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Sistema de Produção 

Derrubada 

Empreendimento Florestal

Associação Fairtrade 

Pequenos 
Produtores 

FSC

Comitê Fairtrade 

Subcontratados 

Serraria Manufatura Comerciant
es 

Grandes 
Produtores 

FSC

SEÇÃO A: Introdução e Definição de Termos 
O propósito desses Critérios de Comércio Justo para Madeira de Lei é definir requisitos de Comércio 
Justo adicionais para: 

a) Empreendimentos Florestais que já tenham um certificado válido combinado para MF / CdC 
(Manejo Florestal / Cadeia de Custódia) da Forest Stewardship Council (FSC) que seja deles ou que 
sua madeira de lei seja fornecida por produtores de pequena escala ou de base comunitária. 

b) Comerciantes na cadeia de fornecimento que subseqüentemente lidam com produtos de Comércio 
Justo que também devem ter um certificado válido FSC para CdC (Cadeia de Custódia). 

O foco do FSC é garantir a sustentabilidade dos recursos florestais / cultivados; o foco do Comércio 
Justo é contribuir com o desenvolvimento socioeconômico. Portanto, os critérios de Comércio Justo 
adicionam uma dimensão extra para o manejo florestal responsável, tal como definido pela norma FSC 
e práticas comerciais justas no nível da cadeia de fornecimento. 

Esses critérios aplicam-se a Empreendimentos Florestais produtores de uma ampla gama de produtos 
florestais madeireiros, tais como, toras, tábuas de madeira, componentes manufaturados, assoalhos, 
compensados, móveis, carvão vegetal e outros produtos madeireiros transformados pelos 
Empreendimentos Florestais localmente ou ao longo da cadeia de fornecimento. 

Esses critérios também podem, em teoria, ser aplicados a Empreendimentos Florestais que produzam 
Produtos Florestais não-Madeireiros (PFNM), tais como castanhas ou resinas, colhidos da mesma 
floresta ou cultivo certificados FSC. No entanto, durante a fase de testes iniciais o alcance dos critérios 
será restrito a produtos feitos de madeira. 

Definições 
As seguintes definições-chave são diretrizes vinculantes para estes critérios 

Termos Organizacionais 
Relação entre as principais entidades organizacionais relacionadas a estes critérios 
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Um Empreendimento Florestal (EF) pode ser um empreendimento comercial, uma cooperativa auto-
suficiente ou comunidade indígena ou qualquer outra forma de organização que execute ou organize o 
manejo florestal, com atividades adicionais de processamento opcionais dos produtos florestais. 

 
O EF solicita a Certificação de Comércio Justo e deve ser capaz de descrever todas as etapas do 
"Sistema de Produção", no qual esteja envolvido, desde a árvore até o produto florestal final produzido 
pelo empreendimento. 

O EF é o titular do Certificado de Comércio Justo. 

O EF deve ser uma entidade legalizada. 

O EF não é necessariamente, mas pode ser idêntico à Associação de Comércio Justo (veja abaixo). 

Todas as responsabilidades para o cumprimento de critérios do Comércio Justo são do EF. 

 

O Sistema de Produção é uma descrição das atividades ou fases principais da produção na cadeia de 
valor desenvolvidas pelo EF e sobre as quais ele é responsável. 

O Sistema de Produção pode ser mais amplo em escopo do que as atividades do EF sozinho. Por 
exemplo, essas etapas ou atividades podem incluir a silvicultura, o corte, a extração e o transporte, a 
serraria primária, a secagem em estufa, a manufatura, etc. As atividades podem ser realizadas 
diretamente por funcionários do EF, pequenos produtores, trabalhadores contratados ou 
subcontratados. 

 

A Associação de Comércio Justo é normalmente um subconjunto daqueles envolvidos nas várias 
atividades no Sistema de Produção do Empreendimento Florestal. No entanto, em alguns casos, pode 
incluir todo o Sistema de Produção do EF e, portanto, ser idêntica ao EF. 

É geralmente uma multiestrutura de pequenos produtores ou produtores de base comunitária que 
fornecem madeira de lei para o EF, trabalhadores contratados pelo EF, subcontratados e pequenos 
empreendedores que prestam serviços para o EF. 

A Associação de Comércio Justo consiste de duas partes: os membros individuais registrados e um 
órgão executivo eleito por esses membros para agir em seu nome, o Comitê de Comércio Justo. 

Membros da Associação de Comércio Justo são os beneficiários do sistema de Comércio Justo e têm 
responsabilidades do Comércio Justo. 

O EF deve definir o escopo da Associação de Comércio Justo no registro inicial com o órgão de 
certificação. Este escopo é uma lista de atividades do Sistema de Produção a serem incluídas na 
Organização de Comércio Justo. 

O EF deve ser capaz de justificar a inclusão dos vários grupos sociais na Organização de Comércio 
Justo, mostrando que eles têm o potencial de se beneficiar do Comércio Justo. 

A Associação de Comércio Justo deve incluir aqueles que estejam envolvidos na floresta ou cultivo, 
tanto proprietários quanto trabalhadores florestais, como parte da Organização de Comércio 
Justo. Pelo menos alguns deles devem ser pequenos produtores e devem ser certificados pelo FSC. 
(No entanto, se o proprietário da floresta ou cultivo for o Governo, então o governo não precisa ser 
representado na Organização de Comércio Justo). 

Se o sistema de produção do EF inclui mais atividades de adição de valor, tais como corte e extração, 
serragem de madeira, secagem em estufa ou manufatura, estas podem, opcionalmente, ser incluídas no 
escopo da Organização de Comércio Justo. 

 

Membros da Associação de Comércio Justo são todos os indivíduos registrados da Organização de 
Comércio Justo, por exemplo, pequenos produtores, seus trabalhadores e representantes da 
comunidade e, dessa maneira, define os beneficiários do Comércio Justo do EF. O Comitê de 
Comércio Justo mantém uma lista atualizada de todos os membros. Registro significa estar nesta 
lista. Esta lista deve estar disponível ao Órgão de Certificação quando solicitado. 
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O Comitê de Comércio Justo é o órgão executivo, que inclui representantes dos diferentes grupos 
sociais na Organização de Comércio Justo, como os pequenos produtores, trabalhadores da serraria e 
comunidades e um representante da administração do EF. A estrutura do Comitê de Comércio Justo 
reflete a estrutura da Associação de Comércio Justo e é inicialmente definido pelo EF. Os 
representantes dos grupos sociais no Comitê de Comércio Justo são eleitos pela Assembléia Geral de 
todos os membros registrados da Organização de Comércio Justo. O representante da administração é 
nomeado pelo EF. 

Idealmente, o Comitê de Comércio Justo deve ser de tamanho gerenciável, como 9 ou 11 indivíduos, e 
um número ímpar para que os resultados do voto majoritário sejam possíveis. 

O Comitê de Comércio Justo representa a Associação de Comércio Justo e decide sobre a utilização 
dos benefícios do Comércio Justo, tais como o Prêmio do Comércio Justo. 

Se o Comitê de Comércio Justo é uma entidade legalizada, a responsabilidade legal sobre o dinheiro 
do Prêmio e todos os bens adquiridos com o Prêmio do Comércio Justo é do Comitê de Comércio 
Justo. Enquanto o Comitê de Comércio Justo não for um órgão legalizado, a responsabilidade fica com 
o EF. 

 

Outros Termos 
 

Certificado FSC MF / CdC:  um certificado Combinado FSC de Manejo Florestal e Cadeia de 
Custódia: dado, por exemplo, a um empreendimento constituído por uma concessão florestal e uma 
serraria, permitindo a venda de madeira serrada certificada FSC da serraria. 

 

Comprador: um operador que compra um produto certificado.  

 

FPMBI (Floresta Pequena com Manejo de Baixa Intensidade): As definições do FSC de 
"pequena" ou "manejo de baixa intensidade" varia em diferentes partes do mundo, dependendo do tipo 
de floresta presente, e da produtividade desse tipo de floresta. A política FPMBI do FSC prevê, 
portanto, Iniciativas Nacionais credenciadas pelo FSC com a opção de desenvolvimento de critérios 
nacionais ou regionais e os limites de elegibilidade. Um limite inicial internacional de 100 ha, abaixo 
do qual qualquer floresta pode ser definida como "pequena" para efeitos de aplicação dos 
procedimentos de certificação alinhados com um limite internacional máximo de 1.000 ha, que os 
limites nacionais ou regionais não podem exceder.  

Intermediador: um operador que recebe o preço ou Prêmio do Comércio Justo de um pagador do 
Comércio Justo e o repassa ao produtor certificado. 

 

Licenciado: A parte que toma posse final antes do varejo do produto pronto para consumo 
(geralmente proprietário da marca). 

 

Órgão de Certificação: uma terceira parte independente, ou terceiras partes, a quem a FLO delegou 
as funções de auditoria e certificação. Para os efeitos destes critérios, é a FLO-CERT. 

 

Operador: qualquer produtor, comprador, vendedor e intermediador certificado sob estes critérios. 

  

Produtos florestais certificados de Comércio Justo são sempre certificados FSC MF e FSC CdC. 
Para o escopo do período de teste destes critérios, estes serão produtos madeireiros.  
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Pagador do Comércio Justo: o comprador responsável pelo pagamento doPreço Mínimo do 
Comércio Justo e do Prêmio do Comércio Justo para o EF. Os compradores devem verificar o seu 
status potencial como um pagador do Comércio Justo com o Órgão de Certificação. 

 

Pequenos produtores dentro do escopo destes critérios são grupos de pessoas que realizam uma 
atividade (como o manejo florestal que leva à produção de árvores ou a conversão de toras por 
motosserra / serraria portátil em uma floresta) que contribuem para o início dos produtos florestais da 
cadeia de valor que não sejam empregados ou contratados diretamente pelo EF. São elegíveis os 
produtores que são definidos pelo FSC (Forest Stewardship Council) como pequenos silvicultores, 
silvicultura de base comunitária ou produtores de FPMBI (Floresta Pequena com Manejo de Baixa 
Intensidade). Empreendimentos florestais industriais de larga escala são excluídos do escopo dos 
Critérios de Comércio Justo. 

 

Exemplos de Pequenos Produtores no contexto da silvicultura são: 

1. Proprietários individuais de floresta ou agricultores que vendem a madeira de lei de suas florestas 
ou bosques. Sua principal contribuição pode bem ser a propriedade da terra, a venda das árvores e a 
garantia da segurança da floresta (em vez de fornecer qualquer trabalho), enquanto o titular do 
certificado organiza quaisquer manejo florestal, derrubada, extração etc. 

2. Comunidades proprietárias individuais de floresta com a sua própria estrutura interna de 
organização que pode tanto vender sua madeira de lei, quanto fazer eles mesmos bastante trabalho de 
manejo florestal utilizando-se do seu próprio trabalho da comunidade. 

3. Uma rede de pequenos produtores - talvez uma associação solta de proprietários de terras florestais 
ou de matas, os quais todos forneçam madeira de lei ao titular do certificado de tempos em tempos 
(quase sempre geridas sob o esquema de gestão do Grupo de Floresta FSC) 

4. Uma Organização de Pequenos Produtores isolada - como uma cooperativa formalmente organizada 
de proprietários de florestas ou de cultivos que coletivamente vendem sua madeira de lei para 
compradores externos. 

5. Uma comunidade de colhedores de madeira de lei - ou seja, no nível da vila individual, há um grupo 
de trabalhadores com a sua própria estrutura, que coletam e vendem madeira de lei para uma 
organização maior para processamento posterior. 

 

Pequenos proprietários: termo usado pelo FSC para descrever aqueles que possuem, manejam e 
utilizam florestas, que sejam considerados "pequenos" em relação a outros na sua região, e aqueles que 
aplicam práticas de coleta de baixa intensidade para a madeira de lei e / ou produtos florestais não-
madeireiros. 
Em diferentes partes do mundo, os pequenos proprietários são conhecidos por nomes diferentes - 
proprietários de matas, florestas familiares, pequenas florestas privadas não-industriais, pequenos 
empreendimentos florestais, operações florestais comunitárias, e colhedores de produtos florestais 
não-madeireiros (PFNM) são alguns exemplos. Coletivamente, eles enfrentam barreiras de custos e de 
procedimentos para a certificação. (Fonte: www.fsc.org) 

 

Silvicultura de base comunitária: o manejo da Floresta executado em uma floresta comum com o 
consentimento da comunidade, ou em áreas de floresta localmente reconhecidas como pertencentes a 
membros da mesma comunidade que coordenam esforços para manejar os recursos florestais e / ou 
vender produtos florestais.  
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Trader: um operador na cadeia de fornecimento que compra e vende um produto certificado, 
geralmente sem alterar o seu formato físico; isto é, um comprador / vendedor como o oposto a um 
pequeno produtor. 

