da FLOCERT para aplicar o Grupo 
de Balanço de Massa antes de implementá-lo 
e para qualquer alteração nos sites envolvidos 
no Grupo de Balanço de Massa e você 
assegura que as condições abaixo são 
atendidas:
- Todos os locais envolvidos na GBM 
pertencem ao mesmo grupo.
- Existe um local de administração central 
onde todas as informações relevantes sobre 
compras e vendas estão disponíveis.
- Você possui um sistema que centraliza as 
informações de compra e venda do Fairtrade e 
que permite verificar se a saída Fairtrade 
vendida pelo grupo não excede a entrada 
Fairtrade equivalente adquirida pelo grupo.

2.1.3.06 C2.1.12 0Não A 
permissão 
foi 
concedida, 
mas as 
condições 
para o GBM 
não são 
(mais) 
atendidas.

Sim

Comerciante (Entidade Adicional) (Balanço de Massa em 
Local Único) (Comerciantes de cacau, açúcar 
de cana, sucos e polpa/purê de frutas e chá 
(camellia sinensis), para as atividades de 
comércio de ouro refinado sob o Programa de 
Fornecimento de Ouro e para as atividades 
realizadas sob o modelo de algodão FSI após 
o estágio de descaroçamento sem 
rastreabilidade física.). Você garante que as 
entradas Fairtrade são entregues e 
processadas no mesmo local onde a saída 
Fairtrade é processada.

2.1.3.07 C2.1.10 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 (Entidade Adicional) (Comerciantes de cacau, 
açúcar de cana, sucos e polpa/purê de frutas e 
chá (camellia sinensis), para as atividades de 
comércio de ouro refinado sob o Programa de 
Fornecimento de Ouro e para as atividades 
realizadas sob o modelo de algodão FSI após 
o estágio de descaroçamento sem 
rastreabilidade física.). Você garante que as 
entradas Fairtrade são do mesmo tipo (por 
exemplo, orgânico-convencional, origem) e 
qualidade que os insumos utilizados para 
processar as saídas Fairtrade igual por igual).

2.1.3.08 C2.1.11 0Não Sim

Comerciante (Entidades Adicionais) (Açúcar de cana) 
(Transações B2B) (Aplicável se você processa 
açúcar branco sob o Balanço de Massa e 
mistura ou substitui o açúcar de cana com 
açúcar de beterraba) Você indica claramente 
na sua documentação que o açúcar 
classificado como Fairtrade é feito de açúcar 
de beterraba ou é uma mistura de beterraba e 
açúcar de cana.

2.1.3.09 CCane Sugar 
2.1.2

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°

Comerciante (Cacau) 

Você aplica as seguintes taxas de conversão 
para o balanço de massa de cacau na direção 
que é fisicamente possível (grão para licor, 
licor para manteiga e pó):

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

2.1.3.10 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 
aplicados 
ou a 
transição 
está sendo 
finalizada.

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

Comerciante Você não usa açúcar de beterraba 
geneticamente modificado em um produto 
Fairtrade.

2.1.3.11 CCane sugar 
2.1.3

0Não Sim

Comerciante (Cacau) (Balanço de massa) Você vende o 
produto Fairtrade equivalente dentro de 3 anos 
após a compra da entrada Fairtrade.

2.1.3.12 CCocoa 2.1.7 0Não Sim

Página68 de 232

www.flocert.net



NSF Checklist TC 8.30 PT-PT 27 Jan 2023

Tipo de 
Critério

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

Comerciante (Cacau) (Aplicável se você vende as saídas de 
cacau com uma reclamação relativa a uma 
categoria específica, status ou origem) Você 
comprou a entrada equivalente de cacau com 
as mesmas especificações ou mais altas 
(padrão versus refinado; convencional versus 
orgânico) e/ou da mesma origem (conforme 
indicado na documentação de compra).

2.1.3.13 CCocoa 2.1.3 
& 2.1.4

0Nenhuma 
compra 
equivalente 
de cacau 
Fairtrade 
OU as 
especificaç
ões 
relativas à 
categoria, 
status e/ou 
origem não 
coincidem.

A entrada 
equivalente 
de cacau 
Fairtrade foi 
comprada.

Comerciante (Cacau) (Aplicável em caso de certificação 
múltipla) Se você comprar um determinado 
volume de cacau ou cacau semi-processado 
como "duplo" ou "multi-certificado" sob o 
Fairtrade, bem como em esquemas adicionais 
de certificação de sustentabilidade, e vendê-lo 
sob um esquema de certificação diferente do 
Fairtrade, então você não vende o mesmo 
volume de cacau certificado Fairtrade.

2.1.3.14 CCocoa 2.1.6 0Há indícios 
claros de 
que o 
mesmo 
volume de 
cacau foi 
vendido 
como 
Fairtrade.

No 
indication 
that the 
same 
volume has 
been sold 
as 
Fairtrade.

CATEGORI
A 3 E há um 
sistema 
estabelecid
o para 
garantir que 
não haja 
várias 
vendas de 
produtos 
certificados.
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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 (Auditoria digital)  (Comerciantes de cacau, 
açúcar de cana, sucos e polpa/purê de frutas e 
chá (camellia sinensis), para as atividades de 
comércio de ouro refinado sob o Programa de 
Fornecimento de Ouro e para as atividades 
realizadas sob o modelo FSI de algodão após 
o estágio de descaroçamento sem 
rastreabilidade física.) Você deve garantir que -
- a quantidade de saídas vendidas como 
Fairtrade não é maior do que a quantidade de 
entrada de produtos adquiridos como 
Fairtrade, tendo em conta os rendimentos da 
transformação e todas as perdas (reduções 
de peso).-- os insumos Fairtrade são 
adquiridos antes da venda das saídas 
Fairtrade.

2.1.3.15 M2.1.8 0Observação
: o volume 
de vendas 
registrado 
excede o 
volume de 
compras 
registrado 
em mais de 
30 por 
centro no 
período 
selecionad
o. Existe a 
possibilida
de de um 
balanco de 
massa 
negativo, 
mas não foi 
possível 
verificar 
completam
ente 
durante a 
auditoria 
digital. A 
empresa 
deve 
garantir que 
está 
atendendo 

Com base 
nos dados 
Fairtrace, o 
volume de 
vendas não 
excedeu o 
volume de 
compras 
em mais de 
30 por 
cento.
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Critério

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

à regra para 
evitar não 
conformida
des

Comerciante (Açúcar de cana) Você garante que os 
insumos Fairtrade sejam do mesmo tipo e 
qualidade (ao menos, se refinada-não 
refinada, orgânica-convencional, origem) que 
os insumos usados para processar a 
produção Fairtrade (tipo por tipo).

2.1.3.16 CCane sugar 
2.1.1

0Não Sim

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 (Ingredientes alimentícios compostos & 
Produtos alimentícios compostos) (Não é 
aplicável a FSI) 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.

2.2.0.01 C2.2.1 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. 
(Tudo-o-qu
e-pode- ser 
(ATCB pela 
sigla em 
inglês) - 
Qualquer 
produto ou 
ingrediente 
para os 
quais 
existem 
critérios 
Fairtrade 
devem ser 
feitos de ou 
consistem 

Tudo-o-que
-pode- ser 
(ATCB pela 
sigla em 
inglês) 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.

ATCB 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°

em apenas 
produtos ou 
ingrediente
s 
certificados 
Fairtrade).

Comerciante (Ingredientes alimentícios compostos) (Não 
aplicável a FSI) Produtos alimentícios 
compostos contêm no mínimo 20% de 
conteúdo Fairtrade. Você expressa os 
percentuais dos ingredientes 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 adição de água 
ou de leite, 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 sucos 
frescos.
Os ingredientes alimentícios compostos 
utilizados estão em conformidade com as 
regras de composição relevantes.

2.2.0.02 C2.2.2 0Não Sim

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

2.2.0.03 C2.2.3 0Não Sim
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Critério

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

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.

2.2.0.04 CCotton 2.2.1 0Não Sim

Comerciante (Algodão em Caroço) (Aplicável apenas a 
produtos acabados de algodão) O algodão 
Fairtrade representa 50% ou mais do peso 
final do tecido usado no produto acabado. 
Para roupas de trabalho e uniformes: o 
algodão Fairtrade representa 30% ou mais do 
peso final do tecido usado no produto 
acabado.

2.2.0.05 CCotton 
Product 
Composition 
Policy

0Não Sim

Página74 de 232

www.flocert.net



NSF Checklist TC 8.30 PT-PT 27 Jan 2023

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.

2.2.0.06 C2.2.5 0Não Sim
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PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

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

2.2.0.07 CGold 2.2.1 0Não Sim

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).

2.2.0.08 CGold 2.2.3 0Não Sim
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PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

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

2.2.0.09 CGold 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.

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

2.2.0.10 CGold 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.
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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 (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.

2.2.0.11 CFlowers and 
plants 1.2.1

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

Produção3

Diretos Trabalhistas3.1

Comerciante (Aplica-se também a entidades adicionais) 
(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.

3.1.0.01 C3.1.1 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).
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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 (Aplica-se também a entidades adicionais) 
(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.

3.1.0.02 M3.1.1 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.

3.1.1.01 R3.1.1, 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.

3.1.1.02 R3.1.1, 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.

3.1.1.03 R3.1.1, 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.

3.1.1.04 R3.1.1, 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.

3.1.1.05 R3.1.1, 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.

3.1.1.06 R3.1.1, 
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.

3.1.2.01 R3.1.1, 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.

3.1.2.02 R3.1.1, 
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.

3.1.3.01 R3.1.1, 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.

3.1.3.02 R3.1.1, 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.

3.1.3.03 R3.1.1, 
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.

3.1.4.01 R3.1.1, 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.

3.1.4.02 R3.1.1, 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.

3.1.4.03 R3.1.1, 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.

3.1.4.04 R3.1.1, 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.

3.1.4.05 R3.1.1, 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.

3.1.4.06 R3.1.1, 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.

3.1.4.07 R3.1.1, 
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.

3.1.5.01 R3.1.1, 
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.

3.1.5.02 R3.1.1, 
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.

3.1.5.03 R3.1.1, 
National law

0Não Sim

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

3.1.5.04 R3.1.1, 
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.

3.1.5.05 R3.1.1, 
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.

3.1.5.06 R3.1.1, 
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.

3.1.5.07 R3.1.1, 
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.

3.1.5.08 R3.1.1, 
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.

3.1.5.09 R3.1.1, 
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.

3.1.6.01 R3.1.1, 
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).

3.1.6.02 R3.1.1, 
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.)

3.1.6.03 R3.1.1, 
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.

3.1.6.04 R3.1.1, 
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 (Castanha de Caju) (Aplicável se você 
processa castanha de caju) Você garante que 
os trabalhadores dentro das unidades de 
processamento estejam adequadamente 
protegidos do líquido da castanha de caju pelo 
fornecimento de roupas e óleos de proteção.

3.1.6.05 CNuts 3.3.1 & 
3.3.2

0Não são 
fornecidas 
roupas ou 
óleos de 
proteção.

Roupas e 
óleos de 
proteção 
são 
fornecidos 
E os 
trabalhador
es são 
adequadam
ente 
protegidos

Comerciante (Castanha de Caju) (Aplicável se você 
processa castanha de caju) Você garante que 
os trabalhadores sejam treinados no uso de 
roupas e óleos de proteção e monitora a 
utilização de forma correta.

3.1.6.06 CNuts 3.3.3 & 
3.3.4

0Os 
trabalhador
es não são 
treinados.

Os 
trabalhador
es são 
treinados 
no uso de 
roupas e 
óleos de 
proteção E 
eles os 
utilizam 
corretament
e

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 (Aplica-se também a entidades adicionais) 
(Não aplicável a algodão FSI após o estágio 
de descaroçamento) Você está ciente das leis 
ambientais aplicáveis no seu país.

3.2.0.01 C3.2.1 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 (Aplicável a todos os produtos, exceto o 
algodão FSI após o estágio de 
descaroçamento) Você não usa materiais da 
Lista de Material Perigoso do Fairtrade 
Internacional, parte 1 (Lista Vermelha) em 
produtos Fairtrade.

Você mantém uma lista dos pesticidas que 
são usados em produtos Fairtrade, atualizada 
regularmente, que cobre o nome dos 
ingredientes ativos, nome comercial, produto 
em que são usados, as pragas alvo e quais 
desses materiais estão na LMP Fairtrade 
Parte 1 ( Lista Vermelha), Parte 2 (Lista de 
Laranja) e Parte 3 (Lista Amarela).

3.2.0.02 C3.2.2 0A empresa 
promove 
ativamente 
o uso de 
materiais 
proibidos 
em 
produtos 
Fairtrade.

Não há 
materiais 
da Lista 
Vermelha 
utilizados 
no produto 
FT, MAS 
não há uma 
lista (ou 
não 
completa) 
de 
pesticidas 
usados em 
produtos 
FT.

Não há 
materiais 
da Lista 
Vermelha 
utilizados 
no produto 
FT, E há 
uma lista 
completa 
de 
pesticidas 
usados em 
produtos 
FT.

Não há uso 
de 
materiais 
da Lista 
Vermelha E 
há uma 
lista 
completa 
de 
pesticidas 
usados em 
produtos 
FT.
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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) (Aplicável se você usar 
materiais na Lista Laranja da HML)
-- Você cumpre as condições específicas de 
uso indicadas no LMP E
-- Você só usa esses materiais para evitar a 
resistência a pesticidas acumulada em 
pragas, ii) em rotação com pesticidas menos 
prejudiciais, iii) como parte do Manejo 
Integrado de Pragas (MIP) e iv) inclui medidas 
de controle não químicas E
-- Você desenvolveu um plano para reduzir / 
descontinuar o uso desses materiais. O plano 
inclui informações sobre o tipo de material, a 
quantidade utilizada e o total consumido, 
medidas tomadas para reduzir / eliminar 
progressivamente o material, incluindo 
detalhes de outros controles não químicos 
que fazem parte da estratégia MIP.

3.2.0.03 C3.2.3 0Nenhuma 
das 
condições 
foi atendida.

Nem todas 
as 
condições 
foram 
atendidas.

Todas as 
condições 
para o uso 
foram 
preenchida
s.

Há um SGQ 
documenta
do para 
garantir que 
as 
condições 
E o plano 
de 
eliminação 
é 
efetivament
e 
implementa
do.

Comerciante (Não aplicável a algodão FSI após o estágio 
de descaroçamento) Você entende e atua para 
minimizar o seu impacto ambiental negativo 
direto relacionado aos produtos Fairtrade  no 
que diz respeito ao uso da terra e da 
biodiversidade, uso da água, uso de energia 
(incluindo a emissão de carbono), efluentes 
de águas residuais, emissões no ar, resíduos, 
danos ambientais e prevenção de incidentes.

3.2.0.04 V3.2.4 0Não há um 
sistema de 
gestão 
ambiental.

Há um 
sistema de 
gestão 
ambiental.

Rank 3 e 
Há uma 
certificação 
de terceiro 
parte sobre 
o meio 
ambiente.
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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 usa materiais 
reciclados ou facilmente biodegradáveis em 
embalagens, tanto quanto possível.

3.2.0.05 V3.2.5 0Nenhuma 
ação foi 
iniciadas 
para utilizar 
embalagen
s recicladas 
ou 
facilmente 
biodegradá
veis.

Há uso 
esporádico 
de 
embalagen
s recicladas 
ou 
facilmente 
biodegradá
veis, mas 
na maioria 
das vezes 
não.

Existe um 
alto uso de 
embalagen
s recicladas 
ou 
facilmente 
biodegradá
veis.

Há um 
programa 
sistemático 
para usar, 
como uma 
política, 
embalagen
s recicladas 
ou 
facilmente 
biodegradá
veis.

Comerciante (Não aplicável a algodão FSI após o estágio 
de descaroçamento) Você toma medidas para 
reduzir a sua emissão de carbono dentro da(s) 
sua(s) cadeia(s) de fornecimento Fairtrade.

3.2.0.06 V3.2.6 0A empresa 
não tomou 
medidas 
para reduzir 
a emissão 
de carbono.

Medidas 
são 
tomadas 
para reduzir 
a emissão 
de carbono.

Rank 3 e a 
empresa 
compensa 
as 
emissões 
que não 
pode 
reduzir.
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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 (Aplica-se também a entidades adicionais) 
(Não aplicável a algodão FSI após o estágio 
de descaroçamento) Não há indicações de 
que você viola quaisquer leis ambientais 
aplicáveis em seu país.

3.2.0.07 M3.2.1 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 (Plantas) Ao menos 20% do volume dos 
substratos usados nas plantas de Fairtrade é 
retirado de fontes alternativas para turfa.

3.2.0.08 CFlowers and 
Plants 4.4

0Não há 
esforços 
para usar 
fontes 
alternativas 
a turfa.

Alternativas 
livres de 
turfa 
utilizadas 
são 
significativa
mente 
menores de 
20%

Pelo menos 
20% dos 
substratos 
para cultivo 
utilizados 
são livres 
de turfa.

RANK 3 E a 
empresa 
implementa 
medidas no 
sentido de 
aumentar 
ainda mais 
os 
substratos 
para cultivo 
livres de 
turfa.

A empresa 
implemento
u um 
substrato 
para cultivo 
completam
ente livre de 
turfa.

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

3.2.0.09 C3.2.2 0Não Sim

Página96 de 232

www.flocert.net



NSF Checklist TC 8.30 PT-PT 27 Jan 2023

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.

3.2.1.01 R3.2.1, 
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.

3.2.2.01 R3.2.1, 
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.

3.2.3.01 R3.2.1, 
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.

3.2.4.01 R3.2.1, 
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.

3.2.5.01 R3.2.1, 
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.

3.2.6.01 R3.2.1, 
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 Desenvolvimento4

Contratos4.1
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, intermediador) Você cumpre o seu 
papel como pagador do preço Fairtrade e/ou 
Prêmio Fairtrade e/ou Intermediador, conforme 
definido no Anexo 1 dos Critérios de 
Comerciantes Fairtrade ou outros critérios de 
produtos relevante ou em um acordo 
alternativo (caso seja permitido na tabela no 
Anexo1) que é acordado entre todas as partes 
afetadas.

4.1.0.01 M4.1.1, Fresh 
Fruit (SPO) 
4.2.2 & 4.2.4, 
Fresh Fruit 
(HL) 5.4.2 & 
5.4.4

0A empresa 
pratica um 
acordo 
alternativo, 
mas não 
concordou 
isso por 
escrito com 
todas as 
partes 
afetadas e 
nem 
informou ao 
organismo 
de 
certificação.

Papel 
desempenh
ado tal 
como 
definido no 
anexo 1 do 
critério de 
comerciant
e OU no 
critério de 
produto 
relevante 
OU um 
arranjo 
alternativo 
acordado 
por escrito 
com todas 
as partes 
envolvidas 
e 
comunicad
o ao 
organismo 
de 
certificação.

Acordo 
alternativo 
acordado 
em contrato 
assinado 
tripartido 
com todas 
as partes 
envolvidas 
E 
comunicad
o ao 
organismo 
de 
certificação.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, Intermediador) (Não se aplica a 
flores e plantas) Você assina um contrato de 
compra para produtos Fairtrade com o 
produtor (ou com o Intermediador, se 
aplicável). Contratos seguem as 
regulamentações da indústria e, no mínimo, 
indicam claramente:

• volumes acordados

• especificações de qualidade

• preço, definido de acordo com os requisitos 
da seção de preços

• detalhes transparentes dos cálculos de 
ajuste do preço e prêmio

• valor do Prêmio Fairtrade que deve ser pago 
(indicados separadamente do preço)

• quem é responsável por pagar o preço 
Fairtrade e Prêmio Fairtrade

• a forma de pagamento, que deve ser 
transparente e rastreável

• a data da taxa de câmbio a ser utilizada no 
caso do pagamento do preço e do prêmio ser 
feito em moeda diferente da definida na tabela 
de preços Fairtrade

4.1.0.02 M4.1.2; 4.1.3 0Não existe 
um contrato 
de compra 
ou ordem 
de compra 
escritos 
para os 
produtos 
Fairtrade 
com o 
produtor ou 
com o 
intermediári
o Fairtrade.

Contrato de 
compra 
escrito ou 
ordem de 
compra 
existe MAS 
está 
incompleto.

Contrato de 
compra ou 
ordem de 
compra 
escritos e 
completos 
existem, 
MAS não 
está 
confirmado 
pelo 
produtor/int
ermediário 
(ordem de 
compra) ou 
não 
assinado 
por ambas 
as partes 
(contrato de 
compra).

Contrato de 
compra ou 
ordem de 
compra 
escritos e 
completos, 
E está 
confirmado 
pelo 
produtor/int
ermediário 
(ordem de 
compra) ou 
assinado 
por ambas 
as partes 
(contrato de 
compra).
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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°

• os termos e o valor do pré-financiamento, se 
for o caso

• procedimentos em caso de problemas de 
qualidade

• termos de entrega utilizando os termos 
comerciais internacionais (Incoterms)

• termos de pagamento de acordo com os 
critérios de produto

• definição ou menção de "Força Maior"

• acordo na jurisdição aplicável, e

• um mecanismo alternativo de resolução de 
disputas para a solução conflitos. Ambas as 
partes contratantes têm direitos iguais de 
rescisão de contrato.

• (cacau do Gana e Costa do Marfim) 
diferencial (diferença entre preço de referência 
e PMFT) a ser pago, se aplicável.

Ambas as partes contratantes têm direitos 
iguais de rescisão do contrato.

Página102 de 232

www.flocert.net



NSF Checklist TC 8.30 PT-PT 27 Jan 2023

Tipo de 
Critério

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

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagador) (Vegetais frescos e raízes e 
tubérculos (exceto leguminosas), frutas secas, 
vegetais secos): Você garante que o contrato 
com o produtor (ou com o intermediário, se 
aplicável) inclui, além dos requisitos de 
4.1.0.02:
• número de ID FLO do operador
• referência ao Comércio Justo como parte 
integrante do contrato
• data do contrato
• duração do contrato
• descrição do produto
• Volumes de produtos de Comércio Justo 
(volumes mínimo e máximo ou fixo)
• Referência aos planos de fornecimento
• Descrição de como o sistema de ordens 
funcionará
• Descrição da responsabilidade de cada parte 
e o procedimento de verificação da qualidade

4.1.0.03 MPrepared and 
preserved 
Fruit and 
Vegetables,  
Fresh 2.3.1 
(SPO), 5.3.1 
(HL) 
Vegetables 
2.1.1 (SPO), 
5.2.1 (HL)

0Não existe 
contrato de 
compra 
escrito para 
os produtos 
Fairtrade 
com o 
produtor ou 
com o 
exportador.

Contrato de 
compra 
escrito ou 
ordem de 
compra 
existe MAS 
está 
incompleto.

Contrato de 
compra ou 
ordem de 
compra 
escritos e 
completos 
existem, 
MAS não 
está 
confirmado 
por escrito 
pelo 
produtor 
(ordem de 
compra) ou 
não 
assinado 
por ambas 
as partes 
(contrato de 
compra).

Contrato de 
compra ou 
ordem de 
compra 
escritos e 
completos, 
E está 
confirmado 
por escrito 
pelo 
produtor 
(ordem de 
compra) ou 
assinado 
por ambas 
as partes 
(contrato de 
compra).
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagador) (Frutas Frescas, incluindo banana, 
laranjas para suco (exceto uvas para vinho)) 
Você garante que o contrato com o produtor 
(ou com o intermediário, se aplicável)  inclui, 
além dos requisitos em 4.1.0.02:
• número de identificação FLO do operador
• volume mínimo a ser comprado e entregue 
semanalmente para frutas perenes e 
sazonalmente para frutas sazonais e projeção 
de volume para a duração do contrato
• descrição de como o sistema de ordens 
funcionará (quando e como os pedidos 
semanais / únicos são confirmados)
• responsável pela rotulagem de produtos
• regras para frete morto
• condições de pagamento e mecanismo de 
preço não-Fairtrade em caso de quebra de 
vendas e problemas de qualidade para cada 
produto
• se aplicável, uma referência a material ou 
serviços de embalagem adicionais ou 
especiais e custos relacionados não incluídos 
no preço mínimo de Comércio Justo (por 
exemplo, para "clusterbags" ou "parafilm").

