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Mudança no Critério para Comerciantes 

 

Prezados Parceiros, 

Durante a reunião do Comitê de Critérios que aconteceu em 26 de Novembro de 2015, o Comitê de 
Critérios decidiu sobre uma mudançano Critério para Comerciantes, chamado anteriormente de 
Critério Comercial. Para maiores detalhes sobre a decisão, favor consultar a ata da reunião do 
Comitê de Critérios disponível na nossa página na Internet no seguinte endereço: 
www.fairtrade.net/setting_the_standards.html.  

O Critério para Comerciantes do Comércio Justo Fairtrade revisado esclarece requisitos em áreas 
centrais existentes, tais como contratos, planos de fornecimento, pré-financiamentos e pagamentos 
do preço e do prêmio, para ajudar a criar uma maior transparência nas cadeias de fornecimento do 
Comércio Justo Fairtrade. O critério também introduz melhores práticas voluntárias, bem como novos 
requisitos sobre direitos trabalhistas e proteção ambiental. 

O critério revisado se aplicará a todos os produtores e comerciantes (substituirão as versões 
anteriores) a partir de 01 de setembro de 2015. As exceções para este são os novos requisitos sobre 
direitos trabalhistas e proteção ambiental, que têm um período de transição e serão aplicáveis a partir 
de 1 de janeiro de 2017. 

Você poderá encontrar o critério revisado em inglês na nossa página na Internet no seguinte 
endereço:http://www.fairtrade.net/trade-standard.html. 

As mudanças no critério serão apresentadas em um documento a parte chamado “Main changes”, 
disponível em inglês na nossa página na Internet. Para uma visão geral da lógica por trás das 
mudanças, por favor, consulte a “Factsheet”. 

Todos os documentos também estarão disponíveis em breve em espanhol, francês, português e 
alemão no nosso site:http://www.fairtrade.net/trade-standard.html. 

Para maiores informações, favor entrar em contato com Fabienne Yver através do e-mail: f.yver-
external@fairtrade.net. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 

Andreas Kratz  

 

Andreas Kratz 
Diretor da Unidade de Critérios e 
Preços 
a.kratz@fairtrade.net 
 

Para: Produtores e Comerciantes do Comércio 
Justo Fairtrade 

 Membros do Comércio Justo Fairtrade  
CC:  Comitê de Critérios  
 Equipe de funcionários da Fairtrade 

International 
 Equipe de funcionários da FLOCERT 
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