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Critério de Comércio Justo Fairtrade para Organizações de Pequenos Produtores 
  
O Critério de Comércio Justo Fairtrade para Organizações de Pequenos Produtores revisado é o resultado de uma revisão realizada entre o 

período de abril de 2017 e novembro de 2018. 

 

O Comitê de Critérios aprovou o Critério de Comércio Justos Fairtrade para Organizações de Pequenos Produtores revisado em novembro de 

2018 

Este documento identifica as principais mudanças que se realizaram no Critério e inclui uma tabela que descreve mais detalhadamente o 
alcance dessas mudanças, de acordo com a estrutura do Critério revisado. 

Este documento não descreve o conteúdo das alterações detalhadamente, portanto, não substitui uma análise aprofundada do Critério 
revisado e também não constitui parte do Critério. 

 

Alterações importantes: 

 Revisão completa do Critério, mudança no nome do Critério (versão em inglês), em conformidade com o Critério de Comércio 
Justo Fairtrade para Trabalho Contratado e com o Critério de Comércio Justo Fairtrade para Comerciantes. 

 Novos requisitos sobre a decisão de unir-se ao Comércio Justo Fairtrade, conformidade com as leis nacionais, comercializar com 
integridade, cumprir os contratos, Sistema de gestão interna para as organizações de 1° grau com mais de 100 membros, direitos 
sobre a terra e a água, adaptação à mudança climática, gestão dos recursos hídricos, proteção das florestas e da vegetação, 
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trabalho forçado, água potável para os trabalhadores, prestar contas sobre o uso do Prêmio de Comércio Justo Fairtrade e maior 
controle sobre o uso do Prêmio, comitê de vigilância, política de gênero e critérios de entradas para as novas organizações.  

 Definição revisada de Organização de pequenos produtores e ênfase na agricultura familiar, fortalecimento das práticas de 
gestão, maior número de trabalhadores abrangidos por vários requisitos sobre condições de trabalho, maior proteção dos 
recursos naturais e saúde dos trabalhadores, melhor planejamento do Prêmio de Comércio Justo Fairtrade e maior controle do 
sobre o Prêmio. 

 Adição da seção de definições, reformulações da intenção e do escopo de algumas seções, simplificação da redação, 
reformulação dos requisitos de voz passiva a voz ativa, reorganização dos requisitos e mudanças na numeração dos requisitos, 
eliminação de redundâncias, mais e melhores orientações, novo desenho do Critério. 

Resumo do Critério de Comércio Justo Fairtrade para Organizações de pequenos produtores revisado: 

O Critério de Comércio Justo Fairtrade para Organizações de pequenos produtores revisado aplica-se desde 1° de julho de 2019. Esta versão 
substitui todas as versões anteriores e inclui requisitos novos e modificados. A seguinte tabela mostra as alterações mais importantes. As 
seções ou os novos requisitos estão identificados como “NOVO”, as mudanças nos requisitos existentes ou nas orientações estão identificadas 
como “MODIFICADO”, da mesma forma, as eliminações também estão indicadas. 

As organizações que iniciem sua certificação depois de 1° de julho de 2019 deverão cumprir os requisitos aplicados. 

As organizações certificadas antes 1° de julho de 2019 deverão cumprir todos os requisitos que lhes aplicam de acordo com seu ciclo regular 
de certificação. No entanto, haverá diferentes períodos de transição para cumpri-los. Se no requisito não estiver mencionado uma data 
específica, significa que o requisito se aplica a partir de 1° de julho de 2019 

Seção do 
Critério revisado 

Alteração Critério revisado 2019 Comentários 

Introdução MODIFICADO - Mudança no nome (versão em inglês). 
- Vínculo com a Teoria da mudança do Comércio Justo 

Fairtrade e diagrama, adição da conexão dos Critérios, 
como intervenção, com os resultados, impactos e visão 
do Comércio Justo Fairtrade. 

- Referência à legislação nacional eliminada porque 
agora é um requisito do Critério. 

- Adição da seção de definições. 
- Eliminação do registro de alterações prévias. 

No título da versão em inglês, o termo “pequenos” foi substituído pelo 
termo de “pequena escala” para esclarecer que se refere às dimensões da 
terra. O título das versões do Critério em espanhol e francês não muda. 
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1. Requisitos gerais 

 MODIFICADO Intenção e escopo em conformidade com os requisitos 
adicionados a esta seção.  

 

 

Certificação MODIFICADO Modificação da orientação do requisito sobre a pessoa 
de contato para a certificação (1.1.2, Básico, Ano 0). 