4.1.0.04 CFresh Fruit 
4.1.1 (SPO), 
5.2.1 (HL)

0Não existe 
contrato de 
compra 
para os 
produtos 
Fairtrade 
com o 
produtor ou 
com o 
exportador.

Contrato de 
compra 
escrito ou 
ordem de 
compra 
existe MAS 
está 
incompleto.

Contrato de 
compra ou 
ordem de 
compra 
escritos e 
completos 
existem, 
MAS não 
está 
confirmado 
por escrito 
pelo 
fornecedor 
(ordem de 
compra) ou 
não 
assinado 
por ambas 
as partes 
(contrato de 
compra).

Il existe un 
contrat 
d'achat ou 
un ordre 
d'achat écrit 
et complet 
ET il est 
confirmé 
par écrit par 
le 
fournisseur 
(ordre 
d'achat) ou 
contresigné 
par les deux 
parties 
(contrat 
d'achat).
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, intermediador) (Café) (Somente 
aplicável se você houver solicitado uma 
extensão do cronograma de envio para além 
dos prazos das práticas comerciais normais, 
por exemplo, 3 meses após a colheita) Você 
garante que os custos reais de armazenagem, 
juros e seguros são pagos por você e estão 
detalhados no contrato.

4.1.0.05 CCoffee 2.2.5 0Nenhum 
pagamento 
dos custos 
de 
armazenag
em, juros e 
seguros e 
nenhum 
acordo 
detalhado 
sobre os 
custos no 
contrato de 
compra 
para os 
casos em 
que a 
empresa 
solicitou 
uma 
extensão do 
prazo de 
envio para 
além dos 
prazos das 
práticas 
comerciais 
normais.

Pagamento 
dos custos 
de 
armazenam
ento, juros 
e seguros e 
acordo 
detalhado 
sobre os 
custos no 
contrato de 
compra 
para os 
casos em 
que a 
empresa 
solicitou 
uma 
extensão do 
prazo de 
envio para 
além dos 
prazos das 
práticas 
comerciais 
normais.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, Intermediador) (Café) (Somente 
aplicável para contrato com Preço a ser fixado) 
Você não inclui cláusulas de stop loss nos 
contratos, que acionam a fixação automática 
de preços a qualquer momento após a 
assinatura do contrato, e assim anulam a 
cláusula sobre o preço a ser fixado a pedido 
da organização de produtores. A fixação de 
preços por meio de uma ordem de stop loss 
só pode ser aplicada durante a colheita, em 
consulta entre o produtor e o comprador, como 
forma de gerenciar o risco de preço para 
ambos os lados.

4.1.0.06 CCoffee 2.2.3 0Cláusulas 
de stop 
loss 
aplicadas 
sem a 
consulta 
entre o 
produtor e o 
comprador.

Stop loss 
clauses 
applied in 
consultation 
between 
producer 
and buyer
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, intermediador) (Café) (Somente 
aplicável a contratos assinados entre uma 
organização de produtores e seu primeiro 
comprador):

Você concorda com um contrato de 'preço a 
ser fixado' com as organizações de 
produtores. A fixação do preço é feita a pedido 
da organização de produtores.

Um contrato de preço fixo pode ser usado 
apenas nos seguintes casos:

a) sistemas de leilão que invalidariam um 
preço a ser fixado em contrato, ou

b) a organização de produtores tem o café 
Fairtrade em estoque no momento da 
assinatura do contrato (por exemplo, envio 
imediato no prazo de 3 meses após a 
assinatura do contrato de compra ou 
aprovação da amostra pré-embarque antes da 
assinatura do contrato), ou;

c) a organização de produtores e o comprador 
concordam que é mutuamente benéfico ter um 
contrato de preço fixo e concordam em 
conjunto com uma estratégia de gestão de 
risco. O acordo mútuo e os detalhes da 
estratégia de gestão de risco devem ser 
confirmados por escrito; deve incluir, no 
mínimo, a estrutura de custos compartilhados, 

4.1.0.07 CCoffee 2.2.1 0Fixação de 
preço 
definida 
mediante o 
pedido do 
comprador 
OU 
nenhuma 
evidência 
escrita de 
que 
qualquer 
uma das 
quatro 
condições 
se aplica, 
embora um 
contrato de 
preço fixo 
tenha sido 
assinado.

"Fixação de 
preço 
definida a 
pedido do 
vendedor 
E/OU
evidência 
escrita para 
cada 
respectivo 
contrato de 
preço fixo, 
que uma 
das quatro 
condições 
se aplica".

Página107 de 232

www.flocert.net



NSF Checklist TC 8.30 PT-PT 27 Jan 2023

Tipo de 
Critério

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

as soluções baseadas nos resultados da 
colheita e qualquer cláusula relacionada às 
responsabilidades da organização de 
produtores e do comprador, ou

d) 'preço a ser fixado' é contra a lei nacional.

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagante, intermediário) (Café) (Somente 
aplicável se um intermediário (Broker) foi 
utilizado) O uso de um intermediáro (Broker) 
encontra-se explícito no contrato entre o 
vendedor e o comprador.

4.1.0.08 CCoffee 2.2.4 0Existe 
evidência 
que 
intermediári
o estava 
envolvido, 
MAS 
nenhuma 
menção 
explícita no 
contrato 
entre o 
vendedor e 
o 
comprador.

Existe um 
contrato de 
compra 
escrito que 
foi criado 
pelo 
intermediári
o e 
menciona o 
comprador 
e o 
vendedor 
MAS está 
assinado 
apenas 
pelo 
intermediári
o e o 
comprador 
ou 
vendedor.

Existe um 
contrato de 
compra 
escrito 
entre o 
vendedor e 
o 
comprador 
que 
explicitame
nte 
menciona o 
intermediári
o.

Existe um 
contrato de 
compra 
tripartido, 
assinado 
pelo 
vendedor, 
intermediári
o 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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagante, intermediário) (Café) (Somente 
aplicável se um intermediário (Broker) foi 
utilizado) Você, (que está requisitando os 
serviços do mencionado intermediário (Broker) 
no contrato) pagou a comissão do 
intermediário (Broker).

4.1.0.09 CCoffee 2.2.4 0A comissão 
do 
intermediári
o não é 
paga pela 
parte que 
requisitou 
os serviços 
do 
intermediári
o.

A comissão 
do 
intermediári
o é paga 
pela parte 
que 
requisitou 
os serviços 
do 
intermediári
o.

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagante) (Flores e Plantas) Ordens de 
compra finais são confirmadas por escrito.

4.1.0.11 CFlowers and 
Plants 5.3.2

0Ordens de 
compra 
finais não 
são 
confirmada
s por 
escrito.

Ordens de 
compra 
finais são 
confirmada
s por 
escrito (por 
exemplo, 
por e-mail).
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagante) (Soja) Os contratos com os 
produtores indicam que a contaminação 
inevitável por OGM apenas é tolerada até os 
níveis definidos pelas regulamentações 
nacionais e internacionais aplicáveis (o que for 
mais rigoroso) e especificam qual(is) 
regulamentação(ões) aplica(m)-se.

4.1.0.12 COil Seeds 
and 
Oleaginous 
fruit 2.3.1

0(Soja) Os 
contratos 
com os 
produtores 
NÃO 
indicam 
que a 
contaminaç
ão inevitável 
por OGM 
apenas é 
tolerada até 
os níveis 
definidos 
pelas 
regulament
ações 
nacionais e 
internacion
ais 
aplicáveis 
(o que for 
mais 
rigoroso) e 
NÃO 
especificam 
qual(is) 
regulament
ação(ões) 
aplica(m)
-se.

(Soja) Os 
contratos 
com os 
produtores 
indicam 
que a 
contaminaç
ão inevitável 
por OGM 
apenas é 
tolerada até 
os níveis 
definidos 
pelas 
regulament
ações 
nacionais e 
internacion
ais 
aplicáveis 
(o que for 
mais 
rigoroso) e 
especificam 
qual(is) 
regulament
ação(ões) 
aplica(m)
-se.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Primeiro comprador) (Laranjas para Suco) 
Contratos entre produtores e compradores 
adicionalmente inclui o preço a ser pago e o 
cálculo utilizado para a definição de preço do 
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, e o nome da 
parte responsável por pagar o Prêmio 
Fairtrade aos produtores.

4.1.0.13 CFresh Fruit  
4.1.2 (SPO) & 
5.2.1 (HL)

0(Laranjas 
para Suco) 
Contratos 
entre 
produtores 
e 
compradore
s NÃO inclui 
adicionalm
ente o 
preço a ser 
pago e o 
cálculo 
utilizado 
para a 
definição de 
preço do 
suco de 
laranja 
equivalente. 
O contrato 
NÃO 
menciona 
que o 
cálculo do 
preço de 
laranjas 
para suco 
será 
definido de 
acordo com 
o 

(Laranjas 
para Suco) 
Contratos 
entre 
produtores 
e 
compradore
s 
adicionalm
ente inclui o 
preço a ser 
pago e o 
cálculo 
utilizado 
para a 
definição de 
preço do 
suco de 
laranja 
equivalente. 
O contrato 
menciona 
que o 
cálculo do 
preço de 
laranjas 
para suco 
será 
definido de 
acordo com 
o 
rendimento, 
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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°

rendimento, 
conforme 
identificado 
no relatório 
de análise 
preliminar.

conforme 
identificado 
no relatório 
de análise 
preliminar.

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Primeiro comprador) (Laranjas para Suco) 
Uma vez disponíveis, os relatórios de análise 
preliminar de cada entrega de laranjas para 
suco são anexados ao contrato. Além disso, 
esses relatórios são entregues ao produtor 7 
dias depois da entrega da fruta.

4.1.0.14 CFresh Fruit 
4.1.2 (SPO) & 
5.2.1 (HL)

0(Laranjas 
para Suco) 
Embora 
disponíveis, 
os 
relatórios 
de análise 
preliminar 
de cada 
entrega de 
laranjas 
para suco 
NÃO foram 
anexados 
ao contrato 
E NÃO 
foram 
entregues 
ao produtor 
7 dias 
depois da 
entrega da 
fruta.

(Laranjas 
para Suco) 
Uma vez 
disponíveis, 
os 
relatórios 
de análise 
preliminar 
de cada 
entrega de 
laranjas 
para suco 
foram 
anexados 
ao contrato. 
Adicionalm
ente, esses 
relatórios 
foram 
entregues 
ao produtor 
7 dias 
depois da 
entrega da 
fruta.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagante, intermediário) (Ouro) Ordens de 
embarque especificam o volume Fairtrade e 
pureza dos metais por remessa.

4.1.0.15 CGold 2.3.14 0Volume e 
suposta 
pureza do 
metal não 
especificad
os.

Volume e 
suposta 
pureza do 
metal 
apenas 
especificad
os em 
algumas 
ordens de 
embarque.

Volume e 
suposta 
pureza do 
metal 
especificad
os por 
embarque 
em ordens 
de 
embarque.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagante, intermediário) (Ouro) (Aplicável se 
você atua como intermediário pro bono do 
pagamento do preço e/ou prêmio Fairtrade no 
caso da OMAPE não ter uma função comercial 
ou licença de exportação) O contrato entre a 
OMAPE e o comerciante/exportador especifica 
a função do comerciante/exportador 
intermediário pro bono para os pagamentos 
do Prêmio.

4.1.0.16 CGold 4.5.8 0A função de 
intermediári
o pro bono 
para os 
pagamento
s do Prêmio 
NÃO 
especificad
a no 
contrato 
entre a 
OMAPE e o 
comerciant
e/exportado
r E não há 
provas que 
a OMAPE 
não tem 
uma função 
comercial 
ou licença 
de 
exportação.

A função de 
intermediári
o pro bono 
para os 
pagamento
s do Prêmio 
NÃO 
especificad
a no 
contrato 
entre a 
OMAPE e o 
comerciant
e/exportado
r MAS há 
provas que 
a OMAPE 
não tem 
uma função 
comercial 
ou licença 
de 
exportação.

A função de 
intermediári
o pro bono 
para os 
pagamento
s do Prêmio 
especificad
a no 
contrato 
entre a 
OMAPE e o 
comerciant
e/exportado
r E há 
provas que 
a OMAPE 
não tem 
uma função 
comercial 
ou licença 
de 
exportação.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagante, intermediário) (Ouro) Os contratos 
de compra com os fornecedores 
adicionalmente definem os procedimentos de 
determinação de teor de metais preciosos e 
de arbitragem em conformidade com a prática 
existente no setor.

4.1.0.17 CGold 2.3.11 0Contratos 
não 
especificam 
isso.

Contratos 
especificam 
os 
procedimen
tos de 
determinaç
ão de teor 
de metais 
preciosos e 
de 
arbitragem 
MAS não 
estão em 
conformida
de com a 
prática 
existente no 
setor.

Os 
procedimen
tos de 
determinaç
ão de teor 
de metais 
preciosos e 
de 
arbitragem 
estão 
definidos 
em contrato 
e em 
conformida
de com a 
prática 
existente no 
setor.

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, Intermediador) (Uvas para vinho) 
(Aplicável se a compra é feita a fim de 
apresentar uma proposta) Você concordou 
com o produtor que a compra é feita para uma 
proposta. Isso está claramente refletido no 
contrato de compra. Você confirma se é uma 
transação de Comércio Justo ou não, uma vez 
que o processo de proposta tenha sido 
finalizado.

4.1.0.19 CFresh Fruit 
5.5.18

0O acordo 
não está 
refletido no 
contrato E o 
status FT 
não é 
confirmado

O acordo 
não é 
refletido no 
contrato OU 
o status FT 
não é 
confirmado.

O acordo é 
refletido no 
contrato E o 
status FT  é 
confirmado.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Usinas, exportadores) (Açúcar de cana) Você 
assinou contratos/acordos de fornecimento 
com os produtores antes ou logo que possível, 
durante a colheita. Isso também se aplica à 
cana elegível Fairtrade.

4.1.0.20 CCane sugar 
4.1.1

0Nenhum 
acordo 
escrito de 
forneciment
o assinado 
com os 
produtores.

Nenhum 
contrato 
oferecido 
(para a 
organização 
certificada 
que entrega 
a cana para 
a usina) OU 
o contrato é 
oferecido 
aos 
produtores 
após a 
colheita/col
heita 
concluída.

Os 
contratos/ac
ordos de 
forneciment
o são 
assinados 
antes ou o 
mais breve 
possível 
durante a 
colheita de 
cana, 
inclusive 
para a cana 
elegível 
Fairtrade.

Os 
contratos/ac
ordos de 
forneciment
o sempre 
são 
assinados 
antes da 
colheita da 
cana, 
inclusive 
para a cana 
elegível 
Fairtrade.
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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°

Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Intermediário) Você assinou um contrato de 
compra Fairtrade com o produtor que inclui 
todos os elementos mencionados no requisito 
do Critério 4.1.2. e, adicionalmente, as 
modalidades de pagamento do diferencial de 
preços (se aplicável) e Prêmio Fairtrade, 
incluindo os prazos e o sistema de reporte.

4.1.0.22 M4.1.4 0Não existe 
contrato de 
compra 
escrito ou 
ordem de 
compra 
para os 
produtos 
Fairtrade 
com o 
produtor.

Existe 
contrato de 
compra 
escrito ou 
ordem de 
compra 
MAS está 
incompleto.

Existe 
contrato de 
compra ou 
ordem de 
compra 
escrito e 
completo 
MAS não 
está 
confirmado 
por escrito 
com o 
fornecedor 
(ordem de 
compra) ou 
não 
assinado 
por ambas 
as partes 
(contrato de 
compra).

Existe 
contrato de 
compra ou 
ordem de 
compra 
escrito e 
completo E 
está 
confirmado 
por escrito 
com o 
fornecedor 
(ordem de 
compra) ou 
assinado 
por ambas 
as partes 
(contrato de 
compra).
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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°

Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Intermediário) Trimestralmente (a menos que 
outros prazos estão acordados entre ambas 
as partes) você envia ao produtor um relatório 
para cada contrato de compra, incluindo os 
volumes exatos que foram vendidos, o 
diferencial de preço (se aplicável) e prêmio 
devido, e o FLO ID do comprador para o qual 
foi vendido.

4.1.0.23 C4.1.5 0Nenhum 
relatório 
enviado ao 
produtor.

Relatórios 
enviados 
MAS estão 
incompleto
s OU são 
enviados de 
maneira 
irregular.

Relatórios 
enviados 
para o 
produtor 
estão 
completos 
E são 
enviados 
trimestralm
ente ou em 
prazos 
acordados.

Relatórios 
enviados 
para o 
produtor 
estão 
completos 
E são 
enviados 
trimestralm
ente E 
sempre são 
compilados 
de forma 
transparent
e, acordada 
com o 
produtor.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagante, intermediário) Você garante que 
todos os elementos da transação fixada no 
contrato são honrados, a menos que você e a 
outra parte concordem com uma mudança.

4.1.0.24 M4.1.6 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 o 
processo 
de 
arbitragem.

Contratos 
são 
honrados 
OU em 
caso de 
qualquer 
disputa, o 
mecanismo 
de 
resolução 
de conflitos 
foi/está 
sendo 
usado para 
resolver o 
conflito.

Contratos 
são 
honrados 
sem 
alterações.
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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 (Primeiro comprador) (Aplicável se 
circunstâncias excepcionais e imprevistas 
impedi-lo de comprar o volume indicado no 
contrato) Você notifica imediatamente o 
fornecedor e busca ativamente uma solução.

4.1.0.25 C4.1.6 0A empresa 
não 
notificou o 
fornecedor / 
comprador.

A empresa 
notificou o 
fornecedor / 
comprador, 
mas não 
consentiu 
em chegar 
a uma 
resolução.

Evidência 
de que a 
notificação 
oral (por 
exemplo, 
durante 
uma 
reunião ou 
conversa 
telefônica) 
foi dada ao 
fornecedor / 
comprador 
E 
renegociad
o o contrato 
ou está 
ativamente 
buscando 
chegar a 
uma 
resolução 
do contrato.

Notificação 
por escrito 
ao 
fornecedor / 
comprador 
E 
renegociad
o o contrato 
ou está 
ativamente 
buscando 
chegar a 
uma 
resolução 
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°

Comerciante (Não aplicável a cacau) Você tem um 
compromisso de longo prazo com o produtor 
ou com seus fornecedores (que, por sua vez, 
resulta em um contrato de longo prazo com os 
produtores).

4.1.0.26 V4.1.8 0Nenhum 
compromis
so de longo 
prazo (2 
anos ou 
mais) 
estabelecid
o.

Compromis
so escrito 
de longo 
prazo com o 
produtor ou 
fornecedor 
direto por 
um período 
superior a 2 
anos.

Rank 3 e 
Há o 
cumpriment
o 
consistente 
do 
compromis
so a longo 
prazo.

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagante, intermediário) Você assina um 
contrato tripartido entre o produtor, o pagante 
do preço e prêmio, e intermediário, ou você 
compartilha com o produtor o contrato que 
você tem com o pagante ou intermediário 
Fairtrade.

4.1.0.27 V4.1.9 0Nenhum 
contrato 
tripartido 
estabelecid
o entre 
produtor, 
intermediári
o Fairtrade 
e pagante 
Fairtrade 
OU o 
contrato 
entre 
exportador-i
mportador 
não é 
compartilha
do com o 
produtor.

Contrato 
tripartido 
escrito 
entre 
produtor, 
intermediári
o Fairtrade 
e pagante 
Fairtrade 
MAS não 
assinado 
por todas 
as partes 
OU o 
contrato 
entre 
exportador-i
mportador é 
compartilha
do com o 
produtor.

Contrato 
tripartido 
escrito 
entre 
produtor, 
intermediári
o Fairtrade 
e pagante 
Fairtrade E 
assinado 
por todas 
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°

Comerciante (Usinas / exportador) (Açúcar de cana) Duas 
vezes por ano, você envia um relatório de cada 
contrato de compra ao produtor, incluindo os 
volumes exatos que foram vendidos e o 
Prêmio Fairtrade devidos.

4.1.0.29 CCane sugar 
4.1.2

0Nenhum 
relatório é 
enviado ao 
produtor.

Relatórios 
são 
enviados, 
MAS estão 
incompleto
s OU são 
enviados de 
forma 
irregular.

Um 
relatório 
completo é 
enviado ao 
produtor 
duas vezes 
por ano.

Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Arroz) (Transmissores) (Aplicável se você 
compra arroz em casca dos produtores como 
elegíveis Fairtrade) O contrato de compra com 
o produtor é claramente identificado como um 
"contrato elegível Fairtrade".

4.1.0.30 CCereal 4.1.1 0Não Sim RANK 3 E 
informaçõe
s sobre as 
vendas FT 
são 
fornecidas 
assim que 
uma venda 
Fairtrade é 
efetuada.
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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°

Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Arroz) (Transmissores) (Aplicável se você 
comprar arroz em casca dos produtores como 
elegíveis Fairtrade) Você fornece informações 
ao produtor sobre as perspectivas para a 
venda do arroz como Fairtrade e você relata ao 
produtor após a confirmação de quaisquer 
vendas Fairtrade.

4.1.0.31 CCereal 4.1.1 0Não há 
informaçõe
s sobre 
vendas 
previstas 
nem 
relatórios 
de 
confirmaçã
o de vendas 
FT 
compartilha
dos com o 
produtor.

Informaçõe
s sobre as 
vendas 
previstas ou 
relatórios 
sobre a 
confirmaçã
o das 
vendas FT 
são 
somente às 
vezes 
compartilha
das com o 
produtor.

Informaçõe
s sobre 
vendas 
previstas e 
relatórios 
sobre a 
confirmaçã
o das 
vendas FT 
compartilha
dos com o 
produtor.

Comerciante (Cacau) Você se envolve em parcerias de 
longo prazo com os produtores com base em 
compromissos mútuos de compras de volume 
de cacau ao longo de vários anos e você 
comunica suas prioridades de 
sustentabilidade para permitir que os 
produtores tomem decisões informadas sobre 
os investimentos do prêmio.

4.1.0.32 VCocoa 4.5.2 0Não existe 
um 
compromis
so de longo 
prazo 
estabelecid
o e 
nenhuma 
comunicaçã
o sobre 
prioridades 
de 
sustentabili
dade.

Evidência 
(por 
exemplo, 
e-mails) 
que houve 
acordo 
sobre a 
fonte de 
informação, 
mas não 
incluída no 
contrato.

Categoria 3 
e há um 
contrato de 
parceria 
tripartida 
estabelecid
o que 
envolve os 
produtores, 
compradore
s e 
proprietário
s de 
marcas.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Cacau) (Pagante, intermediário) Você garante 
que uma referência no preço de mercado, seja 
Nova Iorque (ICE FUTURES US) ou Londres 
(ICE FUTURES EUROPE), esteja incluída no 
contrato com o produtor (ou o intermediário), a 
menos que os preços oficiais tenham sido 
estabelecidos pelo governo nacional.

4.1.0.33 CCocoa 4.1.1 0Nenhuma 
referência 
ao preço de 
mercado, 
se não for 
estabelecid
a pelo 
governo 
nacional.

Evidência 
(por 
exemplo, 
e-mails) 
que houve 
acordo 
sobre a 
fonte de 
informação, 
mas não 
incluída no 
contrato.

Acordo 
escrito 
sobre a 
fonte de 
informação 
em contrato 
de compra 
assinado.

Comerciante (Aplicável se você fornecer quaisquer serviços, 
como treinamento ou outras atividades de 
suporte aos produtores) Você concorda com 
antecedência e por escrito com o produtor, em 
todos os termos e condições, incluindo taxas.

4.1.0.34 C4.1.7 0Nenhum 
acordo com 
antecedênci
a e/ou não 
por escrito 
e/ou não 
incluem 
todos os 
termos e 
condições, 
inclusive 
taxas.

Evidência 
de que o 
acordo foi 
alcançado 
com 
antecedênci
a e por 
escrito, em 
todos os 
termos e 
condições, 
inclusive 
taxas.
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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 se você fornecer serviços como 
treinamento ou outras atividades de suporte 
aos produtores) Você não pressiona os 
produtores a aceitar os serviços (como 
treinamento ou outras atividades de suporte) e 
a taxa, nem a torna uma condição de compra.