 

Trabalhadores: todos os empregados assalariados, não-gerenciais. Inclui trabalhadores migrantes, 
temporários, sazonais, subcontratados e permanentes, qualquer outro empregado da Associação de 
Comércio Justo e os funcionários não-gerenciais de qualquer subcontratado ou pequeno produtor que 
realize uma atividade incluída no escopo da Associação de Comércio Justo como trabalhadores de 
serraria, transportadores, etc. Quando o trabalho familiar for empregado diretamente pelo EF, por 
qualquer outra pequena empresa da Associação de Comércio Justo, por outros produtores individuais 
ou por um grupo de produtores na Associação de Comércio Justo, o termo “trabalhadores” inclui 
também a eles. O termo “trabalhadores” inclui todos os outros pessoais contratados, por 
exemplo, empregados que trabalham na administração de uma organização. Para todos eles, os 
requisitos do Capítulo 4 dos critérios se aplicam, tal como definido na seção B. 

 

Vendedor: um operador que vende um produto certificado. 
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SEÇÃO B: Critérios para Empreendimentos Florestais 
0.  Requisitos Gerais 
0.1 Propósito 
O Comércio Justo é uma estratégia de combate à pobreza e de desenvolvimento sustentável. Seu 
propósito é criar oportunidades para produtores e trabalhadores do Sul, que tenham sido 
economicamente desfavorecidos ou marginalizados pelo sistema de comércio convencional. Se o 
acesso eqüitativo aos mercados sob melhores condições comerciais ajudá-los a superar os obstáculos 
ao desenvolvimento e ao empoderamento, eles podem participar do Comércio Justo. 

 

0.2 Escopo 

Estes critérios são aplicáveis a todos os empreendimentos florestais, no escopo geográfico 
determinado pela FLO. Dentro do Sistema de Produção do Empreendimento Florestal deve haver 
pequenos produtores, tal como definido anteriormente. 

Um empreendimento florestal (EF) só pode candidatar-se ao Comércio Justo, se o seu cultivo ou 
recursos florestais sejam certificados como bem manejados sob o sistema FSC. Portanto, estes 
critérios não são critérios isolados de Comércio Justo: sempre devem ser utilizados juntamente com a 
certificação FSC. 

Por exemplo, uma Seção Ambiental detalhada para o recurso da Floresta / Cultivo não está incluída 
neste documento, uma vez que os Princípios e Critérios do FSC cobrem esses requisitos ambientais 
para pequenos produtores. 

O cancelamento da certificação dentro do sistema FSC leva automaticamente ao cancelamento da 
certificação dentro do sistema de Comércio Justo. No entanto, o cancelamento da certificação ou 
suspensão de Comércio Justo não significa necessariamente a mudança de status do certificado FSC. 

 

0.3 Estrutura  
Estes critérios são compostos de requisitos sobre os quais os Empreendimentos Florestais serão 
inspecionados. Estes requisitos são divididos em: 

 requisitos gerais, com os quais todos os Empreendimentos Florestais devem cumprir a partir 
do momento em que aderirem ao Comércio Justo; 

 requisitos mínimos, que devem ser satisfeitos antes da certificação inicial; e 

 requisitos de progresso, sobre os quais os Empreendimentos Florestais têm de demonstrar 
conformidade ao longo do tempo e por meio de melhoria contínua. Para alguns requisitos de 
progresso, o grau de progresso exigido de cada Empreendimento Florestal depende do nível de 
benefícios econômicos ou outros benefícios que recebe do Comércio Justo e de seu contexto 
específico.  

Cada seção dos critérios inicia com uma declaração introdutória que descreve o objetivo daquela 
seção. Em seguida, os critérios em si são apresentados, estabelecendo os requisitos em termos exatos. 
Ao longo dos critérios, diretrizes para interpretação são fornecidas, se necessário. 

 

0.4 Referências 

Ao definir os critérios de Comércio Justo, a FLO segue certas normas e convenções 
internacionalmente reconhecidas, particularmente as da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
que são as normas internacionais do trabalho mais amplamente reconhecidas. Neste documento, os 
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requisitos são formulados em seus próprios termos, mas, onde for aplicável, são dadas referências a 
outras normas externas que a FLO siga. 

A FLO também requer que os Empreendimentos Florestais sempre respeitem a legislação nacional, a 
não ser que a legislação estabeleça normas abaixo das normas e convenções internacionalmente 
reconhecidas que serviram de referência, caso em que prevalecem as normas internacionais. No 
entanto, quando a legislação nacional estabelece requisitos mais elevados sobre um assunto específico 
do que essas normas, então, a legislação nacional deve se aplicar. O mesmo se aplica às práticas 
regionais e setoriais específicas. 

 

0.5 Implementação 
Ao realizar as inspeções e decisões de certificação, o órgão de certificação seguirá de perto a 
formulação exata dos critérios e dos objetivos dados. Critérios de conformidade técnicos para as 
normas são elaborados pelo órgão de certificação. Nos casos em que haja dúvida se um 
Empreendimento Florestal aplicou corretamente um requisito, o órgão de certificação fará a sua 
avaliação de acordo com os objetivos estabelecidos nestes critérios. Como o objetivo principal da FLO 
é permitir aos produtores desfavorecidos o acesso aos benefícios do mercado do Comércio Justo, não é 
intenção destes critérios impedir a certificação de Empreendimentos Florestais por causa de sua falta 
de capacidade no início do processo de certificação. No entanto, alguns aspectos dos critérios são 
fundamentais para assegurar os direitos de membros e trabalhadores do Empreendimento Florestal, 
bem como os de compradores e consumidores. 

 

0.6 Aplicação 
Estes critérios são válidos somente para produtores e comerciantes de produtos madeireiros que 
estejam participando do projeto-piloto de rotulagem conjunta FSC / Comércio Justo. Os critérios são 
válidos até 31 dezembro de 2014. A extensão dos prazos dos critérios deve ser previamente autorizada 
pelo Comitê de Critérios do Comércio Justo. 
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1.  Desenvolvimento Social 
Intenção 

Os critérios de Comércio Justo para Empreendimentos florestais visam contribuir para o 
desenvolvimento social daqueles produzindo produtos florestais certificados sob o esquema 
FSC e é direcionado a pequenos produtores e outros membros da Associação de Comércio 
Justo do EF. 

1.1  Estrutura da Associação de Comércio Justo e o Empreendimento Florestal 

Esta seção esclarece a relação entre a Associação de Comércio Justo e o EF e determina papéis 
e responsabilidades de cada um. 

1.2.1 Requisitos Mínimos 

1.1.1.1 O EF é tanto ele próprio um empreendimento de pequena escala ou tem pelo menos o 
fornecimento de alguma de sua madeira de lei de pequenos produtores.  

A Associação de Comércio Justo inclui pelo menos alguns pequenos produtores. 

Este requisito é definido pelo escopo da colaboração FSC / Comércio Justo. 

1.1.1.2 O EF descreve o Sistema de Produção e mantém esta descrição atualizada. 

Esta pode ser uma descrição escrita ou um diagrama mostrando todas as principais 
atividades desenvolvidas a partir da floresta / cultivo certificado FSC até o produto final 
vendido pelo EF. É a base para a descrição do escopo da Associação de Comércio Justo (ver 
1.1.1.3) 

1.1.1.3 O EF inicialmente define o escopo da Organização de Comércio Justo, que é a totalidade ou 
parte do Sistema de Produção no momento da aplicação para a certificação de Comércio Justo 
e mantém essa definição atualizada. 

Mudanças no escopo da Associação de Comércio Justo podem ser propostas por todos os 
membros da Organização de Comércio Justo, mas devem ser aprovadas pela Assembléia 
Geral. 

Mudanças desta definição devem ser comunicadas ao órgão de certificação. 

Fornecedores florestais de larga escala que não atendem à definição de pequenos produtores 
são excluídos do escopo da Organização de Comércio Justo. 

Em alguns casos, a Associação de Comércio Justo pode ser idêntica ao EF. 

A mesma descrição ou diagrama do Sistema de Produção (ver 1.1.1.2) podem ser usados para 
mostrar o escopo da Organização de Comércio Justo. 

1.1.1.4 O EF demonstra ao Órgão de Certificação como os benefícios de Comércio Justo podem 
contribuir para o desenvolvimento social, econômico ou ambiental dos grupos sociais que ele 
propôs incluir na Organização de Comércio Justo, adicionalmente aos pequenos produtores 
exigidos em 1.1.1.1. 

Exemplos de grupos sociais são: trabalhadores na serraria ou unidade manufatureira e 
equipes de subcontratados utilizadas regularmente que cortam e transportam madeira de lei 
da floresta usando equipamento mecanizado ou animais. 

É claro que na fase da primeira aplicação, uma completa avaliação das necessidades dos 
grupos sociais envolvidos no Sistema de Produção que poderiam fazer parte da Associação de 
Comércio Justo não terá sido feita. 

No entanto, uma avaliação preliminar das formas em que os benefícios do Comércio Justo 
poderiam acrescentar ao desenvolvimento socioeconômico dos grupos sociais propostos 
deverá ser feita pelo EF neste momento. 
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Exemplos: 

 Condições de S&S garantidas para os trabalhadores de fábrica que atendam aos 
requisitos dos Critérios. 

 Acesso ao financiamento de esquemas de microfinanças para subcontratados menores 
com capital inicial do Prêmio do Comércio Justo. 

 Melhores serviços à comunidade, tais como estabelecimentos de saúde / ensino para os 
trabalhadores e / ou subcontratados locais. 

1.1.1.5 O EF deve ser legalizado. 

O EF tem responsabilidade geral para a implementação destes critérios. 

O EF é responsável e legalmente responsável pela Organização de Comércio Justo. 

1.1.1.6 O EF atribui uma pessoa responsável que tenha acesso a equipamentos adequados de 
administração e comunicação para lidar com questões de Comércio Justo e para se comunicar 
com o Comitê de Comércio Justo e o Órgão de Certificação. 

1.1.1.7 O EF inicialmente define critérios de inclusão e exclusão para registro na Organização de 
Comércio Justo. 

Durante o processo de aplicação ao Comércio Justo, o EF pode excluir subcontratados ou 
prestadores de serviços do escopo da Associação de Comércio Justo se eles não contribuem 
para o processo principal do produção de produtos florestais. 

Motivos para exclusões têm de ser documentados pelo EF. Exclusões são documentadas 
dentro da descrição do escopo, que é um modelo de aplicação desenvolvido pelo Órgão de 
Certificação. Este documento tem que ser sempre mantido atualizado. 

Mudanças nos critérios de inclusão e exclusão para registro na Associação de Comércio 
Justo podem ser propostas por membros da Organização de Comércio Justo, mas devem ser 
aprovadas pela Assembléia Geral. 

1.1.1.8 Todos os membros individuais da Associação de Comércio Justo são registrados em uma lista 
de membros. Este registro tem de ser sempre mantido atualizado e deve ser disponibilizado ao 
órgão de certificação, se solicitado. 

Todos os produtores e trabalhadores operando sob o escopo definido do certificado de 
Comércio Justo são registrados como membros da Organização de Comércio Justo. A lista 
inclui: 

a) Nome completo e número de Identificação; 

b) Filiação: nome do grupo ao qual ele/a pertence: isto é, cooperativa, agência 
subcontratada, trabalhador de um cultivo (nome), trabalhador de um produtor (nome do 
pequeno produtor) ou o nome do grupo organizado sob o esquema de certificação do FSC 
do grupo para pequenos produtores individuais. 

1.1.1.9 Produtos do Comércio Justo só podem ser provenientes de membros registrados da 
Organização de Comércio Justo. Quando um EF certificado desejar vender produtos 
produzidos por não-membros, estes não devem ser vendidos como produtos de Comércio 
Justo. 

1.1.2 Requisitos de Progresso 

1.1.2.1 O EF tem tomado todas as medidas razoáveis para informar todos os membros em diferentes 
funções, deveres e posições da Associação de Comércio Justo / Comitê de Comércio Justo e 
para mantê-los atualizados. 

Medidas poderão incluir, por exemplo, treinamento adequado para conscientização das 
questões de Comércio Justo em todos os níveis. 
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1.2  Democracia, Participação e Transparência 

Intenção 

A Associação de Comércio Justo é um instrumento para o desenvolvimento social e 
econômico dos seus membros registrados. 

A responsabilidade chave para o controle e monitoramento da administração democrática e 
transparente da Associação de Comércio Justo (incluindo as decisões sobre como os 
benefícios do Comércio Justo, tais como o Prêmio do Comércio Justo, são compartilhados) é 
do Comitê de Comércio Justo, que representa a Organização de Comércio Justo. 

