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FLO-CERT GmbH
Lista pública de Critérios de Conformidade - Trabalho Contratado

Os critérios de Conformidade são estabelecidos pela FLOCERT para traduzir os requisitos dos Critérios de Fairtrade e da FLOCERT em pontos de controlo verificáveis que são avaliados no 
processo de certificação para determinar a conformidade com os Critérios de Fairtrade. A não-conformidade com um Critério de Conformidade constitui uma não-conformidade com o respetivo 
requisito do Critério. Cada Critério de Conformidade está relacionado com um prazo específico indicando quando precisa de ser cumprido.

Existem três tipos de Critérios de Conformidade:
Core (C) - Critérios básicos: relacionados com os princípios de Fairtrade.
Majore (M) - Critérios classificados como maior: relacionados com os princípios chaves do Fairtrade, que representam um grande risco para o sistema em caso de incumprimento. Não 
conformidade com um critério de conformidade maior pode levar a sanções de certificação.
Requisitos de Desenvolvimento (D): referem-se à melhoria contínua que as organizações certificadas devem demonstrar. A Conformidade com os critérios de desenvolvimento é verificada 
contra uma pontuação media.

Em vez de uma abordagem de verificação baseada em sim/não, existem 5 categorias de conformidade. Categorias 1 e 2 indicam situações de não conformidade enquanto categorias 3 a 5 
indicam situações de conformidade com os critérios.
A Lista Pública de Critérios de Conformidade FLOCERT - Trabalho Contratado - é baseada nos Critérios Fairtrade Comércio para Trabalho Contratado (datados de 15º de Janeiro de 2014), nos 
Critérios Comerciais Fairtrade e nos Critérios de Produto Fairtrade publicado pela Fairtrade Internacional.
Esta versão dos Critérios de Conformidade substitui todas as versões anteriores. Os Critérios de Conformidade são publicados em várias línguas. Em caso de disputa na interpretação em
qualquer uma das línguas publicadas, prevalece a versão em inglês dos Critérios de Conformidade.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

0.1

Multi-Plantação Uma entidade adicional subcontratada foi 
incluída na auditoria?

0.0.0.01N/A 0

Definição de uma Estrutura de 
Multi-Plantação

0.2

Requisitos Estruturais0.1

Multi-Plantações0.1.1

Multi-Plantação Se você for classificado como Multi-Plantação, 
você tem várias plantações (propriedades 
afiliadas) sob uma estrutura legal comum, 
mas onde as práticas de produção (por 
exemplo, uso agroquímico) e condições de 
trabalho (por exemplo, regras de horas extras) 
diferem de local para local.

0.1.1.01 CRequisito 
FLOCERT

0Não Sim

Multi-Plantação A Multi-plantação tem uma sede (estrutura 
central) também localizada em uma das 
plantações (fazendas) ou localizada 
separadamente.

0.1.1.02 CRequisito 
FLOCERT

0Não Sim

Multi-Plantação As plantações (propriedades) têm sistemas 
de gestão autossustentáveis, de forma que 
haja capacidade para tomar decisão ao nível 
da plantação (propriedade) que garanta 
autonomia da estrutura central.

0.1.1.03 MRequisito 
FLOCERT

0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação A estrutura central assegura que os requisitos 
Fairtrade são implementados em todas as 
plantações que foram incluídas no escopo da 
certificação. A estrutura central é responsável 
pela conformidade das plantações.

0.1.1.05 CRequisito 
FLOCERT

0Os 
requisitos 
Fairtrade 
não estão 
implementa
dos em 
todas as 
plantações 
que foram 
incluídas no 
escopo da 
certificação 
E a 
estrutura 
central não 
toma 
responsabil
idade pela 
conformida
de ao nível 
das 
plantações.

Os 
requisitos 
Fairtrade 
não estão 
implementa
dos em 
todas as 
plantações 
que foram 
incluídas no 
escopo da 
certificação 
OU a 
estrutura 
central não 
toma 
responsabil
idade pela 
conformida
de ao nível 
das 
plantações.

Os 
requisitos 
Fairtrade  
estão 
implementa
dos em 
todas as 
plantações 
que foram 
incluídas no 
escopo da 
certificação 
E a 
estrutura 
central é 
responsáve
l pela 
conformida
de.

Uma 
política 
documenta
da e uma 
estrutura de 
gestão 
existe onde 
a estrutura 
central 
detém a 
responsabil
idade de 
garantir a 
conformida
de com os 
Critérios 
Fairtrade e 
CCs.

RANK 4 E 
uma 
auditoria 
interna 
documenta
da é feita 
centralment
e para 
garantir o 
cumpriment
o dos 
Critérios 
Fairtrade e 
CCs por 
todas as 
plantações 
filiadas.

Requisitos e compromisso gerais com o 
Fairtrade

1

Certificação1.1

Multi-Plantação
, Plantação

Você tem uma permissão para comercializar 
FLOCERT válida para cada produto vendido 
como Fairtrade.

1.1.0.02 MTS 1.1.1 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

Todas as entidades adicionais da empresa 
onde as atividades Fairtrade ocorrem estão 
registradas com a FLOCERT.

1.1.0.08 CTS 1.1.3 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa tem um contrato com cada 
entidade adicional que não seja 100% de 
propriedade do operador certificado, que 
requer a conformidade com os requisitos de 
rastreabilidade, declara que a FLOCERT está 
autorizada a realizar auditorias nas 
instalações da entidade adicional e demanda 
relatórios regultares, quando solicitados pela 
FLOCERT.  (Não se aplica às entidades que 
não se enquadram no escopo de certificação; 
por exemplo, instalações de armazenamento 
de frutas frescas, nas quais nenhuma 
atividade de reembalagem seja realizada e 
também nas quais rastreabilidade física não 
seja um requisito; por exemplo, instalações de 
armazenamento de cacau, o cliente aplica o 
balanço de massa assim como também as 
entidades adicionais que possuam suas 
próprias certificações FLOCERT).

1.1.0.09 CTS 1.1.3 0Não há 
contratos

Os 
contratos 
não têm 
todos os 
requisitos 
listados 
neste CC 
ou algumas 
entidades 
adicionais 
não têm 
contratos.

Contratos 
completos 
com todas 
as 
entidades 
adicionais.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Plantação (Bolas esportivas) Os registros são mantidos 
de todas as unidades subcontratadas, que 
incluem:
- nome da unidade subcontratada
- nome da pessoa responsável pela unidade
- localização
- contratos entre a empresa e unidade de bola 
esportivas
A informação acima é mantida atualizada 
regularmente e a FLOCERT é informada de 
todas as mudanças, especialmente quando 
um subcontratado não é mais usado ou 
quando a empresa tem um novo 
subcontratado.

1.1.0.10 CSports Balls 
1.1.2

0Não existe 
registro

Registros 
estão 
incompleto
s

Registros 
estão 
completos 
e a 
FLOCERT é 
informada 
conforme o 
requisito do 
CC

RANK 3 E 
há um 
sistema de 
monitorame
nto interno 
para 
atualizar a 
informação 
periodicam
ente.

Multi-Plantação
, Plantação

A pontuação média dos critérios de 
desenvolvimento é igual ou superior a 3.0

1.1.0.11 CRequisito 
FLOCERT

3Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

Todas as não conformidades da auditoria 
anterior foram corrigidas.

1.1.0.12 MRequisito 
FLOCERT

1Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

As condições de exceções concedidas estão 
preenchidas.

1.1.0.13 CRequisito 
FLOCERT

1Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Somente aplicável se você receber uma 
queixa relacionada com o cumprimento dos 
requisitos aplicáveis dos Critérios Fairtrade ou 
de produto Fairtrade) A empresa processa e 
documenta todas as reclamações e ações de 
acompanhamento para o cumprimento dos 
requisitos dos Critérios Fairtrade aplicáveis. 
Esses registros são disponibilizados para o 
auditor.

1.1.0.14 CRequisito 
FLOCERT

1As queixas 
foram 
recebidas, 
mas não 
foram 
acompanha
das e/ou 
não 
documenta
das.

Existe um 
procedimen
to escrito 
para a 
gestão de 
reclamaçõe
s, mas a 
queixa não 
são 
acompanha
das e 
documenta
das.

Há uma 
documenta
ção 
adequada 
das ações 
tomadas 
sobre as 
queixas e 
seus 
acompanha
mentos e 
documento
s.

Existe um 
procedimen
to escrito 
para a 
gestão de 
reclamaçõe
s e as 
queixas são 
tratadas de 
acordo com 
o 
procedimen
to E as 
reclamaçõe
s e seus 
acompanha
mentos são 
documenta
dos.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa aceita auditorias anunciadas e não 
anunciadas nas suas instalações, incluindo 
instalações subcontratadas, e fornece todas 
as informações solicitadas necessárias para 
demonstrar a conformidade com os Critérios 
Fairtrade.

1.1.0.15 M1.1.1 0A empresa 
negou o 
acesso a 
instalações 
ou 
documento
s OU 
entrevistas 
confidenciai
s com 
membros 
ou 
trabalhador
es OU 
prejudicou 
de outra 
forma a 
auditoria.

Certas 
pessoas 
chave não 
estavam 
acessíveis 
por razões 
injustificada
s OU a 
organização 
não foi ativa 
em cobrir 
as lacunas 
de 
informação.

As 
informaçõe
s foram mal 
preparadas, 
mas a 
organização 
foi ativa em 
cobrir as 
lacunas OU 
certas 
pessoas 
chave não 
estavam 
acessíveis 
por razões 
compreensí
veis.

Sim Sim E as 
informaçõe
s para a 
auditoria 
foram 
cuidadosa
mente 
preparadas.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa compartilha os resultados finais da 
auditoria com os trabalhadores em um 
formato e linguagem acessível aos 
trabalhadores, dentro de um prazo razoável 
após cada auditoria.

1.1.0.16 C1.1.2 1Os 
resultados 
finais da 
auditoria 
estão 
acessíveis 
apenas a 
administraç
ão e 
nenhum 
representan
te dos 
trabalhador
es está a 
par dos 
resultados 
da auditoria 
(representa
nte aqui 
significa 
aquele que 
está 
mandatado 
para 
informar os 
trabalhador
es sobre as 
deliberaçõe
s).

Os 
resultados 
finais da 
auditoria 
estão 
acessíveis, 
mas os 
trabalhador
es (seus 
representan
tes) não 
entendem 
porque não 
são 
disponibiliz
ados em 
um formato 
ou 
linguagem 
acessível 
aos 
trabalhador
es / 
representan
tes.

O 
representan
te dos 
trabalhador
es é 
informado 
sobre os 
resultados 
finais da 
auditoria 
em um 
formato e 
linguagem 
acessível 
aos 
trabalhador
es ou está 
presenta na 
reunião de 
encerramen
to da 
auditoria.

RANK 3 E 
há um 
procedimen
to claro, 
estabelecid
o e 
demonstráv
el para 
informar 
todos os 
trabalhador
es, sobre 
os 
resultados 
finais da 
auditoria.

RANK 4 E 
representan
tes dos 
trabalhador
es está 
presente na 
reunião de 
abertura e  
de 
encerramen
to da 
auditoria e 
os 
resultados 
finais da 
auditoria 
foram 
colocados à 
disposição 
dos 
trabalhador
es antes 
das 
evidências 
objetivas 
para o 
cumpriment
o serem 
submetidas 
a FLOCERT 
após a 
auditoria.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa permite interação dos 
representantes da Fairtrade Internacional com 
os trabalhadores para discutir assuntos 
relacionados ao Fairtrade, conforme 
necessário.

1.1.0.17 C1.1.3 0A 
administraç
ão não 
permite que 
os 
representan
tes da 
Fairtrade 
Internacion
al 
reúnam-se 
com 
trabalhador
es durante 
o período 
auditado, 
ainda que 
tal pedido 
tenha sido 
recebido 
pela 
administraç
ão  partindo 
dos 
representan
tes do 
Fairtrade 
Internacion
al ou do 
lado dos 
trabalhador
es. (período 

Embora a 
administraç
ão permita 
que tal 
reunião 
aconteça, 
restrições/c
ondições 
foram 
impostas 
de forma 
que todos 
os 
assuntos 
relacionado
s com o 
Fairtrade 
não podem 
ser 
discutidos 
com todas 
as 
categorias 
de 
trabalhador
es.

Sim RANK 3 E 
administraç
ão permite 
interações 
independen
tes entre 
representan
tes do 
Fairtrade 
Internacion
al e 
representan
tes dos 
trabalhador
es.

RANK 4 E 
administraç
ão convida 
proativame
nte 
representan
tes do FI 
para o local 
de trabalho.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

auditado 
significa o 
período de 
tempo em 
que o 
cumpriment
o é 
verificado 
pela 
FLOCERT).

Multi-Plantação
, Plantação

(Aplicável se o cliente tiver sido suspenso 
desde a última auditoria.) Após a suspensão 
da certificação Fairtrade, o cliente deve 
interromper o uso de qualquer material de 
publicidade que contenha referência ao seu 
status de certificado.

1.1.0.18 CRequisito 
FLOCERT

1O cliente 
continua 
com o uso 
de material 
publicitário 
que contém 
clara 
referência 
ao seu 
status de 
certificado.

O cliente fez 
pouco para 
descontinu
ar o uso de 
material 
publicitário 
que contém 
referências 
ao seu 
status de 
certificado, 
o material 
publicitário 
usado 
durante a 
suspensão 
refere-se ao 
status de 
certificado 
do cliente.

O cliente 
descontinu
ou o uso de 
todo o 
material 
publicitário 
que contém 
qualquer 
referência 
ao seu 
status de 
certificado, 
durante a 
suspensão.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Somente aplicável às empresas que 
solicitaram a certificação depois de perderem 
a certificação no passado) O Prêmio Fairtrade 
recebido pela empresa antes da perda da 
certificação foi dada ao Comitê do Prêmio 
Fairtrade e há prova de que ele foi usado 
conforme os requisitos dos Critérios Fairtrade.

1.1.0.21 MRequisito 
FLOCERT

0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Brasil) (Laranjas) O tamanho de sua terra não 
ultrapassa 4 unidades fiscais (módulos 
fiscais; veja o link nos Critérios de Fruta 
Fresca) e
 o proprietário e/ou membros da família 
está/estão diretamente envolvidos na gestão 
da unidade aplicante.

1.1.0.22 MFresh Fruit 
Brazil

0Nenhum 
dos 
requisitos 
são 
cumpridos

Ambos os 
requisitos 
são 
cumpridos

Multi-Plantação
, Plantação

Você designou, por escrito, uma pessoa de 
contato oficial para a FLOCERT, que mantém a 
FLOCERT atualizada com detalhes de contato 
(incluindo contato de relatório do Fairtrace) e 
informações importantes sobre alterações.

1.1.0.23 CRequisito 
FLOCERT

0Nenhuma 
pessoa de 
contato OU 
alterações 
estruturais 
ocorridas 
que afetam 
o status da 
certificação 
sem 
informar a 
FLOCERT.

Mudanças 
nos 
detalhes/pe
ssoas de 
contato 
ocorreram 
sem a 
organização 
informar à 
FLOCERT 
OU a 
pessoa de 
contato não 
tem 
conhecime
nto das 
funções.

A pessoa 
de contato 
está ciente 
de suas 
funções.

A 
organização 
está 
sempre 
acessível E 
comunicou 
todas as 
alterações.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Não há indicações de que você viole a 
legislação nacional sobre os tópicos cobertos 
pelo Critério do Comércio Justo Fairtrade para 
empresas de Trabalho Contratado.

1.1.0.24 CRequisito 
FLOCERT

0Há provas 
de 
violações.

Não há 
indicações 
de 
violações.

Multi-Plantação
, Plantação

(Aplicável de acordo com os seguintes prazos: 
Banana, Flores e Plantas e Chá, desde o Q1 
de 2018, todos os outros produtos desde o Q4 
de 2018) Você cumpre as seguintes 
responsabilidades na ferramenta de garantia 
Fairtrace:
1) Você verifica as suas transações de vendas 
Fairtrade relatadas por seus clientes (prazo: 
30 dias corridos após a transação ter sido 
relatada).
2) Você garante que todas as transações 
estão corretas.

1.1.0.25 CRequisito 
FLOCERT

0A 
verificação 
não é feita.

Nem todas 
as 
transações 
são 
verificadas 
OU as 
transações 
são 
verificadas 
incorretame
nte.

Todas as 
transações 
são 
verificadas 
corretament
e OU 
nenhuma 
venda 
Fairtrade 
durante o 
período 
auditado.

Multi-Plantação
, Plantação

Você está vendendo produtos apenas como 
produtos secundários que foram fabricados no 
mesmo local e com os mesmos 
materiais/trabalhadores.

1.1.0.26 CSports balls 
(Product 
decription)

0Não Sim

Compromisso com a Fairtrade1.2
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A pessoa responsável pelas questões de 
Fairtrade (Oficial Fairtrade) é nomeado e é 
responsável pela coordenação global de 
Fairtrade na empresa e pelo manuseio de 
todas as comunicações necessárias 
relacionadas com a Fairtrade. Essa pessoa 
reporta à gerência sênior. 
No caso de multiplantações, o Diretor 
Fairtrade é nomeado na sede e é responsável 
por todas as fazendas sob a certificação 
Fairtrade.

1.2.0.01 C1.2.1 0O oficial 
Fairtrade 
não foi 
nomeado.

O oficial 
Fairtrade foi  
nomeado, 
mas não é 
responsáve
l pela 
coordenaçã
o global do 
Fairtrade na 
empresa e 
pela 
tratamento 
de todas as 
comunicaçõ
es 
relacionada
s ao 
Fairtrade 
e/ou não se 
reporta à 
alta 
administraç
ão e/ou falta 
o 
conhecime
nto e 
experiência 
relevantes 
para 
executar as 
atribuições 
definidas 

O oficial 
Fairtrade foi 
nomeado, 
reporta-se à 
alta 
administraç
ão e é 
responsáve
l pela 
coordenaçã
o global do 
Fairtrade na 
empresa e 
pelo 
tratamento 
de todas as 
comunicaçõ
es 
relacionada
s ao 
Fairtrade e 
demonstra 
conhecime
nto e 
experiência 
relevantes 
para 
executar as 
tarefas 
definidas 
nos 
critérios.

RANK 3 E 
um 
Curriculum 
Vitae 
documenta
do do oficial 
Fairtrade 
existe 
estabelece
ndo seus 
conhecime
ntos e 
experiência
s E as 
responsabil
idades do 
oficial 
Fairtrade 
estão 
claras, 
adequadas 
e 
documenta
das.

POSTO 4 E 
o Oficial 
Fairtrade é 
um dos 
representan
tes da 
administraç
ão do CPF 
E o oficial 
Fairtrade é 
regularment
e treinados 
em seus 
responsabil
idades.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

nos 
critérios.

