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 Introdução  
 

Como usar este Critério 
 
Consulte o Critério Genérico para Organização de Pequenos Produtores em um documento separado 
atualizado pela Fairtrade International (FLO) em seu site.    
 
Favor observar que o Critério Comercial Genérico de Comércio Justo Fairtrade também se aplica. 
Nos casos em que o critério específico de produto abaixo diferir do Critério Comercial Genérico de 
Comércio Justo Fairtrade, os requisitos presentes neste Critério deverão ser aplicados.   
 

Aplicação  
 
Os Critérios de Produtos Específicos para Organizações de Pequenos Produtores foram revisados de 
acordo com a Nova Classificação de Produtos (baseada na Classificação Central de Produtos). Os 
novos critérios se tornarão aplicáveis a partir de 1 de julho de 2011.   
 

 
Monitorando as Mudanças  
 
A Fairtrade International reserva o direito de alterar os Critérios de Comércio Justo de acordo com o 
Critério de Procedimentos Operatórios da Fairtrade International 
(http://www.fairtrade.net/setting_the_standards.html). Os requisitos dos Critérios de Comércio Justo  
podem ser adicionados, excluídos ou modificados. Aqueles que têm de cumprir com os Critérios do 
Comércio Justo Fairtrade devem monitorar revisões pendentes ou concluídas no site da Fairtrade 
International.  
 
A certificação de Comércio Justo Fairtrade assegura o cumprimento com os Critérios do Comércio  
Justo Fairtrade. Mudanças nos Critérios de Comércio Justo Fairtrade podem mudar os requisitos de  
certificação de Comércio Justo Fairtrade. Aqueles que gostariam de ser ou já são certificados pelo 
Comércio Justo Fairtrade devem verificar regularmente os critérios de cumprimento e políticas de 
certificação pendentes ou concluídas no site do órgão de certificação no seguinte endereço: 
http://www.flo-cert.net. 
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1. Requisitos Gerais 

Intenção e Âmbito  

Todos os operadores que possuem produtos certificados do Comércio Justo e/ou que manipulam o 
preço e o prêmio de Comércio Justo são auditados e certificados.  

Este capítulo se aplica ao portador do certificado.   

Estes critérios cobrem a compra e venda de açúcar de cana. O critério também abrange seus 
produtos secundários e seus derivados. A definição de produtos secundários está incluída no Anexo 
1 dos Critérios Comerciais Genéricos.  

Uma lista não exaustiva de produtos que se encaixam na definição de produtos secundários se 
encontra no site da Fairtrade Internacional. 

1.1 Certificação  

Não há requisitos adicionais.  

1.2 Rotulagem e Embalagem  

Não há requisitos adicionais.  

1.3 Descrição do Produto  

Açúcar de cana é produzido do suco da planta cana-de-açúcar (Saccharum spp.).  

1.4 Outros requisitos de produtos  

1.4.1 Qualidades 

Açúcar e produtos derivados devem confirmar os seguintes padrões:  

Açúcar Convencional: 

Açúcar in natura para refino (não para consumo direto)    99.49% Polarização máxima    

Açúcar in natura para consumo direto                                99.49% Polarização máxima 

Açúcar de cana integral                                                      não-centrifugado  

Açúcar branco e refinado                                                    99.5% Polarização mínima 

Açúcar orgânico: 

Açúcar in natura centrifugado (para consumo direto)         açúcar orgânico centrifugado 

Açúcar de cana integral                                                       açúcar orgânico não-centrifugado    

Produtos derivados:  

Produtos derivados da produção do açúcar de cana (ex. melaços, bagaço, colmo, torta de filtro) 

Quaisquer outras especificações, requisitos e controles de qualidade devem ser concordados no 
contrato de venda bilateral. O comércio será baseado em amostras representativas aceitas por 
ambas as partes. 

2. Comércio  

Intenção e âmbito    

Este capítulo descreve as regras que você necessita de cumprir quando você vende os produtos de 
Comércio Justo da sua organização.    



Critério do Comércio Justo para Açúcar de Cana de Organizações de Pequenos, agosto 2011  5 

Este capítulo se aplica ao produto do Comércio Just o.   

2.1 Rastreabilidade  

 

Para a rastreabilidade documental, onde não existir um sistema nacional, aplica-se o seguinte 
requisito: 

Para os produtores múltiplos vendendo cana de Comércio Justo a um moinho/exportador, o 
moinho/exportador deve manter comprovantes de entrega com o nome do produtor individual de 
cana, da organização de produtores de cana do produtor individual, o volume e a data da entrega. O 
moinho/exportador deve solicitar a confirmação do volume de cana fornecido por cada produtor (ou 
seja, organização de produtores). 

2.2  Composição do Produto  

Não há requisitos adicionais. 

2.3 Contratos  

Exportadores/moinhos têm de realizar um contracto com os produtores antes ou durante a colheita. 

3. Produção  

Intenção e Âmbito  

Este capítulo descreve práticas de produção éticas e sustentáveis, que estão por trás de todos os 
produtos do Comércio Justo. 

Este capítulo se aplica ao produto do Comércio Just o. 

Não há requisitos adicionais.  

4. Negócios e Desenvolvimento  

Intenção e Âmbito  

Este capítulo descreve os requisitos que são exclusivos do Comércio Justo e pretende lançar as 
bases para o fortalecimento e o desenvolvimento acontecer.  

Este capítulo se aplica ao titular do certificado.  