Além disso, não deve haver discriminação relacionada à participação de membros da 
Associação de Comércio Justo no processo democrático para eleger os membros do Comitê de 
Comércio Justo ou, de outra maneira, à participação nas atividades da Associação. 

Todos os requisitos de 1.2 devem estar em vigor quando os montantes significativos de prêmio 
tenham sido transferidos para o EF por meio do processo de comercialização. Isso porque o 
incentivo para realizar o trabalho organizacional envolvido no estabelecimento do Comitê e a 
sua funcionalidade é muito mais provável de acontecer em função de uma necessidade real ao 
invés de anteriormente a algo que ainda não aconteceu e que pode não acontecer por algum 
tempo. Para EFs novos / iniciantes pode ser um tempo considerável antes que qualquer 
montante de prêmio chegue através do processo de comercialização.  

 

1.2.1 Requisitos Mínimos 

1.2.1.1 A Assembléia Geral (AG), com direito de voto igual para todos os membros individuais da 
Organização de Comércio Justo, é realizada pelo menos anualmente. 

A Assembléia Geral pode ser realizada através de um sistema de delegado em que as 
comunidades e os produtores enviam seus delegados. 

Atas da AG são mantidas e estão disponíveis para visualização pelos membros, mediante 
solicitação. 

1.2.1.2 O EF estabelece o Regulamento Interno da Organização de Comércio Justo. O regulamento 
interno é aprovado pela AG da Organização de Comércio Justo. 

 O regulamento interno inclui a definição de direitos de voto e quórum; regras para um 
sistema de delegados (se aplicável) e a eleição e funções de um Comitê de Comércio Justo. 

1.2.1.3 O EF inicialmente decide sobre a estrutura do Comitê de Comércio Justo no momento de 
aplicação ao Comércio Justo. Os membros do Comitê de Comércio Justo são os representantes 
dos diferentes grupos sociais na Associação de Comércio Justo e um representante da 
administração do EF.  

Como o EF é responsável por definir o escopo da Organização de Comércio Justo, ele 
também deve ser responsável pela formação inicial do Comitê de Comércio Justo. 

Todos os grupos sociais na Associação de Comércio Justo devem estar representados no 
Comitê de Comércio Justo, de forma aproximadamente proporcional ao seu tamanho. 

Dependendo do tamanho da Organização de Comércio Justo, o Comitê de Comércio Justo 
deve idealmente ter 9 ou 11 membros ou menos (de preferência um número ímpar para 
facilitar a tomada de decisão durante a votação majoritária). 

1.2.1.4 Os representantes dos grupos sociais no Comitê de Comércio Justo são eleitos por meio de um 
processo democrático pela AG. 

O representante da administração é nomeado pelo EF. 
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O representante da administração não deve desempenhar um papel de liderança e impor suas 
opiniões, mas deve facilitar o processo e orientar, assistir e apoiar o Comitê de Comércio 
Justo, compartilhando o seu conhecimento, experiência e conexões. 

1.2.1.5 O Comitê de Comércio Justo reúne-se regularmente e tem um calendário de reuniões. 

1.2.1.6 O relatório anual, orçamentos e contas do Comitê de Comércio Justo devem ser apresentadas 
em uma forma compreensível e clara, e ser aprovado pela Assembléia Geral de membros da 
Organização de Comércio Justo. 

1.2.1.7 O EF assegura que há uma administração e instalações adequadas estabelecidas para permitir 
que a Organização / Comitê de Comércio Justo funcione efetivamente. 

 Todos os documentos relevantes para os critérios são administrados apropriadamente e estão 
disponíveis em pontos focais definidos. Todos os registros, documentos legais, atas e 
documentos sobre as vendas CJ, preço e pagamento do prêmio, contratos de venda e todos os 
outros documentos relevantes para os critérios estão disponíveis no ponto focal. Usualmente, 
o ponto focal é o escritório do EF. 

1.2.1.8 Maiores mudanças na composição da Associação de Comércio Justo devem estar refletidas em 
mudanças apropriadas na composição do Comitê de Comércio Justo dentro de 6 meses. 

 Uma mudança na estrutura do Comitê de Comércio Justo pode ser proposta por qualquer 
membro da Associação de Comércio Justo ou pelo EF. A nova estrutura deve ser aprovada 
pela AG. 

1.3  Não-Discriminação 

Intenção 

Os Critérios de Comércio Justo seguem a Declaração Universal dos Direitos Humanos sobre a 
erradicação da discriminação. A Declaração rejeita "distinção de qualquer natureza, tais como 
raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, origem nacional ou social, riqueza, 
nascimento ou outro status" (art. 2). 

Membros individuais da Associação de Comércio Justo não devem ser excluídos da 
participação na organização ou de outra forma discriminados se a sua atividade tiver sido 
incluída no escopo da Organização de Comércio Justo. 

1.3.1  Requisito Mínimo 

1.3.1.1 O EF e a Associação de Comércio Justo e os seus membros não discriminam membros 
registrados, ou restringem novo registro com base em raça, cor, sexo, orientação sexual, 
necessidade especial, estado civil, idade, religião, opinião política, idioma, propriedade, 
nacionalidade, etnia ou origem social. 

Além disso, não deve haver discriminação referente à participação, direitos de voto, direito de 
ser eleito, acesso a treinamento, apoio técnico ou quaisquer outros benefícios por serem 
membros registrados. 

Grupos distintos dentro da Organização de Comércio Justo, como as comunidades indígenas, 
poderão, obviamente, ter regras de adesão limitadas. 

O escopo de atividades incluídas no escopo da Associação de Comércio Justo é definido pelo 
Empreendimento Florestal e registrado no Órgão de Certificação. 

 

2.  Desenvolvimento Econômico 
2.1  Prêmio do Comércio Justo 

Intenção 
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O Prêmio do Comércio Justo é uma quantia paga para a Associação de Comércio Justo 
(representada pelo Comitê de Comércio Justo) que é proporcional ao valor dos produtos do 
Comércio Justo vendidos. O EF é o administrador legal do Prêmio do Comércio Justo se o 
Comitê de Comércio Justo não for uma organização legalizada. 

O uso do Prêmio do Comércio Justo é proposto, controlado e monitorado pelo Comitê de 
Comércio Justo. O Prêmio do Comércio Justo é uma ferramenta para o desenvolvimento, 
apoiando a Associação de Comércio Justo a realizar os objetivos de desenvolvimento de seus 
membros. Estes devem ser descritos em seu plano do Prêmio, que se destina a investimento 
em desenvolvimento social, econômico e ambientalmente sustentável de membros da 
Organização de Comércio Justo. 

Todos os requisitos de 2.1 devem estar em vigor uma vez que montantes significativos do 
Prêmio do Comércio Justo estejam disponíveis. Para um novo EF, este pode ser um tempo 
considerável antes que montantes do prêmio cheguem por meio do processo de 
comercialização. 

2.1.1  Requisitos Mínimos 

2.1.1.1 O Comitê de Comércio Justo administra e gerencia o Prêmio do Comércio Justo 
transparentemente em nome dos membros da Organização de Comércio Justo.  

Todos os gastos do Prêmio do Comércio Justo e assuntos relacionados são decididos 
exclusivamente pelo Comitê de Comércio Justo, após consulta com os membros da 
Organização de Comércio Justo. 

O Comitê de Comércio Justo garante que os membros da Associação de Comércio Justo são 
regularmente informados sobre a administração e uso do Prêmio do Comércio Justo, 
apresentando, por exemplo, um relatório sobre as atividades, um relatório financeiro e o 
plano de trabalho do Prêmio para o próximo ano. 

Membros da Associação de Comércio Justo devem ter a oportunidade de sugerir e influenciar 
a escolha de projetos do Prêmio do Comércio Justo. Conforme o caso, o Comitê de Comércio 
Justo realiza reuniões e consultas com os membros da Organização de Comércio Justo, por 
grupo social e / ou durante a Assembléia Geral para coletar e discutir idéias de projetos. 

2.1.1.2 O Prêmio do Comércio Justo deve ser usado para investimento no desenvolvimento social, 
econômico e ambientalmente sustentável da Associação de Comércio Justo e de seus membros 
e, através deles, suas famílias, os trabalhadores e a comunidade do entorno 

2.1.1.3 Até a Associação de Comércio Justo ser capaz de abrir a sua própria conta bancária, o EF 
estabelece uma conta bancária separada para o recebimento do Prêmio do Comércio Justo em 
nome da Organização de Comércio Justo. 

A menos e até que a Associação de Comércio Justo evolua para uma organização 
formalizada, pode não ser juridicamente capaz de abrir uma conta bancária. Nesse caso, o 
EF abre uma conta bancária específica para e em nome da Organização de Comércio Justo. 

A conta bancária tem signatários atribuídos do Comitê de Comércio Justo e do EF. 

2.1.1.4 Todas as solicitações / sugestões para o Prêmio do Comércio Justo são documentadas. 
Decisões sobre o uso do Prêmio do Comércio Justo pelo Comitê de Comércio Justo são 
também documentadas. 

 Sugestões para o uso do Prêmio do Comércio Justo podem vir de membros individuais da 
Organização de Comércio Justo, bem como de seus representantes eleitos no Comitê de 
Comércio Justo. 

2.1.1.5 O EF fica como administrador legal dos fundos do Prêmio do Comércio Justo até o momento 
em que o Comitê de Comércio Justo for uma entidade legalizada. Ele é responsável por 
garantir que nenhum desfalque ou mau uso dos fundos ocorra. 
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O EF confirma por escrito que está como administrador legal para a custódia segura do Prêmio 
do Comércio Justo. A empresa reconhece a Associação de Comércio Justo como os 
beneficiários legítimos do Prêmio do Comércio Justo. 

O EF demonstrará que a Associação de Comércio Justo recebe a quantidade correta do Prêmio 
do Comércio Justo, com base no volume do produto vendido pelo EF como de Comércio 
Justo. 

O EF assegura que o montante correto do Prêmio do Comércio Justo é passado para a 
Associação de Comércio Justo no prazo de 7 dias após a recepção pelo EF. 

Este requisito aplica-se quando o capital e os bens são adquiridos com dinheiro do Prêmio. A 
fim de ter uma estrutura de propriedade clara, que garante que o Prêmio do Comércio Justo 
seja para o benefício de membros da Associação de Comércio Justo, um órgão legalizado 
deve existir. Os seguintes requisitos aplicam-se: este órgãos 

 podem funcionar como o proprietário oficial e pode tomar ações legais 

 protegem os fundos e assegura que dinheiro do Prêmio do Comércio Justo é usado 
para o benefício dos membros da Associação de Comércio Justo e, através deles, suas 
famílias, os trabalhadores e a comunidade do entorno, 

 protegem os bens,  

 asseguram que o imposto é reduzido tanto quanto possível  

Sem este órgão constituído oficialmente, há um vácuo, que contém o risco de apropriação de 
bens por indivíduos ou grupos de interesse. Requisitos para o cumprimento desta cláusula 
podem ser estabelecidos pelo órgão de certificação de acordo com a situação legal em vários 
países e de acordo com o uso do Prêmio do Comércio Justo (por exemplo, os ativos 
adquiridos precisariam de um proprietário). 

2.1.1.6 O órgão de certificação de Comércio Justo e os membros do Comitê de Comércio Justo têm o 
direito de verificar os registros contábeis relevantes da conta do Prêmio do Comércio Justo. 

 Um comitê de auditoria interna, eleito de acordo com as mesmas regras do Comitê de 
Comércio Justo, pode monitorar a administração financeira da conta. 

2.1.1.7 O EF assegura que treinamento sobre a administração do Prêmio do Comércio Justo para 
membros do Comitê de Comércio Justo é realizado se considerado necessário. 

2.1.2 Requisitos de Progresso 

2.1.2.1 Dentre um ano de certificação, a Associação de Comércio Justo realiza uma avaliação inicial 
de necessidades sobre como os benefícios do Comércio Justo ajudam a promover o 
desenvolvimento ambientalmente sustentável, social e econômica dos seus membros e através 
deles, suas famílias, os trabalhadores e a comunidade do entorno. 

 A avaliação de necessidades pode ser executada e gerenciada por membros designados do 
Comitê de Comércio Justo. 

2.1.2.2 O Comitê de Comércio Justo prepara um plano de trabalho anual do Prêmio do Comércio 
Justo, em consulta com os membros da Organização de Comércio Justo, que leva em conta as 
necessidades de todos os grupos de beneficiários. 

 O plano do Prêmio deve incluir metas de desenvolvimento como metas de longo prazo da 
organização.  

