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Critério do Comércio Justo para Frutas Frescas de Organizações de Pequenos Produtores (OPP), 
Organizações de Trabalhadores Contratados (TC) e Comerciantes 
 

O Critério do Comércio Justo para Frutas Frescas de OPP, TC e comerciantes são o resultado de uma revisão realizada entre fevereiro de 
2017 e março de 2018. 

Os Critérios de Comércio Justo  revisados para Frutas Frescas foram aprovados pelo Comitê de Critérios em novembro de 2017. 

Este documento identifica as principais alterações feitas nos Critérios e inclui uma tabela que descreve com mais detalhes a extensão das 
mudanças feitas, conforme a estrutura dos critérios revisados. 

Este documento não descreve o conteúdo das alterações detalhadamente. Ele não substitui um estudo detalhado dos critérios revisados e não 
faz parte do critério. 

 

Mudanças chave: 

 Revisão completa do critério, alinhamento com o Critério de Comércio Justo para Comerciantes. 

 Definição revista do nível EXW 

 Condições de pagamento revisadas para o nível EXW e FOB 

 Introdução de um requisito sobre a flexibilidade de pagamento 

 Esclarecimento do requisito de pré-financiamento 

 Mudanças nos planos de fornecimento para o contrato 
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 Simplificação e esclarecimento do requisito do contrato 

 Introdução do requisito de retrocertificação 

 Demanda de informações sobre as quebras nas vendas 

 Refinamento do requisito de reclamações de qualidade 

 Extensão de quebras nas vendas, reclamações de qualidade, rastreabilidade, limite máximo para os membros de OPP e relatório do 

Prêmio de bananas para todas as outras frutas 

 Introdução da exigência de salários mínimos no Critério para Fruta Fresca de TC 

 Limitação do tamanho da terra no Brasil (regra do Brasil) para plantações de TC somente para laranjas 

 Adição da seção de definição, simplificação de redação, reorganização de requisitos, eliminação de redundâncias, orientação adicionada 

ou aprimorada, novo design do critério. 

 

Visão geral do Critério Fairtrade de Frutas Frescas revisado: 

Esta tabela mostra as alterações mais importantes, e especifica se são modificações, extensões para todas as frutas, exclusões ou novas 
adições. 

 

Seção do critério revisada 
Tipo de 
mudança 

Critério Revisado 2018 

Critério de Fruta 
Fresca para OPP 

Critério de Fruta 
Fresca para TC 

  

Introdução Modificado 
Adicionada clareza sobre como usar o critério. Inclusão da descrição do produto nesta 
seção. Adicionada descrição de capítulos, estrutura, requisitos e escopo. Modificação da 
data de aplicação de acordo com as novas alterações. Seção adicionada sobre definições. 

Intenção e escopo Modificado 
Modificado em todas as seções para alinhar com o novo leiaute, o Critério do Comércio 
Justo para comerciantes e o Critério para Trabalho Contratado. 

1.Requisitos gerais 
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Seção do critério revisada 
Tipo de 
mudança 

Critério Revisado 2018 

Critério de Fruta 
Fresca para OPP 

Critério de Fruta 
Fresca para TC 

  

OPP 1.1.1 sobre o 
tamanho da terra 

 
Estendido a 
todas as frutas 

Requisito existente para bananas que limita a terra onde os membros individuais cultivam 
as bananas a 30 ha, estendido para todas as frutas 

 

TC 1.1.1 Restrição 
de tamanho de 
terra para 
empresas de 
laranja no Brasil  

Modificado 
“Regra do Brasil” que limita o tamanho da terra das plantações TC no Brasil a 4 módulos 
fiscais, aplicada apenas aos produtores de laranja 

2.Comércio  5. Comércio 

2.1.1 Sistema de 
rastreabilidade 

5.1.1 Sistema de 
rastreabilidade Estendido para 

todas as frutas 

Requisito existente para bananas que requer a indicação do local de embalagem, data de 
embalagem (e identificação de membros individuais para OPP), estendido para todas as 
frutas frescas para exportação 

  

 3. Condições de trabalho 

 
3.1.1 Salários 
básicos 

Novo 
As empresas devem garantir que os salários básicos pagos não estejam abaixo da linha 
de pobreza global de 1,90 dólar/dia da Paridade de Poder de Compra (PPC) definida pelo 
Banco Mundial. 

