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Proposta do Projeto  
RASCUNHO PARA COMENTÁRIOS  

 
As partes interessadas estão convidadas a comentar este rascunho da proposta do projeto até 8 de Agosto de 

2014. Envie os seus comentários aos co-gerentes do projeto que aparecem neste documento, usando o 
formulário de feedback para comentários. Seus comentários serão considerados na elaboração da versão final do 

Projeto.  
 

Projeto Café Solúvel  
Data (14.Julho.2014)  

 
A descrição do projeto contém as informações mais relevantes sobre o projeto. Para obter informações adicionais 

sobre o projeto, entre em contato com os co-gerentes do projeto (ver informações de contato abaixo).  
Este projeto será conduzido de acordo com os Procedimentos Operacionais Padrões para o desenvolvimento de 

Critérios de Comércio Justo sobre o Preço Mínimo e o Prêmio. Mais informações sobre esses procedimentos 
podem ser encontradas no site: www.fairtrade.net 

 

1. Fundamentação e necessidade para a elaboração deste projeto:  

Os critérios do Comércio Justo apoiam o desenvolvimento sustentável de pequenos produtores e trabalhadores 
do Sul. A intenção deste projeto é explorar mecanismos de preços que permitam o aumento das vendas de café 
de Comércio Justo. Dados de mercado indicam que as vendas finais do Café instantâneo/ solúvel de Comércio 
Justo tem potencial de crescimento. Isto requer uma revisão do esquema de preços dos chamados cafés de 
"segunda" (grãos de café) que são usados para produzir café instantâneo. A necessidade de fazer este projeto foi 
inicialmente indicada por produtores e fabricantes de cafés instantâneos de países produtores como Colômbia e 
Brasil. Produtores e fabricantes de outros continentes também indicaram a importância deste projeto. Ao mesmo 
tempo, equipes de trabalho de Comércio Justo como a Fair Trade Foundation UK (o maior mercado de café 
instantâneo Fairtrade), Redes de Produtores e GPM Gerenciamento Global de Produtos Café confirmaram a 
necessidade de se considerar este projeto.  

2. Antecedentes: 

Esta proposta de projeto dá continuidade às sessões preliminares do Comitê de Critérios de Comércio Justo 
(Junho / Novembro de 2013, Março / Junho de 2014). As unidades GPM/ Café e de Critérios / Preços informaram 
o Comité sobre os desafios em relação ao café instantâneo, e receberam recomendações sobre a proposta do 
projeto para ajudar a garantir que não haverá desvantagens para produtores nem fabricantes dos países 
produtores e importadores.  

O Café instantâneo e os cafés de segunda trazem oportunidades e desafios. Tanto no setor cafeeiro em geral, 
como no Comércio Justo, os cafés de segunda são uma opção frequentemente usada para fabricar alguns tipos 
de café instantâneo. O objetivo do projeto é impulsionar as vendas de países produtores de café Fair Trade, 
especificamente através do apoio às vendas de cafés de segunda (Arábica e Robusta) que se destinam a 
produção de café instantâneo. Dos elementos que foram identificados na fase preliminar de investigação, o 
projeto propõe concentrar-se nos  três primeiros  seguintes aspectos:  
1. Os cafés de segunda (e seu preço) como matéria-prima para fabricar café instantâneo: alguns cafés de 
segunda que sejam tradicionalmente comercializados a um preço mais baixo para fazer café instantâneo. 
2. Em algumas organizações de produtores os cafés de segunda pode ser uma parte do volume de produção (por 
exemplo, isto é o caso típico das organizações de produtores que se concentram na obtenção de graus mais 
elevados de grãos de café).  
3. A perda de volume no processo de fabricação do café instantâneo: perda de até 40% do volume de matéria-
prima, o que faz com que a indústria se foque na utilização de grãos de café a preços mais baixos.  
4. A dinâmica do mercado: o café instantâneo freqüentemente se oferece a preços reduzidos.  
5. Disponibilidade de café Robusta: no Comércio Justo se incrementaria a demanda por Café Robusta. 
6. Mercados Locais: o café instantâneo também é consumido nos países produtores. Os desafios relacionados 
com o produto final podem ser muito específicos do mercado local. Entretanto, os desafios relacionados com a 
materia-prima (os grãos de segunda) são comuns tanto no mercado local como no de exportação. 

 
3. Elementos do projeto:  

 



 
 

 2

Este projeto se concentrará em explorar opções relacionadas com grãos de segunda que são usados para fazer 
café instantâneo. As seguintes idéias são preliminares e podem enriquecer o contexto do projeto:  
1. Estabelecer para esses cafés de segunda que são usados para fabricar café instantâneo, um novo Preço 
Mínimo e Prêmio Comércio Justo, ou  
2. Considerar esses grãos como produtos secundários (os produtos secundários não tem um preço específico nos 
Critérios de Comércio Justo, mas sim um prêmio de Comércio Justo de 15% adicionado sobre o preço acordado 
entre o vendedor e o comprador).  
 