4.1.0.35 C4.1.7 0Existe 
evidência 
de que o 
produtor foi 
pressionad
o a aceitar 
os serviços 
e taxas e/ou 
que a 
aceitação 
dos 
serviços foi 
uma 
condição de 
compra.

Não existe 
evidência 
de que o 
produtor 
tenha sido 
pressionad
o a aceitar 
os serviços 
e taxas e/ou 
que a 
aceitação 
dos 
serviços foi 
uma 
condição de 
compra.

Comerciante (Cacau) Sempre que vender produtos de 
cacau como Fairtrade, você indica no contrato 
de venda o valor do Prêmio Fairtrade a ser 
pago e o diferencial orgânico Fairtrade quando 
aplicável, separadamente do preço de venda 
dos produtos de cacau Fairtrade (isto é, 
amêndoas de cacau, licor/pasta de cacau, 
manteiga de cacau e cacau em pó).

4.1.0.36 CCacau 4.1.3 0Nenhuma 
indicação 
separada 
da 
quantidade 
de Prêmio 
Fairtrade e 
do 
diferencial 
orgânico 
Fairtrade 
(se 
aplicável) 
em 
contratos 
de vendas

Indicação 
clara e 
separada 
da 
quantidade 
de Prêmio 
Fairtrade e 
do 
diferencial 
orgânico 
Fairtrade 
(se 
aplicável) 
em 
contratos 
de vendas.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Cacau) (Pagador, intermediário) (Aplicável 
somente se você comprar produtos de cacau 
orgânico FT de uma organização de 
produtores ou de intermediários) Você indica 
claramente o valor do diferencial orgânico 
Fairtrade a ser pago, separadamente do 
preço, no contrato de compra com a 
organização de produtores (ou intermediário, 
se aplicável).

4.1.0.37 CCacau 4.1.4 0Nenhuma 
indicação 
separada 
da 
quantidade 
de 
diferencial 
orgânico 
Fairtrade 
nos 
contratos 
de compra.

Indicação 
clara e 
separada 
da 
quantidade 
de 
diferencial 
orgânico 
Fairtrade 
nos 
contratos 
de compra.
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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°

Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Intermediário) (Laranjas para suco) Você 
assina um contrato tripartido entre o produtor, 
o pagante de preço e prêmio Fairtrade e você 
como intermediário ou compartilha com o 
produtor uma cópia do seu contrato de venda 
com o pagante do preço e prêmio Fairtrade.
Os contratos tripartites, no mínimo, identificam 
o comprador do suco de laranja, especificam a 
quantidade e o preço do suco de laranja 
vendido, bem como as condições de 
pagamento do diferencial de preço.

4.1.0.38 CPrepared & 
preserved 
fruit (HL) 
5.3.3, 
Prepared and 
preserved 
fruits and 
vegetables 
(SPO) 2.3.2, 
Fresh fruit 
(HL) 5.2.3, 
Fresh fruit 
(SPO) 4.1.3

0Nenhum 
contrato 
tripartido 
entre 
produtor, 
intermediári
o Fairtrade 
e pagante 
Fairtrade 
em vigor 
OU o 
contrato 
entre o 
intermediári
o e pagante 
não é 
compartilha
do com o 
produtor

Nenhum 
contrato 
tripartido 
entre 
produtor, 
intermediári
o Fairtrade 
e pagante 
Fairtrade 
em vigor 
OU o 
contrato 
entre 
intermediári
o e pagante 
não é 
compartilha
do com o 
produtor. O 
intermediári
o Fairtrade 
compartilha 
as 
informaçõe
s indicadas 
no requisito 
de produtor.

Contrato 
tripartido 
por escrito 
entre 
produtor, 
intermediári
o Fairtrade 
e pagante 
Fairtrade 
OU o 
contrato 
entre 
intermediári
o e pagante 
é 
compartilha
do com o 
produtor.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador) (Café) Você indica claramente em 
seus contratos de compra a qualidade 
predominante e/ou o diferencial do país, o 
diferencial orgânico (se aplicável) e o prêmio 
do Fairtrade.

4.1.0.39 CCoffee 4.1.1 0Os valores 
do Prêmio 
Fairtrade, 
diferencial 
orgânico 
(se 
aplicável) e 
diferencial 
prevalecent
e não são 
mencionad
os 
separadam
ente nos 
contratos 
de compra.

Os valores 
do Prêmio 
Fairtrade, 
diferencial 
orgânico 
(se 
aplicável) e 
diferencial 
prevalecent
e são 
mencionad
os 
separadam
ente nos 
contratos 
de compra.

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Exportador) (Café) (Para exportadores que 
foram certificadas ou solicitaram a certificação 
de Comércio Justo antes de 15 de Julho de 
2021, aplicável apenas a contratos assinados 
a partir de 15 de janeiro de 2022) Sua função 
como pagador ou intermediador está 
claramente definida nos contratos de compras 
e vendas. As responsabilidades descritas no 
Critério de Comerciante sobre o pagamento 
do Preço Mínimo Fairtrade e Prêmio Fairtrade 
estão explícitas no contrato. Se estiver atuando 
como um intermediador, você vende 
diretamente a um pagador de Comércio Justo 
e relata ao vendedor (organização de 
produtores), a cada três meses, onde o café 
foi vendido e o valor pago.

4.1.0.40 CCoffee 2.2.8 0Nenhuma 
definição 
clara da 
função 
como 
pagador ou 
intermediad
or em 
contratos 
OU (caso 
atue como 
intermediad
or) sem 
relatórios 
para o 
vendedor.

Definição 
clara da 
função 
como 
pagador ou 
intermediad
or em 
contratos E 
(caso atue 
como 
intermediad
or) relata ao 
vendedor a 
cada três 
meses.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, Intermediador) (Café) (Para 
pagadores e intermediadores que foram 
certificadas ou solicitaram a certificação de 
Comércio Justo antes de 15 de Julho de 2021, 
aplicável apenas aos contratos assinados em 
15 de janeiro de 2022) Você assina um 
contrato de compra de café Fairtrade com o 
produtor ou com o intermediador (se 
aplicável). Os contratos seguem os 
regulamentos nacionais e da indústria, e, 
além disso, indicam:

- Forma ou estágio (café verde exportável, 
pergaminho) em que o café é comprado da 
OPP (ou seja, mudança de propriedade do 
produto principal e qualquer subproduto)

- Teor de umidade (nível percentual) do café 
comprado

- Descrição detalhada dos serviços prestados 
a OPP (se aplicável)

- Termos e condições da estratégia de gestão 
de risco de preço (se aplicável)

Se você, como um comprador, processa o 
café, você compartilha o relatório 

4.1.0.41 CCoffee 2.2.9 0Nenhum 
contrato de 
compra ou 
ordem de 
compra por 
escrito para 
os produtos 
Fairtrade 
com o 
produtor ou 
existe com 
um 
intermediad
or Fairtrade 
OU (se 
processa 
café) 
relatório de 
pós-moage
m não 
compartilha
do com a 
organização 
de 
produtores.

Existe 
contrato de 
compra ou 
ordem de 
compra por 
escrito MAS 
está 
incompleto.

Existe 
contrato de 
compra ou 
ordem de 
compra 
completo e 
escrito, MAS 
não foi 
confirmado 
pelo 
produtor/int
ermediador 
(pedido de 
compra) ou 
não 
assinado 
por ambas 
as partes 
(contrato de 
compra) E 
(se 
processa 
café) 
relatório de 
pós-moage
m 
compartilha
do com a 
organização 
de 
produtores.

Contrato de 
compra ou 
ordem de 
compra 
escritos e 
completos, 
E está 
confirmado 
pelo 
produtor/int
ermediário 
(ordem de 
compra) ou 
assinado 
por ambas 
as partes 
(contrato de 
compra).
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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°

pós-moagem, que inclui os rendimentos e 
especificações de qualidade do café, com a 
organização de produtores, uma vez 
disponível.

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, intermediador) (Café) (Aplicável 
apenas se não comprar café verde exportável 
no nível FOB) Você inclui no contrato com o 
produtor (ou o intermediador, se aplicável) um 
detalhamento do cálculo do preço (itens de 
custo deduzidos ou adicionados, seu valor e 
taxa de conversão em caso de 
processamento).

4.1.0.42 CCoffee 2.2.6 0Nenhum 
detalhamen
to do 
cálculo do 
preço 
incluído no 
contrato 
com a 
organização 
de 
produtores 
ou com o 
intermediad
or.

Detalhame
nto do 
cálculo do 
preço 
incluído no 
contrato 
com a 
organização 
de 
produtores 
ou 
intermediad
or.

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, intermediador) (Café) (Aplicável 
somente se, por legislação, o café tiver que 
passar por leilão) Você, como importador 
concorda com o exportador sobre uma 
margem razoável para o exportador cobrir os 
custos relevantes.

4.1.0.43 CCoffee 4.1.2 0Não existe 
um acordo 
sobre as 
margens 
razoáveis.

Existe um 
acordo 
sobre as 
margens 
razoáveis
.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, Intermediador) (Chá) Você indica 
claramente 'Chá Instantâneo' / 'Chá 
Instantâneo Orgânico' nas faturas de vendas 
conforme aplicável e detalha o preço comercial 
e o prêmio Fairtrade como itens separados 
para o propósito de clareza e transparência.

4.1.0.44 CTea (SPO) 
4.1.1 & Tea 
(HL) 5.3.1

0Nenhuma 
indicação 
clara de 
'Chá 
instantâneo' 
/ 'Chá 
instantâneo 
orgânico' E 
nenhuma 
informação 
clara sobre 
o preço 
comercial e 
o prêmio 
Fairtrade 
nas faturas 
de vendas.

Indicação 
clara de 
'Chá 
Instantâneo' 
/ 'Chá 
Instantâneo 
Orgânico' E 
informaçõe
s claras 
sobre o 
preço 
comercial e 
o prêmio 
Fairtrade 
nas faturas 
de vendas.

Preço e Prêmio Fairtrade4.2
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagador, intermediador) Você paga pelo 
menos o preço de mercado relevante - o que 
for maior - para o produtor (ou o intermediador) 
(conforme definido no banco de dados de 
preços Fairtrade - Pricing Database - ou no 
Critério de produto relevante)

4.2.0.01 M4.2.1, 4.2.2, 
Cocoa 4.2.1

0Pagamento 
abaixo do 
Preço 
Mínimo 
Fairtrade ou 
preço de 
mercado 
relevante.

Embora o 
preço 
calculado 
para a 
forma de 
produto 
comprado 
do produtor 
é baseado 
no PMF 
correto (ou 
preço de 
mercado), o 
preço 
oferecido 
ao produtor 
para a 
forma real 
adquirida 
está abaixo 
do preço de 
mercado 
local 
aplicável 
para a 
forma.

Pagamento 
do Preço 
Mínimo 
Fairtrade ou 
preço de 
mercado 
relevante (o 
que for 
maior).
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagante, conveyor) Você concorda com o 
produtor sobre a fonte de informação para o 
preço de mercado. Se disponível, você usa a 
referência do preço de mercado indicado no 
critério do produto.

4.2.0.02 C4.2.1 0Nenhuma 
troca de 
informaçõe
s entre o 
comprador 
e o produtor 
em relação 
à 
informação 
sobre o 
preço do 
mercado.

Evidências 
(por 
exemplo, 
e-mails) 
que existem 
trocas e 
concordânci
as 
regulares 
sobre a 
fonte de 
informação 
para o 
preço de 
mercado.

Rank 3 e 
Acordo por 
escrito em 
fonte de 
informação 
para o 
preço de 
mercado 
em contrato 
de compra 
assinado 
ou pedido 
de compra 
escrito, 
confirmado 
pelo 
fornecedor.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagante, conveyor) Se o preço que você paga 
pelo produto Fairtrade desvia-se 
significativamente do preço de mercado 
relevante, você é capaz de fornecer uma 
análise lógica/justificativa.

4.2.0.03 C4.2.1 0Não existe 
uma 
análise 
lógica/justifi
cativa para 
os desvios 
significativo
s do preço 
de mercado 
relevante

A análise 
lógica/justifi
cativa para 
os desvios 
não é 
adequada 
ou não está 
acordada 
pelo 
produtor.

Evidência 
(por 
exemplo, 
e-mails) 
que uma 
análise 
lógica/justifi
cativa para 
os desvios 
significativo
s do preço 
de mercado 
relevante foi 
dada ao 
fornecedor 
e está 
adequada

Análise 
lógica/justifi
cativa 
escrita 
oferecida 
ao 
fornecedor 
em contrato 
de compra 
assinado 
ou ordem 
de compra 
escrita 
confirmada 
pelo 
fornecedor 
e está 
adequada

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagante) Descontos para qualidade não 
podem ser feitos sobre a Preço Mínimo 
Fairtrade. O Preço Mínimo Fairtrade é o 
mínimo absoluto.

4.2.0.04 M4.2.2 0Pagamento 
abaixo do 
preço 
mínimo 
Fairtrade,

Pagamento 
do preço 
mínimo FT 
com 
aplicação 
de 
descontos 
para a 
qualidade

Pagamento 
do preço 
mínimo 
Fairtrade E 
nenhuma 
aplicação 
de 
descontos 
para a 
qualidade

Pagamento 
do preço 
mínimo 
Fairtrade E 
pagamento 
do 
diferencial 
positivo por 
qualidade 
elevada
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagante) Novos Preços Mínimos Fairtrade 
aplicam-se a contratos assinados após a data 
de validade indicada na base de dados de 
preços Fairtrade. Os contratos assinados 
antes dessa data devem ser honrados o preço 
definido no contrato.

4.2.0.05 C4.2.2 0Novos 
preços 
mínimos 
Fairtrade 
NÃO 
aplicados 
aos 
contratos 
assinados 
após a data 
de validade 
indicada na 
base de 
dados de 
preços.

Novos 
preços 
mínimos 
Fairtrade 
aplicados a 
alguns, 
mas não 
todos os 
contratos 
assinados 
após a data 
de validade 
indicada na 
base de 
dados de 
preços.

Novos 
Preços 
Mínimos 
Fairtrade 
aplicados a 
todos os 
contratos 
celebrados 
após a data 
de validade 
indicada na 
base de 
dados de 
preços.

Novos 
Preços 
Mínimos 
Fairtrade 
aplicados a 
alguns 
contratos 
assinados 
após a data 
de 
publicação 
dos novos 
preços mas 
antes da 
data de 
validade 
indicada na 
base de 
dados de 
preços.

Novos 
Preços 
Mínimos 
Fairtrade 
aplicados a 
todos os 
contratos 
assinados 
após a data 
de 
publicação 
de novos 
preços, 
mas antes 
da data de 
validade 
indicada na 
base de 
dados de 
preços
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagante) (Aplicável aos intermediários ao 
calcular o diferencial de preço) (Não aplicável 
às compras de cacau do Gana ou da Costa do 
Marfim e não aos laranjas para suco) No caso 
do Preço Mínimo Fairtrade ser definido em um 
nível diferente da cadeia de fornecimento 
(diferente forma de produto, diferente incoterm) 
do qual você está comprando, você ajusta o 
Preço Mínimo Fairtrade adequadamente. Os 
cálculos são transparentes e refletem os 
custos reais.

4.2.0.06 C4.2.3; 4.1.3 0Sem 
ajustes, 
embora o 
Preço 
Mínimo 
Fairtrade 
seja fixado 
em um nível 
diferente da 
cadeia de 
forneciment
o da qual a 
empresa 
está 
comprando.

Ajustes 
realizados 
no Preço 
Mínimo 
Fairtrade 
MAS os 
cálculos 
são pouco 
transparent
es e não 
refletem os 
custos 
reais.

Ajustes 
realizados 
no Preço 
Mínimo 
Fairtrade E 
os cálculos 
são 
transparent
es e 
refletem os 
custos 
reais.

Ajustes 
realizados 
no Preço 
Mínimo 
Fairtrade E 
os cálculos 
são 
transparent
es e 
refletem os 
custos 
reais E os 
cálculos 
são 
acordados 
por escrito 
(por 
exemplo, 
e-mail) com 
o 
fornecedor.

Ajustes 
realizados 
no Preço 
Mínimo 
Fairtrade E 
os cálculos 
são 
transparent
es e 
refletem os 
custos 
reais E os 
cálculos 
são 
acordados 
em um 
contrato de 
compra 
assinado 
ou uma 
ordem de 
compra 
confirmada 
pelo 
fornecedor.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagador) (Aplicável aos intermediários ao 
calcular o diferencial de preço) (Não aplicável 
às compras de cacau do Gana ou da Costa do 
Marfim) No caso do produtor ser responsável 
por alguns dos custos adicionais que NÃO 
estão incluídos no Preço Mínimo Fairtrade (por 
exemplo, embalagem), você considera esses 
custos ao calcular o Preço Mínimo Fairtrade. 
Em seguida, o Preço Mínimo Fairtrade 
aplicável é a Preço Mínimo Fairtrade acrescido 
dos custos que o produtor é responsável.

4.2.0.07 C4.2.3 0Custos 
adicionais 
pelos quais 
o produtor é 
responsáve
l NÃO são 
considerad
os no 
cálculo do 
Preço 
Mínimo 
Fairtrade.

Custos 
adicionais 
pelos quais 
o produtor é 
responsáve
l são 
considerad
os no 
cálculo do 
Preço 
Mínimo 
Fairtrade 
MAS os 
cálculos 
são pouco 
transparent
es e não 
refletem os 
custos 
reais.

Custos 
adicionais 
pelos quais 
o produtor é 
responsáve
l são 
considerad
os no 
cálculo do 
Preço 
Mínimo 
Fairtrade E 
os cálculos 
são 
transparent
es e 
refletem os 
custos 
reais.

Custos 
adicionais 
pelos quais 
o produtor é 
responsáve
l são 
considerad
os no 
cálculo do 
Preço 
Mínimo 
Fairtrade E 
os cálculos 
são 
transparent
es e 
refletem os 
custos 
reais E os 
cálculos 
são 
acordados 
por escrito 
(por 
exemplo, 
e-mail) com 
o 
fornecedor.

Custos 
adicionais 
pelos quais 
o produtor é 
responsáve
l são 
considerad
os no 
cálculo do 
Preço 
Mínimo 
Fairtrade E 
os cálculos 
são 
acordados 
em um 
contrato de 
compra 
assinado 
ou uma 
ordem de 
compra 
confirmada 
pelo 
fornecedor.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagador) (Aplicável se você compra produtos 
Fairtrade de produtores que vendem dentro do 
país produtor) (Não aplicável às compras de 
cacau do Gana ou da Costa do Marfim) Você 
paga ao menos o Preço Mínimo Fairtrade 
Ex-Works, se ele existe. No caso em que 
existe apena um Preço Mínimo Fairtrade FOB 
disponível, você pode deduzir os custos de 
transporte e exportação do preço para calcular 
o Preço Mínimo Fairtrade no nível em que o 
produtor vende.

4.2.0.08 C4.2.4 0O 
pagamento 
foi feito 
abaixo do 
Preço 
Mínimo 
Fairtrade 
Ex-Works 
OU o 
pagamento 
foi feito pelo 
Preço 
Mínimo 
Fairtrade 
FOB MAS 
as 
deduções 
para custos 
de 
transporte e 
de 
exportação 
não são 
transparent
es e não 
refletem os 
custos 
reais.

O 
pagamento 
foi feito pelo 
Preço 
Mínimo de 
Fairtrade 
Ex-Works 
OU o 
pagamento 
foi feito pelo 
Preço 
Mínimo 
Fairtrade 
FOB com 
deduções 
para custos 
de 
transporte e 
de 
exportação 
transparent
es e 
refletindo 
os custos 
reais.

Rank 3 e o 
preço dado 
para o 
produto 
certificado 
FT é 
consistente
mente 
maior que o 
aplicável a 
Preços 
Fairtrade 
(aplicáveis 
ou 
derivados).
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagador) (Aplicável se Você está comprando 
um produto processado de um produtor (ou 
exportador) e o Preço Mínimo de Fairtrade 
existe apenas para o produto bruto mas não 
para o produto processado) Você leva em 
consideração os custos e taxas de 
processamento do produtor (ou exportador) 
para calcular o preço do produto processado. 
Esse preço cobre ao menos o Preço Mínimo 
de Fairtrade para todos os insumos e custos 
de processamento Fairtrade.

4.2.0.09 C4.2.5 & 
Cocoa 4.2.4

0Os custos e 
taxas de 
processam
ento do 
produtor ou 
exportador 
não foram 
considerad
os E o 
preço não 
cobriu o 
Preço 
Mínimo 
Fairtrade de 
todos os 
insumos e 
custos de 
processam
ento OU o 
FMP do 
processam
ento não foi 
aplicado 
(quando 
existente).

Os custos e 
taxas de 
processam
ento do 
produtor ou 
exportador 
foram 
considerad
os E o 
preço 
cobriu o 
Preço 
Mínimo 
Fairtrade de 
todos os 
insumos e 
custos de 
processam
ento OU o 
FMP correto 
do 
processam
ento foi 
aplicado 
(quando 
existente).

Rank 3 e os 
custos e 
taxas de 
processam
ento do 
produtor ou 
exportador 
foram 
considerad
os E o 
preço cobre 
o Preço 
Mínimo 
Fairtrade 
para todos 
os insumos 
e custos de 
processam
ento 
Fairtrade E 
o cálculo foi 
acordado 
em um 
contrato de 
compra 
assinado 
ou em uma 
ordem de 
compra 
confirmada 
pelo 
fornecedor.
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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°

Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Intermediador) (Não aplicável para compras 
de cacau de Gana ou da Costa do Marfim) 
Você paga ao produtor o diferencial de preço 
(diferença entre o Preço Mínimo de Fairtrade e 
o preço que inicialmente você comprou o 
produto do produtor) no caso em que o Preço 
Mínimo de Fairtrade (ou o preço ajustado para 
um nível diferente) for maior. 
(Laranjas para frutas) Você paga ao produtor o 
diferencial, se houver uma diferença entre o 
preço pago aos produtores pelas laranjas 
para suco, com base no relatório de análise 
preliminar e o preço FOB do suco de laranja 
recebido na venda do suco de laranja.

4.2.0.10 C4.2.6, Fresh 
Fruit (SPO) 
4.2.5 & (HL) 
5.4.5

0O 
pagamento 
do 
diferencial 
de preço no 
caso de o 
Preço 
Mínimo 
Fairtrade 
ser maior 
não foi feito.

O 
pagamento 
do 
diferencial 
de preço no 
caso de o 
Preço 
Mínimo 
Fairtrade 
ser maior 
foi feito.

O 
comprador 
paga uma 
parte da 
margem 
para o 
produtor 
como parte 
de lucro 
compartilha
do.

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagante, transmissor) (Ouro) você indicou os 
pagamentos do Prêmio Fairtrade em uma 
linha separada em todas as faturas.

4.2.0.11 CGold 4.5.7 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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagador) (Primeiro comprador no país de 
produção) (Castanha de Caju da África) 
(Aplicável se o Preço Mínimo de Fairtrade for 
maior que o Preço de Mercado) Você paga o 
Preço Mínimo de Fairtrade para ao menos 
80% da compra de castanhas. O volume 
restante (máximo de 20% do total do volume 
comprado como Fairtrade) pode ser adquirido 
a preço de mercado. Se Você vende mais de 
80% de castanhas (ou os derivados das 
mesmas nozes) como Fairtrade, Você paga a 
diferença entre o Mínimo e o que foi pago 
como preço de mercado aos produtores de 
acordo com o volume vendido como Fairtrade.

4.2.0.12 CNuts 4.3.6 0Não Sim

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagdor) (Castanhas de caju da África) Se 
Você importa Castanha de Caju Crua, Você 
paga o Preço Mínimo de Fairtrade ou o preço 
de mercado, o que for maior, e o Prêmio sobre 
toda a quantidade de castanha bruta 
comprada. No caso em que os preços 
correspondentes ao FOB para saída de grãos 
sejam vendidos como Fairtrade menos os 
custos com transporte e processamento 
cheguem a um valor maior que o da castanha 
de caju crua você paga a diferença aos 
produtores.