Multi-Plantação
, Plantação

O Oficial Fairtrade atua como um elo de 
ligação entre o Fairtrade Internacional, 
FLOCERT, trabalhadores e gestores sobre as 
questões Fairtrade e assegura a 
implementação e monitoramento do 
desempenho da empresa em relação aos 
requisitos Fairtrade.

1.2.0.02 C1.2.1 0O OFT não 
atua como 
um elo de 
ligação 
entre o 
Fairtrade 
Internacion
al, 
FLOCERT, 
trabalhador
es e 
gestores 
sobre as 
questões 
de Fairtrade 
E não 
assegura a 
implementa
ção e 
monitorame
nto do 
desempenh
o da 
empresa 
em relação 
aos 
requisitos 
Fairtrade.

O OFT 
somente 
atua como 
um elo de 
ligação OU 
apenas 
assegura a 
implementa
ção e 
monitorame
nto do 
desempenh
o da 
empresa 
em relação 
aos 
requisitos 
de 
Fairtrade, 
mas não 
ambos.

O OFT atua 
como elo 
de ligação e 
assegura a 
implementa
ção e 
monitorame
nto do 
desempenh
o da 
empresa 
em relação 
aos 
requisitos 
de 
Fairtrade.

RANK 3 E 
uma 
revisão da 
administraç
ão do oficial 
Fairtrade é 
realizada 
periodicam
ente para 
avaliar o 
desempenh
o do Oficial 
Fairtrade 
para os 
requisitos 
do CC.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Declaração de missão da empresa ou política 
inclui declarações sobre como a melhoria 
contínua das práticas de produção sociais e 
sustentáveis   são implementadas na empresa; 
e um comunicado em seu compromisso de 
atingir as metas e os valores Fairtrade.

1.2.0.03 C1.2.2 0Não há 
declaração 
de missão 
ou política.

A 
declaração 
de missão 
da empresa 
não tem 
cláusulas 
sobre a 
melhoria 
contínua 
das 
práticas de 
produção 
sociais e 
sustentávei
s ou um 
compromis
so em 
alcançar os 
objetivos e 
valores do 
Fairtrade.

A empresa 
tem uma 
declaração 
de missão 
ou política 
que inclui 
cláusulas 
sobre a 
melhoria 
contínua 
das 
práticas de 
produção 
sociais e 
sustentávei
s 
implementa
das pela 
empresa e 
uma 
declaração 
sobre o 
alcance dos 
objetivos e 
valores do 
Fairtrade.

RANK 3 E a 
empresa 
inclui a 
responsabil
idade social 
corporativa 
como uma 
parte 
integrante 
da missão 
da empresa 
ou 
declaração 
de política.

RANK 4 E a 
empresa 
pode 
demonstrar 
a sua 
implementa
ção com 
provas 
concretas.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Plantação (Bolas esportivas) A empresa de bolas 
esportivas assume a responsabilidade por 
garantir que todas as partes que realizam um 
trabalho dentro da cadeia de valor da empresa 
de bolas esportivas cumprem com os Critérios 
para Trabalho Contratado e os Critérios de 
produto para Bolas Esportivas.

1.2.0.05 MSports Balls 
1.1.1

0Não Sim

Plantação (Bolas esportivas) A empresa de bolas 
esportivas assina um contrato com as 
empresas subcontratadas no qual os 
requisitos dos Critérios Fairtrade, leis 
nacionais relevantes   e os procedimentos a 
serem seguidos pelo subcontratado estão 
incluídos.

1.2.0.06 CSports Balls 
1.1.8

1Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Flores) Uma autoavaliação documentada da 
gerência relativa à eficácia da implementação 
dos Critérios Fairtrade está disponível.

1.2.0.07 CFlowers 1.1.1 1A 
organização 
não realizou 
a 
autoavaliaç
ão de 
identificaçã
o.

A 
autoavaliaç
ão tem 
deficiências 
importantes
, deixando 
de 
identificar 
maneiras 
eficazes na 
aplicação 
dos 
critérios 
Fairtrade 
OU a 
autoavaliaç
ão não está 
documenta
da 
(escrita/des
enhada).

Há uma 
avaliação 
básica 
atualizada 
escrita/des
enhada que 
abrange, 
pelo 
menos, os 
aspectos 
mais 
importantes
.

A 
autoavaliaç
ão avalia os 
esforços da 
administraç
ão na 
conscientiz
ação em 
todos os 
níveis da 
organização 
(administra
dores e 
trabalhador
es) em 
relação ao 
conceito 
Fairtrade.

RANK 4 E a 
administraç
ão avaliou a 
sua 
capacidade 
de integrar 
os Critérios 
Fairtrade no 
funcioname
nto global 
da empresa 
E foi dada 
especial 
atenção à 
participação 
das 
mulheres 
nesses 
grupos.

Multi-Plantação
, Plantação

(Flores) A gerência procura apoio exterior se a 
autoavaliação demonstra que a empresa 
ainda não é capaz de implementar os Critérios 
Fairtrade eficazmente.

1.2.0.08 CFlowers 1.1.1 1Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Vegetais) (Somente aplicável para as 
empresas de Trabalho Contratado na América 
Latina e Caribe) A empresa realizou uma 
avaliação das necessidades dos 
trabalhadores migrantes e de como melhorar 
suas condições de trabalho.

1.2.0.09 CFresh 
Vegetable 
2.1.1

1A 
organização 
não realizou 
a avaliação 
de 
identificaçã
o das 
necessidad
es ou como 
as 
condições 
de trabalho 
podem ser 
melhoradas
.

Avaliação 
das 
necessidad
es tem 
deficiências 
importantes
, falhando 
ao 
identificar 
formas de 
melhorar as 
condições 
de trabalho 
OU a 
avaliação 
das 
necessidad
es não está 
documenta
da 
(escrito/des
enhado).

Há uma 
avaliação 
básica 
atualizada 
escrita/des
enhada que 
abrange, 
pelo 
menos, os 
aspectos 
mais 
importantes
.

A avaliação 
das 
necessidad
es abrange 
todos os 
requisitos e 
identifica 
formas de 
melhorar as 
condições 
de trabalho 
e há um 
processo 
de envolver 
membros / 
trabalhador
es sobre 
esta 
identificaçã
o.

RANK 4 e 
as 
melhores 
práticas em 
termos de 
obtenção 
de 
informaçõe
s: dados de 
todos os 
membros / 
trabalhador
es em 
pesquisa 
de campo.

Página18 de 267

www.flocert.net



NSF Checklist HL 7.22 PT-PT 06 Jul 2021

Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Vegetais) (Somente aplicável para as 
empresas de Trabalho Contratado na América 
Latina e Caribe) A avaliação das 
necessidades identificou e priorizou as 
necessidades dos trabalhadores migrantes 
em termos de liberdade de discriminação, 
liberdade de trabalho, liberdade de 
associação e de negociação coletiva, 
condições de trabalho, saúde e segurança 
ocupacional, bem como de desenvolvimento 
econômico, seguindo as respectivas seções 
dos Critérios Fairtrade.

1.2.0.10 CFresh 
Vegetable 
2.1.1

1A 
organização 
não realizou 
a avaliação 
de 
identificaçã
o das 
necessidad
es ou como 
as 
condições 
de trabalho 
podem ser 
melhoradas
.

Avaliação 
das 
necessidad
es tem 
deficiências 
importantes
, falhando 
ao 
identificar 
formas de 
melhorar as 
condições 
de trabalho 
OU a 
avaliação 
das 
necessidad
es não está 
documenta
da 
(escrito/des
enhado).

Há uma 
avaliação 
básica 
atualizada 
escrita/des
enhada que 
abrange, 
pelo 
menos, os 
aspectos 
mais 
importantes
.

A avaliação 
das 
necessidad
es abrange 
todos os 
requisitos e 
identifica 
formas de 
melhorar as 
condições 
de trabalho 
e há um 
processo 
de envolver 
membros / 
trabalhador
es sobre 
esta 
identificaçã
o.

RANK 4 e 
as 
melhores 
práticas em 
termos de 
obtenção 
de 
informaçõe
s: dados de 
todos os 
membros / 
trabalhador
es em 
pesquisa 
de campo.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Vegetais) (Somente aplicável para as 
empresas de Trabalho Contratado na América 
Latina e Caribe) A empresa criou e 
implementou um plano de desenvolvimento 
para os trabalhadores migrantes, com base 
na avaliação das necessidades.

1.2.0.11 CFresh 
Vegetable 
2.1.2

1Não existe 
um plano 
escrito.

Planos não 
contêm 
todos os 
detalhes 
essenciais 
definidos 
nos 
critérios.

Planos 
escritos 
com todos 
os 
detalhes.

Planos 
escritos 
com todos 
os detalhes 
E 
desenvolvid
o de forma 
participativa 
(consulta) 
com 
membros / 
trabalhador
es.

RANK 4 E 
planejar 
com base 
na 
avaliação 
anterior das 
necessidad
es dos 
trabalhador
es.

Multi-Plantação
, Plantação

(Vegetais) (Somente aplicável para as 
empresas de Trabalho Contratado na América 
Latina e Caribe) O Comitê do Prêmio Fairtrade 
e os trabalhadores migrantes foram 
consultados durante a elaboração do plano de 
desenvolvimento.

1.2.0.12 CFresh 
Vegetable 
2.1.3

1Não há 
Plano de 
Desenvolvi
mento.

O CPF ou 
os 
trabalhador
es 
migrantes 
não estão 
cientes do 
conteúdo 
do Plano de 
Desenvolvi
mento.

Há provas 
documentai
s de que o 
Plano de 
Desenvolvi
mento foi 
discutido 
com o CPF 
e os 
trabalhador
es 
migrantes.

RANK 3 E o 
plano de 
desenvolvi
mento foi 
aprovado 
pelo CPF, 
Assembleia 
Geral, 
incluindo os 
trabalhador
es 
migrantes.

Multi-Plantação
, Plantação

(Vegetais) (Somente aplicável para as 
empresas de Trabalho Contratado na América 
Latina e Caribe) O plano de desenvolvimento 
para os trabalhadores migrantes foi explicado 
e discutido com o Comitê do Prêmio Fairtrade 
e a Assembleia Geral dos trabalhadores.

1.2.0.13 CFresh 
Vegetable 
2.1.3

1Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Plantação (Bolas esportivas) A empresa de bolas 
esportivas deve estabelecer e operar um 
sistema de monitoramento que garanta a 
conformidade com os Critérios de Fairtrade 
por seus próprios centros externos de costura 
e por todas as unidades subcontratadas onde 
as bolas Fairtrade são produzidas.

1.2.0.14 CSports Balls 
1.1.3

0Não O sistema 
de 
monitorame
nto não é 
eficaz, já 
que muitas 
não 
conformida
des foram 
observadas
.

Existe um 
sistema de 
monitorame
nto e é 
eficaz.

RANK 3 E 
há 
inspeção 
de terceiros 
para 
verificar a 
conformida
de.

Plantação (Bolas esportivas) Um funcionário treinado 
para realizar o controle dos centros de costura 
e das unidades subcontratadas será 
responsável pela operação e manutenção do 
sistema de monitoramento.

1.2.0.15 CSports Balls 
1.1.3

0Não Sim

Plantação (Bolas esportivas) A documentação inclui 
registros de inspeções, resultados e qualquer 
ação tomada. Os registros são 
disponibilizados a pedido de FLOCERT.

1.2.0.16 CSports Balls 
1.1.3

0Nenhuma 
documenta
ção está 
disponível.

Os 
registros 
estão 
incompleto
s ou não 
são 
atualizados 
periodicam
ente ou não 
é 
disponibiliz
ado para a 
FLOCERT.

Os 
registros 
estão 
completos 
e colocados 
à 
disposição 
da 
FLOCERT
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Plantação (Bolas esportivas) Os registros são mantidos 
nos centros de costura e unidades 
subcontratadas e incluem o seguinte:

• nome, endereço, idade dos trabalhadores

• frequência diária

• número de bolas esportivas costuradas por 
dia por trabalhador

• salários pagos por trabalhador (e todas as 
deduções efetuadas)

• adiantamentos pagos aos trabalhadores e o 
saldo atual de pagamentos antecipados 
fornecidos

• número de bolas recebidas para costurar por 
dia
 de trabalho
• número total de bolas costuradas por dia de 
trabalho

1.2.0.17 CSports Balls 
1.1.4

0Não há 
registros.

Os 
registros 
estão 
incompleto
s.

Os 
registros 
estão 
completos 
e a 
FLOCERT é 
informada 
de acordo 
com a 
exigência 
dos CC.

RANK 3 E 
há um 
sistema de 
controle 
interno para 
atualizar as 
informaçõe
s 
periodicam
ente.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Plantação (Bolas esportivas) Inspetores da empresa de 
bola esportivas inspecionarão regularmente 
(no mínimo mensalmente e sem aviso prévio 
ao contratante)  as instalações e registros dos 
seus subcontratados.

1.2.0.18 CSports Balls 
1.1.5

0Não A 
periodicida
de é inferior 
a uma por 
mês.

Há uma 
inspeção 
mensal 
para cada 
subcontrata
do e os 
resultados 
estão 
registrados.

A 
organização 
registra as 
ações 
tomadas 
para 
resolver 
quaisquer 
resultados 
negativos 
como 
produto das 
auditorias.

RANK 4 E 
auditorias 
periódicas 
por 
terceiros 
externos 
são 
conduzidas.

Plantação (Bolas esportivas) As inspeções e os seus 
resultados são registrados, documentados e 
disponibilizados aos auditores Fairtrade como 
e quando necessário.

1.2.0.19 CSports Balls 
1.1.5

0Inspeções 
não são 
feitas.

Os 
registros 
não são 
atualizados 
ou 
disponibiliz
ados a 
FLOCERT.

As 
inspeções 
são 
periódicas 
e os 
registros 
são 
disponibiliz
ados para 
FLOCERT.

Plantação (Bolas esportivas) (Apenas aplicável a 
empresas com mais de uma unidade 
subcontratada) A empresa tem um acordo 
escrito com a FLOCERT sobre que tipo de 
monitoramento de terceiros é necessário (que 
agente, frequência de visitas, escopo, etc) para 
as unidades subcontratadas.

1.2.0.20 CSports Balls 
1.1.6

0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Plantação (Bolas esportivas) (Apenas aplicável a 
empresas com um grande número de 
unidades subcontratadas) O monitoramento 
independente de unidades subcontratadas 
ocorre várias vezes por ano.

1.2.0.21 CSports Balls 
1.1.6

0Não Sim

Plantação (Bolas esportivas) A empresa de bola 
esportivas tem encerrado seu contrato com 
qualquer subcontratante que comete violações 
graves dos Critérios de Fairtrade duas ou 
mais vezes em menos de 12 meses.

1.2.0.22 MSports Balls 
1.1.7

0Não Sim

Plantação (Bolas esportivas) (aplicável apenas após as 
vendas Fairtrade e somente se um contrato foi 
encerrado com um subcontratante) O Comitê 
do Prêmio Fairtrade desenvolveu um plano de 
trabalho para assegurar que os trabalhadores 
terão acesso aos benefícios do Prêmio 
Fairtrade por um determinado período de 
tempo caso o contrato entre a empresa de 
bola esportivas e o subcontratado tenha sido 
descontinuado.

1.2.0.23 CSports Balls 
1.1.7

0Não há 
plano.

Existe um 
plano e 
registros 
mas faltam 
detalhes 
sobre como 
os 
trabalhador
es irão 
acessar os 
benefícios 
do prêmio 
Fairtrade 
OU o plano 
não está 
operacional
izado OU o 
plano ainda 
não está 
finalizado

Os 
registros e 
planos 
estão 
operacional
izados, mas 
ainda falta 
alguns 
detalhes.

Os 
registros e 
planos 
estão 
totalmente 
operacional
izados e 
são 
seguidos 
pela 
organização
.

RANK 4 E 
os registros 
são 
totalmente 
atualizados.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa aloca tempo durante o horário 
normal de trabalho para as reuniões 
ordinárias do Comitê do Prêmio Fairtrade, 
sindicatos/representantes dos trabalhadores 
eleitos e outros comitês envolvidos no 
Fairtrade.

1.2.0.24 C1.2.3 0Não há 
tempo 
alocado 
para as 
reuniões

Há tempo 
alocado 
para as 
reuniões 
regulares 
do CPF, no 
entanto, é 
fora do 
horário 
normal de 
trabalho.

Há tempo 
alocado 
para as 
reuniões 
durante o 
horário 
normal de 
trabalho

RANK 3 E 
um 
calendário 
de reuniões 
é planejado 
com 
antecedênci
a e 
acordado 
com a 
gerência.

RANK 4 E a 
administraç
ão 
assegura 
que os 
encontros 
acontecem 
regularment
e.

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa aloca tempo durante o horário 
normal de trabalho para as reuniões regulares 
do Comitê do Prêmio Fairtrade com os 
trabalhadores.

1.2.0.25 C1.2.3 0Não há 
tempo 
alocado 
para as 
reuniões

Há tempo 
alocado 
para as 
reuniões 
regulares 
do CPF 
com 
trabalhador
es no 
entanto, é 
fora do 
horário 
normal de 
trabalho.

Há tempo 
alocado 
para as 
reuniões 
durante o 
horário 
normal de 
trabalho o 
CPF com 
os 
trabalhador
es.

RANK 3 E é 
planejado 
com 
antecedênci
a como e 
quando 
essas 
reuniões 
acontecem 
e acordado 
com a 
gerência.

RANK 4 E a 
administraç
ão 
assegura 
que os 
encontros 
acontecem 
regularment
e.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa aloca tempo durante o horário 
normal de trabalho para uma assembleia 
geral dos trabalhadores, pelo menos uma vez 
por ano.

1.2.0.26 C1.2.3 0Não há 
tempo 
alocado 
para uma 
assembleia 
geral.

Há tempo 
alocado 
fora do 
horário de 
trabalho 
para uma 
assembleia 
regular de 
trabalhador
es.

Há tempo 
alocado 
durante o 
horário 
normal de 
trabalho 
para uma 
reunião da 
assembleia 
geral dos 
trabalhador
es, pelo 
menos uma 
vez por ano.

RANK 3 E 
um 
calendário 
de reuniões 
é planejado 
com 
antecedênci
a e 
acordado 
com a 
gerência.

RANK 4 E a 
AG é 
prevista 
para um 
momento 
no ano em 
que a 
maioria dos 
trabalhador
es estão 
presentes.

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa aloca tempo durante o horário 
normal de trabalho para os membros e oficiais 
do comitê para exercerem suas funções 
relacionadas com o Fairtrade e trabalhos 
relevantes.

1.2.0.27 C1.2.3 0Não há 
tempo 
alocado 
para que os 
membros 
do Comitê e 
oficiais 
desempenh
em suas 
funções.

Há tempo 
alocado 
fora do 
horário 
normal de 
trabalho 
para que os 
membros 
do Comitê e 
oficiais 
exerçam as 
suas 
funções 
relacionada
s ao 
Fairtrade e 
trabalhos 
relevantes.