 

3. Desenvolvimento Ambiental 
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Intenção 

Espera-se que o EF certificado de Comércio Justo proteja o meio ambiente natural e faça da 
proteção do meio ambiente uma parte de seu objetivo de gestão. O recurso da Floresta / 
Cultivo já é gerenciado segundo os critérios FSC, dessa maneira, a sua proteção ambiental é 
assegurada, tanto quanto o Comércio está preocupado. Todavia, o escopo da Associação de 
Comércio Justo do EF pode se estender além da floresta certificada FSC para incluir mais 
etapas de adição de valor, tais como uma serraria ou instalação manufatureira. Aqui também, 
as questões ambientais básicas devem ser abordadas: a seção a seguir define os requisitos 
ambientais mínimos para aquelas atividades de uma Organização do Comércio Justo que 
estejam fora do escopo do FSC. 

3.1 Avaliação de Impacto, Planejamento e Monitoramento 
Espera-se que EFs avaliem os impactos ambientais de quaisquer atividades de base não-
florestal, se estas estão no escopo da Associação de Comércio Justo (tais como serrarias ou 
unidades manufatureiras), para desenvolver planos destinados a mitigar esses impactos, e 
acompanhar a implementação desses planos. 

3.1.1  Requisitos Mínimos 

3.1.1.1 O EF deve designar uma pessoa que garanta que quaisquer operações de produção e 
processamento que não façam parte das operações florestais certificadas FSC cumpram os 
requisitos da parte ambiental dos critérios. 

A(s) pessoa(s) responsável(is) pela manutenção das atividades operacionais relacionadas com 
o meio ambiente e por assegurar que as operações cumpram os requisitos dos critérios 
deve(m) ser capaz(es) de mostrar uma metodologia organizada e sistema de manutenção de 
registros que forneça uma visão geral de todos os aspectos da operação, incluindo atividades 
desenvolvidas por trabalho assalariado. Os dados devem ser atualizados anualmente, pelo 
menos. 

Os deveres devem ser especificados em uma descrição de função por escrito. 

3.1.2 Requisitos de Progresso 

3.1.2.1 O EF identificou quaisquer riscos ambientais, avaliou os seus impactos e desenvolveu um 
plano para enfrentá-los. Os aspectos-chave deste plano devem incluir como os seguintes pontos 
são identificados, geridos e / ou evitados, conforme o caso, como aplicável a um resultado de 
quaisquer atividades não-florestais no escopo da Organização de Comércio Justo: 

 espécies  ameaçadas e criticamente ameaçadas de extinção 

 proteção do habitat 

 zonas de amortecimento em torno de corpos d'água e áreas de recarga de bacias 
hidrográficas 

A reserva de áreas para conservação da biodiversidade e dos recursos naturais é vital para 
assegurar a saúde em longo prazo e o equilíbrio dos ecossistemas naturais e a boa qualidade 
da água. O impacto dos seres humanos em 100% de uma área dada elimina a possibilidade do 
equilíbrio natural do ecossistema nativo continuar. 

As informações mencionadas neste requisito devem ser documentadas pela empresa e devem 
ser verificáveis pelos inspetores. Mapas ou documentação similar devem fornecer uma 
indicação de todas as áreas pertinentes. Estudos independentes ou observações de campo 
documentadas e a aferição pela empresa deve ser utilizada como dados de apoio para atestar 
a validade da avaliação do estado de quaisquer espécies ameaçadas de extinção. 
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3.1.2.2 O EF empreendeu um processo de consulta com os habitantes e trabalhadores locais na 
identificação dos riscos ambientais e métodos apropriados para controlar e minimizar esses 
riscos. 

Quaisquer tipos de riscos ambientais considerados dignos de atenção pelos trabalhadores ou 
administração devem ser identificados e listados. 

Consulta aos trabalhadores deve ser documentada na forma de atas de reuniões ou resumos 
similares da participação dos trabalhadores em tais discussões. 

Alternativas para cada risco devem ser enumeradas e um plano de ação concreto descrito em 
cada caso. Este plano de ação deve, no mínimo, indicar prazos para ação, pessoas a serem 
envolvidas, atividades a serem realizadas e avaliação de seguimento. 

3.1.2.3 O EF tem um plano que descreve adequadamente o uso atual e projetado de suas terras em 
quaisquer áreas não-florestadas que ele usa e que estejam no escopo da Organização de 
Comércio Justo. 

A empresa deve desenvolver um mapa que ilustra o seu uso atual e projetado de suas terras e 
ser capaz de demonstrar que  é sustentável do ponto de vista ecológico, social e econômico. Os 
fatores ambientais e o bem-estar dos trabalhadores devem ser levados em consideração. 

O plano pode incluir tanto informações quantitativas quanto qualitativas, conforme 
apropriado à sua visão particular. 

3.1.2.4 O EF avalia os impactos ambientais de quaisquer mudanças no uso da terra. 

Cada mudança proposta deve ser acompanhada pelo(s) efeito(s) projetado(s) que irão trazer 
para o meio ambiente, o bem-estar de trabalhadores e o mercado. 

O plano pode incluir tanto informações quantitativas quanto qualitativas, conforme 
apropriado à sua visão particular. Exemplos podem ser a expansão de uma serraria ou áreas 
de armazenamento de toras. 

3.1.2.5 O EF mantém registros que incluem consumo de água e energia (eletricidade, óleo, gás 
natural, etc.) e assegura que tal consumo seja reduzido ao mínimo. Sempre que possível, 
energia renovável deve ser usada. 

Ao realizar uma análise contínua do uso de água e energia, EFs serão capazes de encontrar 
maneiras de reduzir os custos operacionais e o impacto ambiental. 

Se há diferentes setores ou unidades de produção para a operação e a medição em separado é 
possível, o uso deve ser documentado por setor ou unidade. 

3.1.2.6 Ao melhor de sua capacidade, o EF apóia projetos ambientais e de infraestrutura de 
autoridades locais e regionais que melhorem as condições de vida dos trabalhadores (por 
exemplo, fornecimento de água potável, estradas, reflorestamento, tratamento de esgoto, 
transporte, infraestrutura da comunidade etc.). 

Operações de Comércio Justo devem incorporar interações socialmente responsáveis com a 
comunidade, não só em escala de mercado global, mas também em nível local. Interações 
positivas e construtivas com a comunidade local têm o potencial de espalhar os objetivos de 
longo prazo da missão do Comércio Justo. 

Contudo, este requisito de progresso não significava necessariamente ditar o uso do Prêmio 
do Comércio Justo: tais despesas do prêmio devem ser feitas somente a julgamento do Comitê 
do Prêmio, tanto quanto ele considere adequadas. 

3.2 Resíduos 
Espera-se que o EF reduza, reutilize, recicle ou faça compostagem dos resíduos de uma 
maneira que seja apropriada para os materiais em questão. 
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3.2.1  Requisitos Mínimos 

3.2.1.1 O EF descarta quaisquer resíduos perigosos de uma maneira segura. 

O EF deve estabelecer um plano para o descarte de todos os resíduos perigosos (por exemplo, 
fluidos de máquinas usados, metais pesados, baterias, lâmpadas fluorescentes, plásticos com 
efeito estufa, etc.) O plano deve incluir, no mínimo: 

 identificação de todos os potenciais resíduos perigosos produzidos pela operação 

 regras para o descarte de cada tipo ou categoria de produto residual 

 um sistema de educação para todas as pessoas envolvidas nessas regras; 

 um meio de verificação de rotina ou periódica que estas regras estão sendo seguidas 

3.2.1.2 O EF assegura que resíduos orgânicos da serraria ou fábrica (serragem, sobras de corte) são 
armazenados / eliminados de uma maneira que não prejudiquem o meio ambiente local ou 
cursos d’água. 

3.2.1.3 Todos os materiais residuais gerados pelas atividades da Associação de Comércio Justo são 
reciclados, sempre que isto possa ser gerenciado efetivamente. Papel, plástico, metal, lixo 
orgânico e outros resíduos são separados e reciclados, sempre que possível. 

Reciclagem de recursos naturais deve ser maximizada a fim de tornar a(s) unidade(s) de 
produção tão auto-suficiente(s) quanto possível e reduzir a necessidade de consumo de 
recursos não-renováveis. 

É reconhecido que os sistemas formais de reciclagem de resíduos e escoamentos relevantes de 
resíduos similares podem estar indisponíveis em certas áreas devido a limitações de 
infraestrutura ou de progresso regional. 

3.2.2 Requisito de Progresso 

3.2.2.1 Operadores de serraria e de produção não queimam resíduos de madeira sem recuperação de 
energia, se esta alternativa estiver disponível. O EF deve ser incentivado a obter energia para 
aquecimento ou fornos, se necessário para as suas operações, a partir de resíduos de madeira, 
sempre que possível. 

Serragem e resíduos de madeira de serraria são fontes valiosas de energia térmica para 
fornos e devem ser usados sempre que possível se a secagem de madeira em fornos faz parte 
da cadeia de valor do EF. 

A empresa deve estar bem informada sobre quais os materiais que nunca devem ser 
queimados, quais materiais podem / não podem ser queimados sob certas circunstâncias e que 
circunstâncias são estas. Uma lista deve ser gerada e atualizada conforme necessário. 

3.3 Solo e Água 

Espera-se que o EF evite danos à fertilidade do solo em torno das operações pelas quais é 
responsável. Quaisquer recursos hídricos utilizados são gerenciados com os objetivos de 
conservação e não-contaminação. 

3.3.1  Requisitos Mínimos 

3.3.1.1 O EF empreendeu procedimentos e práticas destinadas a reduzir e / ou prevenir a erosão do 
solo causada pelos efeitos de suas operações de processamento. 

A conservação do solo é um princípio fundamental da produção agrícola / florestal 
sustentável. O solo serve como base da subsistência humana e deve ser protegido à máxima 
extensão possível. 
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A empresa deve avaliar quais possíveis causas da erosão podem ocorrer em qualquer um dos 
terrenos ou recursos hídricos afetados sob o seu escopo onde os produtos com o selo do 
Comércio Justo são produzidos. 

O EF deve tomar nota de quaisquer terrenos que estejam em risco de erosão, e isso deve ser 
monitorado regularmente para assegurar que atividades ou fenômenos pelos quais ele é 
responsável (por exemplo, transporte, armazenamento de toras, áreas nuas, escoamento da 
água, etc.) não resultarão na criação de condições erosivas. Problemas existentes devem ser 
identificados e documentados. Ações corretivas apropriadas para o problema devem ser 
implementadas e acompanhadas regularmente para garantir que a situação seja melhorada. 

3.3.1.2 O EF assegura que qualquer água residual é manejada de maneira que não prejudique as fontes 
de água locais. 

 O EF deve ter uma maneira de correção de qualquer incidência de contaminantes para níveis 
adequados. A empresa deverá instalar filtros de água ou outros sistemas de tratamento 
necessários para cumprir esse requisito. 

3.4 Fogo 
Espera-se que os EFs previnam a ocorrência indesejada de fogo em todas as operações sobre 
as quais sejam responsáveis. 

3.4.1  Requisito Mínimo 

3.4.1.1 O EF adotou procedimentos e práticas de segurança contra incêndios que são apropriadas às 
suas operações. 

O EF deve estabelecer regras básicas para o manejo do fogo. Estas devem estar por escrito e 
também serem comunicadas a todos os trabalhadores relevantes ou outras partes 
potencialmente afetadas. 

 

4. Condições de Trabalho 
Intenção 

A FLO considera as Convenções da OIT como a autoridade sobre condições de trabalho, e 
espera que os pequenos produtores ou produtores de base comunitária e sua organização 
satisfaçam as exigências da OIT, tanto quanto for possível. O Comércio Justo deve levar ao 
empoderamento e desenvolvimento social e econômico ambientalmente sustentável dos 
pequenos produtores e outros membros da Organização de Comércio Justo. 

O termo "trabalhadores" refere-se a todos os empregados assalariados. Inclui trabalhadores 
migrantes, temporários, sazonais, subcontratados e permanentes. Onde trabalho familiar de 
produtores for empregado diretamente pelo EF por qualquer outra pequena empresa na 
Organização de Comércio Justo, por outros produtores individuais ou por um grupo de 
produtores na Organização de Comércio Justo, o termo "trabalhadores" inclui também a eles. 
O termo "trabalhadores" inclui todo o pessoal contratado, por exemplo, empregados que 
trabalham na administração da organização. 

As seções 4.1 (Liberdade de trabalho) e 4.2 (Livre de discriminação) e os reqisitos mínimos da 
seção 4.5 (Condições de Saúde e Segurança no Local de Trabalho) são aplicáveis a todos os 
elementos do Sistema de Produção.  

As seções 4.3 (Liberdade de Associação e Negociação Coletiva) e 4.4 (Condições de 
emprego) só se aplicam quando um número significativo de trabalhadores é empregado pelo 
EF [MS1] ou por qualquer membro da Organização de Comércio Justo.  
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Subcontratados que não fazem parte da Organização de Comércio Justo, mas operam dentro 
do Sistema de Produção têm de cumprir pelo menos com as Convenções centrais da OIT 
refletidas dentro dos requisitos mínimos. 