Exemplos de mudanças que são importantes, foi adicionado que se 
designe uma pessoa de contato para todos os assuntos relacionados com 
a certificação. 

NOVO Requisito para novas organizações adicionadas: 
organização estabelecida (1.1.3, Básico, Ano 0). 

Garantir que as organizações que se unem ao Comércio Justo Fairtrade 
sejam viáveis e tenham probabilidades de serem beneficiadas com o 
Comércio Justo Fairtrade. 

Não se aplica para as organizações certificadas antes de 1° de julho de 
2019. 

NOVO Requisito para novas organizações adicionadas: 
potencial de mercado (1.1.4, Básico, Ano 0). 

NOVO 
Requisito para novas organizações adicionadas:  
decisão democrática para formar parte do Comércio 
Justo Fairtrade  (1.1.5, Básico, Ano 0). 

NOVO Adicionado requisito sobre cumprimento com a legislação 
nacional (1.1.6, Básico, Ano 0). 

A versão anterior do Critério, mencionava o cumprimento da lei nacional na 
Introdução. Agora é adicionado como requisito reativo para permitir a 
intervenção do Comércio Justo Fairtrade no caso de violações à legislação 
nacional. Além disso, contribui com clareza para as organizações sobre 
como devem atuar no caso de que o Critério entre em contradição com a 
lei nacional.  

NOVO Adicionado requisito sobre direitos da terra e da água 
(1.1.7, Básico, Ano 0). 

Requisito reativo para garantir que, no caso de conflito, as organizações 
estejam comprometidas em encontrar uma solução. Ênfase especial nas 
organizações novas. O Comércio Justo Fairtrade não atua como mediador 
de disputas, mas pode agir no caso de denúncias fundamentadas. 

NOVO Requisito sobre comercialização com integridade (1.1.8, 
Básico, Ano 0). 

Requisito reativo para sancionar qualquer tipo de prática desonesta. 

Definição de 
organização de 

MODIFICADO O requisito sobre a proporção dos membros, pequenos 
produtores, aumenta de 50% a 66% (2/3). 

Maior ênfase do Critério nos pequenos produtores e na agricultura familiar. 
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pequenos 
produtores 

Definição de pequeno produtor individual enfatiza o 
trabalho familiar. Permitem-se os trabalhadores 
temporários em temporadas altas (1.2.1, Básico, Ano 0). 

A distinção entre produtos menos intensivos e altamente intensivos em 
relação a mão de obra é mantida. Para os produtos altamente intensivos, e 
de acordo com as necessidades, poderão ser desenvolvidos indicadores 
adicionais para aqueles já existentes. 

Para a certificação de produtos de Comércio Justo Fairtrade a definição de 
pequeno produtor prevalece sobre a da legislação nacional. 

As organizações certificadas antes de 1° de julho de 2019 têm que cumprir 
este requisito a partir de 1° de janeiro de 2022. Até lá, aplica-se o requisito 
1.2.1 do Critério de Comércio Justo Fairtrade para OPP, Versão 
01.05.2011_v1.5. 

NOVO Inclusão de limite da extensão da terra cultivada (1.2.2, 
Básico, Ano 0). 

Exclusão das grandes propriedades das organizações de pequenos 
produtores, mas autorização das propriedades de média dimensão com 
um limite máximo de 30 hectares. 

Exceções para as laranjas para suco, suco de laranja e uvas de vinho, são 
possíveis através de uma solicitação individual ao organismo de 
certificação. Para conhecer mais detalhes sobre as condições da exceção, 
veja o Critério de Comércio Justo Fairtrade para Fruta fresca (requisito 
1.1.2). 

As organizações certificadas antes de 1° de julho de 2019 têm que cumprir 
este requisito a partir de 1° de janeiro de 2022.  

MODIFICADO Volume proveniente de pequenos produtores aumenta de 
50% a 66% (1.2.3, Básico, Ano 0). 

Aumento para 66%, de acordo com o requisito 1.2.1 

As organizações certificadas antes de 1° de julho de 2019 têm que cumprir 
este requisito a partir de 1° de janeiro de 2022. Até lá, aplica-se o requisito 
1.2.2 do Critério de Comércio Justo Fairtrade para OPP, Versão 
01.05.2011_v1.5. 

2. Comércio 

 MODIFICADO Intenção e escopo em conformidade com os requisitos 
adicionados a esta seção. 