4.1 Sustentando o Comércio  

4.1.1    Planos de fornecimento devem cobrir cada produção anual e devem ser compartilhados com 
os produtores. Exportadores/pagadores de Comércio Justo  devem garantir o compartilhamento de 
informações com os produtores sobre os volumes de açúcar de Comércio Justo vendidos por safra. 

4.1.2 Retro-certificação pode ser aplicada. Retro-certificação ocorre quando um pagador de 
Comércio Justo compra açúcar de cana de um produtor ou exportador do Comércio Justo, sob 
condições normais (não-Comércio Justo) e numa fase posterior o converte em um produto de 
Comércio Justo.  Os produtores podem vender a sua cana como retro-certificado, durante um 
periodo máximo de um ano após a atribuição da certificação inicial. 

Retro-certificação é possível desde que as seguintes condições sejam atendidas: 

1. Antes de começar a retro-certificação inicial, o pagador de Comércio Justo deve informar ao 
órgão de certificação sobre a intenção de fazê-la. 

2. Pagadores de Comércio Justo podem retro-certificar açúcar depois de terem recebido a 
aprovação por escrito do exportador de que há açúcar de Comércio Justo elegível. Para este fim, 
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o exportador deve manter o controle dos volumes comprados, processados e vendidos. O 
moinho/exportador deve solicitar a confirmação do volume de cana fornecido por cada produtor 
(ou seja, organização de produtores). 

3. Ao mesmo tempo ou no máximo dentro de 10 dias após o recebimento da aprovação por escrito, 
o exportador deve informar ao pagador de Comércio Justo qual produtor deve receber que 
proporção do prêmio de Comércio Justo. Isto pode ser um produtor ou vários produtores. Em 
caso de vários produtores, cada um recebe uma parte do prêmio de Comércio Justo de acordo 
com as determinações de sistemas nacionais existentes (por exemplo, teor de sacarose), ou se 
não existir um regime nacional, proporcional ao volume de cana fornecido. 

4. Dentro de 10 dias da identificação do exportador do(s) destinatário(s) do prêmio de Comércio 
Justo para o pagador de Comércio Justo (item 3), o pagador de Comércio Justo deve informar 
ao(s) produtor(es) por escrito sobre o ano da safra, o volume de cana que foi retro-certificado, o 
valor do prêmio de Comércio Justo, a data prevista para a transferência do prêmio de Comércio 
Justo e se o exportador é ou não o transmitente do prêmio.  

5. Dentro de 30 dias após o pagador de Comércio Justo ter informado ao(s) produtor(es) da retro-
certificação detalhes (item 4) o prêmio de Comércio Justo deve ser pago pelo pagador de 
Comércio Justo ao(s) produtor(es). Mediante acordo com o produtor o pagamento pode ser feito 
trimestralmente. 

6. No caso de produtores múltiplos, o pagador e o exportador de Comércio Justo podem concordar 
com o pagamento do prêmio de Comércio Justo através do exportador para os produtores. O 
pagador de Comércio Justo paga o prêmio ao exportador num prazo de 30 dias e, em seguida, o 
prêmio é repassado aos produtores, sem demora, o mais tardar dentro de 15 dias. 

4.2 Pré-financiamento  

4.2.1 A pedido do produtor, o pagador de Comércio Justo deve disponibilizar até 60% do valor do 
contrato como pré-financiamento ao produtor em qualquer momento depois da assinatura do 
contrato. O pré-financiamento deve ser disponibilizado pelo menos seis semanas antes do 
embarque.  

4.3 Precificação  

Os níveis dos Preços Mínimos de Comércio Justo e do Prêmio de Comércio Justo para produtos do  

Comércio Justo são publicados separadamente dos critérios de produtos.  

Adicionamento ao preço negociado, o Prêmio de Comércio Justo deve ser pago diretamente na 
conta do produtor.  

O preço (no nível CIF ou FOB) do açúcar de cana e produtos derivados de qualquer origem é 
negociado entre o importador e o exportador. Não há preços mínimos de Comércio Justo definidos 
para produtos secundários e seus derivados. Vendedores do produto e os seus futuros compradores 
devem negociar os preços dos produtos secundários e seus derivados. Um prêmio padrão de 
Comércio Justo de 15% do preço negociado deve ser pago em acréscimo. 

A Fairtrade Internacional se reserva o direito de fixar um preço mínimo de Comércio Justo para 
açúcar e produtos secundários e seus derivados no futuro.     

Um produto secundário pode ser um produto derivado, um co-produto ou um resíduo produzido no 
país de origem. Um derivado de um produto secundário é um produto secundário processado no 
país de origem. Um exemplo de um subproduto poderia ser melaço, e um exemplo de um derivado 
pode ser rum produzido com melaço.  

4.3.1  Condições de Pagamento: Pagamento deve ser à vista contra um conjunto completo de 
documentos em primeira apresentação. Os documentos a serem apresentados serão aqueles 
estipulados no contrato e os costumeiros no comércio de açúcar de cana e produtos derivados. 

4.3.2  Pagamento atrasado:  Para contratos envolvendo pagadores e produtores de Comércio Justo, 
o pagamento deve ser feito de acordo com as condições internacionais costumeiras, e não mais 
tarde que 30 dias após o recebimento dos documentos de transferência de propriedade.   
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Esta versão dos critérios de Comércio Justo foi traduzida do inglês. Apesar do esforço da 
Fairtrade International em assegurar que as traduções sejam genuínas e precisas, deve-se 
observar que a versão em inglês é a única que será utilizada para a certificação, 
particularmente em casos de conflito sobre decisões de certificação. 