No entanto, o foco dos critérios de conformidade como definidos pelo órgão de certificação 
será nos trabalhadores permanentes. O órgão de certificação interpreta o número 
"significativo" de trabalhadores com base nas leis trabalhistas nacionais. 

Os critérios para as condições de trabalho baseiam-se no conceito de trabalho decente lançado 
pela OIT como um objetivo global. Envolve “oportunidades de trabalho que seja produtivo e 
proporcione uma remuneração justa, segurança no local de trabalho e proteção social para as 
famílias, melhores perspectivas para o desenvolvimento pessoal e integração social, liberdade 
para as pessoas expressarem as suas preocupações, organizarem e participarem nas decisões 
que afetam suas vidas e a igualdade de oportunidades e de tratamento para todas as mulheres e 
homens”. O conceito de trabalho decente pode ser resumido em quatro objetivos 
fundamentais: direitos no trabalho, emprego, proteção social e diálogo social. 

4.1  Liberdade de Trabalho 

Intenção 

A FLO segue as Convenções 29, 105, 138 e 182 da OIT sobre trabalho infantil e trabalho 
forçado. Trabalho forçado ou escravo não deve ocorrer. O trabalho forçado pode ser o 
resultado de diferentes formas de dívida dos trabalhadores a uma empresa ou a intermediários. 

Crianças só podem trabalhar se seu trabalho está estruturado de modo a permiti-los a 
freqüentar a escola. Para crianças que trabalham fora do horário escolar, o trabalho não deve 
ser tão exigente a ponto de minar sua formação educacional. Se crianças trabalham, não 
devem executar tarefas que são particularmente perigosas a elas devido à sua idade. 

Trabalho familiar sob a forma de crianças ajudando os pais após a escola e nas férias não é 
considerado trabalho infantil dentro de limites razoáveis e se orientado por um membro da 
família. Em qualquer caso, crianças não devem realizar atividades madeireiras remuneradas ou 
atividades na floresta ou qualquer unidade de transformação ou em outras atividades não-
madeireiras dentro da área de Floresta com certificação que envolve comunidades físicas. 

4.1.1  Requisitos Mínimos 

4.1.1.1 Trabalho forçado, incluindo trabalho escravo ou prisional involuntário, não ocorre. 

Conforme definido pelas convenções 29 e 105 da OIT, o trabalho forçado inclui trabalho que 
é exigido de qualquer pessoa sob a ameaça de qualquer penalidade e para o qual a referida 
pessoa não tenha se oferecido voluntariamente. 

O empregador não deve reter qualquer parte do salário, benefícios, propriedade ou 
documentos dos trabalhadores a fim de forçá-los a permanecer naquele emprego. O 
empregador também deve abster-se de requerer ou forçar os trabalhadores a permanecer no 
emprego contra a sua vontade através da utilização de qualquer medida física ou psicológica. 

Qualquer empregador tem de explicar a todos os trabalhadores que cada trabalhador é livre 
para sair a qualquer momento, dando um período de aviso prévio conforme o seu contrato. 

O termo "trabalho forçado" também se refere aos trabalhadores que receberam empréstimos 
de empregadores, quando estes empréstimos são sujeitos a termos e condições não razoáveis 
(como taxas de juros excessivamente elevadas). 

4.1.1.2 Trabalho infantil não ocorre. A idade mínima de emprego contratado não deve ser inferior a 
15, ou conforme a legislação nacional vigente para o setor florestal, se esta idade for maior.  

 Crianças abaixo de 15 anos de idade não são empregadas (contratadas). 
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Onde crianças ajudam os pais no nível de membro individual depois da escola e durante 
férias, isto não é considerado trabalho infantil, nas seguintes condições: 

 O trabalho da criança não prejudica a sua assiduidade escolar, e não é tão exigente a 
ponto de minar a sua formação escolar. 

 O trabalho não prejudica o desenvolvimento social, moral ou físico da criança, e não 
constitui um perigo para a saúde da criança. 

 Horários de trabalho são mantidos dentro de limites razoáveis. 

 Um membro da família deve supervisionar e orientar a criança. 

Onde crianças tenham trabalhado ou tenham sido empregadas no passado, espera-se que a 
organização tenha posto em prática uma política de remediação. O objetivo da política de 
remediação é garantir que nenhuma criança que uma vez trabalhou para o empregador e que 
deixou de fazê-lo, não entre em piores formas de trabalho. 

Onde aplicável - e particularmente em contextos onde exista uma elevada probabilidade de 
ocorrência do trabalho infantil - a organização considera o contexto social e econômico de 
base no seu plano de desenvolvimento para eliminar eficazmente o trabalho infantil. Um 
exemplo de uma resposta apropriada pode ser implementar projetos comunitários para 
melhorar o acesso das crianças à escolarização.  

4.1.1.3 Pessoas com menos de 18 anos de idade não serão admitidas em qualquer tipo de trabalho que, 
pela sua natureza ou pelas circunstâncias em que se realiza, seja suscetível de prejudicar sua saúde, 
segurança ou moral. 

Pessoas menores de 18 anos de idade não devem manusear produtos químicos ou executar 
outras funções que constituam um perigo para a saúde. Pessoas menores de 18 anos de idade 
não devem ser autorizadas a realizar trabalhos durante a noite. Pessoas menores de 18 anos 
que participam de atividades florestais através do trabalho familiar não deverão executar 
tarefas que sejam especialmente perigosas para elas, tais como na linha da serragem ou no 
transporte de cargas pesadas. 

4.1.1.4 O emprego de um trabalhador não é condicionado à contratação do cônjuge. Cônjuges têm o 
direito de trabalhar em outro lugar. 

Isto também se aplica quando a habitação é fornecida ao trabalhador e sua família. 

4.2  Livre de Discriminação 

Intenção 

O Comércio Justo segue as Convenções 45, 100 e 111 da OIT sobre erradicação da 
discriminação de trabalhadores. Rejeita "quaisquer distinção, exclusão ou preferência feitas 
com base em raça, cor, sexo, religião, opinião política, origem nacional ou extração social, que 
altera a igualdade de oportunidade ou de tratamento no emprego e ocupação" (Art.1). 

O espírito desse requisito visa proteger as pessoas que são vulneráveis, devido às suas 
características físicas, culturais, sociais ou econômicas, especialmente as produtoras e as 
trabalhadoras; também pessoas com deficiência ou doença, órfãos do HIV-AIDS, ou pessoas 
sem colocação por conflitos ou ex-combatentes buscando um novo começo. 

4.2.1  Requisitos Mínimos 

4.2.1.1 Não há nenhuma discriminação com base na raça, cor, sexo, orientação sexual, deficiência, 
estado civil, idade, religião, opinião política, filiação a sindicatos ou outras entidades 
representantes de trabalhadores, ascendência nacional ou origem social no 
recrutamento, promoção, acesso a treinamento, remuneração, alocação de trabalho, demissão, 
aposentadoria ou outras atividades. 
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A discriminação é fazer uma distinção injusta no tratamento de uma pessoa sobre outra, por 
motivos que não estão relacionados com capacidade ou mérito. 

Quando a discriminação é endêmica dentro de um setor ou região, espera-se que a 
organização trate disso, por exemplo, dentro da estrutura da política de emprego. Durante o 
recrutamento, testes de gravidez, HIV e genéticos são proibidos. 

4.2.1.2 Os empregadores não exercem, apóiam ou toleram o uso de castigos corporais, coerção mental 
ou física ou abuso verbal. 

Onde a discriminação é endêmica dentro de um setor ou região, espera-se que a Associação 
de Comércio Justo estabeleça e implemente uma política e sistema claros para prevenir 
prática disciplinar não apropriada. A política deve estar alinhada com o princípio da não-
discriminação. Os trabalhadores devem estar cientes desta política.  

 

4.3  Liberdade de Associação e Negociação Coletiva 

Esta seção é aplicável ao EF, pequenos produtores, subcontratados ou quaisquer outras 
entidades que sejam membros registrados da Associação de Comércio Justo e empregam um 
número significativo de trabalhadores. Aplicável ao pequenos produtores ou produtores de 
base comunitária, suas organizações e empregadores que empregam um número 
significativo e trabalhadores. 

Intenção 

A FLO segue as Convenções 87da OIT sobre a “Liberdade de Associação e o Direito de se 
Organizar” e 98 sobre o “Direito de Organização e Negociação Coletiva” e a Recomendação 
143 sobre “Representantes dos Trabalhadores”. “Trabalhadores e empregadores, sem distinção 
alguma, terão o direito de estabelecer e, sujeito apenas às regras da organização concernente, a 
aderir a organizações de sua própria escolha, sem prévia autorização. Organizações dos 
trabalhadores e patronais terão o direito de elaborar suas constituições e regras, eleger seus 
representantes em plena liberdade, organizar sua administração e atividades e formular seus 
programas.” 

Os trabalhadores devem se beneficiar de proteção adequada contra atos de discriminação 
antissindical em relação ao seu emprego. O termo “organização de trabalhadores” como usado 
abaixo se refere a qualquer organização de trabalhadores com objetivo de promover e defender 
os direitos e interesses dos trabalhadores. A FLO consagra os direitos de liberdade de 
associação e negociação coletiva e considera os sindicatos independentes os melhores meios 
de alcançá-los. 

4.3.1  Requisitos Mínimos 

4.4.1.1 O EF ou o empregador (onde aplicável) permite que organizadores de sindicatos reúnam-se 
com todos os trabalhadores, e permite trabalhadores a realizarem reuniões e se organizarem 
sem a interferência da administração. 

O EF permite que reuniões informativas entre trabalhadores e representantes sindicais sejam 
realizadas. Tais eventos devem ocorrer a pedido dos trabalhadores ou de representantes 
sindicais externos caso o sindicato que eles representam esteja envolvido em um Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) dentro da indústria relevante ou a nível nacional. A participação 
dos trabalhadores nesta reunião é voluntária. 

4.3.1.2 O EF ou o empregador (onde aplicável) garante que nem os trabalhadores nem os seus 
representantes são discriminados ou sofrem outras repercussões por exercerem livremente o 
seu direito de se organizarem ou por causa de sua decisão de aderir ou não a uma organização 
de trabalhadores e/ou participar em suas atividades legais. 

Espera-se que o EF não mova ou feche a produção ou negue o acesso aos trabalhadores com 
o propósito direto de retaliação daqueles que tenham formado ou estão tentando formar uma 
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organização de trabalhadores. Outros indicadores de discriminação podem ser horários de 
trabalho mais longos, dificuldade de transporte (para eles mesmos e colegas) e demissão. O 
EF é requerido a relatar imediatamente todos os casos de demissões de lideranças de 
sindicato ou de organização de trabalhadores ao órgão de certificação, indicando as razões 
da demissão. O empregador mantém um registro de todos os contratos encerrados com 
detalhes sobre as circunstâncias / razões do encerramento e indicação se o trabalhador era 
um membro de um sindicato ou de uma organização de trabalhadores.  

4.3.2 Requisitos de Progresso 

4.4.1.2 O EF ou o empregador (se diferente e aplicável tal como o EF / unidade de processamento ou 
um subcontratado de trabalhadores madeireiros) reconhece por escrito e na prática o direito de 
todos os trabalhadores de estabelecer e aderir a organizações de trabalhadores de sua própria 
escolha e de negociar coletivamente suas condições de trabalho. 

O termo "organizações de trabalhadores” é usado em referência à Convenção 110 da OIT. A 
OIT define o termo como qualquer organização de trabalhadores com objetivo de promoção e 
defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores. Trabalhadores são livres para legalmente 
incorporar sua organização. Espera-se que não tenha havido qualquer oposição por parte do 
EF aos trabalhadores organizarem-se nos dois anos anteriores à aplicação da certificação, 
ou, se este tenha sido o caso, que as circunstâncias da organização tenham mudado 
substancialmente no tempo decorrido (por exemplo, através de uma mudança de 
administração). 

4.3.2.2 Se nenhum sindicato ativo e reconhecido é capaz de trabalhar na área, o empregador (onde 
aplicável) incentiva os trabalhadores a elegerem democraticamente uma organização de 
trabalhadores que os represente e que negocie com o empregador para defender os seus 
direitos e interesses. 

 A FLO defende os direitos à liberdade de associação e negociação coletiva e considera que 
sindicatos independentes são o melhor meio para atingi-los. Esta disposição é relacionada a 
situações em que sindicatos livres e independentes são proibidos por lei, onde sindicatos são 
administrados pelo governo ao invés de pelos seus membros, ou onde um representante 
sindical não está ativamente presente na área onde a organização atua. O empregador e seus 
trabalhadores podem solicitar à FLO assistência no contato com sindicatos representativos 
caso esses sindicatos não estejam ativos no local da organização. Uma organização de 
trabalhadores ativa é necessária para garantir que os critérios do Comércio Justo estão 
sendo cumpridos. O termo “reconhecido” significa que o sindicato é um membro ou afiliado 
de um secretariado de comércio nacional ou internacional (por exemplo, Global Unions 
Federation). 