 

Rastreabilidade MODIFICADO Esclarecimento no requisito sobre registro das vendas de 
Comércio Justo Fairtrade (2.1.5, Básico, Ano 0). 

Referência a “Identificador Fairtrade International” modificado para 
“identificador de certificação (ID)”, já que um Identificador Fairtrade 
International, como tal, não existe. 

https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/20181220_Fresh_Fruit_SPO-EN_v2.1.pdf
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MODIFICADO Esclarecimento na orientação do requisito sobre 
rastreabilidade na etapa de processamento (2.1.8, 
Básico, Ano 0). 

Uma referência à rastreabilidade física voluntária foi agregada. 

Contratos MODIFICADO Reorganização do requisito sobre contratos de compra 
vinculantes (2.3.1, Básico, Ano 0). 

Requisito transferido para o início da seção e eliminação da menção sobre 
o que o contrato deve incluir, mas referência ao requisito pertinente do 
Critério para Comerciantes, que é mais completo. 

ELIMINADO Foi eliminada a referência ao cumprimento dos contratos 
no caso de que sejam publicados novos preços. 

Incluído no próximo requisito (veja 2.3.4). 

NOVO Agregado requisito sobre cumprimento dos contratos 
(2.3.4, Básico, Ano 0). 

Alinhar com o Critério para Comerciantes e os critérios de cumprimento 
existentes. Inclui referência à publicação de novos preços. 

Utilização dos 
selos da marca 
Comércio Justo 
FAIRTRADE 

MODIFICADO O título “Uso da Marca registrada Fairtrade” fui 
substituído por “Uso das Marcas FAIRTRADE” 

Modificação do título. 

MODIFICADO A orientação do requisito sobre aprovação para o uso do 
material gráfico foi complementado (2.4.1, Básico, Ano 
0). 

Foram adicionados exemplos de quando é necessário a aprovação do uso 
do material gráfico. 

3. Produção 

 
MODIFICADO Intenção e escopo em conformidade com as mudanças 

nos capítulos e requisitos. 
Na seção destaca-se a importância sobre as práticas de gestão. 

Gestão das 
práticas de 
produção 

MODIFICADO Intenção e escopo em conformidade com as mudanças 
nos requisitos. 

 

MODIFICADO 

 

Adição de uma referência à lista de membros na 
orientação do requisito sobre a informação aos membros 
sobre o Critério (3.1.1, Básico, Ano 0). 

Sugestão para os produtores na orientação de uma melhor prática sobre a 
utilização da lista de membros para avaliar suas práticas, com 
esclarecimentos sobre como os requisitos 3.1.1, 3.1.2 e 4.2.2 estão 
relacionados entre si.  
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MODIFICADO Adição de uma referência ao uso da ferramenta de 
avaliação sobre a propriedade em relação aos riscos de 
incumprimento (3.1.2, Básico, Ano 1). 

Sugestão de uma melhor prática sobre como as avaliações da propriedade 
podem servir como ferramenta para identificar os riscos de incumprimento 
do Critério por parte dos membros com o objetivo de promover a coleta de 
dados de maneira simples, sólida e de qualidade. 

O documento de orientação contribuirá com exemplos de ferramentas para 
avaliar as propriedades.  

MODIFICADO 

 

Requisito sobre a atualização das avaliações do risco de 
incumprimento a cada três anos muda de Des para 
Básico (3.1.3, Básico, Ano 3). 

Para fortalecer a implementação periódica da avaliação do cumprimento 
dos membros antes da implementação do sistema de gestão interna, isto 
é, supervisar com poucos recursos o cumprimento dos membros.  

As organizações certificadas antes de 1° de julho de 2019 têm que cumprir 
este requisito a partir de 1° de abril de 2021. Até lá, aplica-se o requisito 
3.1.3 do Critério de Comércio Justo Fairtrade para OPP, Versão 
01.05.2011_v1.5. 

MODIFICADO Procedimento para monitoramento e avaliação do 
resultado dos membros muda de Des para Básico (3.1.4, 
Básico, Ano 3). 

Para fortalecer a capacidade organizacional e empresarial das 
organizações, de acordo com um enfoque gradual para um sistema de 
gestão, sem deixar de reconhecer as práticas existentes nem de crescer 
sobre elas. Se especifica o tipo de conhecimento que espera dos 
membros. 

***As organizações certificadas antes de 1° de julho de 2019 têm que 
cumprir este requisito a partir de 1° de abril de 2021. Até lá, aplica-se o 
requisito 3.1.4 do Critério de Comércio Justo Fairtrade para OPP, Versão 
01.05.2011_v1.5. 

