
 

 
 

   

     

 

 

15 de dezembro de 2020 

 

Assunto: Mudanças no Padrão de Frutas Frescas para Organizações e Comerciantes de Trabalho 
Contratado 

 

Prezados sócios de Fairtrade, 

Gostaríamos de informar que incluímos novos requisitos no Critério do Comércio Justo para Frutas Frescas 
para Organizações de trabalho contratado e comerciantes. Fizemo-lo seguindo a decisão do Comitê de 
Padrões durante sua 94ª reunião nos dias 25 e 26 de novembro de 2020. 

As mudanças são parte de nossos esforços no sentido de alcançar Salários de Bem-Estar para 
trabalhadores em fazendas certificadas Fairtrade. Para obter detalhes sobre a decisão, consulte a ata da 
reunião do Comitê de Critérios que estará disponível em nosso site em 25 de janeiro de 2021. 

As organizações de trabalho contratado certificadas Fairtrade que produzem bananas terão que: 

1. Adotar um Salário Base Fairtrade. Isso significa que o menor salário pago aos trabalhadores em 
dinheiro após os impostos e deduções obrigatórias será de pelo menos 70% do Salários de Bem-
Estar em dinheiro1 aplicável ao respectivo país. Isso será aplicado a partir de 1º de julho de 2021. 

2. Desembolsar, via o Comitê de Prêmio Fairtrade, até 30% do Prêmio em dinheiro, desde que haja 
uma diferença entre o menor salário em dinheiro recebido pelos trabalhadores e a referência de 
Salários de Bem-Estar do respectivo país. Caso o desembolso em dinheiro não seja uma opção 
vantajosa para os trabalhadores, podem ser utilizados vouchers. Isso será aplicado ao Prêmio 
Fairtrade derivado das vendas Fairtrade após 1 de janeiro de 2021. 

3. Reportar dados uma vez por ano ao Fairtrade International sobre salários, produção e vendas. As 
informações devem ser fornecidas anualmente até o final de novembro usando o modelo que será 
fornecido pela Fairtrade International. Mais detalhes sobre o modelo e o processo de relatório serão 
fornecidos em breve. 

Essas mudanças estão refletidas no Critério do Comércio Justo para Frutas Frescas para Organizações de 
trabalho contratado e comerciantes, Versão 2.3, que está disponível no nosso site. 

Se você tiver alguma dúvida sobre este anúncio ou este Critério em geral, não hesite em entrar em contato 
com a Unidade de Critérios e Preços em standards-pricing@fairtrade.net. 

 

Atenciosamente, 

 

Gudrun Schloepker 

  

                                                 
1 Cash Wage Wage refere-se ao componente em dinheiro dos Benchmarks de salário mínimo (benchmarks de salário mínimo 
excluindo o valor dos benefícios em espécie). Eles são todos publicados no site da Global Living Wage Coalition e serão atualizados 
anualmente com a taxa de inflação e disponíveis no site da Fairtrade International. 
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