4.2.0.13 CNuts 4.3.6 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°

Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Intermediador) (Laranjas para suco) Você 
paga ao produtor o preço equivalente à 
quantidade de suco que suas laranjas 
produzem (FCOJ ou NFC, dependendo do que 
foi vendido para o importador) de acordo com 
o rendimento do relatório de análise 
preliminar.  O preço pago ao produtor pelas 
laranjas para suco é calculado usando as 
porcentagens baseadas no PMF ou no preço 
de mercado, o que for maior, conforme 
definido em 5.4.3 do critério de Fruta Fresca 
(HL) e 4.2.3 de Fruta Fresca (SPO).

4.2.0.14 CFresh Fruit 
(SPO) 4.2.3 & 
Fresh Fruit 
(HL) 5.4.3

0O 
pagamento 
do preço 
equivalente 
à 
quantidade 
de suco de 
acordo com 
o 
rendimento 
do relatório 
de análise 
preliminar 
não foi feito 
ou de 
acordo com 
as 
porcentage
ns 
indicadas.

O 
pagamento 
do preço 
equivalente 
à 
quantidade 
de suco de 
acordo com 
o 
rendimento 
do relatório 
de análise 
prelimitar 
foi feito ou 
de acordo 
com as 
porcentage
ns 
indicadas.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagador) Sobre o preço para o produto 
Fairtrade, você paga ao produtor relevante (ou 
ao intermediário, ou Comitê do Prêmio 
Fairtrade, se aplicável) o Prêmio Fairtrade 
conforme definido na tabelo de preços para o 
produto Fairtrade adquirido. Nenhum desconto 
é feito no Prêmio Fairtrade.

4.2.0.16 M4.2.7; 4.1.3 0O 
pagamento 
do Prêmio 
Fairtrade 
não foi feito 
OU 
pagamento 
do Prêmio 
Fairtrade a 
um 
fornecedor 
não 
certificado.

O 
pagamento 
do Prêmio 
Fairtrade foi 
incompleto.

O 
pagamento 
do Prêmio 
Fairtrade foi 
completo.

O 
pagamento 
do Prêmio 
Fairtrade foi 
completo e 
maior do 
que o 
definido na 
tabela de 
preços.

Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Intermediário) Você paga o Prêmio Fairtrade 
ao produtor se o Prêmio Fairtrade é 
transmitido pela sua empresa. Não são 
realizados descontos no pagamento do 
Prêmio Fairtrade.

4.2.0.17 M4.2.8, Fresh 
Fruit (SPO) 
4.2.5 & (HL) 
5.4.5

0O 
pagamento 
do Prêmio 
Fairtrade 
(intermediár
io) não foi 
feito OU 
foram 
aplicados 
descontos 
aos 
pagamento
s do Prêmio 
Fairtrade.

O 
pagamento 
do Prêmio 
Fairtrade 
(intermediár
io) foi 
incompleto.

O 
pagamento 
do Prêmio 
Fairtrade 
(intermediár
io) fio feito E 
não houve 
aplicação 
de 
descontos 
aos 
pagamento
s do Prêmio 
Fairtrade.

O 
pagamento 
do Prêmio 
Fairtrade 
(intermediár
io) foi 
completo e 
maior do 
que o 
definido na 
tabela de 
preços.
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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°

Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Intermediário) No caso em que o Prêmio 
Fairtrade que você recebeu do pagante 
Fairtrade tenha sido para um produto diferente 
daquele que você comprou, você aplica uma 
taxa de conversão para calcular o prêmio 
devido ao produtor. Os cálculos são feitos de 
forma justa, transparente e compartilhada com 
o produtor. Não são feitos descontos para o 
pagamento do Prêmio Fairtrade.

4.2.0.18 C4.2.8 0Nenhum 
taxa de 
conversão 
foi aplicada.

Foi aplicada 
uma taxa de 
conversão 
MAS os 
cálculos 
não são 
justos, 
transparent
es e 
compartilha
dos com o 
produtor.

Foi aplicada 
uma taxa de 
conversão 
E os 
cálculos 
são justos, 
transparent
es e 
compartilha
dos com o 
produtor.

Foi aplicada 
uma taxa de 
conversão 
E os 
cálculos 
são justos, 
transparent
es e 
compartilha
dos com o 
produtor E 
os cálculos 
são 
acordados 
em um 
contrato de 
compra 
assinado 
ou em uma 
ordem de 
compra 
confirmada 
pelo 
fornecedor.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagador) Se você está comprando um 
produto processado de um produtor (ou 
exportador), e o prêmio é definido apenas para 
o produto bruto, então o prêmio aplicável 
equivale aos prêmios de todas as entradas de 
produtos Fairtrade.

4.2.0.19 C4.2.9 0O Prêmio 
Fairtrade 
pago não 
equivale 
aos 
prêmios de 
todas as 
entradas 
Fairtrade.

O Prêmio 
Fairtrade 
pago 
equivale 
aos 
prêmios de 
todas as 
entradas 
Fairtrade.

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagador) (Primeiro comprador no país de 
produção) (Castanhas de caju da África) Você 
paga o Prêmio Fairtrade para ao menos 80% 
da compra de castanhas crua. Se Você vende 
mais de 80% das castanhas (ou os derivados 
das mesmas nozes) como Fairtrade, Você 
paga aos produtores o Prêmio Fairtrade 
baseado no volume vendido como Fairtrade.

4.2.0.20 CNuts 4.3.6 0Não Sim

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagador) (Laranjas para suco, Suco de 
laranja) O Prêmio Fairtrade definido para 
laranjas para suco no nível FOB aplica-se 
como Prêmio Fairtrade para as organizações 
de produtores que vendem laranjas para suco. 
O Prêmio Fairtrade é pago por laranja para 
suco no nível FOB para as organizações de 
produtores com base no total de laranja para 
suco vendida pelo processador / exportador.

4.2.0.21 CFresh Fruit 
4.2.3 (SPO) & 
5.4.3 (HL)

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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagador) (Ouro) Você garante que o preço e o 
Prêmio Fairtrade é pago com base na 
estimativa de pureza, no máximo, no dia útil 
seguinte à confirmação de embarque. 
O pagamento final é feito, no máximo, no dia 
útil seguinte à confirmação de pureza após a 
refinação.

4.2.0.22 CGold 4.5.2 0Não Sim

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagador) (Prata e platina) Você garante que a 
primeira parte do pagamento do Preço ou do 
Prêmio Fairtrade - baseado no mínimo 
conteúdo de metal fino esperado antes da 
análise - é feito, no máximo, no dia útil 
seguinte à confirmação de embarque. 
O pagamento final do preço ou do Prêmio 
Fairtrade é feito, no máximo, no dia útil 
seguinte a que todos os elementos (preço, 
resultados da análise) tenham sido verificados 
pelas partes.

4.2.0.23 CGold 4.5.3 0Não Sim

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagador) (Ouro) Os pagamentos do Prêmio 
Fairtrade são feitos integralmente à OMAPE e 
não individualmente aos mineiros.

4.2.0.24 CGold 4.5.5 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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagador) (Ouro) Custos com transporte e 
seguros a partir do ponto de exportação são 
pagos pelo importador (comprador) a menos 
que a OMAPE (ou o mineiro) e o importador 
acordem com outras modalidades que não 
sejam prejudiciais à OMAPE (ou ao mineiro).

4.2.0.25 CGold 4.5.6 0O 
comprador 
não paga 
esses 
custos E 
não há 
acordo com 
a OMAPE.

O 
comprador 
não paga 
esses 
custos E o 
acordo é 
prejudicial à 
OMAPE.

O 
comprador 
paga esses 
custos OU 
os custos 
são pagos 
pela 
OMAPE sob 
condições 
não 
prejudiciais 
e de 
comum 
acordo.

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagador) (Aplicável somente aos damascos 
secos orgânicos e convencionais ou aos 
damascos secos selvagens convencionais de 
Contratos de Produção) O preço de nível 
Ex-Works inclui os Custos de Certificação 
(GBP 0.01 por kg para produtos convencionais 
e GBP 0.03 por kg de produto orgânico) que é 
pago ao Corpo de Promoção. Os Custos de 
Certificação são deduzidos do preço pago aos 
produtores individuais, por exemplo, do Preço 
Mínimo Fairtrade ou do preço de mercado, o 
que for maior.

4.2.0.26 CPrepared and 
preserved 
Fruit and 
Vegetables 
(4.3.1)

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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagador) (Aplicável somente às amêndoas, 
sementes de damasco e nozes provenientes 
de Contratos de Produção do Paquistão) O 
preço de nível Ex-Works inclui os Custos de 
Certificação (GBP 0.01 por kg de produto 
convencional de GBP 0.03 por kg de produto 
orgânico) que é pago ao Corpo de Promoção. 
Os Custos de Certificação são deduzidos do 
preço pago aos produtores individuais, por 
exemplo, do Preço Mínimo Fairtrade ou do 
preço de mercado, o que for maior.

4.2.0.27 CNuts 4.3.2 0Não Sim

Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Intermediário) (Açúcar de cana) (Não se 
aplica se os preços são definidos pelas 
autoridades nacionais por meio de 
mecanismos tais como sistemas de 
compartilhamento de receita ou se o preço é 
fixado pelo governo) Você acorda com o 
produtor os preços e condições de 
pagamento.

4.2.0.31 CCane sugar 
4.2.1

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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagador) (Açúcar de cana) (Aplicável quando 
o pagamento do prêmio é feito a vários 
produtores que fornecem a mesma 
usina/exportador.) Você paga o prêmio de 
acordo com a informação fornecida pela 
usina/exportador.

4.2.0.32 CCane sugar 
4.4.4

0O prêmio 
não é pago.

O 
pagamento 
do prêmio é 
feito, mas 
não de 
acordo com 
as 
informaçõe
s 
fornecidas.

O 
pagamento 
do prêmio é 
feito de 
acordo com 
as 
informaçõe
s 
fornecidas.

RANK 3 E a 
empresa 
solicita 
proativame
nte as 
informaçõe
s 
necessária
s caso não 
diretamente 
fornecidas 
pela 
usina/export
ador.

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagador) Os preços dos produtos 
secundários (produtos residuais resultantes 
do processamento de um produto principal) e 
seus derivados são negociados, e um 
adicional de 15% sob este preço é pago como 
prêmio Fairtrade. Para todos os produtos 
secundários (suco de laranja), é pago um 
prêmio Fairtrade adicional de 10% do preço 
negociado.

4.2.0.33 MCritério de 
produto

0Não Sim

Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Transmissor) Você pagar pelo menos o preço 
de mercado relevante para o produtor.

4.2.0.34 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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagador, intermediário) (Cacau) (Aplicável 
para compras de Gana e Costa do Marfim) 
Você paga ao produtor (ou o intermediário, se 
aplicável) a diferença entre o Preço Mínimo 
Fairtrade e a referência de preço de mercado 
(para intermediários: o preço recebido do 
pagante) caso o preço de referência do 
mercado (de acordo com o Cocobod ou CCC) 
esteja abaixo do Preço Mínimo Fairtrade.

4.2.0.35 CCacau 4.2.2 
& 4.2.3

0Nenhum 
pagamento 
de 
diferencial 
de preço no 
caso em 
que o Preço 
Mínimo 
Fairtrade é 
maior.

Pagamento 
do 
diferencial 
de preço no 
caso em 
que o Preço 
Mínimo 
Fairtrade é 
maior.

Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Intermediador) (Laranjas para suco) Você não 
faz nenhuma dedução da porcentagem 
indicada do preço FOB, seja aplicado ao Preço 
Mínimo do Comércio Justo (PMCJ) ou ao preço 
de mercado.

4.2.0.36 CFresh Fruit 
(SPO) 4.2.6

0Pagamento 
de preço 
com 
aplicação 
de 
deduções.

Pagamento 
do preço 
correto sem 
deduções.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Cacau) (Pagador) (Aplicável somente se você 
estiver comprando produtos de cacau 
semiprocessados   das organizações de 
produtores) Você negocia o preço do produto 
semi-processado com o produtor. Esse preço 
negociado é baseado, pelo menos, nos 
valores de referência de cacau de USD 2150 / 
MT (para convencional) e USD 2450 / MT (para 
orgânico) no nível do produtor, além de todos 
os custos de processamento relevantes. O 
Preço Mínimo Fairtrade é calculado usando o 
rendimento médio de processamento 
calculado pelo produtor. Somente se esta 
informação não estiver disponível para o 
produtor que o rendimento de processamento 
de amendoas em 4.2.6 (critério de produto de 
cacau) se aplica.

4.2.0.37 CCacau 4.2.5 0O preço 
negociado 
está abaixo 
dos valores 
de 
referência 
de US$ 
2150 / MT 
(para 
convencion
al) e US$ 
2450 / MT 
(orgânico) 
no nível do 
produtor, 
além de 
todos os 
custos de 
processam
ento 
relevantes 
(usando o 
rendimento 
médio de 
processam
ento 
calculado 
pelo 
produtor)

O preço 
negociado 
está abaixo 
dos valores 
de 
referência 
de US$ 
2150 / MT 
(para 
convencion
al) e US$ 
2450 / MT 
(orgânico) 
no nível do 
produtor, 
além de 
todos os 
custos de 
processam
ento 
relevantes 
(usando o 
rendimento 
médio de 
processam
ento 
calculado 
pelo 
produtor)

O preço 
negociado 
está abaixo 
dos valores 
de 
referência 
de US$ 
2150 / MT 
(para 
convencion
al) e US$ 
2450 / MT 
(orgânico) 
no nível do 
produtor, 
além de 
todos os 
custos de 
processam
ento 
relevantes 
(usando o 
rendimento 
médio de 
processam
ento 
calculado 
pelo 
produtor).
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Cacau) (Pagador) (Aplicável apenas se você 
estiver comprando produtos de cacau 
semiprocessados   das organizações de 
produtores) Você paga um Prêmio Fairtrade 
que é derivado do rendimento médio de 
processamento calculado pelo produtor. 
Somente se esta informação não estiver 
disponível para o produtor, as regras em 4.2.6 
(crtiério de produto de cacau) se aplicam.

4.2.0.38 CCacau 4.2.6 0O Prêmio 
Fairtrade 
pago está 
abaixo do 
rendimento 
de 
processam
ento médio 
calculado 
OU abaixo 
dos valores 
de acordo 
com 4.2.6 
(critério de 
produto de 
cacau)

O Prêmio 
Fairtrade 
pago está 
abaixo do 
rendimento 
de 
processam
ento médio 
calculado 
OU abaixo 
dos valores 
de acordo 
com 4.2.6 
(critério de 
produto de 
cacau)

Pagante de 
Preço, 
Portador de 
Preço, 
Comerciante

(Pagador, Intermediador) (Algodão em Caroço) 
(Índia) (Aplicável caso você participe do piloto 
em algodão orgânico Fairtrade) Você paga o 
diferencial orgânico de 0,03 EUR/kg (2,50 
INR/kg de algodão em caroço) e você 
especifica o diferencial orgânico no contrato de 
compra com seu fornecedor.

4.2.0.39 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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, intermediador) (Café) (Aplicável 
apenas se não estiver comprando café verde 
exportável no nível FOB) Você não realiza 
descontos do Prêmio Fairtrade.
Caso você deduza custos do Preço Mínimo 
Fairtrade, você apenas considera os itens 
incluídos no documento de orientação emitido 
pelo Fairtrade International.

4.2.0.40 CCoffee 2.2.6 0Dedução de 
custos que 
não estão 
incluídos no 
Preço 
Mínimo 
Fairtrade 
E/OU 
descontos 
feitos no 
Prêmio 
Fairtrade

Dedução de 
custos que 
estão 
incluídos no 
Preço 
Mínimo 
Fairtrade E 
nenhum 
desconto 
feito no 
Prêmio 
Fairtrade
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, intermediador) (Café) Quando os 
preços de mercado do café estão superiores 
ao Preço Mínimo Fairtrade, os comerciantes e 
produtores devem concordar com os preços 
do café com o uso da referência Fairtrade para 
os preços de mercado da seguinte forma: NYC 
(Arábica) ou Londres RC (Robusta) mais o 
diferencial prevalecente. O preço de referência 
de mercado nunca pode ser inferior ao Preço 
Mínimo Fairtrade. O “diferencial prevalecente” 
refere-se ao diferencial ou intervalo médio 
válido no mercado “predominante” para café 
convencional desse país e qualidade nesse 
momento. Os produtores e compradores 
devem concordar juntos um diferencial, 
usando o diferencial que impera no mercado 
predominante para café não Fairtrade, como 
referência, e tendo em conta a real qualidade, 
a data de embarque, a logística, os riscos e a 
disponibilidade. Um diferencial negativo não 
pode ser aplicado ao Preço Mínimo Fairtrade.

O diferencial orgânico e o Prêmio Fairtrade 
nunca podem estar abaixo dos níveis 
definidos na tabela de Preço Mínimo e Prêmio 
Fairtrade. O Prêmio Fairtrade e o diferencial 
orgânico (no caso do café orgânico) devem ser 
adicionados nos contratos, claramente 
separados do diferencial prevalecente, 
independentemente do seu valor, e não estão 
sujeitos a negociações.

4.2.0.41 CCoffee 4.1.1 0Uso de 
outras 
referências 
além de 
NYC 
(Arábica) ou 
London RC 
(Robusta) 
E/OU 
acordo 
sobre 
preços 
abaixo do 
preço 
mínimo 
Fairtrade 
E/OU os 
valores do 
prêmio 
Fairtrade, 
diferencial 
orgânico 
(se 
aplicável) e 
diferencial 
prevalecent
e não estão 
separados.

Uso das 
referências 
corretas 
para preços 
de mercado 
E nenhum 
acordo 
sobre 
preços 
abaixo do 
preço 
mínimo 
Fairtrade E 
separação 
clara dos 
valores do 
prêmio 
Fairtrade, 
diferencial 
orgânico 
(se 
aplicável) e 
diferencial 
prevalecent
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°

O preço do café Fairtrade é o seguinte: Preço 
de referência de mercado (NYC (Arábica) ou 
London RC (Robusta) mais diferencial 
prevalecente) ou preço mínimo Fairtrade (o 
que for mais alto) mais diferencial orgânico 
Fairtrade (no caso de café orgânico) mais 
prêmio Fairtrade.
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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 (Auditoria digital) (Pagador, Intermediário) 
Você paga pelo menos o Preço Mínimo 
Fairtrade para o produtor (ou o intermediário) 
(conforme definido na table de preços 
Fairtrade ou no Critério de produto relevante).

4.2.0.42 M4.2.1 & 4.2.2, 
Cocoa 4.2.1

0Não 
conformida
de: o preço 
registrado 
no Fairtrace 
é inferior ao 
Preço 
Mínimo 
Fairtrade.

Observação
: o preço 
registrado 
no Fairtrace 
é inferior ao 
Preço 
Mínimo 
Fairtrade, 
mas o 
preço está 
registrado 
em uma 
moeda 
diferente da 
definida na 
tabela de 
preços 
Fairtrade, 
então é 
possível 
que a 
difrença 
deva-se à 
falta de 
informação 
sobre a taxa 
de câmbio 
correta. 
Entretanto, 
não foi 
possível 
verificar 

O preço 
registrado 
no Fairtrace 
é no 
mínimo 
igual ao 
Preço 
Mínimo 
Fairtrade.
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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°

completam
ente 
durante a 
auditoria 
digital.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Auditoria digital) (Pagador, Intermediário) Para 
produtos que não têm Preço Minimo Fairtrade 
definido, foi pago o preço de mercado.

4.2.0.43 M4.2.1 & 4.2.2, 
Cocoa 4.2.1

0Observação
: é possível 
que o preço 
comercial 
não tenha 
sido pago, 
uma vez 
que o preço 
registrado 
no Fairtrace 
diverge 
significativa
mente 
(mais de 30 
por cento) 
da média 
do preço 
comercial 
registrado 
no Fairtrace 
para esse 
tipo de 
produto. A 
empresa 
deve 
garantir que 
está 
pagando o 
preço de 
mercado 
aplicável 
para evitar 

O preço 
registrado 
no Fairtrace 
não diverge 
significativa
mente da 
média do 
preço 
comercial.
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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°

não 
conformida
des.
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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, 
Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio

(Auditoria digital) (Pagador) Sobre o preço para 
o produto Fairtrade, você paga ao produtor 
relevante (ou ao intermediário, ou Comitê do 
Prêmio Fairtrade, se aplicável) o Prêmio 
Fairtrade conforme definido na tabela de 
preços para o produto Fairtrade adquirido. 
Nenhum desconto é feito no Prêmio Fairtrade.

4.2.0.44 M4.2.7; 4.1.3 0Não 
conformida
de: o 
Prêmio 
Fairtrade 
registrado 
não está 
correto.

Observação
: o Prêmio 
registrado 
no Fairtrace 
é inferior ao 
Prêmio 
Fairtrade, 
mas o 
prêmio está 
registrado 
em uma 
moeda 
diferente da 
definida na 
tabela de 
preços 
Fairtrade, 
então é 
possível 
que a 
diferença 
deva-se à 
falta de 
informação 
sobre a taxa 
de câmbio 
correta. 
Entretanto, 
não foi 
possível 
verificar 
completam

O Prêmio 
Fairtrade 
registrado 
está 
correto.
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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°

ente 
durante a 
auditoria 
digital.

Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Auditoria digital) (Intermediário) Você paga o 
Prêmio Fairtrade ao produtor (ou Comitê do 
Prêmio Fairtrade, se aplicável) se o Prêmio 
Fairtrade é transmitido pela sua empresa. Não 
são realizados descontos no pagamento do 
Prêmio Fairtrade.

4.2.0.45 M4.2.8, Fresh 
Fruit (SPO) 
4.2.5 & (HL) 
5.4.5

0Não 
conformida
de: o 
Prêmio 
Fairtrade 
não foi 
transmitido.

Observação
: menos 
Prêmio foi 
transmitido 
ao produtor 
do que foi 
recebido 
dos 
pagadores. 
A diferença 
é maior que 
10 por 
cento.

Pagamento 
completo 
(transmissã
o) do 
Prêmio 
Fairtrade foi 
efetuado E 
nenhum 
desconto 
aplicado 
aos 
pagamento
s do Prêmio 
Fairtrade.

 Pagamento pontual4.3
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagador) Você paga ao produtor (ou 
intermediário, se aplicável) o preço e/ou o 
Prêmio Fairtrade, o diferencial orgânico (se 
aplicável) e o diferencial de preço (se 
aplicável) para os produtos Fairtrade em 
tempo hábil, mas não depois de
• (açúcar de cana, mel) 30 dias corridos 
depois do recebimento dos documentos de 
transferência de propriedade. 
• (açúcar retrocertificado) (Prêmio Fairtrade) 30 
dias corridos  após o pagante Fairtrade ter 
informado o(s) produtor(es) dos detalhes da 
retrocertificação, a menos que o pagamento 
trimestral tenha sido acordado com o produtor.
• (cacau, café) 15 dias corridos após receber 
os documentos de transferência de 
propriedade.

4.3.0.02 CCane Sugar 
4.3.2, 4.1.2; 
Cocoa 4.3.1, 
4.3.6; Coffee 
4.2.1 & 4.2.2; 
Honey 4.1.1

0O 
pagamento 
não foi feito 
dentro dos 
prazos 
estipulados
.

O 
pagamento 
foi feito 
dentro dos 
prazos 
estipulados 
MAS em 
mais de 
10% dos 
casos, com 
desvios de 
procedimen
tos OU 
houve 
pagamento
s atrasados 
por mais do 
dobro do 
tempo 
limite 
previsto no 
critério.

O 
pagamento 
foi feito 
dentro dos 
prazos 
estipulados 
MAS em 
menos de 
10% houve 
desvio de 
procedimen
tos E não 
houve 
pagamento
s atrasados 
por mais do 
dobro do 
tempo 
limite 
previsto no 
critério.

O 
pagamento 
foi feito 
dentro dos 
prazos 
estipulados 
E para 
todas as 
transações 
de compra.

O 
pagamento 
foi feito 
imediatame
nte após o 
recebiment
o do 
produto 
Fairtrade ou 
do 
recebiment
o dos 
documento
s de 
transferênci
a de 
propriedade
, o que 
ocorreu 
primeiro E 
para todas 
as 
transações 
de compra.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagador) (Chá) Você paga ao produtor (ou 
intermediador, se aplicável) não depois de
-- 30 dias corridos após o recebimento dos 
documentos de transferência de propriedade 
padrão da indústria. Você apresenta os 
documentos que são estipulados no contrato 
e usuais no comércio de chá.
-- (Prêmio Fairtrade) se acordado com o 
produtor, no final do mês seguinte ao 
recebimento da fatura ou da confirmação da 
Nota de Aviso de Retrocertificação.