MODIFICADO Requisito sobre a implementação do Sistema de gestão 
interna para as organizações de 2° e 3° graus muda de 
Des para Básico (3.1.5, Básico, Ano 3). 

Para fortalecer a capacidade dos membros para administrar sua 
cooperativa e responder às necessidades de seus membros através de um 
procedimento formal para monitorar e avaliar seu cumprimento. Parte 
desta mudança consiste em substituir o nome de Sistema de controle 
interno (SCI) para Sistema de gestão interna (SGI) e contribuir com clareza 
sobre os principais elementos do sistema. 

As organizações de 2º e 3º graus certificadas antes de 1° de julho de 2019 
têm que cumprir este requisito a partir de 1° de abril de 2021. Até lá, 
aplica-se o requisito 3.1.5 do Critério de Comércio Justo Fairtrade para 
OPP, Versão 01.05.2011_v1.5. 
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NOVO Adicionado o requisito sobre a implementação de um 
Sistema de gestão interna para as OPP de 1° grau com 
mais de 100 membros (3.1.6, Des, Ano 3). 

Construído a partir do requisito 3.1.5 para fortalecer a capacidade dos 
produtores para administrar a organização de 1° grau e responder às 
necessidades dos membros da organização. 

As organizações de 1º grau, com mais de 100 membros, certificadas antes 
de 1° de julho de 2019 têm que cumprir este requisito a partir de 1° de abril 
de 2021. 

3.2. Desenvolvimento ambiental 

Manejo das 
pragas e uso de 
substâncias 
perigosas 

MODIFICADO Os nomes de cada requisito substituem os seguintes 
títulos: 

 “Controle integrado de pragas”  
“Uso adequado e manuseamento de pesticidas e 
outros produtos químicos perigosos”  
“Escolha de pesticidas usados” 

Intenção e escopo em conformidade com as mudanças 
nos capítulos e requisitos. 

Introdução de novos nomes em conformidade com as mudanças nos 
requisitos das três seções.  

Extensão do escopo com o objetivo de animar aos produtores a realizar 
suas práticas de gestão para o resto da propriedade. 

MODIFICADO Requisito sobre consciência sobre os riscos relacionados 
com as substâncias perigosas muda de Des para Básico 
(3.2.6, Básico, Ano 3). 

Para fortalecer as práticas de proteção da saúde dos agricultores e suas 
famílias. 

As organizações certificadas antes de 1° de julho de 2019 têm que cumprir 
este requisito a partir de 1° de abril de 2021. Até lá, aplica-se o requisito 
3.2.6 do Critério de Comércio Justo Fairtrade para OPP, Versão 
01.05.2011_v1.5. 

 

MODIFICADO Armazenamento de substâncias perigosas por parte dos 
membros (3.2.10, Básico, Ano 1). 

Mudança de Ano 3 a Ano 1 para fortalecer as práticas de proteção da 
saúde através do armazenamento adequado dos pesticidas e da redução 
de riscos para aqueles que possam estar expostos a eles. 

As organizações certificadas antes de 1° de julho de 2019 têm que cumprir 
este requisito a partir de 1° de abril de 2021. Até lá, aplica-se o requisito 
3.2.10 do Critério de Comércio Justo Fairtrade para OPP, Versão 
01.05.2011_v1.5. 
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MODIFICADO Requisito sobre a identificação de substâncias perigosas 
(3.2.11, Básico, Ano 1) muda de Des/Ano 3 para 
Básico/Ano 1. 

Para fortalecer as práticas de proteção ambiental e saúde dos agricultores 
e suas famílias através da clareza dos rótulos e das substâncias como um 
elemento imprescindível.  

As organizações certificadas antes de 1° de julho de 2019 têm que cumprir 
este requisito a partir de 1° de abril de 2021. Até lá, aplica-se o requisito 
3.2.11 do Critério de Comércio Justo Fairtrade para OPP, Versão 
01.05.2011_v1.5. 

MODIFICADO Requisito sobre limpeza e armazenamento de 
embalagens para substâncias perigosas muda de Des 
para Básico (3.2.14, Básico, Ano 3). 

 

Para fortalecer as práticas de proteção ambiental e da saúde. 

As organizações certificadas antes de 1° de julho de 2019 têm que cumprir 
este requisito a partir de 1° de abril de 2021. Até lá, aplica-se o requisito 
3.2.14 do Critério de Comércio Justo Fairtrade para OPP, Versão 
01.05.2011_v1.5. 