As potenciais novas regras se aplicariam ao café instantâneo Fairtrade que é fabricado em países produtores e 
importadores, onde respectivamente atualmente se fabrica 30% e 70% do café solúvel Fairtrade mundial. Nos 
países produtores, os maiores volumes de café instantâneo Fairtrade atualmente se fabricam na Colômbia 
(principalmente Arábica) e no Brasil (principalmente Robusta). Os países com menores volumes incluem a Índia, 
México, Equador e Tanzânia. 
 
O projeto propõe uma série de princípios que, em geral, incluiriam:  
1. As propostas para as tomadas de decisões serão por consenso, e exigirão o acordo das três Redes de 
Produtores (ou seja, a da América Latina / Caribe (CLAC), Fairtrade África, Ásia / Pacífico (NAPP).  
2. Garantir benefícios para os produtores e evitar a concorrência desigual para fabricantes de países produtores e 
importadores.  
3. Que o Preço Mínimo e o Prêmio de Comércio Justo se implementem na etapa da cadeia de produto, onde a 
organização de produtores tem a propriedade do produto ao qual se aplicam o preço e o prêmio, na medida do 
possível.  
4. Critérios claros que sejam passíveis de auditoria, também tendo em conta elementos técnicos que permitam 
diferenciar cafés de segunda dos outros cafés.  
5. Controlar o risco de substituir cafés ou fraude, e evitar que surjam barreiras comerciais para os atores já 
envolvidos no segmento de café instantâneo Comércio Justo.  
6. Garantir a participação dos atores da cadeia de fornecimento de Comércio Justo que já participam do mercado 
de café instantâneo (por exemplo, incluindo os produtores e compradores). O projeto incluiria a execução de 
projetos-piloto, a fim de testar a implementação das possíveis novas regras. Os pilotos seriam, por exemplo: 
cobrir diferentes cadeias de abastecimento em termos de saber se a fabricação do café instantâneo tem lugar no 
país onde foram produzidos os grãos verdes. 
7. Continuar a implementação da rastreabilidade física no café, e não considerar a massa de equilíbrio. 

 
4.  Avaliação de Riscos: 

 
1. Não se pode afetar o cumprimento do preço Fairtrade na etapa da cadeia de produto, em que a 

organização de produtores finaliza a propriedade do produto.  
2. Tipos de café verde: seria necessária, possivelmente, uma definição de trabalho claro e auditável para 

cafés de segunda destinados a café instantâneo, de acordo com o que é exigido nos critérios de 
cumprimento. 

3.  A comercialização de cafés de segunda que são destinados para o café instantâneo não devem ser 
desviados para outros segmentos como café torrado e moído.  

4. Os preços dos cafés de segunda que atualmente são comercializados para outros fins que não seja café 
instantâneo não mudaria. 
 

Como se iniciaria oficialmente o projeto:  
Publicação da Proposta do Projeto no site da Fairtrade 
Internacional 

Data de Inicio (preliminar): 
14 de Julho, 2014.  

Como se concluiria oficialmente o projeto:  
Anúncio dos resultados do projeto no site da Fairtrade 
International, que coincidiria com o início da vigência das 
possíveis novas regras.  
Encerramento do Projeto. 

Data de conclusão: 
Setembro 2015 

Metas e objetivos do projeto: Elementos que não são objetivo / estão fora do 
alcance do proyecto 

Objetivo geral: Aumentar o potencial de - Revisão dos níveis atuais de Prêmio e Diferencial 
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vendas dos países produtores de café 
FairTrade,especificamente por meio do apoio às vendas 
de cafés de segunda que são usados para fabricar café 
instantâneo. 

Objetivos específicos:  

- Definir qual opção de esquema de preço dos cafés de 
segunda que são usados para café instantâneo 
aumentaria as vendas dos produtores. 
- Investigar se a melhor opção seria a aplicação de um 
novo Preço Mínimo e Prêmio de Comércio Justo para 
cafés de segunda, ou se seria melhor considerar esses 
cafés de segunda como um produto secundário.
- Propor, em colaboração com a FLO-CERT, um  modelo 
de auditoria  que controle / minimize  o risco de que o 
possível novo esquema de preço para cafés de segunda 
não será usado para afetar os preços de outros cafés 
que não sejam de segunda, ou que os cafés de segunda 
comercializados para cafés instantâneos na sejam 
usados em outros segmentos, como café torrado e 
moído.  
- Propor os elementos técnicos para a aplicação das 
possíveis novas regras, por exemplo, forma de café 
(café verde, ou pergaminho), o nível de preço, moeda, 
Incoterm (por exemplo, FOB). 
 

Organico Fairtrade.  
- Revisão do Preço Mínimo Fairtrade atual.  
- O balanço de massa ou reconsiderar a 
rastreabilidade física.  
- Os preços mínimos para cafés de segunda para 
outras cadeias de valor que não sejam café 
instantâneo. 
 