4.3.2.3 A representação e participação dos trabalhadores são melhoradas através de atividades de 
treinamento para trabalhadores. Eles ou o empregador (onde aplicável) dispõe de recursos 
adequados para que isso seja realizado. 

 O empregador e trabalhadores igualmente podem iniciar o treinamento. Treinamento tem 
como objetivo melhorar a conscientização dos trabalhadores sobre os princípios do Comércio 
Justo e sobre direitos e deveres dos trabalhadores. As atividades de treinamento são 
realizadas durante o horário de trabalho remunerado. 

4.4  Condições de emprego 
 
Esta seção é aplicável ao EF, pequenos produtores, subcontratados ou quaisquer outras 
entidades que sejam membros registrados da Associação de Comércio Justo e empregam um 
número significativo de trabalhadores. Aplicável aos membros da Associação de Comércio 
Justo que empregam um número significativo de trabalhadores e aos subcontratados, 
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incluindo subcontratados que não fazem parte da Organização de Comércio Justo, mas 
operam na área da Organização de Comércio Justo. 

Intenção 

A FLO segue a Convenção 100 da OIT sobre igualdade de remuneração e a Convenção 110 da 
OIT sobre condições de emprego dos trabalhadores. 

4.4.1  Requisitos Mínimos 

4.4.1.1 Condições de emprego e, em particular, os salários são iguais ou excedem regulações do 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) onde eles existam, salários médios regionais ou salários 
mínimos oficiais para ocupações similares, o que for maior. O empregador deve especificar 
salários para todas as funções. 

As leis nacionais e termos aplicáveis do ACT devem ser cumpridos. Onde as leis nacionais e 
termos aplicáveis do ACT ultrapassarem este critério, eles substituirão o critério. Onde os 
dispostos neste critério excederem as leis nacionais e termos do ACT, então este critério deve 
se aplicar. 

Para remuneração baseada na produção, quotas ou peças, a taxa de remuneração permite ao 
trabalhador ganhar o salário mínimo proporcional ou a média da indústria relevante (o que 
for maior) durante o horário normal de trabalho. Esta taxa de remuneração é tornada 
pública. Essa remuneração não deve ocorrer como meio de evitar contratos por prazo 
determinado. Onde são aplicadas taxas por peça, os trabalhadores devem concordar que 
estas taxas são justas, e o método de cálculo é transparente e obtido através de meios 
adequados. 

4.4.1.2 O pagamento é feito regularmente e de maneira pontual, em moeda corrente, e é 
apropriadamente documentado. 

A documentação deve consistir de holerites relacionando todas as informações necessárias. 
Práticas de pagamento mutuamente acordadas, tais como a remuneração de atividades 
cotidianas, em dinheiro ou em dinheiro e em espécie, são aceitáveis se o trabalhador 
expressamente concorda e este é o método típico de pagamento no contexto local. 

4.4.2 Requisitos de Progresso 

4.4.2.1 Outras condições de trabalho relevantes, tais como licença de maternidade, seguridade social e 
benefícios não monetários são pelo menos equivalentes à lei nacional, aos regulamentos do 
ACT do setor onde exista, ou ao Acordo assinado entre a organização dos trabalhadores e o 
empregador, o que for mais alto. 

As leis nacionais e termos aplicáveis do ACT devem ser cumpridos. Onde uma organização de 
trabalhadores exista, ela é incentivada a negociar as condições de trabalho com o 
empregador. Os trabalhadores têm o direito de escolher representantes para participar em 
quaisquer negociações, sem interferência externa. 

4.4.2.2 Todos os trabalhadores permanentes devem ter um contrato de trabalho por escrito legalmente 
válido. 

O contrato deve incluir todos os itens necessários relacionados com a posição do 
trabalhador. Se aplicável, contratos de setores específicos podem ser usados como 
orientação. O contrato protege o trabalhador contra a perda de remuneração em caso de 
doença, invalidez e acidente. Em caso de dissolução do contrato, o período de aviso prévio 
deve ser idêntico para empregador e trabalhador. O trabalhador deve ser provido de uma 
cópia do contrato assinado. 

4.4.2.3 Uma adequada regulamentação sobre licença médica é estabelecida. 

O regulamento faz referência tanto à licença médica diretamente causada pelo trabalho (por 
exemplo, acidentes durante o trabalho) e à não relacionada ao trabalho (por exemplo, doença 
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não relacionada) onde há provas médicas para a doença. O regulamento estipula que a 
licença médica não é deduzida das férias anuais.  

4.4.2.4 Uma regulamentação sobre horário de trabalho e horas extras é estabelecida. 

Horário de trabalho e horas extras devem cumprir a legislação aplicável e os padrões da 
indústria. 

4.4.2.5 Salários são gradualmente aumentados para níveis acima da média regional e mínimo oficial. 

Espera-se que os salários serão negociados entre o empregador e a organização de 
trabalhadores (onde ela existe), através de um sistema de avaliação comparativa (levando em 
conta salários e outros benefícios de negócios semelhantes) e em relação à renda adicional 
que a organização ou membro percebe através do Comércio Justo. 

4.4.2.6 Onde possível todo trabalho regular que requer trabalho contratado é realizado por 
trabalhadores permanentes. 

O objetivo é que trabalho seja realizado por trabalhadores permanentes e obrigações legais 
não são evitadas através do uso contínuo de contratos de trabalho com prazo determinado. 
Somente trabalho que seja adicional aos níveis de trabalho habituais durante a época de pico 
pode ser realizado por trabalhadores sazonais. Trabalho regular exclui todos os trabalhos 
sazonais. Contratos por tempo determinado ou qualquer subcontratação só são emitidos para 
trabalhadores não-permanentes durante períodos de pico ou no caso de tarefas especiais.  

4.4.2.7 Trabalhadores locais e migrantes, sazonais e permanentes recebem benefícios e condições de 
emprego equivalentes para igual trabalho realizado. 

Benefícios equivalentes levam em consideração situações em que, por exemplo, um esquema 
de pensão ou de seguridade social não pode ser disponibilizado a um conjunto de 
trabalhadores. Nestes casos, trabalhadores devem receber o equivalente / um benefício 
alternativo através de outros meios. O plano de trabalho anual dos empregadores especifica 
objetivos mensuráveis a esse respeito. 

4.5  Condições de Saúde e Segurança no Local de Trabalho 
 
Os requisitos mínimos são plicáveis ao EF e sua força de trabalho, pequenos produtores ou 
subcontratados que sejam membros registrados da Organização de Comércio Justo, incluindo 
subcontratados que não sejam membros registrados mas trabalham na atividade de escopo da 
Organização de Comércio Justo. Requisitos de progresso só se aplicam quando um número 
significativo de trabalhadores é empregado pelo EF ou por qualquer membro da 
Associação de Comércio Justo. 

Intenção 

A FLO segue a Convenção 100 da OIT sobre igualdade de remuneração e a Convenção 110 da 
OIT sobre condições de emprego dos trabalhadores. A FLO adere à Convenção 155 da OIT, 
que “previne acidentes e impactos à saúde resultantes de, ou relacionados com ou ocasionados 
durante o trabalho, reduzindo ao mínimo, de uma maneira razoável e possível.” 

4.5.1 Requisitos Mínimos 

4.5.1.1 Processos de trabalho, locais de trabalho, maquinário e equipamentos no local de produção 
são tão seguros quanto razoavelmente praticável. O órgão de certificação pode requerer que 
uma autoridade competente ou agência de inspeção independente realize uma inspeção. 

Espera-se que o EF realize uma análise de risco sobre assuntos de saúde e segurança. Essa 
análise de risco deve identificar áreas de risco e perigos potenciais. Este é o primeiro passo 
para desenvolver uma política de Saúde e Segurança (S&S). 
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4.5.1.2 As seguintes pessoas não devem realizar qualquer trabalho potencialmente perigoso: pessoas 
mais jovens que 18 anos; mulheres grávidas ou amamentando; pessoas com condições mental 
ou física incapacitantes; pessoas com doenças crônicas, hepáticas ou renais; e pessoas com 
doenças respiratórias. 

 A intenção do critério é garantir que os tipos especificados de trabalhadores não realizem 
trabalhos potencialmente perigosos (por exemplo, aplicação de pesticidas). É 
responsabilidade do empregador assegurar que para qualquer trabalhador existente, 
alternativa de emprego é encontrada para assegurar emprego contínuo, nos casos onde uma 
mudança de trabalho é necessária para cumprir com este critério. 

4.5.1.3  O EF fornece instalações adequadas de primeiros socorros de emergência, equipamento e 
pessoal devidamente treinado em primeiros socorros, para atender todas as situações de 
primeiros socorros de emergência razoavelmente previsíveis.  

 Caixas de primeiros socorros devidamente abastecidas devem estar presentes no local de 
trabalho e ser rapidamente acessíveis em todos os momentos. O empregador treina um 
número razoável de trabalhadores (em relação ao tamanho da operação) em primeiros 
socorros. Não se espera que trabalhadores florestais trabalhando em florestas naturais ou 
situações de cultivo longe de uma construção designada para uma parte específica da cadeia 
de valor tenham tais instalações providenciadas. 

4.5.1.4 Todos os trabalhadores devem ter acesso a água potável e instalações sanitárias limpas onde 
apropriado e possível. 

 Não se espera que sejam providenciadas tais instalações aos trabalhadores florestais que 
trabalham em florestas naturais ou cultivos longe de uma construção designada para uma 
parte particular da cadeia de valor. 

4.5.2 Requisitos de Progresso 

4.5.2.1 Um representante dos trabalhadores deve ser nomeado, que pode ser consultado sobre assuntos 
de saúde e segurança. 

 O representante dos trabalhadores sobre assuntos de saúde e segurança não é 
necessariamente contratado exclusivamente para essa tarefa, mas pode ter outras funções e 
responsabilidades dentro da operação. Onde apropriado, os trabalhadores podem optar por 
criar um comitê de saúde e segurança. 

4.5.2.2 Trabalhadores que exerçam quaisquer trabalhos potencialmente perigosos são adequadamente 
treinados. 

Os trabalhadores estão cientes dos riscos ambientais e para a saúde das atividades que 
realizam e dos produtos que manuseiam, e são capazes de tomar as corretas ações de 
emergência, no caso de um acidente. 

Todas as informações, instruções de segurança e recomendações de higiene devem estar 
claramente indicadas em um lugar visível no local de trabalho, no(s) idioma(s) local(/is) e 
com pictogramas onde possível e apropriado. Onde nenhum pictograma ou outros meios de 
apresentação pública são apropriados, o EF assegura que todos os trabalhadores estão 
cientes dos riscos e medidas a serem tomadas. 

4.5.2.3 Trabalhadores que executam tarefas perigosas são providos de equipamento de proteção 
individual adequado de boa qualidade e em boas condições, pago pelo empregador. 

 Isso se aplica a todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores temporários. 

A administração implementa as medidas necessárias e sistemas de controle para assegurar 
que o equipamento de proteção seja utilizado e que equipamento de reposição seja pedido e 
distribuído no tempo devido. 
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4.5.2.4 Uma política de Saúde e Segurança é desenvolvida pela Associação de Comércio Justo ou 
pelo EF (onde aplicável) para minimizar qualquer risco inerente à saúde. 

Uma política de Saúde e Segurança (S&S) deve ser desenvolvida, abordando todas as 
medidas necessárias, meios e pontos de controle. A política é documentada e comunicada aos 
trabalhadores e faz parte da política geral de emprego. Como resultado desta política: 

 Áreas de risco e perigos potenciais devem ser claramente identificadas por sinais de 
aviso, nas línguas locais e incluindo pictogramas, se possível. 

 Instruções de segurança e procedimentos, incluindo a prevenção dos acidentes e resposta 
devem ser implementados e comunicados à equipe.. 

 Todas as máquinas e equipamentos perigosos devem ser equipados com dispositivos de 
segurança adequados. Dispositivos de segurança protetores devem ser colocados sobre as 
partes móveis. 

 Equipamento de segurança deve ser fornecido a todos os trabalhadores que realizam 
tarefas perigosas. Eles devem ser instruídos e monitorados na sua apropriada utilização. 

 Equipamentos para pulverização química devem ser armazenados de forma segura. 

4.5.2.5 Trabalhadores e seus representantes são treinados nos requisitos básicos de saúde e segurança 
do trabalho, relevante proteção da saúde e primeiros socorros. 