4.3.0.03 CTea (SPO) 
4.2.1 & 4.2.3, 
Tea (HL) 
5.3.2 & 5.3.3

0O 
pagamento 
não foi feito 
dentro dos 
prazos 
estipulados
.

O 
pagamento 
foi feito 
dentro dos 
prazos 
estipulados 
MAS em 
mais de 
10% dos 
casos, com 
desvios de 
procedimen
tos OU 
houve 
pagamento
s atrasados 
por mais do 
dobro do 
tempo 
limite 
previsto no 
critério.

O 
pagamento 
foi feito 
dentro dos 
prazos 
estipulados 
MAS em 
menos de 
10% houve 
desvio de 
procedimen
tos E não 
houve 
pagamento
s atrasados 
por mais do 
dobro do 
tempo 
limite 
previsto no 
critério.

O 
pagamento 
foi feito 
dentro dos 
prazos 
estipulados 
E para 
todas as 
transações 
de compra.

O 
pagamento 
foi feito 
imediatame
nte após o 
recebiment
o do 
produto 
Fairtrade ou 
do 
recebiment
o dos 
documento
s de 
transferênci
a de 
propriedade
, o que 
ocorreu 
primeiro E 
para todas 
as 
transações 
de compra.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagador) Você paga ao produtor (ou 
intermediário, se aplicável) o preço e/ou o 
Prêmio Fairtrade para os produtos Fairtrade 
em tempo hábil, mas não depois de:

-- (vegetais (OPP) Ex-Works excetuados 
leguminosas) 7 dias após a entrega do 
produto

-- (vegetais (HL) Ex-Works ) após o 
recebimento dos produtos
-- (leguminosas) após o recebimento dos 
produtos

-- (vegetais FOB) 7 dias corridos após a 
inspeção no porto de destino se aceito pelo 
importador OU 15 dias corridos após o 
recebimento dos documentos de transferência 
de propriedade como definido em contrato. 

-- (vegetais secos) 7 dias corridos se aceito 
pelo importador depois de inspeção no porto 
de destino.

4.3.0.04 CFresh Veg 
(HL) 5.5.1; 
Fresh Veg 
(SPO) 
4.3.2-4.3.4; 
Prep./Pres. 
Fruit/Vegetabl
es 4.3.4-4.3.7 
(SPO), 
5.5.2-5.5.3 
(HL)

0O 
pagamento 
não foi feito 
dentro dos 
prazos 
estipulados
.

O 
pagamento 
foi feito 
dentro dos 
prazos 
estipulados 
MAS em 
mais de 
10% dos 
casos, com 
desvios de 
procedimen
tos OU 
houve 
pagamento
s atrasados 
por mais do 
dobro do 
tempo 
limite 
previsto no 
critério.

O 
pagamento 
foi feito 
dentro dos 
prazos 
estipulados 
MAS em 
menos de 
10% houve 
desvio de 
procedimen
tos E não 
houve 
pagamento
s atrasados 
por mais do 
dobro do 
tempo 
limite 
previsto no 
critério.

O 
pagamento 
foi feito 
dentro dos 
prazos 
estipulados 
E para 
todas as 
transações 
de compra.

O 
pagamento 
foi feito 
imediatame
nte após o 
recebiment
o do 
produto 
Fairtrade ou 
do 
recebiment
o dos 
documento
s de 
transferênci
a de 
propriedade
, o que 
ocorreu 
primeiro E 
para todas 
as 
transações 
de compra.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagador) Você paga ao produtor (ou 
Intermediador, se aplicável) o preço e/ou o 
Prêmio Fairtrade para os produtos Fairtrade 
em tempo hábil, mas não depois de:
-- (fruta fresca FOB, excluindo uvas para vinho) 
15 dias corridos após a liberação do 
embarque no porto de destino
-- (fruta fresca no nível EXW, excl. uvas para 
vinho e laranjas frescas para suco) 15 dias 
corridos após a entrega do produto a menos 
que a legislação nacional exija condições de 
pagamento mais curtos
-- (uvas para vinho) (preço) dentro de 6 meses 
após a compra de uvas para vinho, 
processadas ou não processadas, de 
produtores em uma frequência que siga a 
norma da indústria. 

-- (uvas para vinho) (Prêmio Fairtrade) dentro 
de 60 dias corridos  após a compra de uvas 
para vinho, processadas ou não processadas, 
de produtores
-- (frutas secas) 7 dias se aceito pelo 
importador após inspeção no porto de destino
-- (suco/polpa/purê de frutas FOB) 30 dias 
corridos depois do recebimento de 
documentos de transferência de propriedade.
-- (suco/polpa/purê de frutas EXW/Porta da 
fazenda): o pagamento deve ser feito após o 
recebimento do produto

4.3.0.05 CFresh 
Fruit(SPO) 
4.3.1, 4.3.2; 
4.3.4, 4.3.5, 
4.3.6 & Fresh 
Fruit (HL) 
5.4.8, 5.4.9, 
5.4.11, 5.4.12 
Prepared & 
Preserved 
Fruits & 
Vegetables 
(SPO) 4.3.6

0O 
pagamento 
não foi feito 
dentro dos 
prazos 
estipulados
.

O 
pagamento 
foi feito 
dentro dos 
prazos 
estipulados 
MAS em 
mais de 
10% dos 
casos, com 
desvios de 
procedimen
tos OU 
houve 
pagamento
s atrasados 
por mais do 
dobro do 
tempo 
limite 
previsto no 
critério.

O 
pagamento 
foi feito 
dentro dos 
prazos 
estipulados 
MAS em 
menos de 
10% houve 
desvio de 
procedimen
tos E não 
houve 
pagamento
s atrasados 
por mais do 
dobro do 
tempo 
limite 
previsto no 
critério.

O 
pagamento 
foi feito 
dentro dos 
prazos 
estipulados 
E para 
todas as 
transações 
de compra.

O 
pagamento 
foi feito 
imediatame
nte após o 
recebiment
o do 
produto 
Fairtrade ou 
do 
recebiment
o dos 
documento
s de 
transferênci
a de 
propriedade
, o que 
ocorreu 
primeiro E 
para todas 
as 
transações 
de compra.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagador) Você paga ao produtor (ou 
Intermediador, se aplicável) o preço e/ou o 
Prêmio Fairtrade para os produtos Fairtrade 
em tempo hábil, mas não depois de:

• (Ex-Works : arroz com casca, algodão em 
caroço, ervas, chás de ervas e especiarias, 
nozes, sementes e frutos oleaginosos): até o 
recebimento dos produtos. 

• (FOB: nozes, sementes e frutos 
oleaginosos): 15 dias corridos após o 
recebimento de documentos de transferência 
de propriedade. 

• (Bolas esportivas, quinoa): 30 dias corridos 
depois do recebimento dos documentos de 
transferência de propriedade. 

• (Castanha de caju bruta da África): 30 dias 
corridos após o recebimento dos produtos.
• (Flores e plantas) 30 dias corridos após o 
recebimento dos documentos de transferência 
de propriedade.

4.3.0.06 CSports balls 
5.5.6; Herbs 
& Spices 
5.5.6, 5.5.7 
(HL), 
4.3.6-4.3.7 
(SPO); 
Flowers and 
Plants 5.4.4; 
Cereals  
4.2.1 and 
4.2.2; Fiber 
Crops 4.3.3; 
Honey 4.3.1; 
Nuts 
4.3.4-4.3.5

0O 
pagamento 
não foi feito 
dentro dos 
prazos 
estipulados
.

O 
pagamento 
foi feito 
dentro dos 
prazos 
estipulados 
MAS em 
mais de 
10% dos 
casos, com 
desvios de 
procedimen
tos OU 
houve 
pagamento
s atrasados 
por mais do 
dobro do 
tempo 
limite 
previsto no 
critério.

O 
pagamento 
foi feito 
dentro dos 
prazos 
estipulados 
MAS em 
menos de 
10% houve 
desvio de 
procedimen
tos E não 
houve 
pagamento
s atrasados 
por mais do 
dobro do 
tempo 
limite 
previsto no 
critério.

O 
pagamento 
foi feito 
dentro dos 
prazos 
estipulados 
E para 
todas as 
transações 
de compra.

O 
pagamento 
foi feito 
imediatame
nte após o 
recebiment
o do 
produto 
Fairtrade ou 
do 
recebiment
o dos 
documento
s de 
transferênci
a de 
propriedade
, o que 
ocorreu 
primeiro E 
para todas 
as 
transações 
de compra.
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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°

Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Intermediário) (Não aplicável a laranjas para 
suco) Você paga o diferencial de preço (se 
aplicável) e/ou o Prêmio Fairtrade ao produtor 
no máximo 15 dias corridos após receber o 
pagamento do pagante Fairtrade. Um prazo 
diferente pode ser acordado por escrito entre 
Você e o produtor, no caso em que o 
pagamento não seja feito depois de 30 dias 
corridos após o final de cada trimestre.

4.3.0.07 C4.3.2, Cacau 
4.3.2, Chá 
(SPO) 4.2.2 & 
Chá (HL) 
5.3.2

0O 
pagamento 
(transferênc
ia) foi feito 
com mais 
de 15 dias 
após 
receber o 
pagamento 
do pagante 
Fairtrade 
OU o 
pagamento 
(transferênc
ia) foi feito 
com mais 
de 30 dias 
após o final 
de cada 
trimestre 
OU não 
houve 
acordo com 
o produtor 
para 
pagamento
s 
trimestrais.

O 
pagamento 
(transferênc
ia) foi feito 
dentro do 
prazo 
estipulado  
MAS com 
muitas 
exceções.

O 
pagamento 
(transferênc
ia) foi feito 
dentro dos 
15 dias 
após 
receber o 
pagamento 
do pagante 
Fairtrade 
OU o 
pagamento 
foi feito 
dentro dos 
30 dias 
após o final 
do trimestre 
E a 
diferença 
de prazo foi 
acordada 
por escrito 
com o 
produtor 
MAS com 
pequenas 
exceções.

O 
pagamento 
(transferênc
ia) foi feita 
dentro do 
prazo 
estipulado 
E ocorreu 
para todas 
as 
transações.

O 
pagamento 
(transferênc
ia) foi feito 
imediatame
nte ao 
recebiment
o de 
pagamento 
do pagante 
Fairtrade 
OU dentro 
do prazo 
acordado 
por escrito 
com a 
organização 
de 
produtores 
E os 
pagamento
s foram 
feitos com 
maior 
frequência 
que quatro 
vezes ao 
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°

Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Intermediador) (Somente para laranjas para 
suco) Você paga ao menos o primeiro 
pagamento com base nas porcentagens 
indicadas em 5.4.3 do critério de Frutas 
frescas (HL) e 4.2.3 do critério de Frutas 
frescas (SPO) ao produtor, no prazo máximo 
de 30 dias após o recebimento do produto. 
Você transfere o Prêmio e o diferencial de 
preço (ver CC 4.2.0.10) ao produtor no máximo 
de 15 dias corridos após receber o pagamento 
do pagador Fairtrade.

4.3.0.09 CFresh Fruit 
(HL) 5.4.13 & 
Fresh Fruit 
(SPO) 4.3.6

0Não Sim

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, Intermediário) (Café) (Aplicável 
somente se Você atrasou a data de 
pagamento definida no Critério Fairtrade) Você 
notificou imediatamente o vendedor Fairtrade, 
até uma semana antes da data de pagamento, 
sobre um possível atraso na data de 
pagamento do preço Fairtrade definida no 
contrato.

4.3.0.10 CCoffee 4.2.3 0Não Sim

Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Intermediário) (Ouro) Você garante que o 
pagamento do preço Fairtrade e/o do Prêmio 
aos mineiros é feito em até 7 dias corridos 
após o recibo de pagamento do pagante de 
Fairtrade.

4.3.0.12 CGold 4.5.2 0Não Sim

Página168 de 232

www.flocert.net



NSF Checklist TC 8.30 PT-PT 27 Jan 2023

Tipo de 
Critério

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

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, Intermediário) (Café) (Aplicável para 
contratos de preços a fixar) Se a organização 
produtora deseja fixar o preço antes do início 
da colheita, a fixação é feita com a 
concordância do comprador. Ambos, 
comprador e organização produtora, 
acordaram conjuntamente com uma estratégia 
de gestão de risco. O acordo mútuo e os 
detalhes da estratégica de gestão de risco 
foram confirmados por escrito.

4.3.0.19 CCoffee 2.2.2 0Não houve 
acordo do 
comprador 
E não 
houve 
acordo 
conjunto 
para uma 
estratégia 
de gestão 
de risco 
para os 
preços a 
serem 
fixados por 
contratos 
fixos pela 
organização 
produtora 
antes que a 
colheita 
tivesse 
início.

Houve um 
acordo por 
escrito do 
comprador 
E houve 
acordo 
conjunto 
para uma 
estratégia 
de gestão 
de risco 
para os 
preços a 
serem 
fixados por 
contratos 
fixos antes 
que a 
colheita 
tivesse 
início.

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, Intermediador) (Café) No caso de 
contratos de preço fixo, os preços não foram 
fixados por um período superior ao de uma 
safra.

4.3.0.20 CCoffee 2.2.2 0Houve 
fixação de 
preços para 
um período 
superior ao 
de uma 
safra.

Houve 
fixação de 
preços para 
o período 
de uma 
safra, 
apenas.

Houve 
fixação de 
preços para 
apenas um 
contrato de 
compra.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, Intermediário) (Café) O Prêmio 
Fairtrade foi pago adicionalmente ao preço do 
produto (o Preço "C" mais ou menos o 
diferencial prevalecente, ou o Preço Mínimo de 
Fairtrade, o que for maior) O valor do prêmio 
Fairtrade não foi incorporado no diferencial 
estabelecido.

4.3.0.21 CCoffee 4.1.4 0O Prêmio 
Fairtrade 
não foi 
pago além 
do preço do 
produto E / 
OU foi 
incorporado 
ao 
diferencial 
acordado.

O Prêmio 
Fairtrade é 
claramente 
separado 
do preço do 
produto e 
foi pago 
adicionalm
ente ao 
preço.

Contratos 
de compra 
claramente 
separam o 
preço do 
produto do 
Prêmio 
Fairtrade 
(se 
aplicável) 
conforme 
segue: 
Preço de 
mercado  
(Preço “C” 
mais ou 
menos o 
diferencial 
prevalecent
e) ou o 
Preço 
Mínimo 
Fairtrade (o 
que for 
maior) + 
Prêmio 
Fairtrade + 
diferencial 
orgânico 
(se 
aplicável) + 
diferencial 
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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 
qualidade/p
aís 
(positivo/ne
gativo).

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, Intermediador) (Chá) (Aplicável 
somente para chás convencionais e orgânicos 
da planta Camélia produzidos utilizando o 
método de produção CTC e para o pó 
produzido utilizando o método de produção 
ortodoxo e os chás instantâneos derivados 
desses chás, provenientes de Trabalho 
Contratado). Se a margem de sustentabilidade 
é faturada separadamente pelo produtor, você 
paga o Prêmio Fairtrade conforme faturado 
(80% para o Comitê do Prêmio Fairtrade e 
20% para a fazenda de chá como margem de 
sustentabilidade) Você claramente documenta 
a divisão.

4.3.0.22 CTea (HL) 
5.3.4

0Nenhuma 
divisão do 
pagamento 
ocorre 
apesar das 
faturas 
separadas 
pelo 
produtor.

A divisão 
80/20 do 
Prêmio 
Fairtrade 
ocorre em 
algumas 
ocasiões E 
não está 
devidament
e 
documenta
da.

A divisão 
80/20 do 
Prêmio 
Fairtrade 
ocorre e é 
bem 
documenta
da.

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagador) (Bolas Esportivas) Você pagou uma 
sobretaxa de até 5% do preço negociado como 
Compensação dos Custos de Conformidade, 
se faturado pelo produtor.

4.3.0.23 CSports Balls 
5.5.3

0Não houve 
pagamento 
de 
sobretaxa 
apesar de 
faturado 
pelo 
produtor.

Houve 
pagamento 
de 
sobretaxa 
de até 5% 
do preço 
negociado 
como 
Compensa
ção dos 
Custos de 
Conformida
de.
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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°

Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Intermediário) (Açúcar de cana) Você transfere 
os pagamentos de prêmios de forma 
agregada se solicitado e acordado pelos 
produtores, nesse caso, o pagamento é 
efetuado o mais tardar 30 dias corridos após o 
final de cada trimestre.

4.3.0.24 CCane sugar 
4.3.2

0Não Sim

Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Flores e plantas) (Intermediário) Você paga a 
diferença entre o Preço Mínimo Fairtrade e o 
preço pelo qual você inicialmente comprou o 
produto do produtor, no caso do Preço Mínimo 
Fairtrade ser maior e/ou o Prêmio Fairtrade ao 
produtor, no mais tardar, em até 30 dias 
corridos após o recebimento do pagamento do 
pagante Fairtrade.

4.3.0.25 CFlowers and 
plants 5.4.4

0Nenhum 
pagamento 
de 
diferença 
de preço no 
caso do 
Preço 
Mínimo 
Fairtrade 
ser maior 
OU do 
prêmio.

Apenas o 
prêmio é 
pago, mas 
não a 
diferença 
de preço.

Pagamento 
da 
diferença 
de preço no 
caso do 
Preço 
Mínimo 
Fairtrade 
ser maior e 
prêmio 
dentro do 
prazo.

O 
comprador 
paga uma 
parte da 
margem 
para o 
produtor 
como parte 
da 
participação 
nos lucros.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagador) (Frutas frescas) Se os produtores 
concordarem, você faz pagamentos para um 
mês calendário, no mais tardar, 15 dias após 
o final do respectivo mês.

4.3.0.26 CFresh fruit 
4.3.3 (SPO); 
Fresh fruit 
5.4.10 (HL)

0Nenhum 
acordo por 
escrito com 
o produtor 
em vigor.

Acordo 
escrito com 
o produtor 
em vigor, 
mas os 
pagamento
s de preço 
e prêmio 
são feitos 
depois de 
15 dias 
após o final 
do 
respectivo 
mês.

Acordo 
escrito com 
o produtor e 
pagamento 
de preço e 
prêmio 
feitos até 15 
dias após o 
final do 
respectivo 
mês.

Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Cacau) (Intermediário) Você paga o 
diferencial de preço, o Prêmio Fairtrade e o 
diferencial orgânico (se aplicável) ao produtor, 
no prazo máximo de 15 dias corridos após o 
recebimento do pagamento do pagador 
Fairtrade.

4.3.0.27 CCacau 4.3.2 0Pagamento 
(intermedia
ção) depois 
de 15 dias 
corridos 
após o 
recebiment
o do 
pagamento 
do pagador 
Fairtrade

Pagamento 
(intermedia
ção) dentro 
dos prazos 
estipulados
, MAS com 
muitas 
exceções.

Pagamento 
(intermedia
ção) dentro 
de 15 dias 
corridos 
após o 
recebiment
o do 
pagamento 
do pagador 
Fairtrade.

Pagamento 
(intermedia
ção) dentro 
dos prazos 
estipulados 
E para 
todas as 
transações.

Pagamento 
(intermedia
ção) 
imediatame
nte após o 
recebiment
o do 
pagamento 
do pagador 
Fairtrade.

Página173 de 232

www.flocert.net



NSF Checklist TC 8.30 PT-PT 27 Jan 2023

Tipo de 
Critério

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

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, Intermediador) (Café) Você não 
exige termos de pagamento aos fornecedores 
que resultem em custos adicionais de 
financiamento repassados às organizações 
de produtores e que impactam negativamente 
no Preço Mínimo Fairtrade e Prêmio Fairtrade.

4.3.0.28 CCoffee 4.2.4 0Exigidos 
prazos de 
pagamento 
de mais de 
60 dias.

Exigidos 
prazos de 
pagamento 
de até 60 
dias 
exigidos.

Acesso a financiamento4.4
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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°

Comerciante (Primeiro comprador) (Não se aplica a açúcar 
de cana, bolas esportivas, fruta fresca 
excluindo uvas para vinho, vegetais frescos (de 
TC), flores e plantas, chás (de TC)). Você 
oferece pré-financiamento do pagamento de 
contratos Fairtrade, ou facilita que seja feito 
por terceiros, para permitir que as 
organizações de produtores comprem os 
produtos para seus membros, a menos que:
- haja uma prova de alto risco (por exemplo, 
risco de incumprimento do contrato, de não 
pagamento ou de importantes problemas de 
qualidade);
- o produtor declina desse pré-financiamento 
de maneira verificável; ou
- não há permissão legal no país em que você 
está operando.

4.4.0.01 M4.4.1, Cane 
sugar 4.6.1, 
Sports balls 
5.4, Fresh 
fruit (SPO) 
4.4.1, Fresh 
fruit (HL) 
5.3.1, Fresh 
vegetables 
(HL) 5.3, 
Flowers and 
plants 5.3, 
Tea (HL) 
5.2.1.

0Nenhum 
pré-financia
mento 
oferecido 
ou facilitado 
via uma 
terceira 
parte.

Um 
pré-financia
mento foi 
oferecido 
ou facilitado 
via uma 
terceira 
parte MAS o 
valor 
fornecido 
pelo 
pré-financia
mento é 
menor que 
o solicitado 
pela 
organização 
de 
produtores.

Um 
pré-financia
mento foi 
oferecido 
ou facilitado 
via uma 
terceira 
parte  E o 
valor do 
pré-financia
mento está 
de acordo 
com as 
disposiçõe
s aplicáveis 
Critério 
Fairtrade 
OU há 
existência 
comprovad
a de alto 
risco OU o 
produtor 
recusa o 
pré-financia
mento OU o 
pré-financia
mento é 
legalmente 
proibido.

O 
pré-financia
mento foi 
oferecido 
ou facilitado 
proativame
nte via uma 
terceira 
parte para 
todas as 
compras 
Fairtrade  E 
o valor do 
pré-financia
mento está 
de acordo 
com as 
disposiçõe
s aplicáveis 
do critério 
Fairtrade.

O 
pré-financia
mento foi 
oferecido 
ou facilitado 
proativame
nte via uma 
terceira 
parte para 
cada 
compra 
Fairtrade E 
o valor do 
pré-financia
mento é 
igual ao 
contrato do 
contrato 
(isto é, 
100%).
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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 (Primeiro comprador) (Não se aplica a açúcar 
de cana, bolas esportivas, frutas frescas 
excluindo uvas de vinho, hortaliças frescas (de 
Trabalho Contratado), flores e plantas, chá (de 
Trabalho Contratado)) Você não pressiona o 
produtor a recusar a sua oferta de 
pré-financiamento. Por exemplo, você não 
coloca como condição para assinar um 
contrato a recusa de uma proposta de 
pré-financiamento.

4.4.0.02 M4.4.1 0Existe 
evidência 
de que o 
produtor foi 
pressionad
o a recusar 
da oferta de 
pré-financia
mento.

Não existe 
evidência 
de que o 
produto foi 
pressionad
o a recusar 
da oferta de 
pré-financia
mento.

Página176 de 232

www.flocert.net



NSF Checklist TC 8.30 PT-PT 27 Jan 2023

Tipo de 
Critério

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

Comerciante (Primeiro comprador) (Não se aplica a açúcar 
de cana, bolas esportivas, frutas frescas 
excluindo uvas de vinho, hortaliças frescas (de 
Trabalho Contratado), flores e plantas, chá (de 
Trabalho Contratado)) Se você fornece 
pré-financiamento direto, você e o produtor 
acordam por escrito com o seguinte:
• Valor do pré-financiamento, em conformidade 
com os critérios do produto (geralmente o 
mínimo de 60% do valor do contrato, no caso 
de vegetais incl. raízes e tubérculos de OPP o 
mínimo de 40% do valor do contrato aplica; 
não é necessário um percentual mínimo para 
o cacau). 
• Duração do pré-financiamento, em 
conformidade com os critérios do produto
• Condições de pagamento
• Taxas de juros, se houver
• Outras taxa, se aplicável
• Consequências em caso de problemas de 
qualidade e/ou não entrega do produto.