Há tempo 
alocado 
durante o 
horário 
normal de 
trabalho 
para que os 
membros 
do Comitê e 
oficiais 
exerçam as 
suas 
funções 
relacionada
s ao 
Fairtrade e 
trabalhos 
relevante.

RANK 3 E o 
tempo 
alocado É 
sempre 
acordado 
entre 
gestores e 
trabalhador
es.

RANK 4 E a 
empresa 
apoia 
ativamente 
os 
membros 
do Comitê 
para 
desempenh
ar as suas 
funções.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa aloca um espaço de escritório para 
as reuniões e para o Comitê do Prêmio 
Fairtrade, sindicatos/representantes dos 
trabalhadores eleitos e outros comitês 
envolvidos no Fairtrade para manterem 
equipamentos e arquivos, e oferece outros 
recursos como instalações, equipamentos, 
treinamento, etc. necessários para a 
implementação bem-sucedida dos assuntos 
do Fairtrade.

1.2.0.28 C1.2.3 0Nem o 
espaço de 
escritório 
para 
reuniões 
nem o 
espaço 
para manter 
o 
equipament
o e os 
arquivos 
são 
fornecidos.

Apenas o 
espaço de 
escritório 
para as 
reuniões 
OU o 
espaço 
para manter 
o 
equipament
o e arquivos 
são 
fornecidos.

Um 
Escritório é 
fornecido 
para 
reuniões, 
bem como 
espaço 
para manter 
o 
equipament
o e os 
arquivos

Rank 3 E 
outros 
recursos 
adequados 
são 
fornecidos 
E o espaço 
de 
escritório 
fornecido é 
privado.

Categoria 4 
E A 
empresa 
oferece 
uma sala 
independen
te com 
fechaduras 
e espaço  
para 
equipament
os e 
arquivos 
para o 
comitê se 
encontrar.

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa oferece uma compensação pelo 
tempo gasto na implementação do Fairtrade 
aos trabalhadores por peça ou outros 
trabalhadores semelhantemente 
compensados.

1.2.0.30 C1.2.3 0A 
compensaç
ão não é 
oferecida 
para o 
tempo 
gasto com 
a 
implementa
ção do 
Fairtrade.

A 
compensaç
ão é 
fornecida, 
mas não é 
suficiente.

A 
compensaç
ão 
adequada é 
fornecida 
para 
trabalhador
es por peça 
e para 
outros 
trabalhos 
similarment
e 
compensad
os.

RANK 3 E 
os cálculos 
são 
documenta
dos.

RANK 4 E a 
compensaç
ão é mais 
que 
suficiente.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Flores) Está disponível uma autoavaliação 
documentada do Comitê do Prêmio Fairtrade 
relativamente à sua eficácia na operação 
transparente, participativa e democrática da 
administração do dinheiro do Prêmio Fairtrade 
e da implementação de projetos do Prêmio 
Fairtrade.

1.2.0.31 CFlowers 2.1.1 1A empresa 
não realizou 
a avaliação 
das 
necessidad
es de 
identificaçã
o.

A avaliação 
tem 
deficiências 
importantes
, deixando 
de 
identificar 
maneiras 
eficazes na 
aplicação 
dos 
critérios 
Fairtrade 
OU 
necessidad
es de 
avaliação 
não estão 
documenta
da 
(escrito/des
enhado).

Há uma 
avaliação 
básica 
atualizada 
escrita/des
enhada que 
abrange, 
pelo 
menos, os 
aspectos 
mais 
importantes
.

A 
autoavaliaç
ão avalia as 
capacidade
s e 
potenciais 
faltas do 
Comitê do 
Prêmio 
Fairtrade 
sobre os 
seguintes 
assuntos: a 
conscientiz
ação dos 
membros 
do Comitê 
do Prêmio 
Fairtrade 
sobre os 
Critérios 
Fairtrade e 
o  
Documento 
Explicativo 
dos 
membros 
do Comitê 
do Prêmio 
Fairtrade; 
capacidade 
de tomada 

RANK 4 E a 
autoavaliaç
ão avalia a 
eficácia do 
Comitê do 
Prêmio 
Fairtrade na 
criação e 
aplicação 
das normas 
e 
procedimen
tos relativos 
ao Comitê 
do Prêmio 
Fairtrade, 
conforme 
definido 
nos 
Critérios 
Fairtrade e 
no 
Documento 
Explicativo 
do Comitê 
do Prêmio 
Fairtrade, E 
foi incluída 
uma 
análise de 
gênero.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

de decisão; 
capacidade 
para 
gerenciar e 
planejar os 
projetos do 
prêmio 
Fairtrade; 
capacidade 
contábil; 
capacidade 
para gerir 
reuniões.

Multi-Plantação
, Plantação

(Flores) O Comitê do Prêmio Fairtrade buscou 
apoio externo caso a autoavaliação demonstre 
que a implementação dos Critérios Fairtrade 
não são suficientemente eficazes.

1.2.0.32 CFlowers 2.1.1 1Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa tem o direito legal e legítimo ao 
uso e posse da terra e respeita os direitos 
territoriais dos povos locais e indígenas.

1.2.0.33 M1.2.4 0A empresa 
não pode 
demonstrar 
que tem o 
direito legal 
e legítimo 
para uso e 
posse da 
terra OU há 
indicação 
de que a 
empresa 
violou ou é 
acusado de 
ter violado 
os direitos 
territoriais 
das 
populações 
locais e 
indígenas.

A empresa 
possui 
documento
s que 
confirmam 
o seu 
direito legal 
e legítimo 
ao uso da 
terra e não 
existem 
acusações 
contra ela 
por violação 
dos direitos 
territoriais 
dos povos  
locais e 
indígenos.

RANK 3 E 
tem uma 
política 
documenta
da 
estabelecid
a que 
declara que 
respeita os 
direitos 
territoriais 
das 
populações 
locais e 
indígenas.

RANK 4 E a 
empresa 
pode 
demonstrar 
proativame
nte ajuda 
as pessoas 
locais e 
indígenas 
no 
estabeleci
mento do 
direito à 
sua terra.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Quando reivindicações e disputas de terras 
estão em curso, há evidências de que um 
processo de resolução legal está ativo.

1.2.0.34 M1.2.4 0Há uma 
reivindicaçã
o ou 
disputa de 
terras, no 
entanto não 
há 
processos 
de 
resolução 
legal em 
vigor OU 
ativos.

Há uma 
reivindicaçã
o ou 
disputa de 
terras com 
um 
processo 
de 
resolução 
legal 
estabelecid
o que está 
ativo.

Plantação (Bolas esportivas) Você estabelece e tem um 
esquema de garantia de conformidade do 
fornecedor que inclui:
- Critérios e procedimentos para avaliar e 
selecionar os fornecedores e
- Nomeação de um gerente de garantia de 
fornecedor.

1.2.0.35 CSports Balls 
1.1.9

1Nenhum 
esquema 
de garantia 
estabelecid
o.

Um 
esquema 
de garantia 
existe no 
papel, mas 
não está 
operacional
izado ou 
nenhum 
gerente de 
garantia de 
fornecedor 
foi 
nomeado.

Um 
esquema 
de garantia 
está 
operacional
izado E um 
gerente de 
garantia foi 
nomeado.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Plantação (Bolas esportivas) O gerente de garantia de 
fornecedor assegura que os fornecedores 
fornecem evidências suficientes para 
demonstrar que aderem aos questões-chave 
das leis nacionais trabalhistas e ambientais.

1.2.0.36 CSports Balls 
1.1.10

1Nenhuma 
medida foi 
tomada 
para 
garantir 
isso no 
nível dos 
fornecedore
s.

Ações são 
tomadas 
para 
garantir 
isso no 
nível dos 
fornecedore
s MAS 
nenhuma 
documenta
ção do 
fornecedor 
está 
disponível.

Sim E a 
documenta
ção 
fornecida 
pelo 
fornecedor 
(por 
exemplo, 
normas da 
indústria 
pertinentes, 
esquemas 
de 
certificação 
social e 
ambiental 
internacion
almente 
reconhecid
os) está 
disponível.

Plantação (Bolas esportivas) O sistema de garantia de 
fornecedores também contém uma política 
ambiental para assegurar o sólido 
fornecimento de matérias-primas que aderem 
às leis ambientais aplicáveis.

1.2.0.37 CSports Balls 
1.1.10

1Nenhuma 
política está 
em vigor.

A política 
não 
abrange 
todos os 
detalhes 
essenciais 
OU não 
está 
implementa
da.

A política 
está em 
vigor e 
abrange 
todos os 
detalhes 
essenciais.

RANK 3 E 
há um 
sistema de 
monitorame
nto da 
eficácia da 
política.

RANK 4 E 
faz parte de 
um 
programa 
ambiental 
regional ou 
nacional.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Plantação (Bolas esportivas) O gerente de garantia de 
fornecedor assegura que o PVC e outros 
produtos sintéticos potencialmente perigosos 
usados   nas bolas esportivas Fairtrade são 
provenientes de fornecedores que podem 
demonstrar que os sintéticos foram 
produzidos e os resíduos descartados de uma 
forma segura para minimizar o risco para a 
saúde e para o ambiente.

1.2.0.39 CSports Balls 
1.1.11

1Não Existe um 
mecanismo 
de controle 
interno 
sobre os 
fornecedore
s que 
guarante o 
cumpriment
o deste 
critério.

O 
forneciment
o provem 
apenas de 
fornecedore
s 
certificados.

Multi-Plantação
, Plantação

(Flores) Você reporta, ao menos uma vez por 
ano, o uso do Prêmio Fairtrade usando os 
seguintes indicadores:
• Nome e descrição do projeto (propósito e 
objetivos, parceiros do projeto)
• Grupo(s) alvo (por exemplo, 
homens-mulheres ou todos os membros de 
cooperativas, trabalhadores migrantes, 
familiares, comunidade)
• Número estimado de beneficiários dentro de 
cada grupo-alvo
• Orçamento do projeto (total/anual)
• Início e data final do projeto
• Data de aprovação do projeto e quem 
aprovou
Você envia essa informação para 
flowers@fairtrade.net ou faz o carregamento 
na Plataforma Online Premium 
(https://premium.fairtrade.net).

1.2.0.40 CFlowers 2.1.2 1Não Sim

Desenvolvimento Social2
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Gestão do Prêmio Fairtrade2.1

Multi-Plantação
, Plantação

Foi criada um Comitê do Prêmio Fairtrade 
(CPF), com membros eleitos dos 
trabalhadores e conselheiros nomeados parte 
da gerencia da empresa com a finalidade de 
gerir o Prêmio Fairtrade (PF) para benefício de 
todos os trabalhadores.

2.1.0.01 M2.1.1 0Um CPF 
não foi 
criado.

Um CPF foi 
criado, no 
entanto o 
trabalhador 
membro 
não foi 
eleito, mas 
nomeado 
OU os 
conselheiro
s da 
administraç
ão não 
foram 
nomeados 
OU não 
existem 
conselheiro
s 
nomeados 
pela 
administraç
ão.

Um CPF foi 
criado com 
trabalhador
es 
membros 
eleitos e 
conselheiro
s da 
administraç
ão 
nomeados.

RANK 3 E 
ele é 
funcional, 
reuniões 
regulares 
bem 
conduzidas 
estabelecid
as e CPF é 
gerido de 
forma 
transparent
e

RANK 4 E 
há um bom 
sistema de 
rotação dos 
membros 
CPF.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

O número de trabalhadores membros no CPF 
é significativamente maior do que o número de 
conselheiros da gerencia.

2.1.0.02 C2.1.1 0O número 
de 
conselheiro
s da 
administraç
ão é maior 
do que o 
número de 
trabalhador
es 
membros.

O número 
de 
conselheiro
s da 
administraç
ão é igual 
ao número 
de 
trabalhador
es 
membros.

O número 
de 
representan
tes dos 
trabalhador
es no CPF 
é maior do 
que o 
número de 
conselheiro
s da 
administraç
ão.

O número 
de 
representan
tes dos 
trabalhador
es no CPF 
é 
significativa
mente 
maior do 
que o 
número de 
conselheiro
s da 
administraç
ão.

RANK 3 E o 
processo 
de tomada 
de decisão 
é 
transparent
e.

Multi-Plantação Um CPF foi criado em cada plantação afiliada 
à multiplantação ou um CPF central existe na 
sede.

2.1.0.03 M2.1.1 0O CPF não 
foi criado 
em nenhum 
nível.

Um CPF foi 
criado em 
cada 
plantação 
afiliada à 
multiplantaç
ão OU um 
CPF central 
existe na 
sede.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Plantação (Bolas esportivas) O número de 
representantes dos centros de costura e 
unidades subcontratadas no Comitê do 
Prêmio Fairtrade (CPF) é proporcional ao 
número de trabalhadores que eles 
representam.

2.1.0.05 CSports Balls 
2.1.3

0Não há 
CPF.

Há 
representan
tes dos 
centros de 
costura e 
unidades 
subcontrata
das, mas 
não são 
proporciona
is ao 
número de 
trabalhador
es que 
representa
m.

Há 
representan
tes dos 
centros de 
costura e 
unidades 
subcontrata
das na 
proporção 
do número 
de 
trabalhador
es de cada 
unidade 
subcontrata
da e 
centros de 
costura.

RANK 3 E 
centros de 
costura têm 
boa 
governança 
(transparên
cia, bem 
treinado, 
funcionand
o bem)

RANK 4 E 
há rotação 
dos 
representan
tes.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação A estrutura central oferece à FLOCERT uma 
visão geral do rendimento total do Prêmio 
Fairtrade da empresa. No caso de CPFs 
separados, a distribuição do Prêmio Fairtrade 
aos Comitês do Prêmio Fairtrade locais e uma 
versão agregada dos Planos do Prêmio 
Fairtrade individuais também são fornecidos.

2.1.0.06 C2.1.2 1A estrutura 
central não 
pôde 
fornecer as 
informaçõe
s 
requeridas 
conforme o 
CC.

Uma visão 
geral do 
rendimento 
total do 
Prêmio 
Fairtrade 
está 
disponível, 
mas não a 
distribuição 
ao CPF 
local OU a 
versão 
agregada 
dos Planos 
do Prêmio 
Fairtrade 
OU as 
informaçõe
s 
fornecidas 
não estão 
atualizadas.

Uma visão 
geral está 
disponível 
com todas 
as 
informaçõe
s 
requeridas.

CATEGORI
A 3 E inclui 
dados 
sobre o 
Prêmio 
Fairtrade a 
ser 
recebido.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Não se aplica quando o registro sob as leis 
nacionais é proibitivo OU ativos fixos não são 
adquiridos) Existe uma entidade jurídica que:

- é reconhecida por lei e registrada nos termos 
legais adequados por uma entidade pública

- permite que os trabalhadores sejam os 
únicos proprietários e beneficiários do Prêmio 
Fairtrade

- foi estabelecida antes de quaisquer bens 
serem adquiridos com o Prêmio Fairtrade
- tem uma constituição que a permite possuir 
bens, celebrar contratos legais e ter uma conta 
bancária.

2.1.0.07 M2.1.3 0Não existe 
tal entidade.

Uma 
entidade 
jurídica 
existe, mas 
não 
preenche 
todos os 
requisitos 
especificad
os.

Existe uma 
entidade 
jurídica que 
preenche 
todos os 
requisitos 
especificad
os.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Os termos de referência de acordo com a 
Norma Fairtrade estão estabelecidos e 
definem: a composição do comitê e seus 
objetivos; procedimentos eleitorais; 
procedimentos do comitê (mandatos, 
frequência das reuniões, forma para a tomada 
de decisões, critérios para a seleção de 
projetos de PF, critérios para a classificação 
de projetos maiores, documentação e 
relatórios que devem ser entregues, 
dissolução do Comitê caso a empresa perca o 
certificado ou dissolva-se); regulamentos 
internos e responsabilidades (especialmente 
financeiras) que garantam que todas as 
decisões sobre o uso do Prêmio Fairtrade são 
aprovados pela assembleia geral anual (GA) 
de todos os trabalhadores; o sistema de 
delegados para a AG, quando aplicável; como 
são considerados os interesses dos 
migrantes e trabalhadores 
temporários/sazonais; como o consenso pode 
ser alcançado para decisões.

2.1.0.08 M2.1.4 0Não há ToR 
OU falta a 
maioria dos 
requisitos 
para o ToR.

O ToR não 
tem todos 
os 
requisitos 
listados.

O ToR tem 
um 
conjunto 
completo 
de 
requisitos.

RANK 3 E 
os 
requisitos 
são 
claramente 
explicados 
e 
compreensí
veis.

RANK 4 e o 
TOR inclui 
uma 
descrição 
sobre como 
o consenso 
pode ser 
alcançado 
para as 
decisões.

Multi-Plantação
, Plantação

Os ToRs são seguidos.2.1.0.09 C2.1.4 0O ToR não 
é seguido.

O ToR é 
parcialment
e seguido.

O ToR é 
seguido.

Multi-Plantação No caso de um CPF central, existe um sistema 
de delegados eleitos para representar cada 
plantação filiada.

2.1.0.10 C2.1.4 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

Os termos de referência foram aprovados pela 
assembleia geral dos trabalhadores.

2.1.0.11 M2.1.4 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Os termos de referência estão disponíveis aos 
trabalhadores em linguagem apropriada.

2.1.0.12 C2.1.4 0Não O ToR está 
acessível 
mas não 
em 
linguagem 
apropriada

Sim Ele está 
disponível 
em um 
quadro de 
avisos 
acessível a 
todos os 
trabalhador
es

Multi-Plantação
, Plantação

Uma conta bancária separada para o Prêmio  
Fairtrade está estabelecida. Ambos, 
representantes de trabalhadores do CPF e um 
representante da administração são 
signatários conjuntos para a conta bancária.

2.1.0.13 M2.1.5 0Não Sim Há mais de 
um 
trabalhador 
representan
te entre os 
signatários 
e o Gerente 
é membro 
do CPF.

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável a partir do momento das 
vendas Fairtrade e recebimento do Prêmio 
Fairtrade) Nos casos em que o Prêmio 
Fairtrade é recebido na conta da empresa, há 
provas de circunstâncias justificáveis para 
tanto e ele é transferido para a conta 
apropriada para o Prêmio Fairtrade no prazo 
de 30 dias corridos do recebimento na conta 
bancária da empresas.

2.1.0.16 C2.1.6 0O Prêmio 
Fairtrade 
não é 
transferido.

PF foi 
transferido, 
mas com 
um 
cronograma 
maior do 
que 30 
dias.

FP foi 
transferida 
dentro do 
cronograma
.

FP é 
transferido 
imediatame
nte logo 
que a 
empresa 
que o 
recebe.

RANK 4 E a 
administraç
ão informa 
o CPF 
regularment
e sobre o 
estado do 
Prêmio 
Fairtrade.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

O Prêmio é adequadamente faturado em 
tempo hábil e os recebimentos do Prêmio são 
monitorados por um representante da 
administração no CPF.

