
  

 

Principais Mudanças no Critério  
 

Critérios para Açúcar de Cana  
 

O Critério revisado para Açúcar de Cana é o resultado de uma decisão do Comitê de Critérios tomada em julho de 2010 para suspender o 
banimento da retro-certificação. Este projeto incluiu pesquisa e consultoria especializada do gerente de produto global de açúcar de cana e 
outras entidades dentro sistema de Comércio Justo. 

Este documento identifica as principais mudanças feitas no Critério e inclui uma tabela que descreve com mais detalhes a extensão das 
alterações feitas. 

Este documento não descreve o conteúdo das mudanças detalhadamente. Este documento não deve substituir um estudo detalhado do 
Critério revisado para Açúcar de Cana e não faz parte do Critério. 

 

Mudanças principais: 

• A inclusão de um requisito de rastreabilidade documental  

• A inclusão de requisitos para regulamentar a retro-certificação 
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Visão geral das revisões: 

Esta tabela mostra as alterações principais:  

 

Seção do Critério    Revisões  

2. Comércio  Este capítulo descreve os requisitos que você precisa cumprir quando você vende produtos do Comércio Justo. 

2.1 Rastreabilidade 
Este novo requisito está relacionado a rastreabilidade documental, muitas vezes orientada por um regime nacional. 
Onde não existir um regime nacional, é agora da responsabilidade do exportador buscar a confirmação do volume 
de cana fornecido por cada organização de produtores. 

4. Negócios e 
Desenvolvimento  

Este capítulo abrange os requisitos que são específicos do Comércio Justo e destina-se a lançar as bases para que 
o fortalecimento e o desenvolvimento do produtor aconteçam. 

4.1.1 Sustentando o 
Comércio  

Uma frase foi incluída neste requisito para garantir que os pagadores/exportadores do Comércio Justo compartilhem 
informações com os produtores sobre os volumes de açúcar de Comércio Justo vendidos por safra. 

O requisito para renovar os planos de fornecimento pelo menos três meses antes deles expirarem e os compartilhar 
com os produtores foi removido. Isto foi feito para um maior alinhamento com as práticas e cronogramas industriais. 

4.1.2 Sustentando o 
Comércio 

Para regulamentar a retro-certificação, novos requisitos foram adicionados. Os requisitos descrevem as etapas 
seqüenciais que precisam ser tomadas pelos pagadores/exportadores de Comércio Justo para garantir que a retro-
certificação funcione de forma transparente, de acordo com os princípios do Comércio Justo e reconhecendo os 
regimes nacionais.  

 