 
Abrangência do Projeto  
 
- Produto: Café  
- Variedade: Arábica e Robusta  
- Processamento: lavado / natural.  
- Qualidade: orgânica e convencional  
- Area geografica: global (incluindo a fabricação de café 
instantâneo em países produtores e importadores). 

Recursos e Custos (preliminar) 
 Custos (EUR) 
Total (preliminar) 
 
Workshops com produtores 
da América Latina / Caribe 
(incluindo provisoriamente, 
por exemplo, do México, 
Colômbia, Brasil, Peru, 
América Central), Ásia-
Pacífico e África. 

Em processo de 
confirmação. 

 
Cronograma do Projeto:  
 
Tentativas durante 2014/2015:  
14 de Julho - 2014: publicação da Proposta do Projeto 
(PP) no site da Fairtrade International.  
14 Julho – 8 de Agosto 2014: período formal para 
enviar comentários a respeito da PP.  
Até 15 de Agosto - 2014: modificar a PP e publicar a 
versão final no site da Fairtrade International.  
15 de Agosto - 5 de Set. 2014: preparação do 
documento de consulta.  
8 de Set. - 15 de Out. - 2014: publicação do documento 
de consulta. Implementação de consultas nos países 
produtores (por exemplo, redes de produtores, com o 
apoio do PSR), e nos países importadores/ de mercado. 
16 Out. - 14 de novembro de 2014: Análise dos 
resultados da consulta. Planear projetos-piloto em 
cadeias de fornecimento específico para testar a 
implementação das possíveis novas regras (por 
exemplo, em colaboração com a FLO-CERT). Os pilotos 
devem assegurar a participação dos atores do comércio 
justo já envolvidos no segmento de mercado de café 
instantâneo de Comércio Justo (incluindo produtores e 

Tomada de decisão:  
 
As propostas sobre as tomadas de decisões sobre as 
possíveis novas regras (na reunião do Comitê de 
Critérios de junho de 2015) serão feitas por consenso 
e exigirão o acordo das três Redes de Produtores (ou 
seja, América Latina / Caribe (CLAC), Fairtrade África,  
Ásia / Pacífico (NAPP). Os passos de referência 
incluiriam:  
- Set-Nov de 2014 e Março de 2015: oportunidades 
para informar o Comitê de Critérios e solicitar guias se 
necessário. 
- Junho de 2015: apresentação da proposta para a 
tomada de decisão na reunião do Comitê de Critérios. 
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compradores).  
17 de Nov 2014 - Março - 2015: implementação de 
projetos-piloto.  
Abril - Maio de 2015: elaboração da proposta para a 
tomada de decisão no Comité de Critérios em junho de 
2015.  A proposta baseia-se nos resultados da consulta 
e nos pilotos. A proposta de decisão exigirá o consenso 
das três Rredes de Produtores (ou seja, a América 
Latina / Caribe (CLAC), Fairtrade África, Ásia / Pacífico 
(NAPP).  
Junho - 2015: documento / proposta de decisão é 
enviado ao Comitê de Padrões. Se realiza a reunião do 
Comitê.  
Julho - Agosto de 2015: fase de implementação (por 
exemplo, escrever os critérios de conformidade,  
treinamento dos auditores FLO-CERT, e outras partes 
relevantes, planejamento dos mecanismos de 
monitoramento e indicadores)  
Setembro - 2015: início da vigência de novas regras. 
 
Responsável do Projeto 
 
Ricardo Guimaraes  
(Unidade de Critérios e Preços, Fairtrade International). 

Co-gestão do projeto  
Co-gestores: 
Alina Amador, Unidade de Critérios e Preços, 
Fairtrade International, a.amador@fairtrade.net ,  
Rene Capote, Oficial de Café, Fairtrade International, 
r.capote@fairtrade.net  

Equipe do projeto: 

Representantes de: 
-  Gerencia Global de Produto Café GPM, e Unidade de 
Criterios e Preços,  Fairtrade International: 
- Redes de Produtores: América Latina/ Caribe (CLAC), 
Fairtrade África, Asia/ Pacífico (NAPP). 
- Organizacões Nacionais de Comércio Justo (NFOs)/ 
Organizações de Marketing de Fairtrade (FMOs). 

Envolvidos no projeto (outras partes chave mesmo 
que não sejam parte da equipe do projeto):  
- Kate Lewis, Fundação de Comércio Justo no 

Reino Unido. 
- Ventanilla de Ayuda en café (guía técnico 

coordenado através do GPM Café). 
- Responsáveis de café nas Organizações 

Nacionais de Comércio Justo (NFOs). 
- FLO-CERT: incluindo analistas, gerentes e/ou 

auditores. 
- PSR: em coordinação com as Redes de 

Produtores. 