2.1.0.17 CFLOCERT 
requirement

0O prêmio 
não foi 
faturado e 
os 
recebiment
os não são 
monitorado
s.

O Prêmio 
não foi 
faturado, 
mas a 
administraç
ão informou 
ao pagante 
o montante 
do prêmio, 
a conta do 
prêmio, etc., 
MAS não 
tem 
monitorado 
os 
recebiment
os do 
Prêmio.

A 
administraç
ão informou 
(faturado, 
se 
requerido) 
ao pagante 
o montante 
do prêmio, 
a conta do 
prêmio, etc. 
dentro dos 
prazos e 
monitorou 
os 
recebiment
os do 
Prêmio.

RANK 4 E a 
administraç
ão informa 
o CPF 
regularment
e sobre o 
estado do 
Prêmio 
Fairtrade.

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável a partir do momento da 
venda e recebimento do Prêmio Fairtrade) 
(Somente aplicável à Índia) O prazo para a 
transferência do Prêmio Fairtrade da conta da 
empresa para a conta apropriada do Prêmio 
Fairtrade é estendida para mais de 30 dias 
corridos apenas após tal exceção ser 
concedida pela FLOCERT. O Prêmio Fairtrade 
é transferido dentro dos prazos permitidos sob 
a exceção.

2.1.0.18 C2.1.6 0Não A exceção 
foi 
concedida, 
mas o 
pagamento 
não foi feito 
nos prazos 
estabelecid
os na 
exceção.

Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação (Aplicável se houver um CPF em cada 
plantação afiliada.) Os princípios de 
distribuição do Prêmio Fairtrade são 
transparentes e documentados no Regimento 
Interno do CPF local. As chaves de distribuição 
podem ser baseadas em volumes de vendas 
ou números de trabalhadores representados 
pelo Comitê do Prêmio Fairtrade local.

2.1.0.19 C2.1.7 1Os 
pagamento
s do Prêmio 
Fairtrade 
estão 
atrasados   
OU não 
seguem o 
procedimen
to conforme 
definido na 
chave de 
distribuição 
ou não há 
nenhuma 
chave de 
distribuição.

Apenas 
algumas 
plantações 
afiliadas 
recebem 
suas 
parcelas do 
Prêmio 
Fairtrade de 
acordo com 
a chave de 
distribuição 
OU a 
maioria dos 
pagamento
s está 
atrasado.

Todos as 
plantações 
afiliadas 
recebem 
suas 
parcelas do 
Prêmio 
Fairtrade, 
mas alguns 
estão 
atrasados   
ou alguns 
não 
seguem 
todos os 
detalhes tal 
como 
definido na 
chave de 
distribuição.

Todas as 
plantações 
afiliadas 
recebem 
suas 
parcelas do 
Prêmio 
Fairtrade 
em tempo e 
de acordo 
com a 
chave de 
distribuição 
acordada.

RANK 4 E 
há um 
procedimen
to claro que 
permite o 
correto 
direcionam
ento das 
parcelas do 
Prêmio 
Fairtrade.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Após a criação da conta de Prêmio Fairtrade, 
um acordo legalmente vinculativo é assinado 
entre a empresa e a entidade jurídica 
registrada para gerenciar Prêmio Fairtrade. O 
acordo prevê que, caso a empresa perca o 
certificado ou seja dissolvida, o saldo da conta 
do Prêmio de Fairtrade deve ser 
disponibilizado ao Comitê do Prêmio Fairtrade 
e deve ser usado nos projetos do Prêmio 
Fairtrade em curso e planejados ou distribuído 
entre os trabalhadores dentro de 3 meses 
após a perda da certificação ou dissolução, de 
acordo com as leis que regem o órgão legal
.

2.1.0.20 C2.1.8 1Não Sim, mas 
as 
cláusulas 
não estão 
de acordo 
com o CC

Sim

Multi-Plantação
, Plantação

Todos os trabalhadores membros do CPF são 
eleitos democraticamente pelos 
trabalhadores.

2.1.0.21 M2.1.9 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

O processo eleitoral está em consonância 
com os ToRs e devidamente documentado.

2.1.0.22 C2.1.9 0O processo 
eleitoral 
não estava 
em 
conformida
de com as 
especificaç
ões 
técnicas e 
não está 
documenta
do.

A eleição foi 
realizada, 
mas a 
documenta
ção não 
está 
disponível 
para 
determinar 
se ela está 
em 
conformida
de com as 
especificaç
ões 
técnicas.

O processo 
eleitoral 
está em 
consonânci
a com as 
especificaç
ões 
técnicas e 
devidament
e 
documenta
das.

RANK 3 E é 
conduzido 
de maneira 
profissional 
com o prazo 
adequado 
para a 
preparação 
e está bem 
documenta
do.

RANK 4 E 
um 
observador 
independen
te valida o 
processo 
eleitoral.

Multi-Plantação
, Plantação

Os conselheiros da administração são 
nomeados no CPF pela administração.

2.1.0.23 C2.1.9 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A composição do Comitê do Prêmio Fairtrade 
reflete a composição da força de trabalho, 
levando em conta sexo, áreas de trabalho, 
membros da comunidade, filiação sindical, e 
quando aplicável, trabalhadores migrantes, 
temporários/sazonais e subcontratados.

2.1.0.24 D2.1.10 3A 
composiçã
o do CPF 
não reflete 
a 
composiçã
o da força 
de trabalho.

A 
composiçã
o do CPF 
reflete 
apenas 
algumas 
das 
diferentes 
composiçã
o da força 
de trabalho.

A 
composiçã
o do CPF 
reflete a 
composiçã
o da força 
de trabalho.

RANK 3 E é 
proporciona
l.

RANK 4 E 
representan
tes estão 
presentes 
para 
aqueles 
trabalhador
es que não 
podem 
comparecer 
as 
reuniões, 
por 
exemplo 
sazonal/tem
porário/migr
ante.

Multi-Plantação
, Plantação

O CPF reúne-se regularmente durante o 
expediente.

2.1.0.25 C2.1.11 0O CPF não 
se reuniu 
no ano 
passado.

O CPF não 
se encontra 
regularment
e OU se 
encontra 
fora do 
horário de 
trabalho.

A CPF se 
reúne 
regularment
e.

RANK 3 E 
um 
calendário 
de reuniões 
é planejado 
com 
antecedênci
a e 
acordado 
com a 
administraç
ão.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Atas de todas as reuniões estão disponíveis2.1.0.26 C2.1.11 0Nenhuma 
ata, sob 
qualquer 
forma, em 
qualquer 
reunião OU 
algumas 
atas 
registradas, 
mas 
impossível 
de 
compreend
er as 
decisões 
tomadas 
OU atas 
perdidas.

 As 
decisões 
são 
registradas, 
mas a 
maioria das 
atas estão 
faltando OU 
a maioria 
das atas 
podem ser 
encontrada
s, mas as 
decisões 
não estão 
registradas 
OU 
registradas 
de uma 
forma 
incompreen
sível OU 
atas não 
estão 
assinados.

A maioria 
das atas 
pode ser 
encontrada 
mesmo que 
em folhas 
soltas E as 
decisões 
são 
registradas, 
mesmo que 
não 
totalmente 
claras e 
assinadas.

Todos os 
minutos 
são 
encontrado
s no livro / 
arquivo (s) 
e assinado, 
as 
decisões 
são 
registradas 
com total 
clareza e 
anexos 
estão 
incluídos no 
livro.

RANK 4 E 
atas são 
registradas 
perante as 
autoridades 
locais e/ou 
notário 
público OU 
outra 
situação 
considerad
a a melhor 
prática.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável a partir do momento da 
venda Fairtrade) Informações sobre as vendas 
Fairtrade são fornecidas para o CPF para 
habilitá-lo fazer a checagem cruzada do 
Prêmio Fairtrade recebido.

2.1.0.27 C2.1.12 0Nenhuma 
informação 
sobre as 
vendas 
Fairtrade 
está 
disponível 
para o CPF.

Informaçõe
s sobre 
Vendas 
Fairtrade 
não são 
atualizadas 
ou não são 
fornecidas 
regularment
e.

RANK 3 E 
nos casos 
em que um 
volume de 
recibos 
maior que o 
normal 
sejam 
relatados, 
isto é 
reportado 
aos 
membros 
do CPF, 
sem 
atrasos 
entre as 
reuniões.

RANK 3 E 
nos casos 
em que 
recibos de 
altos 
volumes 
são 
relatados, é 
relatado 
aos 
membros 
do CPF, 
sem 
atrasos 
entre as 
reuniões.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

As informações sobre as vendas Fairtrade em 
conjunto com o Prêmio Fairtrade recebido e o 
saldo atual do Prêmio Fairtrade estão 
refletidas nas atas do CPF.

2.1.0.28 C2.1.12 0Informaçõe
s sobre 
vendas 
Fairtrade e 
Prêmio 
Fairtrade 
recebidas 
não são 
registradas 
em ata.

Informaçõe
s sobre 
vendas 
Fairtrade e 
Prêmio 
Fairtrade 
recebidos 
nem 
sempre são 
registrados 
em ata.

Informaçõe
s de vendas 
Fairtrade 
juntamente 
com o 
Prêmio 
Fairtrade 
recebido e 
o saldo 
atual do  
Prêmio 
Fairtrade 
estão 
refletidos 
nas atas.

RANK 3 E 
as vendas e 
o Prêmio 
Fairtrade 
recebidos 
estão 
claros, 
compreendi
dos e 
checados.

Multi-Plantação
, Plantação

Os livros relevantes da conta do PF estão 
disponíveis para todos os membros do CPF e 
disponibilizados para FLOCERT.

2.1.0.29 C2.1.12 0Os livros 
relevantes 
da conta do 
PF estão 
disponíveis 
para todos 
os 
membros 
do CPF e 
disponibiliz
ados para 
FLOCERT.

Os livros 
relevantes 
são 
disponibiliz
ados e são 
compreensí
veis.

RANK 3 E 
há um 
comitê de 
auditoria 
interna 
estabelecid
o.

RANK 4 E o 
comitê de 
auditoria 
interna é 
ativo no 
retorno de 
informação 
para o CPF 
e os 
trabalhador
es.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Os conselheiros do CPF escolhidos pela 
administração regularmente participam das 
reuniões do CPF, auxiliam e apoiam os 
trabalhadores na administração do Prêmio 
Fairtrade.

2.1.0.30 C2.1.13 0O 
representan
te da 
administraç
ão no CPF 
não faz 
parte das 
reuniões do 
CPF.

O 
representan
te da 
administraç
ão no CPF 
está 
frequentem
ente 
ausente 
das 
reuniões do 
CPF OU 
não assiste 
e apoia os 
trabalhador
es na 
gestão do 
Prêmio do 
Comércio 
Justo OU 
os 
representan
tes da 
administraç
ão lideram 
o processo 
e não 
apoiam os 
trabalhador
es

Os 
representan
tes da 
administraç
ão do CPF 
estão 
presentes 
regularment
e nas 
reuniões e 
auxiliam e 
apoiam os 
trabalhador
es na 
administraç
ão do 
Prêmio 
Fairtrade 
sem liderar 
o processo 
e sem 
impor seus 
pontos de 
vista.

RANK 3 E 
os 
consultores 
da 
administraç
ão 
demonstra
m que, 
embora 
facilitem, 
eles não 
lideram o 
processo.

Rank 4 E os 
conselheiro
s da 
administraç
ão 
compartilha
m de forma 
proativa a 
sua 
experiência, 
conhecime
nto e 
conexões e 
monitorame
nto de 
riscos de 
favoritismos 
e fraudes.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Os conselheiros da administração para o CPF 
tem um papel consultivo sem direito a voto.

2.1.0.31 C2.1.13 0Há 
evidências 
de que a 
administraç
ão tenha 
exercido o 
direito de 
voto na 
decisão 
sobre o 
plano do 
Prêmio 
Fairtrade.

Há 
evidências 
de que a 
administraç
ão não 
tenha 
votado na 
aprovação 
do plano do 
Prêmio 
Fairtrade.

RANK 3 E 
isso é 
claramente 
declarado 
na ata da 
reunião.

RANK 4 e 
isso é 
claramente 
mencionad
o no ToR do 
CPF

Multi-Plantação
, Plantação

(Somente aplicável no caso de haver clara 
indicação de que a administração bloqueou as 
despesas do Prêmio Fairtrade) Existem 
evidências de que o uso do Prêmio Fairtrade 
foi bloqueado por conselheiros da 
administração pois o uso era ilegal, 
fraudulento, ou ele teve um impacto negativo 
estrutural, financeiro ou social sobre a 
empresa.

2.1.0.32 C2.1.13 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

O Comitê do Prêmio Fairtrade atende e 
consulta aos trabalhadores durante o horário 
de trabalho de acordo com um cronograma 
aprovado pela administração para entender as 
necessidades dos trabalhadores e discutir 
ideias de projetos regularmente.

2.1.0.33 D2.1.14 3O CPF 
nunca se 
reúne com 
trabalhador
es para 
entender 
suas 
necessidad
es e discutir 
ideias de 
projetos e 
não há 
cronograma 
de 
reuniões.

O CPF não 
se reunir 
com os 
trabalhador
es para 
entender 
suas 
necessidad
es e discutir 
ideias de 
projetos 
regularment
e OU as 
reuniões 
são 
realizadas 
fora do 
horário de 
trabalho OU 
não há um 
calendário 
de reuniões 
aprovado.

As reuniões 
são 
realizadas 
regularment
e durante o 
horário de 
trabalho de 
acordo com 
um plano 
aprovado.

RANK 3 E o 
plano de 
reunião 
garante que 
todos os 
trabalhador
es, por 
exemplo 
sazonal, 
migrante, 
estão 
incluídos 
nas 
consultas e 
discussões 
ou seja, em 
diferentes 
épocas do 
ano.

RANK 4 E 
as reuniões 
são 
planejadas 
de modo 
que sejam 
capazes de 
captar e 
entender as 
necessidad
es de todas 
as 
categorias 
de 
trabalhador
es de forma 
eficaz.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Os resultados dessas reuniões estão 
registrados.

2.1.0.34 D2.1.14 3Nenhuma 
ata, sob 
qualquer 
forma, em 
qualquer 
reunião OU 
algumas 
atas 
registradas, 
mas 
impossível 
de 
compreend
er as 
decisões 
tomadas 
OU atas 
perdidas.

 As 
decisões 
são 
registradas, 
mas a 
maioria das 
atas estão 
faltando OU 
a maioria 
das atas 
podem ser 
encontrada
s, mas as 
decisões 
não estão 
registradas 
OU 
registradas 
de uma 
forma 
incompreen
sível OU 
atas não 
estão 
assinados.

A maioria 
das atas 
pode ser 
encontrada 
mesmo que 
em folhas 
soltas E as 
decisões 
são 
registradas, 
mesmo que 
não 
totalmente 
claras e 
assinadas.

Todos os 
minutos 
são 
encontrado
s no livro / 
arquivo (s) 
e assinado, 
as 
decisões 
são 
registradas 
com total 
clareza e 
anexos 
estão 
incluídos no 
livro.

RANK 4 E 
atas são 
registradas 
perante as 
autoridades 
locais e/ou 
notário 
público OU 
outra 
situação 
considerad
a a melhor 
prática.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Somente aplicável a partir do momento das 
vendas Fairtrade e recebimento do Prêmio 
Fairtrade) Um plano do Prêmio Fairtrade anual 
é elaborado após consulta aos trabalhadores.

2.1.0.35 C2.1.15 1O Plano de 
Prêmio 
Fairtrade 
não foi 
preparado

Existe um 
Plano do 
Prêmio 
Fairtrade, 
mas os 
trabalhador
es não 
foram 
consultado
s.

É 
preparado 
um Plano 
do  Prêmio 
Fairtrade 
anual após 
consulta 
com os 
trabalhador
es

RANK 3 E 
ferramentas 
foram 
claramente 
utilizadas 
para 
desenvolver 
o Plano, por 
exemplo, 
avaliação 
de 
necessidad
es, estudos 
de 
viabilidade, 
análise de 
custos.

Multi-Plantação
, Plantação

(Somente aplicável a partir do momento das 
vendas Fairtrade e recebimento do Prêmio 
Fairtrade) As necessidades de todos os vários 
grupos de trabalhadores (migrantes, 
trabalhadores sazonais/temporário, homens, 
mulheres, etc) são considerados.

2.1.0.36 C2.1.15 1Os 
trabalhador
es não 
foram 
consultado
s e suas 
necessidad
es não 
foram 
considerad
as.

As 
necessidad
es de 
alguns 
grupos de 
trabalhador
es não 
foram 
considerad
as.

As 
necessidad
es de todos 
os vários 
grupos de 
trabalhador
es são 
considerad
as.

RANK 3 E 
um 
processo 
claro de 
consulta 
está 
disponível e 
demonstra 
que todos 
os grupos 
de 
trabalhador
es foram 
consultado
s.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Somente aplicável a partir do momento da 
venda Fairtrade e recebimento do Prêmio 
Fairtrade) O plano de trabalho do Prêmio 
Fairtrade contém um orçamento razoável 
baseado na receita do Prêmio Fairtrade 
esperado e define as prioridades para o uso 
do Prêmio Fairtrade.

2.1.0.37 C2.1.15 1Não há 
orçamento.

O 
orçamento 
é 
incompleto 
OU não 
razoável OU 
não 
estabelece
u 
prioridades.

Os 
orçamentos 
estão lá 
para todos 
os projetos 
do Plano e 
são 
razoavelme
nte 
próximos a 
receita do 
Prêmio 
Fairtrade 
esperada e 
as 
prioridades 
foram 
definidas.

RANK 3 E 
prioridades 
ou o uso do 
Prêmio 
Fairtrade 
foram 
definidos 
de acordo 
com as 
necessidad
es mais 
comuns 
dos 
trabalhador
es.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Somente aplicável a partir do momento da 
venda Fairtrade e recebimento do Prêmio 
Fairtrade) No decorrer do ano, o plano é 
ajustado se os ganhos do Prêmio Fairtrade 
são maiores/menores do que o esperado.

2.1.0.38 C2.1.15 1Não há 
ajuste do 
Plano, 
mesmo 
quando há 
uma clara 
diferença 
entre o 
Prêmio 
Fairtrade 
recebido 
em 
comparaçã
o com o 
esperado.

O ajuste é 
feito de 
forma 
adequada 
para refletir 
a alteração 
no Prêmio 
Fairtrade 
recebido.

Multi-Plantação
, Plantação

(Somente aplicável a partir do momento da 
venda Fairtrade e recebimento do Prêmio 
Fairtrade) Cada projeto do Plano do Prêmio 
Fairtrade tem descrições que incluem:
• Propósito e objetivos;
• Grupo(s) alvo/beneficiários (por exemplo, 
homens, mulheres ou todos os trabalhadores, 
migrantes e temporários, membros da família; 
comunidade);
• Atividades:
• Funções e responsabilidades:
• Orçamento do projeto (total/anual);
• Data de início e término do projeto;
• Como o projeto será monitorado;
• Data de aprovação do projeto pelo AG.