4. Negócios e 
Desenvolvimento 

5. Comércio 

Contratos de Comércio Justo para os 
pagadores  

Modificado Esclarecimento, simplificação e alinhamento com o Critério de Comércio Justo para 
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Seção do critério revisada 
Tipo de 
mudança 

Critério Revisado 2018 

Critério de Fruta 
Fresca para OPP 

Critério de Fruta 
Fresca para TC 

  

4.1.1 5.2.1 
Comerciante 

Pagamento no nível EXW e FOB 

Modificado Esclarecimento dos níveis de preço na orientação 

4.2.1 5.4.1 

Responsabilidade de pagamento de 
produtos para processamento 

Novo 

Novo requisito para esclarecer a responsabilidade pelo pagamento em caso de frutas para 

processamento. Esclarecimento que o Prêmio não pode ser calculado sobre o produto 

processado com uma taxa de conversão, mas deve ser pago sobre a fruta entregue 
4.2.3 5.4.3 

Papel como pagador e intermediador 

Novo 
Novo requisito para esclarecer que o importador é o pagador de Comércio Justo nas 
cadeias de fornecimento nas quais as laranjas para suco são processadas em suco de 
laranja 4.2.5 5.4.5 

Precificação no caso de laranjas para 
suco 

Novo 
Esclarecimento de que nenhuma dedução adicional pode ser feita do preço EXW para 
laranjas para suco, que é uma porcentagem do preço FOB 

4.2.7 5.4.7 

4.2.9 Pagamento 
aos membros 

 Novo 
Novo requisito para garantir que o pagamento pelo Comércio Justo seja transferido para o 
membro. 

Relatório Prêmio  

Modificado Relatório do Prêmio já está em vigor para as bananas estendido a todas as frutas 

4.2.10 2.1.1 
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Seção do critério revisada 
Tipo de 
mudança 

Critério Revisado 2018 

Critério de Fruta 
Fresca para OPP 

Critério de Fruta 
Fresca para TC 

  

Condições de pagamento no nível ex 
works 

Modificado 
Condições de pagamento harmonizados para todas as frutas (exceto uvas para vinho) e 
adaptados à realidade do negócio enquanto, ao mesmo tempo, garante a segurança 
financeira para os produtores 

4.3.1 5.4.9 

Condições de pagamento no nível FOB 

Modificado 
Condições de pagamento harmonizadas para todas as frutas (exceto uvas para vinho) e 
adaptadas à realidade do negócio enquanto, ao mesmo tempo, garante a segurança 
financeira aos produtores 4.3.2 5.4.10 

Flexibilidade de pagamento 

Novo 
Novo requisito para possibilitar que os pagamentos sejam feitos em uma única soma, a fim 
de economizar nos custos de transação 

4.3.3 5.4.11 

Pagamento pontual de Prêmio para 
uvas para vinho 

Modificado 
Condições de pagamento para o pagamento do Prêmio de Comércio Justo para uvas para 
vinho prorrogado para 60 dias, levando em conta a realidade do negócio 

4.3.5 5.4.13 

Pré-financiamento de contratos de 
Comércio Justo 

Modificado 
Esclarecimento que o pré-financiamento não é necessário para frutas frescas (exceto uvas 
para vinho) 

4.4.1 5.3.1 

 5.5 Riscos compartilhados 
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Seção do critério revisada 
Tipo de 
mudança 

Critério Revisado 2018 

Critério de Fruta 
Fresca para OPP 

Critério de Fruta 
Fresca para TC 

  

Informação a ser incluída em uma 
reclamação de qualidade 

Modificado 

Texto esclarecido, eliminado o código de paletes  

Orientação esclarecida: referência ao ônus da prova e reclamações de qualidade emitidos 
após a inclusão dos prazos indicados e esclarecido que deve ser possível rastrear os 
problemas de qualidade até os produtores 

O ônus da prova significa que, se necessário e em caso de litígio, a parte que emite uma 
reclamação de qualidade deve fornecer provas para comprovar que a reclamação é 
justificada. 