MODIFICADO Conformidade do escopo do requisito com a intenção e 
escopo da seção sobre o uso da Lista de Materiais 
Perigosos (3.2.16, Básico, Ano 0). 

Agora, ambos (o escopo do requisito e o da seção) referem-se aos cultivos 
de Comércio Justo Fairtrade e às terras onde eles crescem.  

Solo e água MODIFICADO Requisito sobre a identificação de terras em risco de 
erosão muda de Des para Básico (3.2.20, Básico, Ano 3). 

 

Para fortalecer a promoção de práticas que respondam ao desafio que 
representa o uso dos recursos naturais, ou seja, do solo e da água. 

As organizações certificadas antes de 1° de julho de 2019 têm que cumprir 
este requisito a partir de 1° de abril de 2021. Até lá, aplica-se o requisito 
3.2.20 do Critério de Comércio Justo Fairtrade para OPP, Versão 
01.05.2011_v1.5.  

MODIFICADO Modificação do requisito sobre melhorar a fertilidade do 
solo através da implementação de medidas (3.2.23, Des, 
Ano 3). 

Para fazer ênfase na implementação de medidas em vez de relatórios. 

MODIFICADO Requisito sobre identificação das fontes de água muda 
de Des para Básico (3.2.24, Básico, Ano 3). 

Para fortalecer a promoção de práticas que respondam ao desafio que 
representa o uso dos recursos naturais, ou seja, do solo e da água. 

As organizações certificadas antes de 1° de julho de 2019 têm que cumprir 
este requisito a partir de 1° de abril de 2021. Até lá, aplica-se o requisito 
3.2.24 do Critério de Comércio Justo Fairtrade para OPP, Versão 
01.05.2011_v1.5. 
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MODIFICADO Adição de capacitação em qualidade da água para 
irrigação e processamento na lista de capacitações sobre 
o uso sustentável da água (3.2.26, Des, Ano 3). 

Fortalecer o requisito existente sobre o uso da água, complementando-o 
com uma capacitação adicional para motivar aos produtores a não apenas 
procurar opções para se manterem resilientes, mas também melhorarem 
suas práticas em relação a qualidade da água disponível. Foi adicionada 
uma melhor prática à orientação: incluir uma avaliação da qualidade da 
água como um dos temas da capacitação sobre a qualidade da água para 
irrigação e processamento. 

Este requisito complementa o novo requisito 3.2.27 (veja abaixo). 

As organizações certificadas antes de 1° de julho de 2019 têm que cumprir 
este requisito a partir de 1° de abril de 2021. Até lá, aplica-se o requisito 
3.2.26 do Critério de Comércio Justo Fairtrade para OPP, Versão 
01.05.2011_v1.5. 

NOVO Adicionado requisito sobre o uso eficiente da água de 
acordo com práticas melhoradas de gestão dos recursos 
hídricos (3.2.27, Des, Ano 3).  

Para fortalecer o enfoque sobre o uso da água sustentável dos recursos 
naturais e motivar aos produtores a procurar opções para se manterem 
resilientes e a seguir práticas melhoradas de gestão de recursos hídricos 
com exemplo de práticas na orientação. 

As organizações certificadas antes de 1° de julho de 2019 têm que cumprir 
este requisito a partir de 1° de abril de 2021.  

Biodiversidade NOVO Adicionado requisito sobre proteção das florestas e 
vegetação (3.2.31, Básico, Ano 0). 

Proibição explícita no nível da organização das atividades que causam 
desmatamento, destruição da vegetação nas áreas protegidas ou em 
outros ecossistemas que armazenam carbono. Este requisito torna mais 
explícita a referência ao desmatamento do requisito existente 3.2.30. 

NOVO Adicionado requisito sobre a prevenção do 
desmatamento através de um procedimento estabelecido 
no nível da organização (3.2.32, Básico, Ano 1). 

 

Este requisito complementa o requisito 3.2.31. 

As organizações certificadas antes de 1° de julho de 2019 têm que cumprir 
este requisito a partir de 1° de abril de 2021. 

MODIFICADO Modificação do requisito sobre melhoras da 
biodiversidade (3.2.33, Des, Ano 6). 

Para substituir “informar” por realizar as atividades, o que não implica em 
mudanças na sua implementação na prática.  

Mudança 
climática 

NOVO O título substitui o antigo “Energia e emissões de gases 
de efeito de estufa (GEE)” 

Novo nome em conformidade com as mudanças nos requisitos desta 
seção. 
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NOVO Adicionado requisito sobre medidas de adaptação à 
mudança climática (3.2.42, Des, Ano 3). 