2.1.0.39 C2.1.15 1Não há 
descrições 
de projetos 
do Plano do 
Prêmio 
Fairtrade 
(PPF).

As 
descrições 
do projeto 
no PPF não 
incluem 
todos os 
critérios 
especificad
os.

As 
descrições 
do projeto 
no PPF 
inclui todos 
os critérios 
especificad
os.

As 
descrições 
de projetos 
são claras 
e concisas 
e de fácil 
compreens
ão.

Página55 de 267

www.flocert.net



NSF Checklist HL 7.22 PT-PT 06 Jul 2021

Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A Assembleia Geral dos Trabalhadores é 
realizada pelo menos uma vez a cada ano e é 
liderada pela CPF.

2.1.0.40 M2.1.16 1Nenhuma 
Assembleia 
Geral anual 
foi durante 
o ano.

A 
Assembleia 
Geral anual 
foi adiada 
para o ano 
seguinte 
por razões 
que são 
mais do 
que 
tecnicament
e razoáveis 
OU houve 
uma 
Assembleia 
Geral com 
quórum 
insuficiente 
(Assemblei
a Geral 
inválida).

A 
Assembleia 
Geral anual 
aconteceu 
(mesmo 
que não 
registrada/
mal 
convocada 
ou 
registrada) 
ou adiada 
por razões 
compreensí
veis.

As 
Assembleia
s Gerais 
anuais 
ocorreram 
em pleno 
acordo com 
o ToR

As 
Assembleia
s Gerais 
anuais 
ocorreram 
em plena 
conformida
de com as 
especificaç
ões 
técnicas E a 
Assembleia 
Geral 
oferece 
tempo 
suficiente 
para 
discutir 
todos os 
assuntos.

Multi-Plantação
, Plantação

(Somente aplicável a partir do momento da 
venda Fairtrade e recebimento do Prêmio 
Fairtrade) O Plano do Prêmio Fairtrade é 
democraticamente aprovado pela Assembleia 
Geral dos trabalhadores.

2.1.0.41 C2.1.16 1Não Sim RANK 3 E 
tempo 
suficiente é 
atribuído 
para o 
debate de 
cada 
agenda.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Somente aplicável a partir do momento da 
venda Fairtrade e recebimento do Prêmio 
Fairtrade) O Relatório do Prêmio Fairtrade 
(2.1.18) é apresentado na Assembleia Geral 
dos trabalhadores.

2.1.0.42 C2.1.16 1Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

As deliberações da AG estão em atas e são 
assinadas por, pelo menos, um trabalhador 
membro do CPF e um conselheiro da 
administração e há uma lista de presenças.

2.1.0.43 C2.1.16 1Nenhuma 
ata, sob 
qualquer 
forma, em 
qualquer 
reunião OU 
algumas 
atas 
registradas, 
mas 
impossível 
de 
compreend
er as 
decisões 
tomadas 
OU atas 
perdidas.

 As 
decisões 
são 
registradas, 
mas a 
maioria das 
atas estão 
faltando OU 
a maioria 
das atas 
podem ser 
encontrada
s, mas as 
decisões 
não estão 
registradas 
OU 
registradas 
de uma 
forma 
incompreen
sível OU 
atas não 
estão 
assinados.

A maioria 
das atas 
pode ser 
encontrada 
mesmo que 
em folhas 
soltas E as 
decisões 
são 
registradas, 
mesmo que 
não 
totalmente 
claras e 
assinadas.

Todos os 
minutos 
são 
encontrado
s no livro / 
arquivo (s) 
e assinado, 
as 
decisões 
são 
registradas 
com total 
clareza e 
anexos 
estão 
incluídos no 
livro.

RANK 4 E 
atas são 
registradas 
perante as 
autoridades 
locais e/ou 
notário 
público OU 
outra 
situação 
considerad
a a melhor 
prática.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Uma avaliação de risco documentada é 
realizada para todos os grandes projetos e 
reportada na AG. Grandes projetos incluem: 
qualquer distribuição em dinheiro do Prêmio; 
qualquer empréstimo para a administração; 
qualquer investimento maior que 50% da 
entrada anual total do Prêmio ou superior a 
15.000 euros (ou o equivalente em moeda 
local), o que for menor.

2.1.0.44 C2.1.17 1As 
avaliações 
de risco 
não foram 
realizadas.

A avaliação 
de risco 
não está de 
acordo com 
o requisito 
mínimo 
estabelecid
o no 
documento 
explicativo 
do CPF 
e/ou alguns 
projetos 
maiores 
não têm 
uma 
avaliação 
de risco 
feita OU a 
avaliação 
de risco 
não foi 
documenta
da.

A avaliação 
de risco é 
feita de 
acordo com 
o requisito 
mínimo 
estabelecid
o no 
documento 
explicativo 
do CPF e 
inclui todos 
os projetos 
maiores e a 
distribuição 
de dinheiro 
do Prêmio 
Fairtrade.

RANK 3 E 
aqueles 
que se 
compromet
eram a 
avaliação 
de risco 
foram 
submetidos 
a 
treinamento 
sobre a 
realização 
de 
avaliação 
de risco.

RANK 3 E 
terceira 
parte 
independen
te foi 
utilizada 
para 
realizar a 
avaliação 
de risco.

Multi-Plantação
, Plantação

Todos os empréstimos e investimentos são 
realizados com todas as formalidades e 
garantias necessárias.

2.1.0.45 C2.1.17 1Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Somente aplicável a partir do momento da 
venda Fairtrade e recebimento do Prêmio 
Fairtrade) O CPF disponibiliza a todos os 
trabalhadores um relatório anual com 
informações sobre as suas atividades e o 
andamento dos projetos do Prêmio Fairtrade 
existentes, incluindo as seguintes 
informações:
• Detalhes sobre o receita total recebida, 
gastos e balanços  do Prêmio Fairtrade;
• Uma descrição de cada projeto planejado, 
em curso e concluído no último ciclo de 
relatórios;
• Se as atividades foram realizadas. Razões se 
não.
• Quando foram realizadas?
• Qual o custo?
• O objetivo foi alcançado ou se há quaisquer 
outras ações necessárias?

2.1.0.46 C2.1.18 1Não há 
relatório 
anual do 
CPF.

O relatório 
anual não 
inclui todos 
os detalhes 
necessário
s.

O relatório 
anual inclui 
todos os 
detalhes 
necessário
s.

O relatório é 
capaz de 
demonstrar 
que o CPF 
está 
monitorand
o os 
projetos 
regularment
e.

RANK 4 E o 
relatório vai 
além dos 
detalhes 
necessário
s e é um 
documento 
abrangente 
com 
informaçõe
s 
detalhadas 
sobre 
projetos e 
sua 
implementa
ção, 
incluindo 
fotos.

Multi-Plantação
, Plantação

O Prêmio Fairtrade beneficia os trabalhadores, 
suas famílias e suas comunidades.

2.1.0.47 C2.1.19 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Somente aplicável a partir do momento da 
venda Fairtrade e recebimento do Prêmio 
Fairtrade) A administração e uso do Prêmio 
Fairtrade do CPF(s) são transparentes e 
coerentes.

2.1.0.48 M2.1.18 0Não há 
uma 
administraç
ão 
transparent
e e nenhum 
registro OU 
não são 
compreensí
veis OU os 
registros 
estão 
incorretos 
com o 
objetivo de 
desorientar 
os 
trabalhador
es.

Há 
registros de 
receitas e 
despesas, 
mas não é 
possível 
identificar/s
eparar 
aqueles 
que estão 
relacionado
s com o 
Prêmio 
Fairtrade 
OU erros 
não 
intencionais 
>1%

Qualquer 
sistema 
que permite 
rastrear as 
receitas e 
despesas e 
identificar o 
Prêmio 
Fairtrade, 
mas os 
erros não 
intencionais 
<1% foram 
encontrado
s.

Há ao 
menos os 
registros de 
receitas e 
despesas, 
identificand
o aqueles 
relacionado
s ao Prêmio 
Fairtrade E 
não há 
erros.

Um 
sistema de 
contabilidad
e 
atualizado, 
possível 
rastrear 
Prêmio 
Fairtrade E 
não há 
erros.

Multi-Plantação
, Plantação

(Somente aplicável a partir do momento da 
venda Fairtrade e recebimento do Prêmio 
Fairtrade) Não há nenhuma evidência de mau 
uso na administração do Prêmio Fairtrade.

2.1.0.49 M2.1.17 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

O Prêmio Fairtrade não é usado para o 
seguinte:

• Para atender quaisquer despesas que a 
empresa seja legalmente responsável (por 
exemplo, os requisitos de saúde e 
segurança);

• Para substituir os gastos sociais e 
ambientais existentes da empresa

• Para cobrir os custos de funcionamento da 
empresa;

• Para os custos de conformidade com os 
requisitos desse Critério ou critérios de 
produtos Fairtrade associados, salvo 
diferentemente indicado;

• Para qualquer atividade que seja ilegal, 
fraudulento, ou possa comprometer o negócio 
ou a certificação da empresa ou ter um 
impacto negativo estrutural, financeiro ou 
social sobre a empresa;

• Como suplementos salariais para os 
trabalhadores individuais;

2.1.0.50 M2.1.19 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável quando o Prêmio Fairtrade 
foi ou será distribuído em dinheiro) O dinheiro 
é distribuído de forma equitativa entre todos os 
trabalhadores como um bônus do Fairtrade.

2.1.0.51 C2.1.20 0Há uma 
clara 
indicação 
de que a 
decisão foi 
tomada 
para excluir 
um grupo 
específico 
de 
trabalhador
es dos 
benefícios 
do Prêmio 
Fairtrade.

Os 
benefícios 
do Prêmio 
Fairtrade 
para os 
diferentes 
tipos de 
trabalhador
es não 
respeita a 
equidade.

Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável quando o Prêmio Fairtrade 
foi ou será distribuído em dinheiro) O dinheiro 
distribuído não é mais do que 20% do Prêmio 
Fairtrade recebido durante o ano anterior (o 
ano deve ser definido pelo CPF com 
antecedência).

2.1.0.52 C2.1.20 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável quando Prêmio de Fairtrade 
foi ou será distribuído em dinheiro) O CPF 
consultou o sindicato/representantes dos 
trabalhadores para garantir que o processo de 
negociação coletiva não seja prejudicado.

2.1.0.53 C2.1.20 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

Caso mais de 20% do Prêmio Fairtrade ser 
repartido em dinheiro, uma exceção foi 
concedida pelo FLOCERT antes da 
distribuição.

2.1.0.54 C2.1.20 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Plantação (Bolas esportivas) Caso os trabalhadores, 
incluindo os trabalhadores subcontratados, 
precisem participar das reuniões do Comitê 
do Prêmio Fairtrade (CPF), suas despesas de 
viagem e outras despesas relacionadas com 
o CPF são reembolsadas   e perda de renda é 
compensada.

2.1.0.55 CSports Balls 
2.1.1

0Não Sim

Plantação (Bolas esportivas) Ao escolher um local para 
as reuniões do Comitê do Prêmio Fairtrade 
(CPF), as necessidades dos trabalhadores, 
incluindo as trabalhadoras cujo trabalho está 
longe das fábricas e que teriam dificuldades 
de viajar, são considerados.

2.1.0.56 CSports Balls 
2.1.2

0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Vegetais) (Somente aplicável para as 
empresas de Trabalho Contratado na América 
Latina e Caribe)  (Aplica-se somente caso os 
trabalhadores migrantes representem mais de 
25% de toda a força de trabalho, incluindo os 
trabalhadores sazonais) A empresa levou a 
cabo uma avaliação das necessidades da 
comunidade de origem de onde a maioria dos 
trabalhadores migrantes vêm.

2.1.0.74 CFresh 
Vegetables 
2.1.1

1A avaliação 
de 
necessidad
e não foi 
realizada ou 
documenta
da.

Ela não 
contém as 
informaçõe
s 
necessária
s.

A avaliação 
de 
necessidad
e é feita e 
documenta
da com as 
contribuiçõe
s da 
comunidad
e de 
origem.

A avaliação 
das 
necessidad
es abrange 
todos os 
requisitos e 
identifica 
formas de 
melhorar as 
condições 
de trabalho 
E há um 
processo 
para 
envolver a 
comunidad
e nessa 
identificaçã
o.

RANK 4 E a 
melhor 
prática em 
termos de 
obtenção 
de 
informaçõe
s: dados da 
comunidad
e de 
origem.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Fruta fresca, incluindo Banana) (Aplicável a 
todas as outras frutas frescas a partir de 
01/01/2019) Você envia um relatório sobre o 
uso do Prêmio para cada projeto novo ou em 
andamento do Prêmio Fairtrade para Fairtrade 
International (para bananas em 
bananas@fairtrade.net; todas as outras frutas 
frescas para freshfruit@fairtrade.net). O 
relatório é enviado pelo menos uma vez por 
ano e até um mês após a assembleia geral 
organizada pelo Comitê do Prêmio Fairtrade.
O relatório oferece, no mínimo, as seguintes 
informações.
a) Relatório para projetos em fase de 
planejamento e projetos em andamento:
•Nome e descrição do projeto (finalidade e 
objetivos; parceiros do projeto)
•Grupo(s) alvo (por exemplo, 
homens-mulheres ou todos os trabalhadores 
da empresa; trabalhadores migrantes; 
membros da família; comunidade)

•Status/progresso do projeto
•Número estimado de beneficiários dentro de 
cada grupo-alvo
•Orçamento do projeto (total/anual) ou prêmio 
investido até a data para projetos em 
andamento
•Data de início e término do projeto

•Data de aprovação do projeto e quem o 
aprovou

2.1.0.76 CFresh fruit 
2.1.1

0Não há 
relatório do 
uso do 
Prêmio 
Fairtrade.

O relatório 
não 
apresenta 
ao menos 
um dos 
detalhes 
descritos 
neste 
critério.

O relatório 
está 
concluído e 
submetido 
ao Fairtrade 
Internacion
al no 
prazoescrito 
neste 
critério.

RANK 3 E o 
relatório é 
apresentad
o mais do 
que uma 
vez por ano
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

b) Relatório final para projetos acabados, 
adicionalmente às informações em a):
•Grupo(s) alvo e número de beneficiários 
alcançados
•Orçamento total gasto

•Avaliação se, qual a extensão e porquê a 
finalidade e os objetivos foram alcançados, e o 
que pode ser aprendido a partir do projeto

• Data de aprovação do relatório final do 
projeto e quem o aprovou

Multi-Plantação
, Plantação

(Chá) (Apenas aplicável para chás 
convencionais da planta camellia produzido 
com o método de produção CTC e "fannings" e 
"dust" utilizando o método de produção 
ortodoxa). O Prêmio Fairtrade é dividido da 
seguinte forma: 80% para o Comitê do Prêmio 
Fairtrade e 20% para a plantação como 
margem de sustentabilidade. Você tanto pode 
dividir claramente o  Prêmio Fairtrade na fatura 
como pode o CPF transferir 20% como 
margem de sustentabilidade para a plantação.

2.1.0.77 CChá 2.1.4 1Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Chá) (Apenas aplicável para chás 
convencionais da planta camellia produzido 
com o método de produção CTC e "fannings" e 
"dust" utilizando o método de produção 
ortodoxa). Você utilizou a margem de 
sustentabilidade para apoiar melhorias nas 
condições de trabalho, como parte da 
certificação e da conformidade com os 
requisitos Fairtrade.

2.1.0.78 CChá 2.1.4 1Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável se a receita do Prêmio 
Fairtrade no último ano estiver acima de 
30.000 Euros/USD (moeda do prêmio) no 
último ano financeiro). Vocȇ contrata uma 
empresa de auditoria financeira para examinar 
as suas contas FPC, com base no uso 
definido pela Assembleia Geral.

2.1.0.79 CRequisito 
FLOCERT

1Não Sim

Capacitação2.2
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Todos os níveis da empresa conhecem e 
foram apresentados ao conceito e ao sistema 
Fairtrade.

2.2.0.01 C2.2.1 1Nenhuma 
ação foi 
tomada.

As 
implicações 
do Fairtrade 
para as 
operações 
da empresa 
(por 
exemplo, 
tempo 
necessário 
para 
reuniões 
durante o 
horário de 
trabalho) 
não foi 
compreendi
do.

Todos os 
níveis da 
empresa 
conhecem 
e entendem 
o conceito 
de Fairtrade 
e suas 
implicações 
para as 
operações 
da 
empresa.

RANK 3 E é 
integrado 
nos 
procedimen
tos da 
empresa.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A sensibilização é realizada regularmente e 
inclui, em particular:
• Os benefícios do Prêmio Fairtrade;
• As diferentes funções, deveres e posições do 
Comitê do Prêmio Fairtrade, outras comissões 
relacionadas ao Fairtrade, e ao 
sindicato/representantes dos trabalhadores 
eleitos.

2.2.0.02 C2.2.1 1Nenhuma 
sensibilizaç
ão 
conduzida.

A 
sensibilizaç
ão não foi 
realizada no 
ano 
passado 
OU os 
trabalhador
es não 
estão 
conscientes 
sobre;
• Os 
benefícios 
do Prêmio 
Fairtrade;
• As 
diferentes 
funções, 
deveres e 
posições 
do Comitê 
do Prêmio 
Fairtrade, 
outras 
comissões 
relacionada
s ao 
Fairtrade, e 
os 
representan
tes dos 

A 
sensibilizaç
ão é 
realizada 
regularment
e e a 
maioria dos 
trabalhador
es 
compreend
er os 
benefícios e 
estruturas 
do Fairtrade 
.

A 
sensibilizaç
ão sobre 
diferentes 
temas é 
realizada 
pelo menos 
a cada 6 
meses e 
incluída no 
treinamento 
de 
introdução 
para novos 
trabalhador
es.

Todos os 
níveis 
dentro da 
empresa 
estão 
claramente 
conscientes
.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

trabalhador
es eleitos.

Multi-Plantação
, Plantação

Sua empresa explica aos trabalhadores o 
propósito do Prêmio Fairtrade (requisito 
2.1.19) e o papel do CPF antes que os 
trabalhadores tenham a oportunidade de 
nomear os seus membros dos trabalhadores 
para a eleição.

2.2.0.03 C2.2.2 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

Treinamentos para os trabalhadores 
membros do Comitê do Prêmio Fairtrade é 
fornecido a fim de garantir que eles possam 
realizar suas funções.

2.2.0.04 C2.2.3 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

Esse treinamento ocorre, em parte, durante o 
horário de trabalho e é repetido para cada um 
dos representantes recém-eleitos ou 
nomeados.