Medidas especiais são tomadas para identificar e evitar os riscos recorrentes para a saúde a 
trabalhadores vulneráveis que operem em áreas de alto risco. 

Todos os trabalhadores receberão um treinamento inicial formal e de aperfeiçoamento em 
assuntos de saúde e segurança relacionados a todos os aspectos de suas tarefas. No caso de 
algumas tarefas-chave perigosas, incluindo 

Pulverização, trabalho com produtos químicos perigosos, substâncias e materiais e outras 
tarefas potencialmente perigosas tais como operar veículos e outros maquinários; 
trabalhadores receberão treinamento formal registrado, que lhes permita trabalhar com 
segurança no contexto dos perigos que são apresentados a eles. 

Informação e cursos de treinamento são realizados periodicamente durante o horário de 
trabalho. A freqüência do treinamento depende dos riscos da operação e do tamanho do local 
de produção. Em particular, o treinamento deve ser dado e regularmente repetido aos 
trabalhadores novos e transferidos. 

Todas as atividades de treinamento devem ser registradas. Os registros devem incluir 
informações sobre tópicos, horário, duração, nomes dos participantes e dos treinadores. 
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SEÇÃO C: Critérios Comerciais 
Intenção 

O propósito dos Critérios Comerciais é manter a integridade da marca de Comércio Justo por 
meio da garantia da rastreabilidade, mecanismos apropriados de pagamento e outras 
transações comerciais que salvaguardam os interesses comerciais de pequenos produtores e 
trabalhadores. 

Os seguintes requisitos são adicionais aos critérios de Cadeia de Custódia do FSC e aplicam-se 
todos os operadores, incluindo aqueles que processam ainda mais e agregam valor aos 
produtos florestais a jusante da cadeia de fornecimento. Quando aplicável, a seguinte seção 
também se aplica a agentes e intermediadores. 

 

1. Requisitos Gerais 
1.1.1 Requisitos Mínimos 

1.1.1.1 Operadores do Comércio Justo só pode vender produtos certificados de Comércio Justo para 
outros operadores que possuam uma certificação válida com o Órgão de Certificação ou de 
empresas registradas junto a uma Iniciativa Nacional do Comércio Justo. 

Venda de produtos como Comércio Justo a outros que não os clientes do Comércio Justo não 
é permitida. 

Após a venda para clientes não- Comércio Justo, o produto deixa de ser um produto elegível 
de CJ. 

1.1.1.2  Produtos certificados de Comércio Justo devem ser comprados somente do EF e não de 
membros individuais da organização. 

 Este requisito se aplica somente a compradores do EF. 

1.1.1.3 Todos os comerciantes devem designar uma pessoa de contato oficial que será a principal 
pessoa de contato para a certificação, bem como para a conformidade do comerciante com 
todos os requisitos de certificação, os detalhes de contato e qualquer informação relevante. 

1.1.1.4  Todos os comerciantes estarão sujeitos a uma inspeção e ao regime de certificação para avaliar 
a conformidade aos critérios de Comércio Justo. 

1.1.1.5  Produtores certificados podem vender produtos que tenham sido mantidos em estoque por no 
máximo um ano antes de a certificação ter sido inicialmente concedida. 

 

2.  Rastreabilidade 
Intenção 

Operadores com uma FSC CoC or FM/CoC já podem rastrear os produtos certificados FSC 
através dos seus sistemas. O propósito desta seção é assegurar que as mesmas disciplinas são 
aplicadas aos produtos certificados para ambos os esquemas, FSC e Comércio Justo. 

2.1  Métodos de Rastreabilidade 
Operadores com uma FSC CoC or FM/CoC são opcionalmente isentos da rastreabilidade 
física de produtos do Comércio Justo, se isso não for possível ou praticável para o 
operador. Caso a rastreabilidade física for usada, 2.1.1.2 se aplica. Caso contrário, 2.1.1.3 e 
2.1.1.4 se aplicam. 

2.1.1  Requisitos Mínimos 
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2.1.1.1 A rastreabilidade dos produtos do Comércio Justo através de documentos deve ser assegurada 
por todos os operadores, com ou sem rastreabilidade física implementada, usando uma marca 
de identificação que identifique claramente os produtos do Comércio Justo em toda a 
documentação relacionada. 

2.1.1.2 Produtos madeireiros que sejam comprados, vendidos ou alterados como Comércio Justo 
devem ser provenientes de fontes Floresta / Cultivo que sejam membros da Associação de 
Comércio Justo. 

 Este requisito se aplica caso nenhuma mistura de Madeira de lei de Comércio Justo e de não-
Comércio Justo ocorra nos processos cobertos pelo sistema de produção EF. 

2.1.1.3 Se um operador tem uma fonte de madeira de lei de Comércio Justo incluída no escopo da sua 
Associação de Comércio Justo e uma fonte de madeira de lei não-Comércio Justo (desde que 
ambas sejam certificadas FSC), e for operacionalmente necessário misturá-las, então uma 
porcentagem dos resultados do operador em termos de volume pode ser rotulada como de 
Comércio Justo, proporcionalmente à sua entrada de Comércio Justo, em volume. 

Requisitos para a rotulagem desses produtos com a Marca de Certificação FAIRTRADE 
podem ser encontrados na Seção C.7, Rotulagem. 

Este requisito dispensa o operador da rastreabilidade física e é válido durante o período de 
testes desses critérios. 

Isto pode se aplicar onde: 

 um procesador compre de um EF que faça parte do FSC e da Associação de Comércio 
Justo, bem como de uma fonte que faça parte do FSC MAS NÃO faça parte da Associação 
de Comércio Justo.  

 o EF compre de uma fonte FSC que faça parte da Associação de Comércio Justo, bem 
como de uma fonte FSC que NÃO esteja incluída na Associação de Comércio Justo. 

2.1.1.4 Se o comprador na cadeia de fornecimento tem uma Fonte de Comércio Justo e uma fonte 
não-Comércio Justo de Madeira de lei (desde que ambas sejam certificadas FSC), então uma 
porcentagem da saída em volume do comerciante pode ser rotulada como de Comércio Justo, 
na proporção da sua entrada de Comércio Justo, por volume. 

Requisitos para a rotulagem desses produtos com a Marca de Certificação FAIRTRADE 
podem ser encontrados na Seção C.7, Rotulagem. 

Este requisito dispensa o comerciante da rastreabilidade física e é válido durante o período 
de testes desses critérios. 

Isto pode se aplicar onde as compras do fabricante de uma fonte que seja Certificada FSC e 
Comércio Justo, bem como de uma fonte que seja Certificada FSC mas NÃO Certificada 
Comércio Justo. A porcentagem da sua saída pode ser rotulada como de Comércio Justo na 
proporção da entrada da fonte de Comércio Justo. 

2.2  Relatório de Fluxo de Bens 

2.2.1  Requisitos Mínimos 

2.2.1.1 Todos os operadores do Comércio Justo devem reportar regularmente as suas operações de 
Comércio Justo usando os formatos de relato tais como definidos pelo Órgão de Certificação. 

 Os dados devem ser fornecidos ao Sistema de Relato de Fluxo de Bens online do Órgão de 
Certificação. 

 

3.  Contratos 
 Intenção 
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Contratos entre produtores e compradores definem a estrutura das operações comerciais do 
Comércio Justo. É importante que as obrigações contratuais sejam acordadas mutuamente, 
bem documentadas e claramente entendidas pelas partes contratantes. 

3.1  Contratos de Comércio Justo 

3.1.1  Requisito Mínimo 

3.1.1.1 Compradores devem assinar contratos de compra vinculantes com os produtores. Salvo 
disposição em contrário nos critérios de produto, os contratos devem no mínimo indicar 
claramente: 
· volumes acordados 

· qualidade / especificação 

· preço 

· termos de pagamento 

· condições de entrega 

Todos os contratos entre EF e pagadores ou intermediadores de Comércio Justo devem 
estipular um mecanismo de arbitragem acordado por ambas as partes. 

3.2  Suspensão 

3.2.1  Requisito Mínimo 

3.2.1.1 Em caso de notificação de suspensão do EF ou do comprador é feita, contratos assinados 
celebrados antes da data de notificação só serão reconhecidos como representando produtos 
certificados por um período máximo de seis meses. 

3.3  Cancelamento da certificação 

3.3.1  Requisito Mínimo 

3.3.1.1 Comerciantes / compradores não podem comprar produtos provenientes de, ou vender 
produtos a operadores com certificado cancelado para a venda como produtos certificados de 
Comércio Justo, a partir da data de cancelamento da certificação. Todos os contratos que já 
tenham sido entregues ao comprador devem ser aceitos. Contratos que ainda não tenham sido 
entregues, não devem ser classificados como contratos de Comércio Justo. 

3.4  Contratos vinculantes 

3.4.1  Requisito Mínimo 

3.4.1.1 Compradores não devem oferecer para comprar produtos certificados de um EF sob a 
condição de que o EF venda uma quantidade de produtos não-certificados sob termos que 
sejam claramente desvantajosos ao produtor. 

Este requisito aplica-se a pagadores do Comércio Justo que comprem ambos os produtos 
certificados e não certificados do mesmo EF. 

O Órgão de Certificação determinará se qualquer transação dada pode ser considerada 
"claramente desvantajosa”. Os EF que sintam que tiveram experimentado práticas 
desvantajosas por seus compradores devem documentar as suas preocupações e enviá-las 
como uma reclamação ao Órgão de Certificação.. 

3.5  Acesso a contratos 

3.5.1  Requisito Mínimo 

3.5.1.1 O EF deve ter acesso aos contratos assinados entre agentes ou intermediadores e pagadores do 
Comércio Justo. 
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 A pedido de um produtor, os agentes ou intermediadores devem fazer uma cópia do 
contrato(s) relevante(s) disponível/is para esse produtor.  

3.6  Reclamações de qualidade 

3.6.1 Requisito Mínimo 

3.6.1.1 Os requisitos e procedimentos de qualidade para o controle de qualidade devem ser acordados 
por ambas as partes de acordo com a prática comercial normal. 

 

4. Sustentando o Comércio 
 Intenção 

O Comércio Justo visa criar parcerias comerciais sustentáveis entre produtores e seus 
compradores, que permitam aos produtores ter acesso de longo prazo aos mercados sob 
condições viáveis. Antes e acima dos requisitos dos critérios, é importante que essas relações 
cresçam mais fortes ao longo do tempo e sejam baseadas no respeito mútuo, transparência e 
comprometimento. 

A troca de informações é um elemento importante do relacionamento comercial, em particular 
para produtores. Planos de fornecimento permitem aos produtores planejar a sua produção 
mais efetivamente e assegurar que eles possam entregar os montantes requeridos dos produtos 
(com a qualidade exigida) aos compradores. O objetivo é incentivar compradores a facilitar o 
processo de planejamento para produtores. 

Os compradores também são incentivados a dar qualquer assistência adicional que eles 
possam concordar mutuamente com os produtores. Ferramentas como o compartilhamento de 
informação, atualizações de preço, treinamento em qualidade, planos de compartilhamento de 
riscos e outros, devem ser considerados. 

4.1  Planos de Fornecimento 

4.1.1  Requisito Mínimo 

4.1.1.1 Compradores devem fornecer um plano de fornecimento anual a cada EF de quem planejam 
comprar. 

Esse critério torna um requisito que todo planejamento do operador para comprar produtos 
madeireiros certificados de Comércio Justo de um EF deve prover um plano de fornecimento 
ao EF. A certificadora esperará ver evidência de que um plano de fornecimento tenha sido 
provido a cada EF.  

Planos de fornecimento descrevem as qualidades, quantidades, datas de entrega ou de 
compra, o preço ou valor dos produtos madeireiros certificados de Comércio Justo que o 
comprador espera comprar ao longo do ano. 

Compradores são incentivados a usar os padrões de compra da safra ou do ano anterior 
como orientação para o desenvolvimento dos seus planos de fornecimento. Nos casos em que 
nenhum padrão de compra exista (isto é, quando o comprador, produtor ou o produto é novo 
dentro da relação comercial), o comprador deve fazer uma estimativa razoável de suas 
intenções de compra. 

 

5.  Pré-financiamento 
 Intenção 

 A intenção desta seção é ajudar os EF a obter acesso a formas razoáveis de assistência 
financeira para apoiar as suas compras de membros.  
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O Comércio Justo incentiva comerciantes a oferecer outras formas de financiamento ou de 
pagamento, tais como “pré-pagamento” e/ou “pagamento antecipado” aos produtores. No 
entanto, estes critérios referem-se a “pré-financiar” apenas em relação aos pagamentos que são 
feitos conforme contratos acordados entre produtores e compradores de produtos de Comércio 
Justo. Pagamentos pré-financiados são pagamentos que usualmente atraem juros. 