Para promover a resiliência dos produtores diante da mudança climática 
através de práticas de adaptação que podem ser implementadas de 
acordo com práticas de produção específicas da região, assim como as 
capacidades humanas e financeiras da organização. 

As organizações certificadas antes de 1° de julho de 2019 têm que cumprir 
este requisito a partir de 1° de abril de 2021. 

MODIFICADO Modificação do requisito sobre emissão de gases de 
efeito estufa e sequestro de carbono (3.2.44, Des, Ano 
6). 

Para substituir “informar” por realizar as atividades, o que não implica em 
mudanças na implementação do requisito na prática.  

3.3. Condições de trabalho 

Livres de 
discriminação 

MODIFICADO Reforço da orientação do requisito (3.3.4, Básico, Ano 0). Adicionou-se “violência de gênero” e outras formas de assédio foram 
incluídos no título.  

Livres de 
trabalho forçado 
e obrigatório 

MODIFICADO Modificação da orientação para o requisito sobre trabalho 
forçado (3.3.5, Básico, Ano 0). 

A orientação inclui os indicadores da OIT sobre trabalho forçado para 
ajudar as organizações a avaliar se estão em risco de trabalho forçado. 

NOVO Adicionado requisito sobre remediação em caso de 
trabalho forçado identificado (3.3.6, Básico, Ano 1). 

Garantir que os procedimentos corretos estão ativos, caso haja identificado 
o trabalho forçado como risco. 

As organizações certificadas antes de 1° de julho de 2019 têm que cumprir 
este requisito a partir de 1° de abril de 2021. 

Liberdade de 
associação e 
negociação 
coletiva 

MODIFICADO Intenção e escopo: o número de trabalhadores cobertos 
pela seção de desenvolvimento do Critério diminuiu de 
20 para 10 trabalhadores que trabalham 30 horas por 
semana e que estão presentes por um mês ou mais, 
durante um ano. 

O número significativo de trabalhadores era anteriormente definido pelo 

organismo de certificação. Esta modificação garantirá que um maior 

número de trabalhadores das organizações de pequenos produtores sejam 

cobertos pelos requisitos do Critério. 

Condições de 
emprego 

MODIFICADO Intenção e escopo: o número de trabalhadores cobertos 
por esta seção do Critério diminuiu de 20 para 10 
trabalhadores que trabalham 30 horas por semana e que 
estão presentes por um mês ou mais, durante um ano. 

O número significativo de trabalhadores era anteriormente definido pelo 

organismo de certificação. Esta modificação garantirá que um maior 

número de trabalhadores das organizações de pequenos produtores sejam 

cobertos pelos requisitos do Critério. 
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MODIFICADO Requisito sobre contratos de trabalho para os 
trabalhadores muda de Des/Ano 3 para Básico/Ano 1 
(3.3.22, Básico, Ano 1). 

 

Para fortalecer e para promover o trabalho digno e reduzir o risco de 
práticas de exploração. Também se fusionou este requisito com o requisito 
que exige que se dê cópia dos contratos aos trabalhadores permanentes. 

As organizações certificadas antes de 1° de julho de 2019 têm que cumprir 
este requisito a partir de 1° de abril de 2021. Até lá, aplicam-se os 
requisitos 3.3.21 e 3.3.22 do Critério de Comércio Justo Fairtrade para 
OPP, Versão 01.05.2011_v1.5. 

Saúde e 
segurança no 
trabalho 

MODIFICADO Intenção e escopo: o número de trabalhadores cobertos 
por esta seção do Critério diminuiu de 20 para 10 
trabalhadores que trabalham 30 horas por semana e que 
estão presentes por um mês ou mais, durante um ano, 
com exceção do requisito 3.3.27 que se aplica a todos os 
trabalhadores. 

O número significativo de trabalhadores era anteriormente definido pelo 

organismo de certificação. Esta modificação garantirá que um maior 

número de trabalhadores das organizações de pequenos produtores sejam 

cobertos pelos requisitos do Critério.  

NOVO Adicionado requisito sobre acesso à água potável para 
todos os trabalhadores (3.3.27, Básico, Ano 0). 

Garantir que os trabalhadores de campo tenham acesso à água potável 
limpa. 

As organizações certificadas antes de 1° de julho de 2019 têm que cumprir 
este requisito a partir de 1° de abril de 2021. Até lá, aplica-se o requisito 
3.3.31 do Critério de Comércio Justo Fairtrade para OPP, Versão 
01.05.2011_v1.5. 