2.2.0.05 C2.2.3 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

O treinamento anual sobre o planejamento de 
projetos participativos e gestão financeira para 
os membros dos trabalhadores da Comissão 
do Prêmio Fairtrade ocorre, em parte, durante 
o horário de trabalho.

2.2.0.06 D2.2.3 3Não há 
treinamento 
para o CPF.

O 
treinamento 
não é 
adequado 
ou não 
acontece 
durante o 
horário de 
trabalho.

Sim RANK 3 E a 
frequência 
dos 
treinamento
s é mais do 
uma vez por 
ano.

RANK 4 E 
treinamento
s sobre 
temas 
adicionais 
são 
incluídos 
para o CPF.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

O treinamento anual em legislação laboral e 
habilidades de negociação para os 
representantes dos trabalhadores eleitos 
ocorre durante o horário de trabalho.

2.2.0.07 D2.2.4 3Não O 
treinamento 
não é 
adequado 
OU não 
acontece 
durante o 
horário de 
trabalho.

Sim RANK 3 E a 
frequência 
dos 
treinamento
s é mais do 
uma vez por 
ano.

RANK 4 E o 
treinamento 
é oferecido 
pelo 
Fairtrade 
Internacion
al ou outras 
organizaçõe
s externas 
relevantes, 
como os 
sindicatos.

Multi-Plantação
, Plantação

Registros anuais de todas as atividades de 
treinamento com informações sobre os temas, 
hora, duração, nomes dos participantes e 
formadores estão disponíveis.

2.2.0.08 D2.2.4 3Registros 
de 
treinamento 
não estão 
disponíveis.

Registros 
estão 
disponíveis, 
mas 
incompleto
s.

Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa forneceu oportunidades para os 
trabalhadores e funcionários desenvolverem 
suas habilidades e qualificações. Se não, são 
fornecidas razões convincentes.

2.2.0.09 D2.2.5 3Nenhuma 
oportunidad
e para 
desenvolver 
as 
habilidades 
e 
qualificaçõe
s foi 
oferecida 
aos 
trabalhador
es e 
funcionário
s e não há 
razões 
convincente
s para tal.

A empresa 
forneceu 
oportunidad
es para 
trabalhador
es e 
funcionário
s para 
desenvolver 
suas 
habilidades 
e 
qualificaçõe
s.

RANK 3 E 
há uma 
política para 
abordar o 
desenvolvi
mento de 
competênci
as e de 
qualificação
.

 RANK 4 E 
existe um 
programa 
direcionado 
ativamente 
ao apoio 
para 
melhorar o 
desenvolvi
mento de 
habilidades 
e 
qualificaçõe
s dos 
trabalhador 
e 
funcionário
s.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Especial atenção é dada ao empoderamento 
das mulheres por meio de formação 
adequada, capacitação, orientação, incentivo e 
assistência, se necessário.

2.2.0.10 D2.2.6 3As 
mulheres 
não são 
empoderad
as ou 
assistidas 
para o 
empodera
mento.

Existe uma 
política, 
mas não há 
nenhuma 
ação.

Especial 
atenção é 
dada ao 
empodera
mento das 
mulheres 
por meio de 
formação 
adequada, 
capacitação
, orientação, 
incentivo e 
assistência, 
se 
necessário.

RANK 3 E 
há 
evidências 
de que as 
mulheres 
foram 
capacitadas 
dentro da 
empresa.

RANK 4 E 
as 
mulheres 
têm sido 
empregada
s em 
posições 
chave.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Programas específicos para alcançar a 
igualdade no local de trabalho foram 
planejados e implementados que abordam 
especificamente a contratação e promoção de 
pessoas devidamente qualificadas de grupos 
desfavorecidos e minorias.

2.2.0.11 D2.2.7 3Não Programas 
foram 
planejados, 
mas não 
implementa
dos.

Pelo menos 
uma das 
ações 
foram 
abordadas 
em um 
programa 
OU há ação 
que provar 
que 
algumas 
dessas 
atividades 
foram 
realizadas 
pela 
empresa.

Programas 
sistemático
s (por 
exemplo, 
com base 
no estudo 
sobre a 
situação da 
equidade 
no local de 
trabalho 
para 
identificar 
os grupos 
desfavoreci
dos e 
minoritários
) foram 
implementa
dos e 
incluem, 
entre 
outros, as 
seguintes 
atividades: 
educação e 
formação 
profissional 
para as 
mulheres 
ou outras 
pessoas 

Rank 4 E é 
realizado 
um estudo 
de 
avaliação 
de impacto 
dos 
programas.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

desfavoreci
das ou 
grupos 
minoritários
, a fim 
qualificá-los 
para 
assumir 
posições 
mais 
avançadas; 
políticas e 
práticas 
para 
assegurar 
que as 
barreiras 
são 
eliminadas; 
representaç
ão 
adequada 
de todos os 
grupos na 
força de 
trabalho em 
todos os 
níveis.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

O acesso à educação primária é assegurada 
para as crianças de todos os trabalhadores 
residentes permanentes.

2.2.0.12 C2.2.8 1O acesso à 
educação 
primária 
não é 
providencia
do.

Instalações 
estão 
disponíveis, 
mas 
obviamente 
insuficiente
s para 
atender 
todos os 
filhos de 
trabalhador
es  
permanente
s 
residentes 
OU escolas 
estão longe 
e o 
transporte 
não é 
fornecido.

Sim RANK 3 E a 
empresa 
incentiva a 
educação 
primária 
para os 
filhos dos 
seus 
trabalhador
es.

RANK 4 E a 
empresa 
ativamente 
oferece 
suporte 
para a 
educação 
primária 
dos filhos 
dos seus 
trabalhador
es, por 
exemplo, 
com a 
contratação 
de 
professores
, 
forneciment
o de 
transporte, 
contribuiçõe
s para as 
salas de 
aula, etc.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Medidas são implementadas para melhorar a 
educação das crianças de todos os 
trabalhadores, incluindo os filhos de 
trabalhadores migrantes e 
temporários/sazonais.

2.2.0.13 D2.2.9 3Não Embora as 
instalações 
sejam 
fornecidas, 
a empresa 
não tem 
medidas 
proativas 
para 
garantir que 
elas são 
usadas ou 
as 
instalações 
são 
obviamente  
insuficiente
s.

Sim RANK 3 E a 
empresa 
tem prova 
de apoio às 
instalações 
de ensino.

RANK 4 E a 
empresa 
pode 
demonstrar 
que as 
medidas 
colocadas 
em prática 
têm tido um 
efeito 
positivo 
sobre a 
educação 
de todos os 
filhos dos 
trabalhador
es.

Multi-Plantação
, Plantação

O suporte é fornecido para instalações de 
creche para os filhos dos trabalhadores, 
dentro ou fora das instalações.

2.2.0.14 D2.2.10 6Não Sim

Plantação (Bolas esportivas) A administração assegura 
que o acesso a creches será fornecido a todos 
os trabalhadores, incluindo os trabalhadores 
em unidades subcontratadas, onde 
necessárias.

2.2.0.15 CSports Balls 
3.5.3

3Não Sim

Condições de Trabalho3

Livre de Discriminação (Os requisitos no 
capítulo a seguir também se aplicam às 
próprias entidades adicionais.)

3.1
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Você e os membros de sua organização não 
discriminam por raça, cor, gênero, orientação 
sexual, deficiência, estado civil, idade, status 
de HIV/AIDS, religião, opinião política, filiação a 
sindicatos ou outros órgãos representativos 
de trabalhadores, extrato nacional ou origem 
social, status de migrante legal, ou horas 
trabalhadas, durante o recrutamento, 
promoções, acesso a treinamento, 
remuneração, alocação de trabalho, rescisão 
do contrato de trabalho, aposentadoria, 
condições de trabalho que inclui horas de 
trabalho, períodos de descanso, férias anuais 
remuneradas, medidas de saúde e segurança 
ocupacional, bem como medidas de 
seguridade social, e instalações e benefícios 
de bem-estar, oferecidos em relação ao 
emprego ou outras atividades.

3.1.0.01 M3.1.1 0Existem 
indícios 
substanciai
s de 
qualquer 
um dos 
tipos de 
discriminaç
ão 
destacados 
neste 
requisito, 
sem 
justificativa 
clara E não 
existe uma 
política 
contra 
qualquer 
forma de 
discriminaç
ão.

Existem 
indícios 
substanciai
s de 
qualquer 
um dos 
tipos de 
discriminaç
ão 
destacada 
neste 
requisito, 
sem uma 
justificativa 
clara.

Se existe 
uma política 
contra 
qualquer 
forma de 
discriminaç
ão, ela não 
é 
implementa
da, 
atualizada 
ou 
monitorada.

Não há 
registros ou 
políticas 
contra 
qualquer 
forma de 
discriminaç
ão, mas 
não há 
indícios de 
práticas 
discriminat
órias.

Em caso de 
indicação 
de 
ocorrência 
de práticas 
discriminat
órias, uma 
política 
contra 
qualquer 
forma de 
discriminaç
ão é 
necessária, 
e a prática 
identificada, 

Não há 
indícios de 
práticas 
discriminat
órias.

Existe uma 
política 
escrita de 
igualdade 
de 
oportunidad
es, 
aprovada 
pela 
Assembleia 
Geral e 
divulgada a 
todos os 
membros e 
trabalhador
es. A 
política 
considera 
todos os 
tipos de 
discriminaç
ão 
destacados 
neste 

"RANK 4 E 
a política é 
totalmente 
aplicada na 
prática com 
registros 
que 
demostram 
as razões 
para 
aceitação, 
demissões 
e promoção 
de 
trabalhador
es.
"
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

justificada 
e/ou 
corrigida e 
uma 
medida de 
mitigação 
está em 
andamento.

requisito.

Multi-Plantação
, Plantação

(Flores) Não há rescisão de mulheres 
relacionado à gravidez, nascimento de uma 
criança e consequente cuidados com o bebê.

3.1.0.02 CFlowers 3.1.1 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

Durante o recrutamento, os trabalhadores não 
são testados para gravidez, HIV/AIDS ou 
doenças genéticas.

3.1.0.11 C3.1.2 0Os testes 
são 
solicitados.

Não há 
provas, 
mas as 
perguntas 
feitas no 
recrutament
o levam à 
discriminaç
ão.

Nenhuma 
política, 
mas não há 
indícios de 
teste ou 
perguntas 
durante o 
recrutament
o.

Há uma 
política 
clara que 
proíbe isso.

Há uma 
política 
clara que 
proíbe isso 
e o Sistema 
de Gestão 
da 
Qualidade 
(SGQ) 
controla 
isso.

Multi-Plantação
, Plantação

A administração não participa, apoia ou tolera, 
direta ou indiretamente, o uso de punição 
corporal, mental ou coerção física, intimidação, 
assédio ou abuso de qualquer tipo.

3.1.0.12 M3.1.3 0Há 
evidências 
de tais 
práticas.

Não há 
indicação 
dessas 
práticas

RANK 3 E a 
empresa 
tem uma 
política e 
um 
programa 
contra 
estas 
práticas.

RANK 4 E a 
empresa 
está ativa 
na 
execução 
da política.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Uma política em consonância com o princípio 
da não discriminação e que define claramente 
as medidas disciplinares justas e apropriadas 
está presente e implementada.

3.1.0.13 C3.1.4 0Não existe 
tal política.

Existe uma 
política, 
mas ela é 
discriminat
ória ou não 
está 
implementa
da

Uma 
política de 
acordo com 
o princípio 
da 
não-discrim
inação 
define 
claramente 
as medidas 
disciplinare
s justas e 
apropriadas 
está 
presente e 
implementa
da E há 
evidências 
de que a 
política é 
seguida.

A política é 
traduzida 
nas línguas 
locais e 
afixada nos 
quadros de 
avisos.

Existem 
registos de 
treinamento
s 
oferecidos 
aos 
trabalhador
es sobre a 
política.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Todos os trabalhadores foram informados 
desta política.

3.1.0.14 C3.1.4 0Os 
trabalhador
es não 
estão 
cientes da 
política.

Há uma 
política 
escrita, 
mas os 
trabalhador
es não 
estão 
cientes da 
política OU 
a política 
não é 
seguida na 
prática.

Todos os 
trabalhador
es estão 
cientes da 
política.

A política é 
traduzida 
nas línguas 
locais e 
afixada nos 
quadros de 
avisos.

Existem 
registos de 
treinamento
s 
oferecidos 
aos 
trabalhador
es sobre a 
política.

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa (incluindo trabalhadores e 
administração) não tolera, direta ou 
indiretamente, o comportamento que seja 
sexualmente intimidante, abusivo ou 
explorador, incluindo gestos, linguagem e 
contato físico.

3.1.0.15 M3.1.5 0Não Sim RANK 3 E 
procedimen
tos com 
uma 
estrutura 
adequada 
estão 
estabelecid
os para 
relatar e 
tomar 
medidas 
em caso de 
qualquer 
um desses 
casos 
acontecere
m na 
empresa.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa criou e implementou uma política 
que proíbe claramente o assédio sexual (ver 
CC 3.5.0.75 sobre o procedimento para 
queixas sobre assédio sexual).

3.1.0.16 C3.1.6 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

Os trabalhadores estão cientes dessa política 
e seu conteúdo.

3.1.0.17 C3.1.6 0Os 
trabalhador
es não 
estão 
cientes da 
política.

Há uma 
política 
escrita, 
mas os 
trabalhador
es não 
estão 
cientes da 
política OU 
a política 
não é 
seguido na 
prática, OU 
os 
trabalhador
es não são 
capazes de 
usar seus 
direitos 
para se 
opor ao 
assédio 
sexual.

Todos os 
trabalhador
es estão 
cientes da 
política.

A política é 
traduzida 
nas línguas 
locais e 
afixada nos 
quadros de 
avisos.

Existem 
registos de 
treinamento
s 
oferecidos 
aos 
trabalhador
es sobre a 
política E 
existem 
estruturas 
estabelecid
as para 
relatar o 
assédio 
sexual.

Multi-Plantação
, Plantação

Os trabalhadores não são disciplinados, 
demitidos ou discriminados de qualquer forma 
por utilizarem qualquer procedimento de 
queixa.

3.1.0.18 C3.1.7 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Há registros de todos os contratos encerrados 
que dão motivos para a rescisão e indicam se 
o trabalhador é um membro de um sindicato 
ou um representante dos trabalhadores eleito.

3.1.0.19 C3.1.8 3Não há 
registros.

São dados 
os motivos 
para as 
rescisões, 
mas não há 
indicação 
se era 
membro de 
um 
sindicatos 
ou um 
representan
te dos 
trabalhador
es eleito.

Há 
registros 
completos 
de todos os 
contratos 
encerrados.

Multi-Plantação
, Plantação

(Flores) Sua empresa treina os trabalhadores 
e a gerência em uma política que proíbe 
claramente o assédio sexual. São mantidos 
registros dessas atividades de treinamento 
com informações sobre temas, tempo, 
duração, nomes dos participantes e 
treinadores.

3.1.0.20 CFlowers 3.1.2 0A empresa 
não está 
ciente deste 
requisito.

Não há 
registros e 
os 
trabalhador
es não 
mostram 
conhecime
nto sobre a 
política.

Os 
registros 
não estão 
completos, 
MAS os 
trabalhador
es e a 
gerência 
mostram 
conhecime
nto 
suficiente 
sobre a 
política.

Os 
registros 
estão 
completos 
e os 
trabalhador
es e a 
gerência 
mostram 
conhecime
nto sobre o 
Política.

CATEGORI
A 4 E os 
trabalhador
es 
reconhece
m os 
efeitos 
positivos da 
política de 
proibição 
do assédio 
sexual.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(República Dominicana) Você tem um registro 
atualizado de todos os trabalhadores, inclusive 
trabalhadores temporários, informais e 
terceirizados, contendo, para cada trabalhado
r:
o Nome completo
o Gênero

o Ano de nascimento

o Nacionalidade e, se migrante, visto ou 
documento legal que conceda a permanência 
no país, bem como a data de validade

o Data de início e término do emprego

o Tipo de trabalho (permanente, temporário, 
sazonal, tempo integral/meio período)

o Taxas de salários ganhos

o Benefícios e documentação previdenciária

3.1.0.22 CStandard 
Reference to 
National 
Legislation

0Nenhum 
registro é 
mantido.

Os 
registros 
são 
mantidos, 
MAS não 
incluem 
todos os 
detalhes 
especificad
os no CC 
OU estão 
desatualiza
dos.

Os 
registros 
são 
mantidos e 
contêm 
todas as 
informaçõe
s 
necessária
s.

Livre de trabalho forçado ou obrigatório (Os 
requisitos no capítulo a seguir também se 
aplicam às próprias entidades adicionais.)

3.2

Página83 de 267

www.flocert.net



NSF Checklist HL 7.22 PT-PT 06 Jul 2021

Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa não participa, apoia ou tolera, 
direta ou indiretamente, o trabalho forçado, 
incluindo o trabalho escravo ou trabalho de 
prisão involuntário. Você explicou isso a todos 
os trabalhadores.

3.2.0.01 M3.2.1 0Há 
evidências 
de uso,  
apoio ou 
tolerância 
do trabalho 
forçado.

Não há 
indicação 
do uso, 
apoio ou 
tolerância 
ao trabalho 
forçado E 
os 
trabalhador
es estão 
cientes da 
proibição 
de tais 
práticas.

RANK 3 e 
há uma 
política 
clara 
estabelecid
a para evitar 
isso.

RANK 4 E a 
política é 
comunicad
a e 
entendida.

Multi-Plantação
, Plantação

O emprego de um trabalhador ou a oferta de 
habitação não condiciona o emprego de seu 
cônjuge. Os cônjuges têm o direito de 
trabalhar em outro lugar.

3.2.0.02 C3.2.2 0A empresa 
obriga a 
família dos 
trabalhador
es a 
trabalhar 
(diretament
e ou por 
meio de 
benefícios, 
tais como 
habitação).

A empresa 
prioriza a 
moradia 
para 
famílias 
com mais 
de um 
membro 
empregado 
na 
organização
.

A 
organização 
não informa 
mas não há 
indicações 
deste 
ocorrido.

Organizaçã
o 
conscientiz
a todos os 
trabalhador
es 
(especialm
ente 
aqueles 
que vivem 
em 
fazendas) 
sobre o seu 
direito de 
trabalhar 
em outro 
lugar.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Trabalho Infantil e Proteção à criança (Os 
requisitos no capítulo a seguir também se 
aplicam às próprias entidades adicionais.)

3.3

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa não emprega crianças com idade 
inferior a 15 anos ou com idade inferior ao 
definido pela legislação local, o que seja mais 
restrito.

3.3.0.01 M3.3.1 0Há indícios 
de ser uma 
prática 
comum.

Há 
indicações 
de que isso 
aconteça 
em raras 
ocasiões, 
mas a 
empresa 
não agiu 
OU os 
filhos de 
trabalhador
es 
trabalham 
nos 
campos da 
empresas.

