Critério, principais alterações
Critério Fairtrade para Café, Organizações de Pequenos Produtores (OPP) e Comerciantes
O novo Critério Fairtrade para Café, para Organizações de Pequenos Produtores (OPP) e Comerciantes, é o resultado de uma revisão
realizada entre junho de 2019 e março de 2021. O Comitê de Critérios aprovou o novo Critério Fairtrade para Café em março e junho de 2021.
O presente documento apresenta as principais alterações introduzidas no Critério e inclui uma tabela que detalha o alcance das alterações,
seguindo a estrutura do Critério revisado.
Este documento não descreve o conteúdo das alterações em detalhes, não substitui um estudo detalhado do Critério revisado nem faz parte
do Critério
Principais alterações:
 Revisão completa do Critério, de acordo com o Critério Fairtrade para Organizações de Pequenos Produtores e com o Critério Fairtrade
para Comerciantes.
 Inclusão de requisitos para melhorar as práticas comerciais.
 Inclusão do capítulo “Produção”: desenvolvimento ambiental e condições de trabalho.
 Adição da seção “Definições”, simplificação da redação, reorganização dos requisitos, eliminação de redundâncias, mais e melhores
orientações, novo design do Critério.
Resumo do novo Critério Fairtrade para Café:
A tabela a seguir apresenta as alterações mais importantes. Os requisitos ou seções novas aparecem identificados como “Novo”, as alterações
nos requisitos ou orientações existentes aparecem identificados como “Modificação”.
As Organizações que comecem o processo de certificação depois de 15 de julho de 2021 deverão cumprir com os requisitos correspondentes.
As Organizações certificadas antes de 15 de julho de 2021 devem cumprir todos os requisitos aplicáveis de acordo com o ciclo regular de
certificação e de acordo com os períodos de transição indicados no Critério.
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Resumo do novo Critério para Café:
A tabela a seguir apresenta as alterações mais importantes, especificando se é uma modificação ou uma adição.
Seção do Critério

Tipo de
alteração

Novo Critério 2021

Comentários

1. Requisitos gerais
Seção adicionada.

Alinhar com o Critério para OPP.

Adição de requisitos:

Adição de dois novos requisitos com a condição inicial,
para as organizações de produtores e exportadores, de
ter a certificação Fairtrade.

- 1.1.1 para Organizações de produtores;
1.1 Certificação

Novo

- 1.1.2 para Exportadores.

As alterações substituem medidas temporárias adotadas
desde 2020 quando os requisitos de certificação estavam
estabelecidos para produtores e comerciantes de café
que queriam aumentar os benefícios dos agricultores.

2. Comércio
2.1 Rastreabilidade

Novo

Seção adicionada.

Alinhar com os Critérios para OPP e para Comerciantes.

Adição do requisito 2.1.1: Informação sobre a
produção e as vendas dos afiliados

Melhorar a rastreabilidade e a precisão dos volumes
declarados pelas OPP e seus afiliados.

Esclarecimento dos requisitos:

Modificação
2.2 Contratos

-

2.2.1 sobre Contratos com preço a ser
fixado;

Requisito reformulado. Adição de uma quarta condição
sobre a autorização dos contratos com preço fixo.

-

2.2.6 sobre Desagregação de preços.

Requisito reformulado e transferido para a seção de
Contratos para alinhar com o Critério para OPP.

Esclarecimento na orientação do requisito 2.2.7
sobre incumprimentos de contratos.
Novo

Adição de requisitos:
Ganhar em transparência sobre o papel que

Critério de Comércio Justo Fairtrade para Café, Principais alterações, julho de 2021

2

Seção do Critério

Tipo de
alteração

Novo Critério 2021

Comentários

- 2.2.8 sobre Papel dos exportadores;

desempenham os exportadores em cada contrato.

- 2.2.9 sobre que os Contratos respeitem as
regulamentações nacionais e do setor

Alinhar as disposições contratuais com as
regulamentações nacionais e do setor.

Seção adicionada.

Alinhar com o Critério para OPP.

Adição de requisitos:

Apoiar as organizações de produtores para que sejam
mais resilientes diante dos efeitos negativos das
mudanças climáticas.

3. Produção

3.1
Desenvolvimento
ambiental

3.2 Condições de
trabalho

Novo

Novo

-

3.1.1 sobre Avaliação de riscos ambientais;

-

3.1.2 sobre Plano de adaptação climática;

-

3.1.3 sobre Adoção de práticas agrícolas
sustentáveis.

Seção adicionada.

Alinhar com o Critério para OPP.

Adição de requisitos:

Incluir a abordagem da devida diligência em matéria de
direitos humanos de acordo com as diretrizes da ONU
para empoderar as organizações de produtores na
conscientização sobre os riscos aos Direitos Humanos
que podem existir na organização e adotar um enfoque
de melhoria contínua enquanto se oferece assistência na
remediação dos casos, se houver.

-

3.2.1 sobre Avaliação de riscos;

-

3.2.2 sobre Política e procedimentos;

-

3.2.3 sobre Sistema de monitoramento e
remediação.

4. Negócios e desenvolvimento
Esclarecimento no requisito 4.1.1 sobre Referência
do preço de mercado.
4.1 Preço e Prêmio
Fairtrade

Adição do requisito 4.1.3 sobre o Preço Mínimo
Modificação
Fairtrade ao longo da cadeia de abastecimento.
Modificação no requisito 4.1.5 sobre Destino do
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Requisito reformulado.
Alinhar com o Critério para Comerciantes e a nota de
interpretação para o requisito 4.8.1 sobre práticas de
comércio injustas.
Extensão do destino do uso do Prêmio Fairtrade para a
implementação de requisitos de desenvolvimento
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Seção do Critério

Tipo de
alteração

Novo Critério 2021
Prêmio Fairtrade.
Seção adicionada.

4.2 Pagamento
oportuno

Esclarecimento no requisito 4.2.1 sobre Termos de
Modificação pagamento.

Comentários
ambiental e harmonização com o ano de implementação
para alinhar com o Critério para OPP.
Alinhar com o Critério para Comerciantes e com as
práticas habituais no setor.

Adição do requisito 4.2.4 sobre Pagamento
oportuno.
4.3 Acesso ao
financiamento
4.4 Abastecimento
e informação de
mercado para
planejamento

Seção adicionada.
Modificação Modificação no requisito 4.3.1 sobre Préfinanciamento

Modificação Seção adicionada.

4.5 Riscos
compartilhados

Novo

4.6 Comercializar
com integridade

Novo

Alinhar com o Critério para Comerciantes.
Modificação do período para colocar à disposição o préfinanciamento, de oito a 12 semanas.
Alinhar com o Critério para Comerciantes.

Seção adicionada.

Alinhar com o Critério para Comerciantes.

Adição de requisito 4.5.1 sobre Custos de gestão de
riscos de preços.

Evitar que as OPP assumam custos indevidos por
operações de gestão de riscos de preços.

Seção adicionada.

Alinhar com o Critério para Comerciantes.

Adição do requisito 4.6.1 sobre Condições do
contrato.

Enfrentar práticas comerciais injustas no comércio do
café.
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