MODIFICADO Reorganização do requisito sobre restrições no 
desempenho do trabalho perigoso (3.3.29, Básico, Ano 
0). 

O requisito se fusionou com o requisito sobre as tarefas alternativas para 
simplificar e estar alinhado com outros Critérios. 

MODIFICADO Alinhamento do requisito sobre acesso as instalações 
sanitárias e para lavagem das mãos e chuveiros limpos 
com o requisito 3.3.27 (3.3.31, Básico, Ano 0). 

Proporcionar água limpa para os trabalhadores foi eliminado deste 
requisito porque agora é um novo requisito (3.3.27) sobre água potável 
para todos os trabalhadores. 

4. Negócios e desenvolvimento 

Desenvolviment
o potencial 

NOVO Intenção e escopo: os requisitos de 4.1.2 a 4.1.15 
somente se aplicam caso a organização tenha vendido 
em termos de Comércio Justo Fairtrade e tenha recebido 
o Prêmio de Comércio Justo Fairtrade. 

Garantir que somente as OPP que tenham vendido em termos de 
Comércio Justo Fairtrade e tenham recebido o Prêmio Comércio Justo 
Fairtrade sejam auditadas de acordo a este requisito. 
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MODIFICADO Requisito sobre a identificação de necessidades muda de 
Des/Ano 6 para Básico/Ano 1 (4.1.1, Básico, Ano 1). 

Para garantir um planejamento mais abrangente e um processo de 
estabelecimento de prioridades que se realize antes de tomar uma decisão 
sobre como usar o Prêmio.  

As organizações certificadas antes de 1° de julho de 2019 têm que cumprir 
este requisito a partir de 1° de abril de 2021. Até lá, aplica-se o requisito 
4.1.10 do Critério de Comércio Justo Fairtrade para OPP, Versão 
01.05.2011_v1.5. 

MODIFICADO Modificação da orientação sobre o requisito do Plano de 
desenvolvimento de Comércio Justo Fairtrade (4.1.2, 
Básico, Ano 1). 

Orientação relacionada com o requisito sobre identificação de 
necessidades (4.1.1). 

MODIFICADO Reorganização do requisito sobre o Plano de 
desenvolvimento de Comércio Justo Fairtrade para 
organizações de 2° e 3° graus (4.1.3, Básico, Ano 1). 

O requisito previamente estava incluído no requisito 4.1.2. Agora está 
independente para garantir mais clareza e visibilidade.  

MODIFICADO Reforçada a orientação do requisito sobre o Prêmio de 
Comércio Justo Fairtrade (4.1.4, Básico, Ano 1). 

Orientação adicional sobre o uso do Prêmio para conseguir fazer o melhor 
uso do Prêmio de Comércio Justo Fairtrade e maximizar seu impacto.  

NOVO Adicionado requisito sobre a auditoria financeira do 
Prêmio Comércio Justo Fairtrade (4.1.6, Básico, Ano 1). 

Os organizações que recebam um Prêmio superior a 150 000 USD/EUR 
devem contratar uma auditoria financeira independente para garantir o 
controle interno e estar em conformidade com os critério de cumprimento. 

NOVO Adicionado requisito sobre o relatório sobre o uso do 
Prêmio Comércio Justo Fairtrade (4.1.10, Básico, Ano 1). 

O relatório anual sobre o uso do Prêmio deve ser usado como uma 
ferramenta de comunicação para o mercado. 

As organizações certificadas antes de 1° de julho de 2019 têm que cumprir 
este requisito a partir de 1° de abril de 2021. 

NOVO Adicionado requisito sobre o gestão responsável do 
Prêmio de Comércio Justo Fairtrade (4.1.11, Básico, Ano 
1). 

Para ressaltar que o uso inapropriado do Prêmio é inaceitável.  

Democracia, 
participação e 
transparência 

MODIFICADO Intenção e escopo: Adição dos documentos de 
orientação sobre princípios cooperativos da Aliança 
Cooperativa Internacional. 

Referência adicional para promoção de cooperativas.  



Critério de Comércio Justo Fairtrade para Organizações de Pequenos Produtores, Principais mudanças, abril de 2019 13 

MODIFICADO Separar as funções e responsabilidades do conselho de 
administração da equipe operativa (4.2.1, Básico, Ano 0). 

Maior clareza sobre as funções de cada um para evitar situações extremas 
de concentração de poder ou de falta de espaço para a tomada de 
decisões. 