O auditor 
não 
encontrou 
nenhuma 
indicação 
(por meio 
de 
entrevistas 
de 
trabalhador
es e 
empregado
res, e 
conhecime
nto local) 
que isso 
está
presente 
OU se há
indicações 
de casos 
raros, a 
empresa 
pode 
demonstrar 
que tomou 
medidas.

Há uma 
política 
escrita que 
é 
apresentad
a aos 
trabalhador
es e que 
garante que 
as crianças 
frequentem 
a escola.

Rank 4 E há 
um Sistema 
de Gestão 
de 
Qualidade 
(SGQ) que 
controla 
isso ao 
nível do 
trabalhador.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa não submete os trabalhadores 
menores de 18 anos de idade, direta ou 
indiretamente, a qualquer tipo de trabalho que 
coloque em risco a sua saúde, segurança ou 
moral e sua frequência escolar.

3.3.0.02 M3.3.2 0Há indícios 
de que o 
trabalho 
não 
adequado é 
comum.

Há indícios 
de que, em 
raras 
ocasiões, 
os 
trabalhador
es menores 
de 18 
realizam 
trabalhos 
não 
adequados
e a 
empresa 
não tomou 
medidas.

O auditor 
não 
encontrou 
nenhuma 
indicação 
(por meio 
de 
entrevistas 
de 
trabalhador
es e 
empregado
res, e 
conhecime
nto local) 
que isso 
está
presente 
OU se há
indicações 
de casos 
raros, a 
empresa 
pode 
demonstrar 
que tomou 
medidas.

RANK 3 E a 
organização 
tem um 
programa 
de 
sensibilizaç
ão para os 
trabalhador
es que 
identifica 
trabalho 
adequado.

Rank 4 E há 
um sistema 
de gestão 
de 
qualidade 
(SGQ) que 
controla 
isso ao 
nível do 
trabalhador.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa criou e implementou uma Política 
de Trabalho Infantil, incluindo uma declaração 
clara contra o trabalho infantil e um claro 
compromisso com a adoção de uma 
abordagem de direitos da criança para 
proteger e remediar crianças impactadas.

3.3.0.03 C3.3.3 0Nenhuma 
política está 
em vigor.

Existe uma 
política, 
mas não é 
seguida na 
prática.

Há uma 
política 
estabelecid
a que 
precisa de 
clareza OU 
o processo 
é um pouco 
diferente de 
sua 
descrição.

Existe uma 
política no 
estabelecid
a e 
seguida, 
mas nem 
todos os 
trabalhador
es estão 
conscientes 
disso.

Todos os 
trabalhador
es estão 
cientes da 
política e os 
registros 
são 
mantidos.

Plantação (Bolas esportivas) As crianças não têm 
permissão para realizar qualquer tipo de 
trabalho, independentemente do período de 
tempo.

3.3.0.08 MSports Balls 
3.3.1

0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável se, no passado, a empresa 
empregou menores de 15 anos para qualquer 
tipo de trabalho, ou menores de 18 anos 
envolvidos em trabalho perigoso e explorador) 
A empresa tem um registro de todos esses 
trabalhadores com os seus nomes, idade e 
tipo de trabalho.

3.3.0.09 C3.3.4 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável se, no passado, a empresa 
empregou menores de 15 anos para qualquer 
tipo de trabalho, ou menores de 18 anos 
envolvidos em trabalho perigoso e explorador) 
A empresa garante que as crianças não 
entram ou estão em risco de entrar nas piores 
formas de trabalho, incluindo o trabalho 
perigoso, práticas análogas à escravidão, 
recrutamento para conflitos armados, 
prostituição, tráfico para fins de trabalho e/ou 
atividades ilícitas.

3.3.0.10 C3.3.4 0A empresa 
não tem 
conhecime
nto da 
situação 
atual das 
crianças 
empregada
s no 
passado 
pela própria 
empresa.

A empresa 
não tomou 
medidas 
corretivas e 
não tem 
conhecime
nto da 
situação 
atual das 
crianças 
empregada
s no 
passado 
por suas 
plantações.

A empresa 
pode 
fornecer 
detalhes de 
todas as 
crianças 
que 
trabalharam 
no passado 
e sua 
situação 
atual 
segura .

A empresa 
tinha um 
programa 
geral de 
apoio às 
famílias E 
pode 
fornecer 
detalhes de 
todas as 
crianças 
que 
trabalharam 
no passado 
e sua 
situação 
atual 
segura .

A empresa 
desenvolve
u uma 
política de 
remediação 
com base 
nos direitos 
da criança e 
um 
programa 
em parceria 
com uma 
organização 
não 
govername
ntal ou 
internacion
al E suas 
plantações 
são 
treinadas 
em 
metodologi
as de 
direitos da 
criança

Página88 de 267

www.flocert.net



NSF Checklist HL 7.22 PT-PT 06 Jul 2021

Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável se, no passado, a empresa 
empregou menores de 15 anos para qualquer 
tipo de trabalho, ou menores de 18 anos 
envolvidos em trabalho perigoso e explorador) 
A empresa desenvolveu uma política e um 
programa de remediação dentro de uma 
estrutura de proteção da Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos da Criança 
(CRC), que abrange a forma de retirada das 
crianças e como evitar que elas entrem nas 
piores formas de trabalho. Esse programa 
deve incluir projetos de remediação para 
assegurar a proteção imediata e contínua das 
crianças.

3.3.0.11 C3.3.4 0Nenhuma 
política ou 
programa 
de 
remediação 
de acordo 
com este 
CC está em 
vigor

A política e 
o programa 
de 
remediação  
não estão 
completos 
conforme 
esse CC 
OU não 
estão de 
acordo com 
uma 
estrutura de 
proteção da 
CRC das 
NU

A política e 
o programa 
de 
remediação 
está em 
vigor, é 
adequado e 
está 
implementa
do

RANK 3 E 
esses 
projetos 
incluem 
organizaçõe
s de peritos 
parceiras , 
de 
preferência 
locais.

A empresa 
desenvolve
u uma 
política de 
remediação 
com base 
nos direitos 
da criança e 
um 
programa 
em parceria 
com uma 
organização 
não 
govername
ntal ou 
internacion
al E suas 
plantações 
são 
treinadas 
em 
metodologi
as de 
direitos da 
criança
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa realizou uma avaliação de risco 
sobre a prevalência de trabalho infantil.

3.3.0.12 D3.3.5 3A avaliação 
de risco 
não foi 
realizada.

A 
identificaçã
o de 
possíveis 
riscos tem 
deficiências 
importantes
, falhando 
ao 
identificar 
detalhes 
necessário
s OU a 
identificaçã
o de riscos 
não está 
documenta
da.

A avaliação 
de riscos 
conduzida 
inclui todos 
os detalhes 
necessário
s.

A avaliação 
de riscos é 
realizada 
com base 
em 
consulta 
com os 
trabalhador
es e 
comunidad
e.

RANK 4 E o 
SGQ 
atualiza 
essa 
avaliação 
regularment
e.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável em caso de risco de 
trabalho infantil identificado) A empresa 
implementou procedimentos relevantes para 
evitar que as crianças com idade inferior a 15 
sejam empregadas em qualquer trabalho e 
crianças abaixo de 18 anos de idade sejam 
empregadas em trabalho perigoso e 
explorador.

3.3.0.13 D3.3.5 3A empresa 
não possui 
procedimen
tos 
relevantes 
para 
prevenir o 
trabalho 
infantil.

Procedimen
tos 
relevantes 
estão 
estabelecid
os e inclui 
manter 
registros de 
todos os 
trabalhador
es, frisando 
a sua 
idade, sexo, 
documento
s de 
identificaçã
o, status 
migratório e 
outros 
dados 
relevantes.

Rank 3 e 
implemento
u uma 
comunidad
e inclusiva 
da 
juventude 
com base 
no 
monitorame
nto e 
remediação 
do trabalho 
infantil de 
forma 
contínua. 
Isso inclui:
• Identificar 
crianças 
em risco de 
ser 
empregada
s em 
trabalho 
infantil;
• Relatórios 
regulares 
sobre o 
status das 
crianças 
identificada
s ;
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

• Medição 
do 
progresso 
alcançado 
na retirada 
e prevenção 
seguras 
das 
crianças 
envolvidas 
em trabalho 
infantil;
• Evitar que 
as crianças 
retiradas de 
situações 
de trabalho 
são 
substituída
s por outras 
crianças.

Liberdade de Associação e Negociação 
Coletiva (Os requisitos no capítulo a seguir 
também se aplicam às próprias entidades 
adicionais.)

3.4
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa não pune, ameaça, intimida, 
assedia ou suborna sindicalistas ou 
representantes, nem discrimina trabalhadores 
por sua filiação ou atividades sindicais, 
passadas ou presentes.

3.4.0.01 M3.4.1 0Há 
discriminaç
ão e a 
empresa 
não cumpre 
com a 
exigência 
do critério.

Há 
evidência 
de 
discriminaç
ão pela 
administraç
ão e a 
empresa 
não é 
controla 
isso 
efetivament
e.

Houve 
casos de 
discriminaç
ão pela 
administraç
ão, mas a 
empresa 
tomou 
medidas 
bem-sucedi
das.

Não há 
casos de 
qualquer 
tipo de 
discriminaç
ão.

A empresa 
tem um 
programa 
de 
formação/s
ensibilizaçã
o para evitar 
a 
discriminaç
ão e não há 
casos de 
qualquer 
tipo de 
discriminaç
ão.

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa não baseia a sua contratação na 
não adesão ou desistência de filiação sindical.

3.4.0.02 M3.4.1 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa respeita os direitos dos 
trabalhadores de formar ou participar em 
sindicatos.

3.4.0.03 M3.4.2 0Isso não é 
de qualquer 
forma 
assegurado
.

Há uma 
declaração 
por escrito, 
mas não é 
conhecida 
pelos 
trabalhador
es OU não 
implementa
da.

Há uma 
declaração 
escrita 
divulgada 
aos 
trabalhador
es, mesmo 
que alguns 
trabalhador
es não 
saibam 
disso OU 
não há 
nenhuma 
declaração 
por escrito, 
mas é 
implementa
da e a 
maioria dos 
trabalhador
es estão 
conscientes
.

RANK 3 E 
todos os 
trabalhador
es estão 
conscientes
.

RANK 4 E a 
organização 
incentiva os 
trabalhador
es a formar 
ou 
participar 
em 
sindicatos.

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa respeita, na prática, o direito dos 
trabalhadores de negociar coletivamente.

3.4.0.04 M3.4.2 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa não se envolve em quaisquer atos 
de discriminação antisindical ou em quaisquer 
atos de interferência.

3.4.0.05 M3.4.2 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa não nega os direitos de acesso 
aos sindicatos.

3.4.0.06 C3.4.2 0Há 
evidência 
de 
ameaças 
ou 
intimidação 
de 
trabalhador
es pela 
administraç
ão 
decorrente 
da 
associação 
sindical.

Há 
evidência 
de que é 
permitido o 
acesso dos 
sindicatos.

RANK 3 E a 
empresa 
negocia 
com 
sindicatos 
de boa fé.

Multi-Plantação
, Plantação

(Aplicável somente se o Fairtrade International 
tiver designado pontos de contato locais) A 
empresa informa os trabalhadores sobre o 
ponto de contato local e exibe as informações 
de contato relevantes no ambiente de trabalho 
para que os trabalhadores vejam e 
compreendam, caso não haja um acordo 
coletivo de trabalho legalmente reconhecido e 
estabelecido.

3.4.0.07 C3.4.2 0Não há 
informaçõe
s exibidas 
OU os 
trabalhador
es se 
queixam 
que os 
sinais não 
são 
exibidos de 
forma 
permanente
.

As 
informaçõe
s exibidas 
estão 
incompleta
s ou 
desatualiza
das.

Informaçõe
s 
atualizadas 
e 
completas 
são 
exibidas.

Os 
trabalhador
es podem 
demonstrar 
que estão 
cientes do 
ponto de 
contato 
local e sua 
função.
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Multi-Plantação
, Plantação

A empresa não se opôs a qualquer desses 
direitos nos 2 anos anteriores ao pedido de 
certificação, a menos que haja prova de que 
as circunstâncias mudaram.

3.4.0.08 C3.4.2 0A empresa 
se   opôs 
aos direitos 
de 
liberdade 
de 
associação 
e/ou 
negociação 
coletiva

A empresa 
não se 
opôs a 
esses 
direitos nos 
últimos 
dois anos 
OU se sim, 
há prova de 
que os 
circunstânci
as 
mudaram.

A empresa 
nunca se 
opôs a 
esses 
direitos.

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa assinou o protocolo de Liberdade 
de Associação fornecido pelo Fairtrade 
Internacional no anexo 3 dos Critérios de 
Trabalho Contratado.

3.4.0.09 C3.4.3 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável em caso de mudança de 
propriedade ou da gerência-sênior de uma 
empresa) O protocolo LA é assinado pelos 
novos proprietários/administração no prazo de 
3 meses.

3.4.0.10 C3.4.3 0Não Sim
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PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A Garantia de Direito à Sindicalização dos 
Trabalhadores, que está incluída no protocolo 
de Liberdade de Associação, foi comunicada 
aos trabalhadores por meio da tradução para 
os idiomas apropriados e da exibição pública 
no local de trabalho.

3.4.0.11 C3.4.4 0A empresa 
não 
comunicou 
o LA aos 
trabalhador
es.

A empresa 
comunicou 
o LA em 
uma 
linguagem 
que não é 
entendida 
pela 
maioria da 
força de 
trabalho.

Sim RANK 3 E 
não há 
evidência 
documenta
da de ter 
comunicad
o 
verbalment
e a toda a 
força de 
trabalho em 
uma 
linguagem 
compreendi
da pelos 
trabalhador
es.
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PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Se existe um sindicato presente ou não, a sua 
empresa permite aos representantes de 
organizações sindicais, que representam os 
trabalhadores do setor ou região, reunirem-se 
com os trabalhadores nas instalações da 
empresa, a fim de comunicar sobre 
sindicalização e/ou para desempenhar as 
suas funções representativas em horários e 
locais acordados. Os trabalhadores também 
podem escolher de encontrar esses 
representantes em qualquer outro local.

3.4.0.12 C3.4.5 0A 
administraç
ão não 
permite 
essas 
reuniões.

A 
administraç
ão permite 
essas 
reuniões, 
mas 
interfere por 
estar 
presente / 
enviar 
observador
es / anotar 
os 
presentes / 
ou qualquer 
outra 
medida de 
coerção.

A 
administraç
ão permite 
essas 
reuniões 
fora do 
horário de 
trabalho e 
proporciona 
o espaço 
para isso.

A 
administraç
ão permite 
tais 
reuniões e 
fornecer 
recursos 
razoáveis, 
incluindo 
remuneraçã
o pelo 
tempo 
gasto.

A 
administraç
ão encoraja 
ativamente 
trabalhador
es a 
participar e 
fornecem 
recursos 
razoáveis, 
incluindo 
remuneraçã
o pelo 
tempo 
gasto.

Multi-Plantação
, Plantação

Os horários e locais acordados das reuniões 
são razoáveis.

3.4.0.13 C3.4.5 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

A administração não interfere de forma 
nenhuma, nem realiza qualquer vigilância 
dessas reuniões.

3.4.0.14 C3.4.5 0Não 
interfere 
ativamente.

Estão 
presentes 
durante as 
reuniões, 
mas não 
interferem 
ativamente.

Sim Não estão 
presentes e 
proporciona
m um 
ambiente 
propício 
para as 
reuniões
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Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável quando os trabalhadores 
não estão incluídos em uma relação de 
negociação coletiva) Há prova explícita de que 
nenhuma intimidação ou coerção estava 
envolvida nessa decisão.

3.4.0.15 C3.4.5 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

Existe uma forma de organização dos 
trabalhadores, independente e 
democraticamente eleita, estabelecida para 
representar os trabalhadores na empresa e 
negociar com a administração.

3.4.0.16 M3.4.6 0Não há 
formas de 
organização 
dos 
trabalhador
es.

Há uma 
organização 
dos 
trabalhador
es mas não 
foi eleita 
democratic
amente OU 
não é 
independen
te OU não 
cumpre as 
suas 
tarefas.

Sim Sim, há um 
sindicato 
reconhecid
o e ativo no 
setor e na 
plantação/e
mpresa.

A empresa 
oferece seu 
apoio para 
que as 
atividades 
do sindicato 
aconteçam 
E a 
negociação 
da empresa 
com os 
sindicatos 
tem boa-fé.
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Multi-Plantação
, Plantação

Trabalhadores estão autorizados a tomar 
iniciativa própria e estão autorizados a se 
organizar de forma independente da 
administração.

3.4.0.17 C3.4.6 0A 
administraç
ão se opõe 
a criação de 
uma 
organização 
de 
trabalhador
es.

A 
administraç
ão coloca 
obstáculos 
para que os 
trabalhador
es se 
organizem.

A 
administraç
ão permite 
que os 
trabalhador
es se 
organizem.

A 
administraç
ão permite 
tais 
reuniões e 
fornece 
recursos 
razoáveis, 
incluindo 
remuneraçã
o pelo 
tempo 
gasto.

A 
administraç
ão encoraja 
ativamente 
os 
trabalhador
es a 
participar e 
fornece 
recursos 
razoáveis, 
incluindo 
remuneraçã
o pelo 
tempo 
gasto.

Multi-Plantação
, Plantação

A administração oferece a oportunidade para 
que os trabalhadores se organizem.

3.4.0.18 C3.4.6 0A 
administraç
ão se opõe 
a criação de 
uma 
organização 
de 
trabalhador
es.

A 
administraç
ão coloca 
obstáculos 
para que os 
trabalhador
es se 
organizem.

A 
administraç
ão permite 
que os 
trabalhador
es se 
organizem.

A 
administraç
ão permite 
tais 
reuniões e 
fornece 
recursos 
razoáveis, 
incluindo 
remuneraçã
o pelo 
tempo 
gasto.

A 
administraç
ão encoraja 
ativamente 
os 
trabalhador
es a 
participar e 
fornece 
recursos 
razoáveis, 
incluindo 
remuneraçã
o pelo 
tempo 
gasto.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A Administração não interfere no processo e 
nem, direta ou indiretamente, realiza eleições 
relacionadas a formação, reconhecimento ou 
governança da organização dos trabalhadores.

3.4.0.19 C3.4.6 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa respeita a auto-organização dos 
trabalhadores pelo empenhamento com os 
representantes dessas organizações, por 
meio do diálogo regular.

3.4.0.20 C3.4.6 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa não interfere, de forma alguma, 
com a liberdade de associação, controlando 
ou obstruindo os sindicatos ou representantes 
dos trabalhadores eleitos, ou apoiando uma 
organização de trabalhadores em detrimento a 
outra.