4.4.0.03 C4.4.2, Coffee 
4.3.1

0Não existe 
acordo de 
pré-financia
mento por 
escrito.

Existe um 
acordo por 
escrito de 
pré-financia
mento MAS 
é 
incompleto.

Existe um 
acordo por 
escrito de 
pré-financia
mento.

Existe um 
acordo 
completo e 
por escrito 
de 
pré-financia
mento E as 
condições 
são 
melhores 
que as das 
financiador
as locais 
OU 
pré-financia
mento 
concedido 
em linha 
com o guia 
de 
melhores 
práticas 
dadas nos 
Critérios de 
produtos.
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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 (Primeiro comprador) (Não se aplica a açúcar 
de cana, bolas esportivas, vegetais incluindo 
raízes e tubérculos mas excluindo 
leguminosas, frutas frescas excluindo uvas de 
vinho, hortaliças frescas (de Trabalho 
Contratado), flores e plantas, chá (de Trabalho 
Contratado)) O prefinanciamento fica 
efetivamente disponível para uso e é entregue 
ao produtor diante de um contrato assinado 
assim que possível e o mais tardar:

- (para café) doze semanas antes do 
embarque do produto

- (para leguminosas, mel, cacau, nozes, 
cereais, frutas e vegetais preparados, fibras, 
ervas, chás de erva e especiarias, sementes e 
frutos oleaginosos, açúcar de cana, 
leguminosas e chá, uvas de vinho) seis 
semanas antes do embarque do produto

- (para contratos abertos de frutas secas) duas 
semanas antes do início do trimestre ou do 
mês.

4.4.0.04 C4.4.2, Coffee 
4.3.1 and 
Product 
standard 
clauses on 
Prefinance

0O 
pré-financia
mento foi 
fornecido 
após os 
prazos 
estipulados
.

O 
pré-financia
mento foi 
fornecido 
dentro dos 
prazos 
estipulados
.

O 
pré-financia
mento foi 
fornecido 
imediatame
nte com a 
assinatura 
do contrato 
(isto é, 
antes dos 
prazos 
estipulados
) em linha 
com o guia 
de 
melhores 
práticas 
dadas nos 
Critérios de 
produtos.
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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 (Primeiro comprador) (Não se aplica a açúcar 
de cana, bolas esportivas, vegetais incl. raízes 
e tubérculos mas excluindo leguminosas, 
frutas frescas excluindo uvas de vinho, 
hortaliças frescas (de Trabalho Contratado), 
flores e plantas, chá (de Trabalho Contratado)) 
Se você facilita o pré-financiamento por 
financiadoras de terceira parte, você toma 
todas as providências necessárias para 
alcançar uma facilitação efetiva, tais como:
- atua como uma referência à financiadora em 
favor do produtor; 
- confirma que o contrato Fairtrade é válido e 
pode ser usado como garantia para o 
fornecimento de pré-financiamento para o 
produtor; e 
- acorda com o produtor sobre como será feito 
o pagamento do contrato (tanto para o produtor 
como para a financiadora de terceira parte).

4.4.0.05 C4.4.3 0Não foram 
tomadas 
medidas 
para efetivar 
a 
facilitação.

As medidas 
tomadas 
para efetivar 
a facilitação 
foram 
inadequada
s.

Foram 
tomadas 
todas as 
medidas 
para efetivar 
a 
facilitação.

Foram 
tomadas 
todas as 
medidas 
para efetivar 
a facilitação 
E há um 
acordo 
tripartite por 
escrito com 
a 
organização 
de 
produtores 
e a 
financiador
a de 
terceira 
parte.

Foram 
tomadas 
todas as 
medidas 
para efetivar 
a facilitação 
E há um 
acordo 
tripartite por 
escrito com 
a 
organização 
de 
produtores 
e a 
financiador
a de 
terceira 
parte E um 
contrato 
assinado 
por todas 
as partes 
envolvidas.

Comerciante (Primeiro comprador) (Ouro) (Aplicável para 
novas relações comerciais) Se um período 
experimental para pré-financiamento é 
acordado entre os compradores e a OMAPE, o 
período experimental não excede duas 
remessas.

4.4.0.06 CGold 2.3.12 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°

Comerciante (Primeiro comprador) (Ouro) (Aplicável no caso 
de "falha na entrega do relatório" ou "não 
conformidade" apresentado por um 
comprador. Se um novo período experimental 
para pré-financiamento for acordado entre o 
comprador e a OMAPE, o período experimental 
não excede quatro remessas.

4.4.0.07 CGold 4.4.3 0Não Sim

Comerciante (Primeiro comprador) (Ouro) (Aplicável após 
um período experimental de sucesso). Por 
solicitação da OMAPE, você fornece ao menos 
40% do valor de cada remessa como 
pré-financiamento a OMAPE; a menos que a 
solicitação seja menor.

4.4.0.08 CGold 4.4.2 0Não Sim

Comerciante (Primeiro comprador) (Não se aplica a açúcar 
de cana, bolas esportivas, vegetais incl. raízes 
e tubérculos mas excluindo leguminosas, 
frutas frescas excluindo uvas de vinho, 
hortaliças frescas (de TC), flores e plantas) 
Você fornece ou facilita o pré-financiamento a 
taxa de juro zero.

4.4.0.09 V4.4.4 0O 
pré-financia
mento foi 
dado com 
taxas de 
mercado ou 
superiores.

O 
pré-financia
mento foi 
dado abaixo 
das taxas 
de mercado 
mas acima 
de zero.

O 
pré-financia
mento foi 
dado com 
taxa zero.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

Você fornece ou facilita o acesso, direto ou por 
meio de terceiros, ao crédito (sazonal, de 
safra, em espécie ou outros tipos que não 
estejam predefinidos em contratos) ou a 
empréstimos para investimento que vise 
atender às necessidades financeiras dos 
produtores, sob as seguintes condições:
- a necessidade financeira é definida pelo 
produtor
- Você acorda com o produtor e documenta de 
forma transparente os termos e condições 
para o crédito ou empréstimo (incluindo valor, 
duração, prestações e taxas de juro).

4.4.0.10 V4.4.5 0Não há 
nenhuma 
provisão ou 
facilitação 
de acesso 
ao crédito 
ou 
empréstimo
s para 
investiment
o.

Existe 
provisão ou 
facilitação 
de acesso 
ao crédito 
ou 
empréstimo
s para 
investiment
o MAS os 
termos e 
condições 
não são 
claros ou 
não há 
transparênc
ia.

Existe 
provisão ou 
facilitação 
de acesso 
ao crédito 
ou 
empréstimo
s para 
investiment
o E os 
termos e 
condições 
são claros 
e 
transparent
es, e 
acordados 
por escrito.

Existe 
provisão ou 
facilitação 
de acesso 
ao crédito 
ou 
empréstimo
s para 
investiment
o E os 
termos e 
condições 
são claros 
e 
transparent
es, e 
acordados 
por escrito 
E os termos 
e condições 
são 
melhores 
que os das 
financiador
as locais.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Primeiro comprador) (Chá de TC) O 
pré-financiamento não é requerido. Se você 
fornecer pré-financiamento, você negocia os 
termos e condições com o produtor e inclui 
mecanismos de pré-financiamento no 
contrato. Se o pré-financiamento for fornecido, 
os termos e condições negociados serão 
incluídos no contrato (consulte o requisito 
4.1.2 Critérios para comerciantes).

4.4.0.11 CTea (HL) 
5.2.1

0No caso de 
pré-financia
mento ser 
fornecido: 
Nenhum 
acordo 
sobre os 
termos e 
condições 
do contrato.

No caso de 
pré-financia
mento ser 
fornecido: 
Acordo 
sobre os 
termos e 
condições 
do contrato.

Fornecimento e informação de mercado para 
o planejamento

4.5

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagante, Intermediário) Você oferece um 
plano de fornecimento para cada produtor ou 
intermediário do qual você deseja comprar.

4.5.0.01 C4.5.1 0Nenhum 
plano de 
forneciment
o é 
fornecido.

O plano de 
forneciment
o é 
fornecido 
MAS 
apenas 
para 
algumas 
organizaçõe
s de 
produtores 
OU apenas 
verbalment
e.

O plano de 
forneciment
o é 
fornecido 
por escrito 
a todas as 
organizaçõe
s de 
produtores.

O plano de 
forneciment
o é 
fornecido 
por escrito 
a todas as 
organizaçõe
s de 
produtores 
E inclui um 
compromis
so de 
compra de 
pelo menos 
50% do 
volume 
indicado no 
plano de 
forneciment
o.

O plano de 
forneciment
o é 
fornecido 
por escrito 
a todas as 
organizaçõe
s de 
produtores 
E inclui um 
compromis
so de 
compra de 
pelo menos 
75% do 
volume 
indicado no 
plano de 
forneciment
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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, Intermediador) (Café, Sucos de 
Frutas, Ervas, Chás de ervas e especiarias, 
Mel, Nozes, Sementes e Frutos Oleaginosos, 
Cereais, Plantas para Fibras, Leguminosas, 
Uvas para vinho, Ouro) Existe um plano de 
fornecimento para cobrir ao menos um 
período de 12 meses (produção anual/safra 
/estação).

4.5.0.02 CProduct 
Standards on 
sourcing 
plans (Coffee 
4.4.1)

0O plano de 
forneciment
o cobre um 
período 
menor que 
de 12 
meses.

O plano de 
forneciment
o cobre um 
período de 
12 meses.

O plano de 
forneciment
o cobre um 
período 
maior que 
de 12 
meses.

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, Intermediário) (Café, Frutas secas, 
Vegetais secos, Sucos de frutas, Ervas, Chás 
de ervas e Especiarias, Mel, Nozes, Sementes 
e frutos oleaginosos, Cereais, Plantas para 
Fibras, Leguminosas, Flores e Plantas, Uvas 
para vinho, Vegetais e frutas preparados ou 
em conserva (bananas secas))  Planos de 
fornecimento são renovados ao menos 3 
meses antes que os anteriores expirem.

4.5.0.03 CProduct 
Standards on 
sourcing 
plans (Coffee 
4.4.1)

0Os planos 
de 
forneciment
o foram 
renovados 
em menos 
de 3 meses 
antes dos 
anteriores 
expirarem.

Os planos 
de 
forneciment
o foram 
renovados 
ao menos 3 
meses 
antes dos 
anteriores 
expirarem.

Os planos 
de 
forneciment
o foram 
renovados 
com mais 
de 3 meses 
de 
antecedênci
a dos 
anteriores 
expirarem.

Os planos 
de 
forneciment
o foram 
renovados 
em 
intervalos 
regulares 
ao longo do 
ano ou do 
período de 
colheita. 
(previsão 
de 
rolamento)

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, Intermediador) (Chá). Você oferece 
planos de fornecimento para o período de, 
pelo menos, um trimestre.

4.5.0.04 CFresh Fruit, 
Tea (SPO) 
4.4.1 & Tea 
(HL) 5.1.1, 
Vegetables 
4.1.1

0Os planos 
de 
forneciment
o cobrem 
um período 
menor que 
um 
trimestre.

Os planos 
de 
forneciment
o cobrem 
um período 
trimestral.

Os planos 
de 
forneciment
o cobrem 
um período 
maior que 
um 
trimestre.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, Intermediador) (Vegetais) Você 
garante um plano de fornecimento tanto para a 
estação (para frutas sazonais) quanto 
trimestral (para culturas anuais).

4.5.0.05 CFresh Fruit 
4.1.1, Veg 
SPO 4.1.1; 
Veg HL 5.1.1

0Não Sim

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, Intermediador) (Chá, Vegetais 
Frescos de OPP, incl. raízes e tubérculos, 
Vegetais Frescos de Trabalho Contratado). 
Você garante que os planos de fornecimento 
são renovados ao menos 2 semanas antes 
que os planos anteriores expirem.

4.5.0.06 CFresh Fruit, 
Veg SPO 
4.1.1; Veg HL 
5.1.1, Tea 
(SPO) 4.4.1 & 
Tea (HL) 
5.1.1

0Os planos 
de 
forneciment
o foram 
renovados 
em menos 
de 2 
semanas 
antes dos 
planos 
anteriores 
expirarem.

Os planos 
de 
forneciment
o foram 
renovados 
ao menos 2 
semanas 
antes dos 
planos 
anteriores 
expirarem.

Os planos 
de 
forneciment
o foram 
renovados 
em 
intervalos 
regulares 
ao longo do 
trimestre 
(previsão 
contínua)

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, Intermediário) (Frutas secas, 
vegetais secos, bananas secas) O plano de 
fornecimento cobre um período acordado entre 
as duas partes.

4.5.0.07 CPrepared and 
Preserved 
Fruit & 
Vegetables 
(SPO) 4.1.1 & 
Prepared and 
preserved 
fruit & 
vegetables 
(HL) 5.2.2

0Os planos 
de 
forneciment
o não 
cobrem um 
período 
acordado 
entre as 
duas 
partes.

Os planos 
de 
forneciment
o cobrem 
um período 
acordado 
entre as 
duas 
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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, Intermediário) (Flores e Plantas) 
Existe um plano de fornecimento que cobre ao 
menos um período de 6 meses e que 
claramente estabelece
• volumes acordados
• qualidade 
• preço
• Prêmio Fairtrade
• termos de pagamento e
• condições de entrega.

4.5.0.08 CFlowers and 
Plants 5.2.1

0Não há 
planos de 
forneciment
o por 
escrito.

Existem 
planos de 
forneciment
o para um 
período 
menor que 
6 meses.

Existem 
planos de 
forneciment
o para um 
período de 
6 meses.

Existem 
planos de 
forneciment
o que cobre 
um período 
maior que 6 
meses.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, Intermediário) (Flores) Você garante 
que ao menos 50% (no primeiro ano de 
relações comerciais) ou 75% (nos anos 
subsequentes) do volume indicado no plano 
de fornecimento foi comprado como Fairtrade; 
ou no caso em que o pagante Fairtrade 
compra menos em decorrência do não 
cumprimento das ordens de seus clientes, o 
pagante Fairtrade informa a FLOCERT por 
escrito, fornecendo evidência.

4.5.0.09 CFlowers and 
Plants 5.1.2, 
5.1.3

0Foram 
comprados 
como 
Fairtrade 
menos de 
50% (no 
primeiro 
ano de 
relações 
comerciais) 
ou 75% 
(nos anos 
subsequent
es) do 
volume 
indicado no 
plano de 
forneciment
o E não 
houve 
informação 
proativa ao 
organismo 
de 
certificação.

Foram 
comprados 
como 
Fairtrade 
mais de 
50% (no 
primeiro 
ano de 
relações 
comerciais) 
ou 75% 
(nos anos 
subsequent
es) do 
volume 
indicado no 
plano de 
forneciment
o OU (se 
em 
decorrência 
do não 
cumpriment
o das 
ordens  de 
seus 
clientes) 
houve 
informação 
por escrito 
ao 
organismo 

Foram 
comprados 
100% (ou 
mais) dos 
volumes 
indicados 
no plano de 
forneciment
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°

de 
certificação.

Comerciante (Pagador, Intermediador) (Chá) (Aplicável se o 
chá Fairtrade é vendido em leilões) 
- Você comunica ao produtor a sua intenção de 
comprar no leilão utilizando um Plano de 
Fornecimento Trimestral. 
- Antes de uma semana do leilão, você, como 
o comprador, comunica ao produtor 
informações completas relacionada à compra, 
incluindo uma indicação de todos os 
pagamentos em aberto relacionados ao 
Fairtrade. 
- Trimestralmente e de forma regular, você 
realiza todos os pagamentos pendentes 
relacionados ao Fairtrade. Todos os 
pagamentos pendentes relacionados ao 
Fairtrade são feitos trimestralmente.
Você declara as compras de chá como 
Fairtrade no momento da compra ou, por 
exceção, você retrocertifica (de acordo com os 
requisitos 4.5.1, 4.5.2).

4.5.0.13 CTea (SPO) 
4.4.1 & Tea 
(HL) 5.1.1

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°

Comerciante Você fornece um plano de fornecimento para o 
seu fornecedor imediato.

4.5.0.14 V4.5.2 0Nenhum 
plano de 
forneciment
o é 
fornecido 
ao 
fornecedor 
imediato.

Um plano 
de 
forneciment
o é 
fornecido 
MAS 
apenas a 
alguns 
fornecedore
s imediatos 
OU apenas 
verbalment
e.

Um plano 
de 
forneciment
o é 
fornecido 
por escrito 
para todos 
os 
fornecedore
s 
imediatos.

Um plano 
de 
forneciment
o é 
fornecido 
por escrito 
para todos 
os 
fornecedore
s imediatos 
E inclui um 
compromis
so de 
compra de 
ao menos 
50% dos 
volumes 
indicados 
no plano de 
forneciment
o.

Um plano 
de 
forneciment
o é 
fornecido 
por escrito 
para todos 
os 
compradore
s imediatos 
E inclui um 
compromis
so de 
compra de 
ao menos 
75% dos 
volumes 
indicados 
no plano de 
forneciment
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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

Você forneceu informação comercial relevante 
ao produtor com regularidade, para que ele 
tenha condições de compreender melhor o 
contexto comercial e tomar decisões de 
negócios bem informado.

4.5.0.15 V4.5.3 0Informaçõe
s relevantes 
não são 
fornecidas 
ao produtor.

Informaçõe
s 
comerciais 
relevantes 
são 
fornecidas 
ao produtor 
MAS 
apenas 
verbalment
e (por 
exemplo, 
durante 
uma feira 
ou conversa 
telefônica) 
E sem 
regularidad
e.

Informaçõe
s 
comerciais 
relevantes 
são 
fornecidas 
por escrito 
para alguns 
produtores 
E com 
regularidad
e (ao 
menos uma 
vez por ano 
/ por 
período de 
safra).

Informaçõe
s 
comerciais 
relevantes 
são 
fornecidas 
por escrito 
para todos 
os 
produtores 
E com 
regularidad
e (ao 
menos uma 
vez por ano 
/ por 
período de 
safra).

Informaçõe
s 
comerciais 
relevantes 
são 
fornecidas 
pro escrito 
a todos os 
produtores 
E ao menos 
duas vezes 
por ano / 
por período 
de safra.

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, Intermediador) (Chá) (Aplicável no 
caso de retrocertificação) Antes de começar a 
retrocertificação inicial, você informa à 
FLOCERT sua intenção de fazê-lo.

4.5.0.16 CTea (SPO) 
4.5.1 & Tea 
(HL) 5.4.1

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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, Intermediador) (Chá) (Aplicável no 
caso de retrocertificação) Caso o preço da 
fatura original para o chá estava abaixo do 
preço mínimo Fairtrade aplicável para aquele 
país/região, você paga a diferença junto com o 
Prêmio Fairtrade devido.

4.5.0.17 CTea (SPO) 
4.5.2 & Tea 
(HL) 5.4.2

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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, Intermediador) (Chá) (Aplicável no 
caso de retrocertificação) Antes da 
retrocertificação de chá, você enviou uma Nota 
de Retroaviso assinada e codificada para o 
produtor certificado a fim de aprovar a 
disponibilidade dos volumes solicitados.

A Nota de Retroaviso inclui todas as 
informações necessárias, conforme descrito 
no formulário de retroaviso (ver orientação).

Cada Nota de Retroaviso entre dois 
operadores deve ser numerada 
consecutivamente, com o Nome e ID do 
comerciante / Nome e ID do produtor / Ano / 
Número da transação (ver exemplo na 
orientação).

Você menciona o código em todos os 
documentos e transferências bancárias 
relacionadas a retro-transação específica.

A data em que o produtor assina a Nota de 
Retroaviso é a data de ‘declaração’ em que o 
volume Retrocertificado torna-se Fairtrade.
Você garante que receberá a Nota de 
Retroaviso assinada antes de embalar ou 
vender o chá como Fairtrade.

Se você não for o primeiro comprador, você 
também informa ao exportador dessa 
transação e recebe uma confirmação de que o 

4.5.0.18 CTea (SPO) 
4.5.2 & Tea 
(HL) 5.4.2

0Procedimen
to para 
conclusão 
de Nota de 
Retroaviso 
não 
seguido ou 
incompleto 
E chá 
convertido 
em 
Fairtrade 
apenas 
após o 
recibo da 
Nota de 
Retroaviso 
ser 
ratificado 
pelo 
produtor E 
informação 
do 
exportador 
(se 
aplicável).

Procedimen
to para 
conclusão 
de Nota de 
Retroaviso 
não 
seguido OU 
chá 
convertido 
em 
Fairtrade 
antes do 
recebiment
o da Nota 
de 
Retroaviso 
ser 
ratificado 
pelo 
produtor OU 
nenhuma 
informação 
do 
exportador 
(se 
aplicável).
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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°

exportador assume a responsabilidade de 
transferir o preço adicional e Prêmio referente 
ao volume retrocertificado.

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, Intermediador) (Chá) (Aplicável no 
caso de retrocertificação) Para chás CTC 
africanos, você pode retrocertificar até 30% do 
volume comprado na fatura original de um 
dado produtor certificado. Os chás podem ser 
declarados retrospectivamente como Fairtrade 
até 3 meses após o mês da fatura de compra 
original.

4.5.0.20 CTea (SPO) 
4.5.1 & Tea 
(HL) 5.4.1

0Mais que 
30% do 
volume 
comprado 
na fatura 
original foi 
retrocertifica
do OU os 
volumes 
foram 
retrocertifica
dos  mais 
de 3 meses 
após a 
fatura 
original de 
compra.

Até 30% do 
volume 
comprado 
na fatura 
original foi 
retrocertifica
do E os 
volumes 
foram 
retrocertifica
dos dentro 
dos não 
mais que 6 
meses 
após a 
fatura  
original de 
compra.

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, Intermediador) (Chá) (Aplicável no 
caso de retrocertificação) Para chás CTC e 
ortodoxos não africanos, você pode 
retrocertificar até 100% do volume comprado 
na fatura original de um dado produtor 
certificado. Os chás podem ser declarados 
retrospectivamente como Fairtrade até 6 
meses após o mês da fatura de compra 
original.

4.5.0.21 CTea (SPO) 
4.5.1 & Tea 
(HL) 5.4.1

0Há volumes 
retrocertifica
dos após 6 
meses da 
fatura 
original de 
compra.

Os volumes 
certificados  
estão 
dentro dos 
não mais 
que 6 
meses 
após a 
fatura 
original de 
compra.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagador) (Chá) Se você não for o primeiro 
comprador, você também informa ao 
exportador dessa transação e recebe um 
confirmação de que o exportador assume a 
responsabilidade de transferir o preço 
adicional e o Prêmio referente ao volume 
retrocertificado.

4.5.0.22 CTea (SPO) 
4.5.2 & Tea 
(HL) 5.4.2

0Não há 
acordo por 
escrito 
entre o 
pagador e o 
intermediad
or Fairtrade 
estabelecid
o.

Não há 
acordo por 
escrito 
entre o 
pagador e o 
intermediad
or Fairtrade 
estabelecid
o.

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagador) (Açúcar de cana) (Aplicável no caso 
de retrocertificação) Você recebeu a 
confirmação por escrito do exportador (ou 
usina, se aplicável), confirmando que açúcar 
elegível Fairtrade está disponível, antes da 
retrocertificação dos volumes em questão.

4.5.0.24 CCane sugar 
4.8.2

0Não Sim

Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Intermediador) (Açúcar de cana) (Aplicável no 
caso de vários produtores fornecerem a 
mesma usina (ou exportador, se aplicável) e 
se não existir um esquema nacional) Você 
comunica ao pagador Fairtrade o acordo a que 
os produtores chegaram sobre a distribuição 
de Prêmio Fairtrade, ou em caso de não haver 
um acordo entre os produtores, os volumes de 
açúcar de cana fornecidos por cada 
organização de produtores.

4.5.0.25 CCane sugar 
4.4.3

0O pagante 
Fairtrade 
não foi 
informado.

O pagante 
Fairtrade foi 
informado 
por escrito.