 As organizações certificadas antes de 1° de julho de 2019 têm que 
cumprir este requisito a partir de 1° de abril de 2021. Até lá, aplica-se o 
requisito 4.2.1 do Critério de Comércio Justo  Fairtrade para OPP, Versão 
01.05.2011_v1.5. 

MODIFICADO Modificou-se o requerimento referente à definição do 
membro e informação sobre eles (4.2.2, Básico Ano 0). 

Esclarecer aos membros sobre que tipo de informação coletar e sobre as 
condições da afiliação, assim como mais orientação sobre a dupla 
afiliação. 

As organizações certificadas antes de 1° de julho de 2019 têm que cumprir 
este requisito a partir de 1° de abril de 2021. Até lá, aplica-se o requisito 
4.2.2 do Critério de Comércio Justo Fairtrade para OPP, Versão 
01.05.2011_v1.5. 

MODIFICADO Foi introduzido limitantes de mandato para o Conselho 
no requisito sobre respeito pelas regras e regulamentos 
sobre os membros (4.2.3, Básico, Ano 0). 

Melhorar as práticas de boa governança nas OPP. 

As organizações certificadas antes de 1° de julho de 2019 têm que cumprir 
este requisito a partir de 1° de abril de 2021. Até lá, aplica-se o requisito 
4.2.3 do Critério de Comércio Justo  Fairtrade para OPP, Versão 
01.05.2011_v1.5. 

MODIFICADO Esclarecimento sobre a quem deve pertencer a conta 
bancária (4.2.10, Básico, Ano 0). 

A conta bancária deve estar em nome da organização. 

NOVO Adição do comitê de vigilância (4.2.11, Básico, Ano 1). Para supervisar a administração geral da organização (incluindo o uso do 
Prêmio de Comércio Justo) em nome dos membros e, desta forma, 
melhorar o controle dos membros sobre a organização.  

As organizações certificadas antes de 1° de julho de 2019 têm que cumprir 
este requisito a partir de 1° de abril de 2021. 

MODIFICADO Não membros no Conselho e sua função (4.2.12, Básico 
Ano 0). 

Os não membros, p. ex., comerciantes, que são parte do Conselho de 
administração podem desempenhar um papel de assessores, mas sem 
direito a voto. 

As organizações certificadas antes de 1° de julho de 2019 têm que cumprir 
este requisito a partir de 1° de abril de 2021. Até lá, aplica-se o requisito 
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4.2.12 do Critério de Comércio Justo  Fairtrade para OPP, Versão 
01.05.2011_v1.5. 

MODIFICADO Requisito sobre compartilhar os resultados da auditoria 
com os membros muda de Des/Ano 3 para Básico/Ano 3  
(4.2.13, Básico, Ano 3). 

Para aumentar a responsabilidade da organização e dar para os membros 
mais informação sobre o desempenho da organização.  

As organizações certificadas antes de 1° de julho de 2019 têm que cumprir 
este requisito a partir de 1° de abril de 2021. Até lá, aplica-se o requisito 
4.2.13 do Critério de Comércio Justo Fairtrade para OPP, Versão 
01.05.2011_v1.5. 

Livres de 
discriminação 

MODIFICADO Modificação na orientação dos requisitos sobre a 
identificação das minorias / grupos desfavorecidos (4.3.3, 
Des, Ano 3). 

Definição de minorias e grupo desfavorecidos na seção da orientação. 

NOVO Introdução de uma política de gênero (4.3.4, Des, Ano 3). Para aumentar a participação ativa e paritária das mulheres no Comércio 
Justo Fairtrade e empoderar mais a mulheres e meninas com 
oportunidades de acesso equivalentes aos benefícios do Comércio Justo 
Fairtrade. Cada organização pode decidir em quais áreas da igualdade de 
gênero e empoderamento das mulheres se enfocar. 

As organizações certificadas antes de 1° de julho de 2019 têm que cumprir 
este requisito a partir de 1° de abril de 2021. 

Anexo 1 MODIFICADO Foi reduzida a Política de Escopo geográfico para a 
certificação de produtores de Comércio Justo Fairtrade. 

Simplificação para referir-se apenas a lista de países do Escopo. Inclui um 
link para acessar à política completa.  

Anexo 2 MODIFICADO Foi reduzida a lista de Materiais Perigosos. A introdução do anexo foi reduzida e se complementa com um link no 
documento para acessar à Lista de Materiais Perigosos completa. 

 