Os critérios expressamente declaram que compradores podem explorar possibilidades de 
procurar por pré-financiamento via terceiros. Contudo, as taxas de juros que o produtor paga 
sobre esses acordos de pré-financiamento não devem ser superiores ao custo do empréstimo 
que o comprador toma do terceiro.  

5.1  Pré-financiamento para EFs 

5.1.1  Requisitos Mínimos 

5.1.1.1 EFs podem requisitar pré-financiamento de compradores sobre períodos de tempo acordados 
e, onde requerido, sobre quantidades específicas. 

 Compradores podem explorar possibilidades de buscar pré-financiamento via terceiros. No 
entanto, as taxas de juros que o produtor paga sobre esses acordos de pré-financiamento não 
devem ser superiores ao custo de empréstimo feito ao comprador pelo terceiro. 

5.1.1.2 Quando um nível suficientemente elevado de risco de não reembolso ou não entrega tiver sido 
associado a um EF em particular, e apenas quando esse nível de risco tenha sido avaliado e 
verificado por um terceiro financiador, então os requisitos de pré-financiamento sob 4.1.1 não 
precisam ser cumpridos. 

5.1.1.3 Quando o pré-financiamento for solicitado, os compradores devem fornecer pré-financiamento 
de até 60% do valor do contrato. O EF deve definir o percentual mínimo de pré-financiamento. 

5.1.1.4 Compradores devem disponibilizar o pré-financiamento a partir do ponto de assinatura do 
contrato, ou em qualquer ponto depois disso, mas não mais tarde que 3 meses. 

5.1.1.5 Juros sobre o valor pré-financiado devem ser mutuamente acordados e devem ser cobertos 
pelo EF ao custo atual de empréstimo do comprador (no máximo, incluindo os custos 
administrativos), ou em melhores termos (menor taxa) para o EF. 

5.1.1.6 Requisitos da Legislação Local e Nacional têm prioridade em caso de conflito com que esses 
requisitos sobre pré-financiamento.   

5.1.1.7 Compradores devem documentar o pré-financiamento em uma seção separada dentro do 
contrato ou em um acordo de crédito separado com o EF, quando o pré-financiamento tiver 
sido acordado. 

 

6.  Precificação 
6.1  Pagamento de um Preço de Cobertura de Custos para a EF 

6.1.1  Requisitos Mínimos 

6.1.1.1 O preço pago por produtos madeireiros de Comércio Justo devem cobrir os Custos de 
Produção Sustentável (CDPS) do EF. 

6.1.1.2 Durante o primeiro ano de certificação, o EF revisa os Custos de Produção Sustentável de 
produtos madeireiros de Comércio Justo. O EF e o comprador devem revisar o preço acordado 
após esse período. A partir deste momento, a revisão do Custo de Produção Sustentável e a 
revisão dos preços devem ser feitas pelo menos anualmente. Se o Sistema de Produção é tal 
que o EF compra madeira de lei de pequenos produtores, então o preço pago pelo EF deve 
também satisfazer os CDPS dos Pequenos Produtores. 
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Os resultados da revisão do Custo de Produção Sustentável deverão ser documentados pelo 
EF. Tanto o comprador quanto o EF devem explicar a razão para o preço acordado, o que 
deve ser documentado e anexado ao contrato.  

A EF anualmente revisa o CDPS de suas compras de quaisquer pequenos produtores 
membros da Associação de Comércio Justo e inclui esses custos na sua própria revisão anual 
de CDPS.  

Critérios para a revisão do Custo de Produção Sustentável serão estabelecidos em um 
documento de orientação separado da FLO e.V.  sobre “Avaliação dos custos de produção 
sustentável para o Comércio Justo”. O EF deve completar o modelo fornecido pelo Órgão de 
Certificação. Durante o teste dos critérios, atenção específica será dada aos desafios 
enfrentados pelo EF para cumprimento desse requisito. 

6.2  Pagamento do Preço e Prêmio do Comércio Justo 

Intenção 

O Prêmio do Comércio Justo é um montante pago por o pagador do Comércio Justo para o 
desenvolvimento socioeconômico dos membros da Associação de Comércio Justo e seus 
comunidades. É uma soma adicional, calculado como uma porcentagem em cima do preço 
pago pelos pagadores de Comércio Justo pelos produtos do Comércio Justo ao 
Empreendimento Florestal. O EF é, por sua vez, requerido a passá-lo para a Associação de 
Comércio Justo (representada pelo Comitê de Comércio Justo), em conformidade com a seção 
B: 2.1 destes critérios.  

Tendo em conta o provável volume anual de comércio, essa porcentagem deve resultar em um 
fundo anual do Prêmio do Comércio Justo que é suficiente para ser capaz de fazer uma 
diferença real para os membros da Organização de Comércio Justo, mas não tanto a ponto de 
ser um desestímulo ao comércio, por causa do impacto negativo do Prêmio do Comércio Justo 
nos preços ao longo da cadeia de fornecimento. Existe o risco de que volumes mais baixos de 
comercialização resultem em um fundo de Prêmio do Comércio Justo menor em termos 
absolutos para os membros da Organização de Comércio Justo, apesar de uma porcentagem 
mais elevada. 

No entanto, qualquer percentual não alcançará necessariamente este equilíbrio para todos os 
produtos madeireiros do Comércio Justo, portanto, os critérios permitem certa flexibilidade 
para o Empreendimento Florestal e os pagadores do Comércio Justo para negociarem este 
valor em uma base caso a caso.  

Além disso, duas opções de pagamento adicionais são apresentadas em 6.2.1.3, para permitir o 
máximo benefício do Prêmio do Comércio Justo a ser transferido aos produtores com impacto 
mínimo para os preços finais. Essas opções resolvem o problema de amplificação do prêmio 
ao longo da cadeia de fornecimento, que pode aumentar os preços finais sem beneficiar os 
produtores e arrisca a redução dos volumes comercializados como um resultado. Ambas as 
opções se aplicam para o período de testes dos critérios. 

6.2.1  Requisitos Mínimos 

6.2.1.1  As condições de pagamento são acordadas entre o EF e o Pagador do Comércio Justo, mas não 
mais tarde que 30 dias após a data da fatura. 

6.2.1.2 Pagadores do Comércio Justo devem pagar adicionalmente um Prêmio do Comércio Justo 
para produtos florestais madeireiros. 

O EF calcula o valor anual projetado do Prêmio do Comércio Justo com base em 10% do valor 
de vendas anuais estimadas de produtos do Comércio Justo ex-works. 

O EF, o Comitê de Comércio Justo (assim que estiver em operação) e os pagadores do 
Comércio Justo devem concordar que este nível de Prêmio (10%) irá resultar em um fundo do 
Prêmio do Comércio Justo que é suficiente para fazer a diferença para os membros da 
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Associação de Comércio Justo sem ser um desestímulo comercial à comercialização de 
sucesso dos produtos do Comércio Justo. 

Se eles não concordarem, eles devem negociar o nível do Prêmio até que um acordo seja 
alcançado. No entanto, o nível não deve ser menor que 5%. Se o produto produzido pelo EF de 
valor adicionado, também não deve ser menor ao equivalente a 10% do valor do produto na 
porta da floresta. 

Níveis de Prêmio devem ser revistos anualmente. 

Qualquer variação acordada sobre os 10% deve ser documentada com os cálculos apropriados 
e justificações.  

Definir qualquer valor fixo para todos os produtos madeireiros é um pouco arbitrário, uma 
vez que produtos madeireiros têm diferentes sensibilidades de preço no mercado. Os 10% 
escolhidos são, portanto, um ponto de partida para cálculo e discussão. 

Alguns produtos madeireiros são de menor valor e comercializados em volumes consideráveis 
e têm elevada sensibilidade de preço – assim, o impacto adverso de valor de prêmio sobre as 
vendas poderia ser elevado. Nesses casos, a porcentagem do Prêmio do Comércio Justo 
poderia ser relativamente baixo. 

Outros produtos madeireiros são talvez comercializados em volumes mais baixos e podem ser 
menos sensitivos ao preço, portanto, são capazes de suportar uma maior porcentagem de 
Prêmio do Comércio Justo sem afetar a comercialização.  

A saída do portão da floresta pode ser uma tora ou uma prancha, se alguma conversão 
primária (isto é, pela serraria portátil ou motosserra) é feita dentro da própria floresta. Se a 
saída do EF  é uma árvore em pé, então o Prêmio do Comércio Justo deve ser pelo menos 
10% do preço pago EF para a árvore em pé. Os critérios permitem que esses julgamentos 
sejam feitos e requerem acordo a ser alcançado entre as partes interessadas numa base caso 
a caso. 

6.2.1.3  O pagador / intermediador do Comércio Justo paga o Prêmio do Comércio Justo ao EF, ou – 
uma vez que o Comitê de Comércio Justo tenha uma conta bancária própria - para o Comitê 
de Comércio Justo. O EF é requerido a disponibilizar quaisquer pagamentos do Prêmio do 
Comércio Justo que receber dentro de 7 dias ao Comitê de Comércio Justo para sua disposição 
e posterior utilização. 

6.2.1.4 Para Produtos Florestais Madeireiros, o pagamento do Prêmio do Comércio Justo pode ser 
além feito em uma das duas diferentes maneiras:  

Opção A) Diretamente do Licenciado de Comércio Justo ao EF ou através de um 
intermediário confiável acordado por ambas as partes (modelo de pagamento direto). Neste 
caso, o pagamento do preço de Comércio Justo deve ser feito não mais tarde que 30 dias após 
a data da fatura. O cronograma de pagamento do Prêmio do Comércio Justo deve ser acordado 
entre EF e Licenciado. 

Opção B) O Prêmio do Comércio Justo tem de ser expressamente discriminado nas faturas e 
atravessar a cadeia comercial do EF ao Licenciado de Comércio Justo, sem amplificação 
(passar pelo modelo).  

A opção A implica que o Licenciado seja informado sobre o Prêmio do Comércio Justo a ser 
pago para o EF para cada contrato celebrado para um produto madeireiro de Comércio 
Justo. É da responsabilidade do Licenciado garantir que o EF receba o pagamento do Prêmio 
do Comércio Justo. A opção A é mais adequada para transações onde se sabe de antemão que 
um volume conhecido de produto do Comércio Justo será vendido a um Licenciado 
conhecido. 

A opção B pode ser mais adequada onde os ramos da cadeia de fornecimento e os produtos 
do Comércio Justo irão para mais de um Licenciado final. Neste caso, o Prêmio discriminado 
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deve ser proporcional ao volume de produtos do Comércio Justo vendidos em cada ramo de 
modo que o valor total do Prêmio do Comércio Justo passado pela cadeia de fornecimento 
continue o mesmo. 

6.2.1.5 Pagadores do Comércio Justo podem usar todas as formas de pagamento disponíveis, desde 
que esses instrumentos de pagamento sejam transparentes, rastreáveis e mutuamente 
acordados. 

 

7.  Rotulagem e Embalagem 
7.1 Rotulagem 

7.1.1  Requisito Mínimo 

7.1.1.1 Todas as embalagens voltadas ao consumidor (produto final ou produto acabado) deve 
ostentar a Marca de Certificação FAIRTRADE para indicar a sua conformidade com os 
Critérios do Comércio Justo.  

Um produto não pode ser promovido como sendo certificado de “Comércio Justo” ao menos 
que ostente a Marca de Certificação FAIRTRADE. 

A Marca de Certificação FAIRTRADE só pode ser usada no produto final ou produto acabado 
se um Contrato de Licença válido tiver sido assinado com uma Iniciativa Nacional ou a FLO. 

A parte tomando posse final antes do varejo do produto pronto para consumo (geralmente o 
proprietário da marca) é designado como o licenciado. Esta parte deve ter ligação com a IN 
Local para obter um contrato de licença. Após a finalização do contrato, a licenciada deve 
apresentar todas as artes finais relevantes para o departamento de arte final da IN Local para 
garantir que a marca de certificação FAIRTRADE seja usada de acordo com as diretrizes 
estabelecidas. 

7.2  Aprovação de Arte Final 

7.2.1  Requisito Mínimo 

7.2.1.1  Toda arte final (embalagem, promocional, etc.) com a Marca de Certificação de Comércio 
Justo FAIRTRADE deve ser aprovada pela Iniciativa Nacional detentora da principal licença 
de contrato (IN Local). 

O licenciado deve submeter toda arte final relevante ao departamento de arte final da IN Local 
para assegurar que a Marca de Certificação de Comércio Justo FAIRTRADE seja usada de 
acordo com as diretrizes estabelecidas. 

As diretrizes para o uso da Marca de Certificação de Comércio Justo FAIRTRADE sobre 
Madeira de Lei devem cumprir com as “Diretrizes para a Marca de Certificação de Comércio 
Justo FAIRTRADE: Produtos Não-Alimentícios”. 

 

 


