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13 de junho de 2012 

 
 

Assunto: Anúncio da Unidade de Critérios da Fairtrade International: Anúncio de Preços do Suco 
de Laranja  

 

 
 
Caros Parceiros, 

 
Durante a reunião do Comitê de Critérios, que ocorreu em 20 de março de 2013, o Comitê de 
Critérios decidiu sobre novos Preços Mínimos e Prêmios do Comércio Justo para Suco de Laranja, 
bem como um novo modelo de preços para Laranjas para Suco. Para mais detalhes sobre a decisão 
consulte a ata da reunião do Comitê de Critérios disponível em nosso site: 
www.fairtrade.net/setting_the_standards.html.  
 
Os novos Preços Mínimos do Comércio Justo, Prêmios do Comércio Justo e modelo de preços são 
apresentados na tabela abaixo. Além disso, o Anexo 1 contém os requisitos revistos no Critério do 
Comércio Justo para Frutas Frescas de Organizações de Pequenas Produtores e o Critério do 
Comércio Justo para Frutas Frescas de Trabalho Contratado. Estes substituem a versão anterior, e 
são aplicáveis a partir de 19 de junho de 2013. Todas as exceções anteriores (incluindo a de Gana), 
não são mais aplicáveis. 
 
Os novos Critérios estão disponíveis em inglês/espanhol/francês/português no nosso website no 
endereço www.fairtrade.net/standards.html. Os Preços e Prêmios do Comércio Justo também estão 
disponíveis no Banco de Dados do Preço Mínimo e Prêmio em nosso website no endereço 
www.fairtrade.net/standards.html. 

 

Criterio de 
produtos 

específicos 
Produto 

Preço 
aplicado 1 

Moeda / 
Quantidade 
x unidade 

Nível de Preços2,3 

Valor do 
preço 

mínimo 
do 

Comércio 
Justo 

Fairtrade 

Valor do 
prémio do 
Comércio 

Justo 
Fairtrade 

Válido a 
partir de 

1. Suco de Laranja 

Frutas e Verduras 
Preparadas e 
Conservadas 

FCOJ, 
Convencionais 

Mundial  
(PP / TC) 

USD / 1 MT FOB 2,300 200 19.6.2013 

Frutas e Verduras 
Preparadas e 
Conservadas 

FCOJ, Orgânica 
Mundial  

(PP / TC) 
USD / 1 MT FOB 3,250 300 19.6.2013 
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Critério de 
produtos 

específicos 
Produto 

Preço 
aplicado 1 

Moeda / 
Quantidade 
x unidade 

Nível de Preços2,3 

Valor do 
preço 

mínimo 
do 

Comércio 
Justo 

Fairtrade 

Valor do 
prémio do 
Comércio 

Justo 
Fairtrade 

Válido a 
partir de 

Frutas e Verduras 
Preparadas e 
Conservadas 

NFC OJ, 
Convencionais 

Mundial  
(PP / TC) 

USD / 1 MT FOB 650 60 19.6.2013 

Frutas e Verduras 
Preparadas e 
Conservadas 

NFC OJ, Orgânicas 
Mundial  

(PP / TC) 
USD / 1 MT FOB 970 90 19.6.2013 

2. Laranjas para FCOJ 

Frutas Frescas Oranges for FCOJ, 
Convencionais 

Mundial  
(PP / TC) 

USD / 1 MT 
(Suco 

Equivalente3) 

EXW,  Produtores 
que trabalham com 

processador/ 
exportador, 

utilizando técnicas 
de exportação a 

granel 

74% do 
PMCJ FCOJ 

FOB ou 
preço de 
mercado 

200 19.6.2013 

Frutas Frescas Oranges for FCOJ, 
Convencionais 

Mundial  
(PP / TC) 

USD / 1 MT 
(Suco 

Equivalente) 

EXW, Produtores 
que trabalham com 

processador/ 
exportador 
utilizando 6 

extratores ou 
menos  

65% do 
PMCJ FCOJ 

FOB ou 
preço de 
mercado 

200 19.6.2013 

Frutas Frescas Oranges for FCOJ, 
Convencionais 

Mundial  
(PP / TC) 