Página193 de 232

www.flocert.net



NSF Checklist TC 8.30 PT-PT 27 Jan 2023

Tipo de 
Critério

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

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagante) (algodão em caroço) Você comprou 
algodão em caroço elegível como Fairtrade e 
vende os fios ou produtos derivados como 
Fairtrade apenas se estiverem reunidas as 
seguintes condições:

• O algodão em caroço foi produzido como 
Fairtrade

• O comprador notificou os produtores 
fornecedores (SPO ou PEB) com 15 dias de 
vendas

• O comprador informou a cada um dos 
produtores fornecedores sobre os volumes de 
algodão em caroço elegível Fairtrade vendidos 
como Fairtrade, o ajuste de preço 
correspondente ao Fairtrade (a diferença entre 
o preço de mercado e o preço Fairtrade, se 
aplicável) e ao Prêmio Fairtrade devida. 

• Você transferiu o Prêmio Fairtrade e o ajuste 
de preço para os produtores de acordo com os 
requisitos do Critério de Plantas para Fibras 
4.3.4

• Se Você vende apenas uma porcentagem do 
total de algodão em caroço elegível Fairtrade 
como Fairtrade, essa porcentagem é aplicada 
a cada volume fornecido pelo produtor, e o 
ajusto de preço e prêmio (se aplicáveis) são 
calculados proporcionalmente. 

4.5.0.29 CFibre crops 
4.1.2

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°

• Se o segundo comprador (o comprador do fio 
de algodão ou produtos derivados) solicita por 
escrito o algodão de um produtor específico, o 
ajuste de preço e o Prêmio Fairtrade são 
pagos para aquele produtor específico.

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagador) (Cacau de Gana) Você notificou o 
FLOCERT por escrito sobre a intenção em 
fornecer os grãos de cacau Fairtrade vindos de 
Gana (o COCOBOD)

4.5.0.30 CRequisito 
FLOCERT

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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Pagador) (Cacau de Gana) Você assina um 
Memorando de Entendimento / contrato de 
compra para produtos Fairtrade em que a 
organização de produtores fornece grãos de 
cacau por meio do COCOBOD / CMC. Os 
contratos / MdE seguem os regulamentos 
industriais, e indicam claramente, no mínimo: 
• os volumes acordados
• a especificação de qualidade
• o preço, definido de acordo com os requisitos 
da seção de preço
• o valor do Prêmio Fairtrade a ser pago 
(indicado separadamente do preço)
• quem é responsável pelo pagamento do 
preço Fairtrade e do Prêmio
• a forma de pagamento, que precisa ser 
transparente e rastreável
• a data da taxa de câmbio a ser utilizada no 
caso em que o pagamento do produto e do 
Prêmio seja feito em moeda diferente da 
definida na tabela de preços Fairtrade. 
• os termos e o valor do pré-financiamento, se 
aplicável
• os procedimentos em caso de problemas de 
qualidade
• as condições de entrega que utilizam termos 
comerciais internacionais (Incoterms)
• as condições de pagamento de acordo com 
os critérios do produto
• a definição ou menção à 'Força Maior'
• acordo sobre a jurisdição aplicável, e 
• um mecanismo alternativo de resolução de 

4.5.0.31 CRequisito 
FLOCERT

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°

litígios para solucionar conflitos. 
• diferencial de preço (diferença entre preço de 
referência e PMFT) a ser pago, se aplicável.
• Ambas as partes contratantes possuem 
direitos iguais de rescisão de contrato.

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, Intermediário) (Açúcar de cana) 
(Aplicável nos casos de retrocertificação) 
Produtos secundários ou seus derivados 
apenas são retrocertificados se o pagante ou 
o exportador Fairtrade possuir evidências 
documentais que confirme a origem do 
produto.

4.5.0.32 CRequisito 
FLOCERT

0Existem 
produtos 
secundário
s ou 
derivados  
retrocertifica
dos sem 
evidências 
documentai
s que 
confirme a 
origem do 
produto.

Existe 
evidência 
documental 
confirmand
o a origem 
do produto 
para a 
retrocertifica
ção de 
produtos 
secundário
s e 
derivados.
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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 (Usina/Exportador)  (Açúcar de cana)  Você 
convida os representantes de todas as 
organizações de produtores das quais você 
compra para reuniões regulares a fim de 
discutir como melhorar a produção sustentável 
de cana-de-açúcar, açúcar e seus produtos 
secundários. Você compartilha um relatório 
anual das vendas Fairtrade, bem como uma 
visão geral do prêmio a ser recebido. Essas 
reuniões acontecem pelo menos duas vezes 
por ano e os acordos são registrados em ata.

4.5.0.34 CCane sugar 
4.7.1

0Nenhum 
convite feito 
aos 
representan
tes das 
organização 
de 
produtores 
das quais o 
cliente 
compra, 
nem um 
relatório 
anual é 
compartilha
do.

Convites 
são feitos e 
o relatório 
anual é 
compartilha
do, MAS 
são feitos 
de forma 
esporádica 
e não são 
registrados 
em ata.

Essas 
reuniões 
acontecem 
duas vezes 
por ano, 
são 
registradas 
em ata e o 
relatório 
anual é 
compartilha
do.

RANK 3 E 
as reuniões 
acontecem 
antes da 
colheita e 
depois que 
as vendas 
Fairtrade 
estejam 
confirmada
s.

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Cacau) (Pagador, intermediário) Você fornece 
aos produtores (ou o intermediário, se 
aplicável) planos de fornecimento que:
-- cobrem cada colheita
-- são fornecidos no mínimo um mês antes da 
temporada de comércio de cacau e
-- são renovados, pelo menos, anualmente.

4.5.0.35 CCocoa 4.5.1 0Nenhum 
plano de 
forneciment
o é 
oferecido.

Planos de 
forneciment
o, mas não 
estão de 
acordo com 
os 
requisitos.

Planos de 
forneciment
o são 
fornecidos 
e estão 
alinhados 
os 
requisitos.

Comerciante (Importador) (Frutas frescas, incluindo 
banana) (Aplicável em caso de 
retro-certificação) Você só retro-certifica frutos 
não rotulados e assegura que a rotulagem da 
fruta retro-certificada é feita por um 
comerciante certificado em nome do 
licenciado.

4.5.0.36 CFresh Fruit 
4.5.15

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 (Importador) (Frutas frescas, incl. banana) 
(Aplicável no caso de retro-certificação) Você 
informa ao produtor e, se aplicável, também ao 
exportador das transações retro-certificadas 
dentro de 5 dias úteis.

4.5.0.37 CFresh fruit 
(SPO) 4.5.16 
& 5.5.16 (HL)

0Nenhuma 
informação 
foi fornecida 
ao produtor 
ou 
comprador/
exportador

A 
informação 
foi 
fornecida, 
mas não 
dentro de 5 
dias úteis 
E/OU 
nenhuma 
confirmaçã
o por 
escrito do 
exportador 
foi recebida.

As 
informaçõe
s foram 
fornecidas 
no prazo e 
(se 
aplicável) a 
confirmaçã
o por 
escrito do 
exportador 
foi recebida.

Comerciante (Importador) (Frutas frescas, incl. banana) 
(Aplicável no caso de retro-certificação) Você 
paga o Prêmio de Comércio Justo e quaisquer 
ajustes de preço ao produtor ou exportador, se 
aplicável.
Se você não é o primeiro comprador, você tem 
uma confirmação por escrito do exportador de 
que ele está disposto a assumir a 
responsabilidade de transmitir o preço 
adicional e prêmio para os frutos 
retro-certificados.

4.5.0.38 CFresh fruit 
(SPO) 
4.5.15/16 & 
5.5.16 (HL)

0Ajustes de 
preço e 
prêmio não 
são pagos 
OU não há 
confirmaçã
o do 
exportador 
para 
assumir 
essa 
responsabil
idade.

Os ajustes 
de preço e 
prêmio são 
pagos, mas 
os 
pagamento
s não estão 
corretos.

Ajustes de 
preço e 
prêmio são 
pagos 
corretament
e OU há 
confirmaçã
o de que o 
exportador 
aceita esta 
responsabil
idade

Rank 3 E há 
prova 
disponível 
para o 
pagamento 
feito pelo 
exportador.
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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 (Importador) (Frutas Frescas, incl. banana) 
Você mantém registros de todas as 
transações retro-certificadas incluindo:
• a data da compra da fruta da organização de 
produtores
• a identificação da transação
• as informações do contêiner / embarque
• o vendedor e identificação do comprador
• o volume de fruta que é retro-certificado
• o montante do Prêmio Fairtrade devido
• o ajuste do Preço do Comércio Justo (se 
aplicável)
• a parte responsável por pagar / transmitir 
diferencial de preço e prêmio ao produtor.

4.5.0.39 CFresh fruit 
(SPO) 4.5.17 
& 5.5.17 (HL)

0Não há 
registros 
disponíveis.

Os 
registros 
não contêm 
todos os 
detalhes 
necessário
s.

Registros 
completos 
estão 
disponíveis.

Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Intermediário) (Frutas frescas, incluindo 
banana) (Aplicável em caso de 
retrocertificação) Você confirma por escrito que 
está disposto a assumir a responsabilidade 
de transmitir qualquer ajuste de preço e 
Prêmio Fairtrade para as frutas 
retrocertificadas e transmitir o ajuste de preço 
(se aplicável) e o Prêmio Fairtrade à 
organização de produtores.

4.5.0.40 CRequisito 
FLOCERT

0Nenhuma 
confirmaçã
o por 
escrito no 
local E / OU 
ajuste de 
preço e 
Prêmio do 
Comércio 
Justo não 
transmitido.

Confirmaçã
o por 
escrito no 
local E 
ajuste de 
preço e 
Prêmio do 
Comércio 
Justo são 
transmitido
s.

Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(intermediário) (Açúcar de cana) (Aplicável em 
caso de retrocertificação) Você controla os 
volumes de açúcar retrocertificado.

4.5.0.41 CCane sugar 
4.8.3

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°

Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Chá) (Somente aplicável a comerciantes que 
compram e processam folhas de chá verde) 
Se você compra folhas de chá verde, você 
compra como elegível Fairtrade para 
processar e vender como Fairtrade, e as 
condições abaixo são atendidas :

- Elegível Fairtrade significa que as folhas de 
chá verde foram produzidas como Fairtrade
- Você atua como intermediador de preço e / 
ou prêmio, a entidade que compra o chá de 
você atua como um pagador de preço mínimo 
e prêmio e este arranjo é descrito no contrato 
entre você e o produtor.
- Você compra as folhas de chá verde elegíveis 
Fairtrade, no mínimo, pelos preços de 
mercado prevalecentes e paga ao produtor 
prontamente (não mais que 7 dias a partir da 
transferência de propriedade). Qualquer 
acordo alternativo pode ser feito, desde que 
seja benéfico para os produtores e seja 
acordado em um contrato.
- Quando o chá pronto/processado é vendido 
como Fairtrade, você informa prontamente 
(dentro de 7 dias da assinatura de um contrato 
de venda com o comprador) cada um dos 
produtores-fornecedores dos volumes de 
suas folhas de chá verde elegíveis Fairtrade 
que foram vendidas como Fairtrade
- Você paga o diferencial de preço do produtor 
(se aplicável) e o Prêmio Fairtrade no máximo 
15 dias após o recebimento do pagamento do 

4.5.0.42 CTea (SPO) 
4.4.2

0As 
condições 
não são 
atendidas 
OU nenhum 
pagamento 
do Prêmio 
Fairtrade e 
ajuste de 
preço com 
base pro 
rata (se 
aplicável).

As 
condições 
são 
atendidas E 
o 
pagamento 
do Prêmio 
Fairtrade e 
ajuste de 
preço com 
base pro 
rata (se 
aplicável).
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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°

pagador (ver requisito 4.3.4)

Quando você vende apenas a porcentagem do 
volume total comprado como folhas de chá 
verde elegíveis Fairtrade, esta porcentagem é 
aplicada ao volume fornecido por cada 
produtor e o Prêmio e o ajuste de preço (se 
aplicável) são calculados pro rata. Se o 
segundo comprador (o comprador do chá 
pronto/processado) solicitar por escrito um 
chá de um produtor específico, o ajuste de 
preço e Prêmio Fairtrade deve ser pago a esse 
produtor específico.

Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Chá) (Somente aplicável a exportadores no 
país de origem) Você rastreia os volumes de 
chá retrocertificado. Se você for um 
intermediador, você informa os produtores da 
transação retrocertificada dentro de 5 dias 
úteis após a "data da declaração" e fornece a 
cópia da Nota de Retroaviso ao produtor.

4.5.0.43 CTea (SPO) 
4.5.3 &Tea 
(HL) 5.4.3

0Nenhum 
rastreament
o de 
volumes 
OU 
nenhuma 
informação 
(ou em 
atraso) 
enviada aos 
produtores 
OU nenhum 
forneciment
o de cópia 
da nota de 
retroaviso 
ao produtor.

Rastreame
nto de 
volumes E 
informaçõe
s enviadas 
aos 
produtores 
no prazo E 
cópia da 
nota de 
retroaviso 
fornecida 
ao produtor.

Página202 de 232

www.flocert.net



NSF Checklist TC 8.30 PT-PT 27 Jan 2023

Tipo de 
Critério

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

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Aplicável a partir de 1º de julho de 2023) 
(Cacau) (Primeiros compradores) Você tem 
um processo documentado e disponível 
publicamente para alocar o volume de cacau 
Fairtrade comprados aos produtores que o 
fornecem. O documento inclui os princípios 
e/ou condições relevantes para suas decisões 
de compra. Você compartilha o documento 
com os produtores no início da safra de 
compra de cacau.

4.5.0.44 CCocoa 4.5.3 0Nenhum 
processo 
estabelecid
o.

Processo 
estabelecid
o, mas não 
documenta
do OU não 
disponível 
publicamen
te OU não 
compartilha
do com os 
produtores 
no início da 
safra de 
compra de 
cacau

O processo 
é 
documenta
do, 
disponibiliz
ado ao 
público e 
compartilha
do com os 
produtores 
no início da 
safra de 
compra de 
cacau

Risco compartilhado4.6
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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 (Primeiro comprador) As reclamações de 
qualidade são documentadas detalhadamente 
e comunicadas ao produtor assim que 
identificadas.

4.6.0.01 C4.6.1 0As 
reclamaçõe
s de 
qualidade 
não foram 
documenta
das 
detalhadam
ente OU 
não foram 
comunicad
as ao 
produtor 
assim que 
identificada
s.

As 
reclamaçõe
s de 
qualidade 
foram 
documenta
das 
detalhadam
ente E 
foram 
comunicad
as ao 
produtor 
assim que 
identificada
s.

As 
reclamaçõe
s de 
qualidade 
foram 
documenta
das 
detalhadam
ente E 
comunicad
as ao 
produtor 
assim que 
identificada
s E não há 
reclamaçõe
s por 
problemas 
de 
qualidade 
gerados 
para além 
da 
responsabil
idade do 
produtor E o 
produtor 
não é 
cobrado por 
problemas 
de 
qualidade.
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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 (Primeiro comprador) Você não faz 
reclamações por problemas de qualidade 
gerados para além da responsabilidade do 
produtor.

4.6.0.02 C4.6.1 0Existem 
reclamaçõe
s feitas por 
problemas 
de 
qualidade 
gerados 
para além 
da 
responsabil
idade do 
produtor.

Não há 
reclamaçõe
s por 
problemas 
de 
qualidade 
gerados 
para além 
da 
responsabil
idade do 
produtor.

Comerciante (Frutas frescas, incl. banana) (Aplicável 
somente se você efetuou uma reclamação de 
qualidade) Se o embarque não está de acordo 
com a definição de qualidade acordada, a 
reclamação de qualidade acontece de uma 
das seguintes formas: 

• (importador) dentro de 2 dias úteis após a 
liberação da fruta no porto de destino 
• (maturador) dentro de 8 dias úteis após o 
recebimento da fruta, mas o mais tardar 15 
dias corridos após a chegada da fruta no porto 
de destino.
• (comerciante que compra de um importador 
ou outro comerciante) dentro de 2 dias úteis 
após o recebimento da fruta mas, no mais 
tardar, 30 dias corridos após a chegada da 
fruta no porto de destino.

4.6.0.03 CFresh fruit 
4.5.2, 4.5.3, 
4.5.4 (SPO) & 
5.5.2, 5.5.3, 
5.5.4 (HL)

0Não Sim

Página205 de 232

www.flocert.net



NSF Checklist TC 8.30 PT-PT 27 Jan 2023

Tipo de 
Critério

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

Comerciante (Frutas frescas, incl. Banana) (Aplicável 
somente se você recebeu uma reclamação de 
qualidade) No caso de você não assumir a 
responsabilidade pela reclamação de 
qualidade, você transfere a reclamação de 
qualidade para o agente anterior na cadeia de 
fornecimento dentro de 36 horas (excluindo 
fins de semana e feriados).

4.6.0.04 CFresh fruit 
4.5.5 (SPO) & 
5.5.5 (HL)

0Não Sim

Comerciante (Frutas Frescas, incl. banana) (Aplicável 
somente se você efetuou uma reclamação de 
qualidade) Você facilita a inspeção de 
qualidade de contraprova no prazo de 5 dias 
após o vendedor ter recebido a reclamação de 
qualidade.

4.6.0.05 CFresh Fruit 
4.5.8 (SPO) & 
Fresh Fruit 
5.5.8 (HL)

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 (Frutas Frescas, incl. banana) (Aplicável 
somente se você efetuou uma reclamação de 
qualidade) A reclamação de qualidade contém 
pelo menos as seguintes informações: 

• data precisa do embarque: data de 
carregamento, nome do navio, volume total 
Fairtrade (número de caixas e quilos), porto de 
destino e, se disponível, identificação do 
container.
• uma descrição dos problemas de qualidade 
incluindo fotos documentando o defeito, 
códigos de todos os paletes afetados, e a 
extensão do defeito de qualidade específico 
(número de caixas afetadas por palete ou por 
container).

4.6.0.06 CFresh Fruit 
4.5.1 (SPO) & 
5.5.1 (HL)

0Não Sim A 
reclamação 
de 
qualidade 
também 
inclui a data 
em que foi 
recebido a 
fruta (ou a 
reclamação 
de 
qualidade) 
e a data da 
reclamação 
de 
qualidade 
(data de 
transferênci
a da 
mesma).
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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 (Fruta fresca, incl. banana) (Aplicável somente 
se você recebeu uma reclamação de 
qualidade) Se você não aceitar a recusa da 
fruta, você notifica o comprador (ou maturador) 
por escrito, dentro de 2 dias úteis após 
receber a reclamação de qualidade, que você 
providenciará uma inspeção de contraprova 
por um inspector autorizado. Você contrata e 
paga pelos serviços prestados pelo inspetor, 
se não acordado de outra forma com o 
comprador.

4.6.0.07 CFresh Fruit 
(SPO) 4.5.7 & 
(HL) 5.5.7

0O 
comprador 
não foi 
informado.

O 
comprador 
foi 
informado, 
mas não no 
prazo de 2 
dias úteis 
após a 
recepção 
da 
reclamação 
de 
qualidade.

O 
comprador 
foi 
informado a 
tempo.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Fruta Fresca, incl. Banana) (Pagador) 
(Importador) (Aplicável no caso de parte da 
remessa não poder ser vendida como 
Fairtrade como resultado de quebras dos 
pedidos) Você aplicou condições não Fairtrade 
a não mais do que 10% do volume de uma 
remessa.

4.6.0.08 CFresh Fruit 
4.5.10 (SPO) 
& Fresh Fruit 
5.5.10 (HL)

0A empresa 
aplicou 
condições 
não 
Fairtrade 
por mais de 
10% do 
volume de 
cada 
remessa 
OU não 
pode 
justificar 
que as 
condições 
não 
Fairtrade 
foram 
aplicadas 
como 
resultado 
de quebras 
dos 
pedidos.

A empresa 
aplicou 
condições 
não 
Fairtrade 
para um 
máximo de 
de 10% do 
volume de 
cada 
remessa 
como 
resultado 
de quebras 
dos 
pedidos  e 
assumiu 
eventuais 
perdas 
financeiras 
relacionada
s a déficits 
acima 
deste 
percentual.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Fruta Fresca, incl. Banana) (Pagador) 
(Importador) (Aplicável em caso de qeubras 
nos pedidos ou reclamações de qualidade) 
Você vende frutas que pagou em condições 
não-Fairtrade como resultado de quebras nas 
vendas ou reclamações de qualidade como 
frutas não Fairtrade e marca claramente a fruta 
desclassificada como "não-Fairtrade" em toda 
a documentação. Se você não puder remover a 
referência Fairtrade, você usará avisos de 
isenção de responsabilidade que declaram 
que o produto é vendido sob condições não 
Fairtrade.

4.6.0.09 CFresh Fruit 
4.5.11 (SPO) 
& Fresh Fruit 
5.5.11 (HL)

0A referência 
Fairtrade 
não foi 
removida e 
a fruta foi 
vendida 
como 
Fairtrade.

A referência 
Fairtrade foi 
removida 
OU uma 
declaração 
foi feita 
claramente 
identificand
o a fruta 
desclassific
ada como 
"não-Fairtra
de"

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Comerciante

(Frutas frescas, incl. banana) (Pagador) 
(Importador) As frutas rotuladas de Comércio 
Justo pagas sob condições não-Comércio 
Justo (por exemplo, frutas desclassificadas) 
não são vendidas a clientes que lidam com 
frutas Fairtrade.

4.6.0.10 CFresh Fruit 
4.5.11

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 (Mel) Você toma medidas para apoiar os 
produtores na redução dos riscos 
relacionados com o clima.

4.6.0.11 VMel 4.4.1 0Nenhuma 
medida 
tomada 
para apoiar 
os 
produtores 
na redução 
dos riscos 
relacionado
s com o 
clima.

Ações 
erráticas 
são 
tomadas 
para apoiar 
os 
produtores, 
mas são 
insuficiente
s para 
atenuar os 
riscos 
relacionado
s com o 
clima.

Ações 
razoáveis 
são 
tomadas 
para apoiar 
os 
produtores 
na 
mitigação 
dos riscos 
relacionado
s com o 
clima.

Ações 
regulares 
são 
tomadas 
para apoiar 
os 
produtores 
na redução 
dos riscos 
E o registro 
de 
treinamento
s e/ou outro 
tipo de 
apoio 
relacionado 
ao clima é 
evidente.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Frutas frescas, incl. banana) (Aplicável no 
caso de você emitir uma reclamação de 
qualidade para um produtor) Se o produtor 
aceitar a responsabilidade por um problema 
de qualidade, você cobra apenas os custos da 
fruta e da embalagem (preço FOB), o custo do 
transporte (embarque até o porto de destino) e 
os direitos de importação relevantes já pagos 
pela parte afetada do embarque ao produtor. 
Os custos são comprovados de forma 
transparente e a data do carregamento no país 
de origem é usada para a taxa de conversão 
de moeda.

4.6.0.12 CFresh fruit 
4.5.6 (SPO) & 
Fresh fruit 
5.5.6 (HL)

0Nenhuma 
prova 
transparent
e dos 
custos 
cobrados 
ao produtor 
e / ou 
nenhuma 
prova da 
aceitação 
do 
problema 
de 
qualidade 
pelo 
produtor

Reivindicaç
ão de 
qualidade 
aceita pelo 
produtor e 
prova 
transparent
e de custos.

Comerciante Pagador) (Frutas frescas, incl. banana) 
(Aplicável somente no caso de você estar 
envolvido em uma reclamação de qualidade) 
Você aceita os resultados dos inspetores 
autorizados independentes como vinculativos 
e como base final de solução de qualquer 
disputa sobre a qualidade da fruta.

4.6.0.13 CFresh Fruit 
4.5.9 (SPO, 
HL)

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 (Pagador) (Frutas frescas, incl. banana) 
(Aplicável somente no caso de transações de 
Comércio Justo desclassificadas devido a 
quebras nas vendas e / ou reclamações de 
qualidade) Você deve informar a todos os 
operadores da cadeia de fornecimento 
(incluindo o produtor) dentro de seis semanas 
após a chegada a fruta no porto de destino 
sobre as transações de Comércio Justo 
desclassificadas, incluindo a razão para as 
vendas não-Fairtrade (reclamação de 
qualidade ou quebras nas vendas).

4.6.0.14 CFresh fruit 
4.5.13 (SPO) 
& Fresh fruit 
5.5.13 (HL)

0Os 
operadores 
não foram 
informados.