4.5.1 5.5.1 

Reclamações de qualidade dos 
importadores 

Esclarecido 

Esclarecido que são 2 dias úteis após a “liberação” da fruta 

“Após a liberação” refere-se à liberação do embarque pelas autoridades, levando em conta 
o tempo para possíveis varreduras de segurança e outras operações necessárias no porto 
de destino. Isso significa que o período de tempo para as condições de pagamento só 
começa quando o embarque está à disposição do importador. 

4.5.2 5.5.2 

Reclamações de qualidade de outros 
comerciantes 

Novo 
Outros comerciantes certificados após o importador podem reclamar de problemas de 
qualidade no prazo de 2 dias úteis, mas não mais tarde do que 30 dias após a chegada da 
fruta no porto de destino. 

4.5.4 5.5.4 

Transferência de reclamações de 
qualidade 

Modificado 
Esclarecimento de redação e cronograma mais longo: Os comerciantes que recebem uma 
reclamação de qualidade de outro comerciante têm 36 horas para passá-la adiante, a 
menos que eles assumam a responsabilidade pela reclamação. 

4.5.5 5.5.5 

Custos de cobrança de reclamações de 
qualidade  

Modificado 
Esclarecido quais custos de reclamações de qualidade podem ser cobrados de volta aos 
produtores 
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Seção do critério revisada 
Tipo de 
mudança 

Critério Revisado 2018 

Critério de Fruta 
Fresca para OPP 

Critério de Fruta 
Fresca para TC 

  

4.5.6 5.5.6 

Compartilhamento de riscos devido às 
quebras nas vendas 

Estendido a 
todas as frutas 
frescas 

Requisito existente para as bananas, que permite vender 10% da fruta que foi 
originalmente comprada como Fairtrade sob condições não-Fairtrade, estendido a todas as 
frutas frescas 

4.5.10 5.5.10 

Desclassificação das frutas de 
Comércio Justo em caso de quebra nas 
vendas e reclamações de qualidade 

Estendido a 
todas as frutas 
frescas 

Regras existentes para bananas para desclassificar as frutas de Comércio Justo, 
estendidas a todas as frutas frescas 

4.5.11 5.5.11 

Negociação com integridade em 
quebras nas vendas 

Novo 
Requisito reativo para garantir que não ocorra o uso indevido da regra de quebras nas 
vendas 

4.5.12 5.5.12 

Informação aos operadores sobre as 
vendas de Comércio Justo 
desclassificadas Novo 

Novo requisito para garantir que todos os operadores da cadeia de fornecimento, 
especialmente os produtores, sejam informados sobre a aplicação do requisito de quebra 
nas vendas. Os compradores têm que obter as confirmações trimestrais/anuais dos 
produtores sobre todas as quebras nas transações de vendas. 

4.5.13 5.5.13 

Informação ao organismo de 
certificação sobre vendas de Comércio 
Justo desclassificadas 

Novo 
Novo requisito para assegurar que o organismo de certificação seja informado sobre todas 
as quebras nas transações de vendas 
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Seção do critério revisada 
Tipo de 
mudança 

Critério Revisado 2018 

Critério de Fruta 
Fresca para OPP 

Critério de Fruta 
Fresca para TC 

  

4.5.14 5.5.14 

Retrocertificação  

Novo Introdução da possibilidade de retrocertificar (fruta não rotulada) 

4.5.15 5.5.15 

Informação aos produtores sobre a 
retrocertificação 

Novo 
Requisito para passar informações sobre as transações retrocertificadas ao longo da 
cadeia de fornecimento, especialmente para produtores 

4.5.16 5.5.16 

Informação ao organismo de 
certificação sobre a retrocertificação 

Novo 
Requisito para informar o organismo de certificação sobre todas as transações 
retrocertificadas  

4.5.17 5.5.17 

 