USD / 1 MT 
(Suco 

Equivalente) 

EXW, Produtores 
que trabalham com 

todos os outros 
tipos de 

processadores/ 
exportadores 

 

69% do 
PMCJ FCOJ 

FOB ou 
preço de 
mercado 

200 19.6.2013 

Frutas Frescas Oranges for FCOJ, 
Orgânicas 

Mundial  
(PP / TC) 

USD / 1 MT 
(Suco 

Equivalente) 

EXW, Produtores 
que trabalham com 

processador/ 
exportador, 

utilizando técnicas 
de exportação a 

granel 

78% do 
PMCJ FCOJ 

FOB ou 
preço de 
mercado 

300 19.6.2013 

Frutas Frescas Oranges for FCOJ, 
Orgânicas 

Mundial  
(PP / TC) 

USD / 1 MT 
(Suco 

Equivalente) 

EXW, Produtores 
que trabalham com 

processador/ 
exportador 
utilizando 6 

extratores ou 
menos 

72% do 
PMCJ FCOJ 

FOB ou 
preço de 
mercado 

300 19.6.2013 

Frutas Frescas Oranges for FCOJ, 
Orgânicas 

Mundial  
(PP / TC) 

USD / 1 MT 
(Suco 

Equivalente) 

EXW, 
Produtores que 
trabalham com 
todos os outros 

tipos de 
processadores/ 
exportadores 

75% do 
PMCJ FCOJ 

FOB ou 
preço de 
mercado 

300 19.6.2013 

3. Laranjas para NFC 

Frutas Frescas Oranges for NFC 
OJ, Convencionais 

Mundial 
(PP / TC) 

USD / 1 MT 
(Suco 

Equivalente) 
EXW 

50% do 
PMCJ do 
suco de 

laranja NFC 
FOB ou 

60 19.6.2013 



 
 
 

  

preço de 
mercado 

Frutas Frescas Oranges for NFC 
OJ, Orgânicas 

Mundial 
(PP / TC) 

USD / 1 MT 
(Suco 

Equivalente) 
EXW 

57% do 

PMCJ do 
suco de 

laranja NFC 
FOB ou 

90 19.6.2013 

4. Laranjas para Suco para exportação nos países consumidores
5
 

Frutas Frescas 

Laranjas para 
Suco para 

exportação nos 
países 

consumidores, 
Convencionais 

Mundial 
(PP / TC) 

USD / 40.8 
kg 

EXW 5 0.50 19.6.2013 

Frutas Frescas 

Laranjas para 
Suco para 

exportação nos 
países 

consumidores, 
Orgânicas 

Mundial 
(PP / TC) 

USD / 40.8 
kg 

EXW 7.50 0.80 19.6.2013 

 

1
Ex Works significa que a entrega acontece quando o vendedor coloca a mercadoria à disposição do comprador nas 

dependéncias do vendedor ou em qualquer outro lugar pré-estabelecido (obras, fábrica, armazém, etc.) não liberada para a 
exportação e não carregada em nenhum veículo recolhedor.   
 
2
Free on Board (FOB) significa que o vendedor entrega as mercadorias quando elas transpõem a amurada do navio no porto 

de embarque nomeado. Deste ponto em diante, o comprador tem que arcar com todos os custos e riscos de perda ou dano às 
mercadorias. Sob os termos FOB, o vendedor é obrigado a desembaraçar as mercadorias para exportação. 
 
3
 Suco Equivalente significa a quantidade de laranjas para suco necessária para fazer 1 MT (tonelada métrica) de suco (seja 

FCOJ ou NFC). 
 
4
 Veja FCOJ/NFC orgânicos/convencionais significa que o Prêmio do Comércio Justo que se aplica a 'laranjas para suco’ é 

o mesmo que o Prêmio do Comércio Justo definido para suco de laranja. Para mais detalhes sobre como o Prêmio do 
Comércio Justo deve ser pago aos produtores, consulte o critério do produto. 