Os 
operadores 
foram 
informados, 
mas não 
dentro das 
seis 
semanas 
após a 
chegada da 
fruta no 
porto de 
destino.

Os 
operadores 
foram 
informados 
a tempo e 
os motivos 
foram 
fornecidos

Comerciante (Pagador) (Frutas frescas, incl. Banana) 
(Aplicável somente em caso de vendas não 
Fairtrade) Você informa o órgão de certificação 
de todas as transações de vendas 
não-Fairtrade que foram originalmente 
encomendadas como Fairtrade dentro de seis 
semanas após a chegada da fruta no porto de 
destino. No caso de reclamações de 
qualidade, você também inclui os custos 
relacionados à reclamação que foram 
cobrados do produtor.

4.6.0.15 CFresh fruit 
4.5.14 (SPO) 
& Fresh fruit 
5.5.14 (HL)

0O órgão de 
certificação 
não foi 
informado 
sobre 
vendas 
não-Fairtrad
e ou 
reclamaçõe
s (em caso 
de 
problemas 
de 
qualidade).

O órgão de 
certificação 
foi 
informado e 
as 
reclamaçõe
s foram 
fornecidas 
(em caso 
de 
problemas 
de 
qualidade).
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, intermediador) (Café) (Para 
pagadores e intermediadores que foram 
certificadas ou solicitaram a certificação de 
Comércio Justo antes de 15 de Julho de 2021, 
aplicável apenas a contratos assinados a 
partir de 15 de janeiro de 2022) Não há 
indicações de que um contrato de preço fixo 
firmado com a organização de produtores 
imponha custos de cobertura (hedge) para a 
organização de produtores que fornece o café.

4.6.0.16 CCoffee 4.5.1 0Indicações 
de que os 
custos de 
cobertura 
(hedge) são 
impostos à 
organização 
de 
produtores.

Nenhuma 
indicação 
de que os 
custos de 
cobertura 
(hedge) são 
impostos à 
organização 
de 
produtores.

Capacitação4.7
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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°

Comerciante Você apoia o plano de desenvolvimento 
Fairtrade ou o plano do Prêmio dos produtores 
ou trabalhadores, ou oferece apoio à outras 
atividades de capacitação operacional, 
produtiva ou organizacional que os produtores 
ou trabalhadores escolhem.

4.7.0.01 V4.7.1 0Não há 
apoio ao 
plano de 
desenvolvi
mento ou 
plano do 
Prêmio dos 
produtores, 
ou qualquer 
outro apoio.

Há apoio 
descontínu
o ou 
pontual ao 
plano de 
desenvolvi
mento ou 
plano do 
Prêmio dos 
produtores, 
ou outro 
suporte 
para 
algumas 
organizaçõe
s de 
produtores 
MAS a área 
de apoio 
não é 
escolhida 
pelos 
produtores / 
trabalhador
es.

Há apoio 
descontínu
o ou 
pontual ao 
plano de 
desenvolvi
mento ou 
plano do 
Prêmio dos 
produtores 
ou outro 
suporte 
para 
algumas 
organizaçõe
s de 
produtores 
E a área de 
apoio é 
escolhida 
pelos 
produtores / 
trabalhador
es.

Há apoio 
regular ao 
plano de 
desenvolvi
mento ou 
plano do 
Prêmio dos 
produtores 
Fairtrade ou 
outro 
suporte 
para 
algumas 
organizaçõe
s de 
produtores 
E  a área de 
apoio é 
escolhida 
pelos 
produtores / 
trabalhador
es.

Há apoio 
regular ao 
plano de 
desenvolvi
mento ou 
plano do 
Prêmio dos 
produtores 
ou outro 
suporte 
para todas 
as 
organizaçõe
s de 
produtores 
E a área de 
apoio é 
escolhida 
pelos 
produtores / 
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°

Comerciante (Aplicável a compradores que fazem pedidos 
de fornecimento aos seus fornecedores e a 
compradores que compram diretamente de 
produtores) Você compra produtos Fairtrade 
de organizações de produtores vulneráveis.

4.7.0.02 V4.7.2 0Não há 
forneciment
o de 
produtos 
Fairtrade 
com 
organizaçõe
s de 
produtores 
vulneráveis.

Há 
forneciment
o 
descontínu
o / pontual 
de produtos 
Fairtrade 
com 
organizaçõe
s de 
produtores 
vulneráveis.

Há 
forneciment
o regular de 
produtos 
Fairtrade 
com pelo 
menos uma 
organização 
de 
produtores 
vulneráveis.

Há 
forneciment
o regular de 
produtos 
Fairtrade 
com mais 
de uma 
organização 
de 
produtores 
vulneráveis.

Há 
forneciment
o de todos 
os produtos 
Fairtrade 
apenas 
com 
organizaçõe
s de 
produtores 
vulneráveis.

Comerciante Você atua como uma ligação de mercado para 
o produtor.

4.7.0.03 V4.7.3 0Nenhuma 
atuação 
como uma 
ligação de 
mercado 
para o 
produtor

Há atuação 
como uma 
ligação de 
mercado 
descontínu
a / pontual 
para o 
produtor.

Há atuação 
regular 
como uma 
ligação de 
mercado 
para, ao 
menos, um 
produtor.

Há atuação 
regular 
como uma 
ligação de 
mercado 
para mais 
que um 
produtor

Atuação 
regular 
como uma 
ligação de 
mercado 
para todos 
os 
produtores

Comerciante (Cacau) (Aplicável se você fornecer um serviço 
(por exemplo, treinamento) ou atividade de 
suporte aos produtores.) Você concorda 
antecipadamente e por escrito com a 
organização de produtores em todos os 
termos e condições (incluindo taxas) do 
serviço prestado.

4.7.0.04 CCocoa 4.1.2 0Não há 
acordo 
escrito com 
os 
produtores 
sobre os 
termos e 
condições 
dos 
serviços 
prestados.

Há um 
acordo 
escrito 
sobre os 
termos e 
condições 
dos 
serviços 
prestados.
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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 (Cacau) (Aplicável se você fornecer um serviço 
(por exemplo, treinamento) ou atividade de 
suporte aos produtores.) Você não coloca 
pressão sobre os produtores para que 
aceitem os serviços e a taxa, nem torna isso 
uma condição de compra.

4.7.0.05 CCocoa 4.1.2 0Os 
produtores 
são 
pressionad
os a aceitar 
a oferta.

Não há 
pressão 
sobre os 
produtores.

 Comércio com integridade4.8

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.

4.8.0.01 M4.8.1 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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Ouro) Você não compra metais preciosos 
certificados condicionado à venda de uma 
quantidade de produtos não certificados sob 
termos que sejam claramente desvantajosos 
para os mineiros.

4.8.0.02 CGold 2.3.15 0Há uma 
denúncia 
ou uma 
prova 
relacionada 
à prática de 
contratos 
condicionai
s.

Não há 
indícios de 
ocurrência 
de 
contratos 
condicionai
s E 
nenhuma 
denúncia 
relacionada
.

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Ouro) Você não apoia, direta ou 
indiretamente, grupos armados ou seus 
afiliados, como também não o faz nas suas 
próprias operações Fairtrade ou de seus 
fornecedores.

4.8.0.03 MGold 2.3.1 0Existem 
indícios de 
apoio direto 
ou indireto 
a grupos 
armados ou 
seus 
afiliados E 
nenhuma 
medida 
está sendo 
tomada 
para alterar 
essa 
situação.

Existem 
indícios de 
apoio direto 
ou indireto 
a grupos 
armados ou 
seus 
afiliados 
MAS os 
primeiros 
passos 
estão 
sendo 
tomados 
para alterar 
essa 
situação.

Não há 
indícios de 
apoio direto 
ou indireto 
a grupos 
armados e 
seus 
afiliados.

RANK 3 E 
há um 
sistema 
estabelecid
o para 
prevenir o 
apoio direto 
ou indireto 
a grupos 
armados e 
seus 
afiliados.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Ouro) Você não causa, tolera ou beneficia, de 
forma direta ou indireta, nenhum ato de 
violência armada ou sérios abusos aos 
direitos humanos como tráfico humano ou 
escravidão, nem nas suas próprias operações 
nem nas dos seus fornecedores.

4.8.0.04 MGold 2.3.1 0Existem 
indícios de 
causa, 
tolerância 
ou benefício 
a atos de 
violência 
armada ou 
sérios 
abusos aos 
direitos 
humanos E 
nenhuma 
medida 
está sendo 
tomada 
para alterar 
essa 
situação.

Existem 
indícios de 
causa, 
tolerância 
ou benefício 
a atos de 
violência 
armada ou 
sérios 
abusos aos 
direitos 
humanos 
MAS 
nenhuma 
medida foi 
tomada 
para alterar 
essa 
situação.

Não há 
indícios de 
causa, 
tolerância 
ou benefício 
a atos de 
violência 
armada ou 
sérios 
abusos aos 
direitos 
humanos.

RANK 3 E 
existe um 
sistema em 
operação 
para 
prevenir a 
ocorrências
, a 
tolerância 
ou o 
benefício a 
atos 
violentos ou 
sérios 
abusos aos 
direitos 
humanos.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Ouro) O comerciante tem uma política para 
minerais provenientes de zonas de conflito ou 
para direitos humanos, que inclui:
a) informação sobre medidas em diligências a 
serem conduzidas para garantir sua 
realização; 
b) um procedimento (ou referência a ele) que 
determina o controle do ouro ou de metais 
preciosos durante seu transporte; 
c) e os seguintes aspectos:
• Nenhum abuso, tortura, brutalidade ou 
tratamento desumano 
• Nenhum trabalho forçado ou compulsório
• Nenhuma forma de trabalho infantil
• Nenhum abuso aos direitos humanos ou 
violações como violência sexual
• Nenhum crime de guerra, crimes contra a 
humanidade, genocídio ou outras sérias 
violações da lei humanitária internacional
• Nenhum apoio direto ou indireto a grupos 
armados não estatais
• Nenhum apoio direto ou indireto a forças de 
segurança públicas ou privadas que controlem 
ilegalmente as áreas de minas. 
• Nenhum suborno ou lavagem de dinheiro
• Nenhuma representação fraudulenta da 
origem dos minerais.

4.8.0.05 CGold 2.3.2, 
Gold 2.3.3

0Não há 
uma política 
em curso 
para 
minerais 
proveniente
s de zonas 
de conflito 
ou para 
direitos 
humanos.

Há uma 
política em 
curso para 
minerais 
proveniente
s de zonas 
de conflito 
ou para 
direitos 
humanos 
MAS ela 
não cobre 
todos os 
detalhes 
exigidos.

Há uma 
política em 
curso para 
minerais 
proveniente
s de zonas 
de conflito 
ou para 
direitos 
humanos, 
cobrindo 
todos os 
detalhes 
exigidos.

RANK 3 E é 
publicamen
te 
disponível 
para todos 
os 
mineiros.

RANK 4 E 
está escrito 
em uma 
linguagem 
compreensí
vel por 
todos os 
mineiros.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Ouro) Você identificou e avaliou:

• se a sua compra Fairtrade de ouro ou metais 
preciosos vem de um fornecedor localizado 
em área afetada por conflito ou de alto risco

• se existem riscos relacionados ao 
financiamento direto ou indireto, ao apoio de 
grupos armados ou a atividades ilegais dentro 
das operações do fornecedor.

4.8.0.06 CGold 2.3.4 0Não foram 
realizadas 
avaliações.

A avalição 
apenas 
cobriu um 
dos pontos 
solicitados.

Uma 
avaliação 
completa foi 
realizada.

RANK 3 E 
as fontes 
usadas 
para a 
avaliação 
estão 
documenta
das.

RANK 4 E 
essas 
fontes de 
informação 
são as 
mesmas, 
ou 
similares 
às listadas 
no Critério 
Fairtrade

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Ouro) (Aplicável no caso de terem sido 
identificados quaisquer riscos na avaliação) 
Você colocou em prática um sistema de 
gestão de risco, incluindo:

• designação de um membro sênior da equipe 
responsável pela gestão da diligência para 
apoio a conflitos diretos ou indiretos e abusos 
aos direitos humanos. 

• realização de avaliações regulares de risco 
(ver Requisito do Critério 2.3.4, CC 4.8.0.06)

• realização de controles in loco sem aviso 
prévio de todas as áreas e instalações das 
cadeias de fornecimento. 

• realização de sessões regulares de 
sensibilização de equipe sobre como relatar 
questões relacionadas a conflitos potenciais 
ou abuso aos direitos humanos.

4.8.0.07 CGold 2.3.5 1Nenhuma 
providência 
foi tomada 
para criar 
um sistema 
de gestão 
de risco.

Os 
primeiros 
passos 
para criar 
um sistema 
de gestão 
de risco 
foram 
dados mas 
o sistema 
ainda não 
está em 
operação.

Um 
sistema de 
gestão de 
risco com 
cobertura 
de todos os 
requisitos e 
aspectos 
está em 
operação.

Rank 3 E as 
providência
s tomadas 
estão bem 
documenta
das.

RANK 4 E 
existe um 
sistema 
para 
acompanha
r os 
resultados 
dos 
controles in 
loco.
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Ouro) (Aplicável no caso de terem sido 
identificados quaisquer riscos na avaliação). 
Você relatou às partes interessadas e 
parceiros comerciais com devida diligência as 
medidas de gestão de risco adotadas. O 
relatório não contém informação 
comercialmente sensível ou confidencial e 
está em consonância com qualquer acordo de 
não-divulgação assinado (se aplicável).

4.8.0.08 CGold 2.3.6 1Apesar de 
haver 
solicitação 
de 
parceiros 
nenhum 
relatório foi 
fornecido.

Um 
relatório foi 
fornecido 
MAS não 
garante a 
confidencial
idade ou 
aquilo que 
foi acertado 
em um 
acordo de 
não-divulga
ção.

Relatórios 
que 
respeitam a 
confidencial
idade são 
fornecidos 
para 
parceiros 
de 
interesse 
mediante 
solicitação.

Relatórios 
que 
respeitam a 
confidencial
idade são 
fornecidos 
proativame
nte.

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Ouro) Você apoia a OMAPE na criação de 
medidas preventivas ou projetos de 
remediação apropriados relacionados a áreas 
de conflito e violação de direitos humanos 
(veja Requisito do Critério 1.3.12).

4.8.0.09 VGold 2.3.7 3Nenhum 
apoio foi 
dado.

O 
comerciant
e e a 
OMAPE 
trabalham 
juntos 
neste tópico 
OU foi 
oferecido 
apoio mas 
ainda não 
houve 
retorno da 
OMAPE.
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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 (Algodão em caroço) (Não aplicável a fiadores 
que operam somente sob o modelo IFCJ) 
Você e todas as suas entidades adicionais e / 
ou subcontratados têm um Indicador Social 
válido que demonstra seus esforços para 
cumprir as Convenções da OIT, conforme 
definido no Critério de Plantas para Fibras.

4.8.0.10 CFibre Crops 
2.4.1, 2.4.2

0Nenhum 
indicador 
social está 
disponível.

Indicador 
social não 
está mais 
disponível.

Indicador 
social 
válido 
disponível.

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).

4.8.0.11 CInterpretação 
para 4.8.1, 
Coffee 4.1.3

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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Tipo de 
Critério

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

Comerciante (Importador) (Frutas frescas) Não há 
indicações de que você usa regularmente a 
prática de quebra nas vendas para fornecer a 
um parceiro comercial de Comércio Justo ou 
não-Comércio Justo com frutas rotuladas 
como Comércio Justo que foram compradas 
sob condições não-Comércio Justo.

4.8.0.12 CFresh fruit 
4.5.12 (SPO) 
& Fresh fruit 
5.5.12 (HL)

0Esta prática 
é comum.

Há casos 
isolados 
dessa 
prática.

Não há 
exemplos 
identificado
s desta 
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°

Pagante de 
Preço, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Cacau) (Costa do Marfim, Gana) (Aplicável 
somente se comprar e vender grãos de cacau) 
Se você cobrar do seu cliente o diferencial 
mínimo de preço Fairtrade aplicável para a 
respectiva estação do cacau, você demonstrou 
ter comprado grãos de cacau da organização 
de produtores em o mesmo diferencial 
mínimo de preço Fairtrade.

4.8.0.14 CStandard 
Interpretation 
for 4.8.1

0Nenhuma 
evidência 
disponível 
para 
vincular o 
diferencial 
de preço 
mínimo de 
Comércio 
Justo 
cobrado 
aos clientes 
pelo 
diferencial 
de preço 
mínimo de 
Comércio 
Justo pago 
à 
organização 
de 
produtores.

Provas 
disponíveis 
para 
vincular o 
diferencial 
de preço 
mínimo de 
Comércio 
Justo 
cobrado 
aos clientes 
pelo 
diferencial 
de preço 
mínimo de 
Comércio 
Justo pago 
à 
organização 
de 
produtores

Você tem 
uma 
Política de 
precificação 
transparent
e com seus 
clientes que 
detalha 
quando os 
grãos de 
cacau 
foram 
comprados 
das 
organizaçõe
s de 
produtores 
(por 
exemplo, 
volumes 
totais 
comprados 
por 
temporada 
de cacau 
com o 
diferencial 
mínimo de 
preço 
Fairtrade 
aplicável 
para cada 
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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°

estação do 
cacau) e 
como isso 
afeta os 
preços do 
cacau feijão 
sendo 
cobrado 
durante um 
determinad
o período 
de tempo.
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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 (Cacau) (Aplicável somente se você comprar 
grãos de cacau da Costa do Marfim ou Gana, 
através de seu fornecedor) Se você cobrar do 
seu cliente o diferencial mínimo de preço 
Fairtrade aplicável à respectiva estação do 
cacau, você demonstra ter comprado grãos de 
cacau de seu fornecedor em o mesmo 
diferencial mínimo de preço Fairtrade.

4.8.0.15 C4.8.1 0Nenhuma 
evidência 
disponível 
para 
vincular o 
diferencial 
de preço 
mínimo de 
Comércio 
Justo 
cobrado 
aos clientes 
pelo 
diferencial 
de preço 
mínimo de 
Comércio 
Justo pago 
ao 
fornecedor

Provas 
disponíveis 
para 
vincular o 
diferencial 
de preço 
mínimo de 
Comércio 
Justo 
cobrado 
aos clientes 
pelo 
diferencial 
de preço 
mínimo de 
Comércio 
Justo pago 
ao 
fornecedor

Você tem 
uma 
Política de 
precificação 
transparent
e com seus 
clientes que 
detalha 
quando os 
grãos de 
cacau 
foram 
comprados 
dos 
fornecedore
s (por 
exemplo, 
volumes 
totais 
comprados 
por 
temporada 
de cacau 
com o 
diferencial 
mínimo de 
preço 
Fairtrade 
aplicável 
para cada 
estação do 
cacau) e 

Página227 de 232

www.flocert.net



NSF Checklist TC 8.30 PT-PT 27 Jan 2023

Tipo de 
Critério

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

como isso 
afeta os 
preços dos 
grãos de 
cacau ou 
produtos de 
cacau 
semi-acaba
dos sendo 
cobrado 
durante um 
determinad
o período 
de tempo.

Comerciante (Cacau) (Aplicável apenas se comprar grãos 
de cacau da Costa do Marfim ou do Gana, 
através do seu fornecedor) Não pressiona o 
seu fornecedor, recusando-se a pagar o 
diferencial de preço mínimo Fairtrade aplicável 
para a respectiva estação do cacau.

4.8.0.16 C4.8.1 0Provas 
disponíveis 
de que o 
cliente se 
recusou a 
pagar o 
diferencial 
mínimo de 
preço 
Fairtrade 
aplicável 
para a 
respectiva 
estação do 
cacau

Nenhuma 
evidência 
disponível 
de que o 
cliente se 
recusou a 
pagar o 
diferencial 
mínimo de 
preço 
Fairtrade 
aplicável 
para a 
respectiva 
temporada 
de cacau
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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°

Pagante de 
Preço, Pagante 
de Prémio, 
Portador de 
Preço, 
Portador de 
Prémio, 
Comerciante

(Pagador, intermediador) (Café) Você não 
compra produtos certificados Fairtrade de uma 
organização de produtores com a condição de 
que a organização de produtores venda uma 
quantidade de produto não certificado com 
desconto.

4.8.0.17 CCoffee 4.6.1 0Existem 
compras de 
produtos 
certificados 
Fairtrade de 
uma 
organização 
de 
produtores 
com a 
condição de 
que a 
organização 
de 
produtores 
venda uma 
quantidade 
de produto 
não 
certificado 
com 
desconto.

Nenhuma 
compra de 
produtos 
certificados 
Fairtrade de 
uma 
organização 
de 
produtores 
com a 
condição de 
que a 
organização 
de 
produtores 
venda uma 
quantidade 
de produtos 
não 
certificados 
com 
desconto.

Auditoria de Seguimento5

Informação sobre auditoria de seguimento - 
genérica

5.1
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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 Como resultado das decisões de avaliação de 
não conformidades e medidas corretivas da 
última Auditoria Fairtrade, uma Auditoria de 
seguimento é conduzida para verificar a 
implantação das medidas corretivas 
(evidências objetivas) no local. 
O número de ordem de auditoria (OA-xxxxx) da 
auditoria original Fairtrade está anotado no 
campo de texto de NC para referência.

5.1.0.01 FFollow up 
audit

0Sim. O 
número da 
Auditoria 
Fairtrade 
original é:

Comerciante Todas as evidências objetivas (EOs) (a serem 
verificadas durante a Auditoria de 
acompanhamento) foram revisadas. 
Caso contrário marque as NCs em falta no 
arquivo Excel de acompanhamento e anote a 
razão na guia de início da ordem de auditoria 
Ecert, campo: "desvio de procedimento de 
auditoria / TRs"

5.1.0.02 FFollow up 
audit

0Não Sim

Status de MC/EO - resultado da auditoria de 
seguimento

5.2
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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 Todas as medidas corretivas (MCs) foram 
implementadas com sucesso / o status todas 
as evidências objetivas (EOs) é "realizado" 
(clique N/A para não aplicável).

5.2.0.01 FFollow up 
audit

0Não. 
Nenhuma 
das 
medidas 
corretivas 
(MCs) 
foram 
implementa
das / o 
status de 
todos as 
evidências 
objetivas 
(EOs) 
solicitadas 
é "Não 
cumpridas".

Não. 
Apenas 
algumas 
das 
medidas 
corretivas 
(MCs) 
foram 
implementa
das ou as 
MCs foram 
apenas 
parcialment
e 
implantada
s.

Sim. Todas 
as medidas 
corretivas 
(MCs) 
foram 
implementa
das com 
sucesso / o 
status de 
todas as 
evidências 
objetivas 
(EOs) 
solicitadas 
é 
"cumpridas"
.

Comerciante A lista de Excel de todas as medidas corretivas 
(MCs) / evidências objetivas (EOs) a ser 
verificada durante a auditoria de seguimento 
está anexada à ordem de auditoria Ecert. Isso 
inclui o resultado individual para cada EO 
conforme avaliação durante a Auditoria de 
seguimento e foi explicado ao cliente durante a 
reunião de encerramento. 
(Se "Não" descreva a razão / explicação no 
campo do texto de NC)

5.2.0.02 FFollow up 
audit

0Não, 
porque...

Sim

Comerciante (Aplicável caso a auditoria de 
acompanhamento seja uma consequência de 
uma decisão de suspensão) As regras de 
suspensão são cumpridas pelo cliente.

5.2.0.03 FFollow up 
audit

0Não Sim

Razão para auditoria de seguimento5.3
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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 Razão para auditoria de seguimento.5.3.0.01 FFollow up 
audit

0A razão 
para a 
auditoria de 
acompanha
mento foi 
uma NC 
maior.

A razão 
para a 
auditoria de 
acompanha
mento foi 
um alto 
número de 
NCs

A razão 
para a 
auditoria de 
acompanha
mento 
deve-se a 
outra razão: 
descreva a 
razão no 
texto de NC.

Auditoria Combinada6

Comerciante A auditoria Fairtrade foi uma auditoria 
combinada com escopo de outras 
certificações/verificações, por exemplo, 
auditorias de ONFs. (Se sim, por favor 
descreva o escopo no campo de comentários).

6.0.0.01 0Sim
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