 
5 
Laranjas para Suco para exportação nos países consumidores é explicado no Anexo 1, requisito 1.3 do critério. 

 
Para maiores informações, favor entrar em contato com Sarah Howe através do e-mail: 
s.howe@fairtrade.net 

 
Atenciosamente, 
 
Andreas Kratz  
 

Anexo 1 

No Critério do Comércio Justo para Frutas Frescas de Organizações de Pequenos Produtores e No 
Critério do Comércio Justo para Frutas Frescas de Trabalho Contratado:  

1.3 Descrição do Produto  

"Laranjas para Suco para processamento nos países consumidores" são definidas como 'laranjas 
para suco’ que são vendidas para serem exportadas para um país consumidor e, em seguida, 
processadas em suco naquele país. 

 

2.1 Rastreabilidade 

2.1.1. Para laranjas para suco: O processador/exportador deve manter um registro dos volumes de 

mailto:s.howe@fairtrade.net


 
 
 

  

laranjas para o suco comprados e processados de cada organização de produtores; a data de 
entrega; e, a quantidade de suco de laranja vendida. 

 

2.3 Contratos 

2.3.1 Para laranjas para suco, os contratos entre os produtores e os compradores devem 
adicionalmente incluir: 

 O preço a ser pago e o cálculo utilizado para a definição do preço para o suco de laranja 
equivalente. O contrato deve mencionar que o cálculo do preço de laranjas para suco será 
definido de acordo com o rendimento, conforme identificado no relatório de análise preliminar 
(um relatório produzido de acordo com os padrões da indústria de cítricos a partir de uma 
amostra da fruta entregue, que inclui a informações de rendimento).  

 Uma vez disponíveis, os relatórios de análise preliminar de cada entrega de laranjas para 
suco deve ser anexado ao contrato. Além disso, este relatório deve ser entregue ao produtor 
7 dias após a entrega dos frutos. 

 O nome do responsável a pagar o Prêmio de Comércio Justo para os produtores. 

  

4.3 Preços 

 
4.3.1. Para laranjas para suco:  
 
O Preço Mínimo do Comércio Justo para laranjas para suco, conforme definido no banco de dados 
de preços, refere-se a ‘laranjas para suco entregues nas instalações do processador’. O produtor 
deve receber um preço para a quantidade equivalente de suco que suas laranjas produzem (FCOJ 
ou NFC, dependendo do que é vendido para o importador) de acordo com o rendimento no relatório 
de análise preliminar. O processador/exportador que compra laranjas para suco de um produtor 
deve pagar o percentual definido do Preço Mínimo do Comércio Justo, ou o preço de mercado, de 
suco de laranja (o que for maior), para o produtor. A percentagem definida varia de acordo com o 
tipo de processadores/exportadores e a variedade dos produtos (convencional/orgânico), como 
definido no banco de dados de preços. 
 
O Prêmio do Comércio Justo definido para suco de laranja no nível FOB se aplica como Prêmio do 
Comércio Justo para as organizações de produtores que vendem laranjas para suco. O Prêmio do 
Comércio Justo deve ser pago para o suco de laranja no nível FOB às organizações de produtores 
com base na quantidade total de suco de laranja vendido pelo processador/exportador. 
 
4.3.3 Termos de Pagamento  

Pagamento por laranjas para suco 

O processador/exportador deve pagar pelo menos o Preço Mínimo do Comércio Justo ao produtor o 
mais tardar 30 dias após o recebimento da mercadoria. O processador/exportador deve transmitir o 
diferencial de Prêmio e de preço (pagamento adicional no caso de haver uma diferença entre o 
Preço Mínimo do Comércio Justo e preço FOB percebido de suco de laranja) para o produtor o mais 
tardar 15 dias após o recebimento do pagamento do pagador do Comércio Justo. Um prazo diferente 
pode ser acordado por escrito entre o processador/exportador e o produtor, mas o pagamento deve 
ser feito o mais tardar 30 dias após o final de cada trimestre. 

 

 

 