3.4.0.22 C3.4.7 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa garante que os 
sindicatos/representantes dos trabalhadores 
eleitos têm acesso a todos os trabalhadores 
no local de trabalho durante o horário de 
trabalho sem a interferência ou a presença de 
representantes da administração e, em 
horários acordados, em média trimestral.

3.4.0.23 C3.4.8 0Não Sim RANK 3 E a 
empresa 
tem uma 
programaçã
o proativa 
para que os 
representan
tes dos 
trabalhador
es eleitos 
acessem 
todos os 
trabalhador
es, em 
média, pelo 
menos em 
uma 
reunião a 
cada três 
meses, 
durante o 
horário de 
trabalho e 
sem a 
interferênci
a ou 
presença 
de 
representan
tes da 
administraç
ão.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa garante que os 
sindicatos/representantes dos trabalhadores 
eleitos podem se reunir entre si, durante as 
horas de trabalho regulares, ao menos uma 
vez por mês durante uma hora.

3.4.0.24 C3.4.9 0Não Sim RANK 3 E a 
empresa 
tem uma 
programaçã
o proativa 
para que os 
representan
tes dos 
trabalhador
es eleitos 
se reúnam 
durante as 
horas de 
trabalho 
pelo menos 
uma vez por 
mês 
durante 
uma hora.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa garante que os 
sindicatos/representantes dos trabalhadores 
eleitos se reúnam com representantes da alta 
administração, durante o horário de trabalho, 
ao menos uma vez a cada três meses.

3.4.0.25 C3.4.8 0Não Sim RANK 3 E a 
empresa 
tem uma 
programaçã
o proativa 
para que os 
representan
tes dos 
trabalhador
es eleitos 
reúnam-se 
com os 
representan
tes da alta 
administraç
ão ao 
menos uma 
vez a cada 
3meses.

Multi-Plantação
, Plantação

As reuniões entre os representantes dos 
trabalhadores eleitos e representantes da alta 
administração estão programadas numa base 
regular e estão documentadas.

3.4.0.26 C3.4.8 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

Os resultados das reuniões dos 
representantes dos trabalhadores com a alta 
administração são assinados e 
documentados após a reunião.

3.4.0.27 C3.4.9 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Aplicável apenas em países onde um Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) é acordado para o 
setor em que a empresa atua) A empresa 
assinou e adere a esse acordo.

3.4.0.28 C3.4.10 1Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Aplicável apenas em países onde um Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) é acordado para o 
setor em que a empresa atua e a empresa 
tem um ACT separado no nível da empresa) 
Os níveis dos acordos ACT da empresa não 
oferecem termos e condições menores do que 
o acordo ACT setorial.

3.4.0.29 C3.4.10 1Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Aplicável apenas se não houver ACT 
estabelecido) A empresa se engaja 
proativamente em um processo de 
negociações com um sindicato reconhecido 
ou com os representantes dos trabalhadores 
legalmente autorizados a entrar em um acordo 
coletivo.

3.4.0.30 C3.4.11 1Não As 
negociaçõe
s realizadas 
não foram 
com os 
representan
tes dos 
trabalhador
es 
legalmente 
autorizados 
ou 
sindicatos 
reconhecid
os.

Sim A empresa 
aceita 
horários 
razoáveis   e 
locais para 
a 
negociação, 
participa de 
reuniões, 
oferece 
sérias 
consideraç
ões e 
respostas 
às 
propostas, 
com os 
motivos 
para suas 
respostas.

A empresa 
faz todos os 
esforços 
razoáveis   
para chegar 
a um 
acordo.

Multi-Plantação
, Plantação

(Aplicável apenas se não houver ACT 
estabelecido) A empresa não recusou 
qualquer oportunidade genuína de negociar 
coletivamente com os trabalhadores.

3.4.0.31 C3.4.11 1Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Aplicável apenas nos casos em que os 
trabalhadores livre e especificamente 
decidiram não formar ou participar de um 
sindicato e por outro lado não estão 
legalmente autorizados a negociar 
coletivamente) 
(Não se aplica se não houver sindicatos ativos 
no setor/região ou se os trabalhadores se 
uniram a sindicatos que podem participar no 
ACT)
A empresa não usou qualquer intimidação ou 
coerção para fazer os trabalhadores tomar 
essa decisão (ver 3.4.4). A decisão não é o 
resultado de qualquer votação em que a 
administração estava, de alguma forma, 
envolvida.

3.4.0.32 C3.4.12 1Não Sim Se não 
houver 
sindicato 
presente, a 
administraç
ão e os 
representan
tes do 
trabalhador
es eleitos 
iniciam um 
diálogo 
com a 
federação 
sindical 
nacional 
para o 
respectivo 
setor e 
Federação 
Sindical 
Global (ou 
Secretaria 
de 
Comércio 
Internacion
al 
apropriada) 
sobre a 
melhoria da 
representaç
ão dos 
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

trabalhador
es e 
implementa
ção de um 
ACT.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Aplicável apenas se houver um ACT ou os 
representantes dos trabalhadores estão 
legalmente autorizados a negociar 
coletivamente) Todos os acordos negociados 
entre um sindicato reconhecido ou 
representantes dos trabalhadores eleitos e a 
administração cobrem os tópicos 
normalmente cobertos por um ACT. Esse 
inclui, ao menos, os níveis salariais, um 
manual de emprego, horários de trabalho, 
regulamentos de férias e horas extras.

3.4.0.33 C3.4.12 1Não Sim O ACT é 
extenso e 
abrange 
outras 
áreas 
também.

RANK 4 E 
os salários 
são 
negociados 
entre a 
administraç
ão e o 
sindicato 
por meio de 
um sistema 
de 
referências 
comparativa 
(levando 
em conta 
salários e 
outros 
benefícios 
de 
empresas 
comparávei
s  ) e em 
relação à 
renda 
adicional da 
empresa 
via 
Fairtrade.

Condições de emprego (Os requisitos no 
capítulo a seguir também se aplicam às 
próprias entidades adicionais.)

3.5
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa define os salários para os 
trabalhadores e outras condições de trabalho 
de acordo com as normas legais ou ACT, 
onde existam, ou com o salário médio regional 
ou salários mínimos oficiais para ocupações 
similares; o qual for mais alto, com a intenção 
de continuamente aumentar os salários.

3.5.0.01 M3.5.1 0Salários < 
mínimo 
legal ou 
regulament
o do ACT 
OU é 
impossível 
calcular os 
salários de 
referência.

Salários ≥ 
mínimo 
legal ou 
regulament
os da ACT 
mas < 
salários 
médios 
regionais 
(DEVE 
existir 
evidência 
da média 
regional)

Salários ≥ 
mínimo 
legal, o ACT 
ou a média 
regional.

RANK 3 E 
todas as 
disposiçõe
s legais e 
os 
benefícios 
acordados 
são 
respeitados 
para todos 
os 
trabalhador
es.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa especificou salários para todas as 
funções de funcionários e condições de 
emprego, tais como trabalho por peça.

3.5.0.02 C3.5.1 0Os salários 
são 
discricionári
os e há 
indícios de 
discriminaç
ão.

Trabalhador
es 
entrevistado
s não 
sabem 
mais ou 
menos o 
quanto vão 
receber.

A 
organização 
informa 
verbalment
e OU 
refere-se a 
fontes 
externas de 
informação 
(ACT, 
regulament
os legais) E 
todos os 
trabalhador
es 
entrevistado
s sabem 
mais ou 
menos o 
quanto vão 
receber.

Categorias 
salariais 
(incluindo 
todos os 
benefícios 
adicionais) 
são 
especificad
as por 
escrito E 
todos os 
trabalhador
es 
entrevistado
s sabem 
mais ou 
menos o 
quanto vão 
ganhar.

Categorias 
salariais 
(incluindo 
todos os 
benefícios 
adicionais) 
são 
especificad
as por 
escrito e 
são 
informadas 
a todos os 
trabalhador
es de uma 
forma fácil 
de 
entender.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Descontos salariais são feitos apenas se 
forem permitidos pelas leis nacionais, fixados 
por um acordo coletivo de trabalho ou o 
empregado tenha dado o seu consentimento 
por escrito.

3.5.0.03 C3.5.2 0Deduções 
são feitas 
sem os 
indicadores 
listados OU 
o 
consentime
nto por 
escrito não 
é livre OU 
deduções 
são 
desproporci
onadas.

Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável se as deduções são feitas 
de salários pela empresa para os serviços 
que ela oferece) Os montantes deduzidos 
estão de acordo com os custos reais 
incorridos pela empresa e não são utilizados 
para fins disciplinares.

3.5.0.04 C3.5.2 0Não O cálculo 
dos custos 
incorridos 
não é 
possível.

Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Para o trabalho com base na produção, quotas 
e peças durante as horas normais de trabalho, 
a remuneração é equivalente a uma média 
horária de trabalho assalariado baseada em 
uma carga de trabalho gerenciável e não está 
abaixo do salário mínimo proporcional ou a 
média da indústria relevante, o que for mais 
elevado.

3.5.0.05 C3.5.3 0Salários < 
mínimo 
legal ou 
regulament
o do ACT 
OU é 
impossível 
calcular os 
salários de 
referência.

Salários ≥ 
mínimo 
legal ou 
regulament
os da ACT 
mas < 
salários 
médios 
regionais 
(DEVE 
existir 
evidência 
da média 
regional)

Salários ≥ 
mínimo 
legal, o ACT 
ou a média 
regional.

RANK 3 E 
todas as 
disposiçõe
s legais e 
os 
benefícios 
acordados 
são 
respeitados 
para todos 
os 
trabalhador
es.

Página112 de 267

www.flocert.net



NSF Checklist HL 7.22 PT-PT 06 Jul 2021

Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Informações sobre essa taxa de remuneração, 
inclusive como ela é calculada, é transparente 
e está disponível para todos os trabalhadores 
e organizações de trabalhadores.

3.5.0.06 C3.5.3 0As taxas de 
remuneraçã
o são 
discricionári
os e há 
indícios de 
discriminaç
ão.

Trabalhador
es 
entrevistado
s não 
sabem 
mais ou 
menos o 
quanto vão 
receber.

A 
organização 
informa 
verbalment
e OU 
refere-se a 
fontes 
externas de 
informação 
(ACT, 
regulament
os legais) E 
todos os 
trabalhador
es 
entrevistado
s sabem 
mais ou 
menos o 
quanto vão 
receber.

As taxas de 
remuneraçã
o (incluindo 
todos os 
benefícios 
adicionais) 
são 
especificad
as por 
escrito E 
todos os 
trabalhador
es 
entrevistado
s sabem 
mais ou 
menos o 
quanto vão 
ganhar.

As taxas de 
remuneraçã
o (incluindo 
todos os 
benefícios 
adicionais) 
são 
especificad
as por 
escrito e 
são 
informadas 
a todos os 
trabalhador
es de uma 
forma fácil 
de 
entender.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa garante que os salários reais 
aumentam anualmente para fechar 
continuamente a lacuna com as referências de 
salário básico conforme aprovados pelo 
Fairtrade Internacional.
Quando as referências de salário básico não 
estão estabelecidas, você assegura que os 
salários regulares são aumentados além dos 
aumentos da inflação.

3.5.0.07 C3.5.4 1Não houve 
aumentos 
no último 
ano OU a 
empresa 
não fornece 
informação 
suficiente 
para fazer 
um cálculo 
do salário 
integral.

Houve 
aumentos 
salariais, 
mas igual 
ou inferior a 
taxa média 
anual de 
inflação por 
país.

Houve 
aumentos 
reais de 
salários no 
último ano 
(aumentos 
acima da 
taxa média 
anual de 
inflação 
para o país) 
no último 
ano com 
base em 
um cálculo 
de salário 
integral.

RANK 3 E a 
empresa 
pode 
explicar 
como eles 
vão chegar 
ao salário 
digno com 
base na 
ferramenta 
de 
avaliação 
da 
diferença 
salarial 
para medir 
a diferença 
entre o valor 
de 
referência 
do salário 
mínimo e 
os salários 
atuais.

RANK 4 E a 
empresa 
aplicou 
todas as 
medidas 
necessária
s para 
alcançar o 
salário 
mínimo 
definido 
pelo 
Fairtrade 
Internationa
l e há um 
compromis
so por 
escrito.

Multi-Plantação
, Plantação

Passos para aumentar os salários (se houver 
um índice de remuneração salarial disponível) 
e o cronograma para alcançar o salário básico 
aplicável são negociados com os 
representantes dos trabalhadores eleitos ou 
sindicatos.

3.5.0.08 C3.5.4 1Não há 
negociaçõe
s com os 
trabalhador
es 
estabelecid
as.

Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Os pagamentos são feitos na hora, a 
intervalos regulares que foram comunicadas 
aos trabalhadores.

3.5.0.09 C3.5.5, 
Flowers 3.2.3

0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

Os trabalhadores recebem recibos de salário 
ou equivalente, regularmente ou por 
solicitação, fornecendo uma descrição clara 
dos salários recebidos, abonos, gratificações, 
pagamento de horas extras e todas as 
deduções em detalhe.

3.5.0.10 C3.5.5 0Não são 
emitidos 
recibos de 
salário.

Os recibos 
de salário 
não listam 
todos os 
campos 
obrigatórios 
conforme 
este CC OU 
não são 
entendidos 
pelos 
trabalhador
es.

Recibos de 
salário são 
emitidos 
regularment
e com 
todas as 
informaçõe
s 
requeridas 
de forma 
que sejam 
entendidas 
pelos 
trabalhador
es.

RANK 3 E 
um recibo 
de salário é 
emitido 
junto com o 
salário de 
cada mês.

Multi-Plantação
, Plantação

O pagamento é feito em moeda com curso 
legal.

3.5.0.11 C3.5.5 0Não Sim

Página115 de 267

www.flocert.net



NSF Checklist HL 7.22 PT-PT 06 Jul 2021

Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Plantação (Bolas Esportivas) Trabalhadores ocasionais 
têm direitos e acesso aos benefícios sociais, 
iguais aos benefícios dos trabalhadores 
permanentes.

3.5.0.20 CSports Balls 
3.5.1

0Não Trabalhador
es casuais 
recebem 
benefícios, 
mas estes 
não são 
iguais aos 
dos 
trabalhador
es 
permanente
s.

Sim RANK 3 E a 
empresa 
presta 
serviços de 
cuidados 
com a 
saúde a 
todos os 
trabalhador
es por 
conta 
própria. 
Esses 
serviços 
são iguais 
ou 
melhores 
do que os 
serviços 
prestados 
pelo 
governo 
local.

Plantação (Bolas Esportivas) A empresa de bolas 
esportivas garante que todos os trabalhadores 
na cadeia de valor recebem pelo menos o 
salário mínimo estipulado pelo governo ou 
ganham a média da indústria relevante (o que 
for mais alto) para todas as bolas produzidas 
(Fairtrade ou não).

3.5.0.21 MSports Balls 
3.5.2

0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Plantação (Bolas Esportivas) Trabalhadores por peça 
recebem uma taxa que é calculada com base 
no salário mínimo. A empresa garante que no 
final do mês/dia de trabalho, o trabalhador 
recebe pelo menos o salário mínimo com 
base na hora normal de trabalho.

3.5.0.22 MSports Balls 
3.5.2

0Não Sim

Plantação (Bolas Esportivas) Nenhuma dedução por 
qualidade, motivos disciplinares ou outros 
reduzem o salário real recebido a menos que 
o mínimo.

3.5.0.23 MSports Balls 
3.5.2

0Não Sim

Plantação (Bolas Esportivas) Se o dinheiro ganho com o 
trabalho por peça é mais alto do que o salário 
mínimo, os trabalhadores recebem o 
montante mais elevado.

3.5.0.24 CSports Balls 
3.5.2

0Não Sim

Plantação (Bolas Esportivas) A administração garante 
que nas fábricas, centros de costura de 
propriedade da fábrica e unidades 
subcontratadas, gráficos de taxa por peças e 
um gráfico do salário mínimo oficial são 
exibidos publicamente. Os gráficos são 
facilmente visíveis e impressos na língua 
local. Caso as taxas de peça ou o salário 
mínimo oficial mudem, os gráficos são 
atualizados.

3.5.0.25 CSports Balls 
3.5.2

0Não Sim
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Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Plantação (Bolas Esportivas) O Oficial Médico de Saúde e 
Segurança da empresa de bolas esportivas 
garante que os trabalhadores em unidades 
subcontratadas e centros de costura de 
propriedade da fábrica trabalham em um 
ambiente saudável e seguro.

3.5.0.26 CSports Balls 
3.6.1

0O oficial de 
S&S e o 
oficial 
Médico não 
estão 
cientes das 
condições 
de trabalho 
em oficinas 
de costura 
subcontrata
das e 
próprias.

Há 
consciência
, mas 
nenhuma 
medida foi 
tomada 
para 
garantir a 
S&S.

Foram 
tomadas 
medidas 
para 
garantir que 
as 
condições 
de trabalho 
são 
seguras.

RANK 3 E 
houve 
formação 
de 
profissionai
s com foco 
em 
medidas 
preventivas.

Como 
resultado 
do 
treinamento
, todos os 
trabalhador
es 
entrevistado
s estão 
cientes dos 
riscos e 
sabem 
como 
evitá-los.
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PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Todos os trabalhadores permanentes têm um 
contrato escrito juridicamente vinculativo 
assinado pelo trabalhador e empregador, e 
apresenta, ao menos, a descrição do trabalho, 
a jornada de trabalho, a taxa de remuneração, 
regulamentação de horas extras, direitos e 
deduções de benefícios sociais, férias anuais 
remuneradas, proteção do trabalhador contra 
a perda de remuneração em caso de doença, 
invalidez ou acidente, e um período de aviso 
para a rescisão que é o mesmo que o período 
de aviso prévio para o empregador.

3.5.0.27 C3.5.6 0Trabalhador
es 
permanente
s não têm 
um contrato 
escrito 
juridicamen
te 
vinculativo.

Contratos 
escritos 
não 
respeitam a 
legislação 
trabalhista 
OU o 
período de 
aviso prévio 
é maior 
para o 
trabalhador 
OU não 
contém, 
pelo 
menos, um 
dos 
requisitos 
de acordo 
com este 
CC.

Todos os 
trabalhador
es 
permanente
s 
assinaram 
contratos 
que 
incluam em 
todos os 
requisitos 
conforme 
este CC.

RANK 3 E 
cada 
trabalhador 
tem uma 
cópia do 
contrato 
assinado 
(3.5.8)

RANK 4 E 
contratos 
são 
verbalment
e 
explicados 
e numa 
língua 
compreendi
da pelo 
trabalhador.
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Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Os trabalhadores temporários que são 
contratados por um período de 3 meses ou 
mais de serviço ininterrupto têm um contrato 
de trabalho escrito juridicamente vinculativo 
com uma descrição do trabalho, assinado 
pelo empregado e pelo empregador.

3.5.0.28 C3.5.7 0Os 
trabalhador
es 
temporários 
empregado
s por um 
período de 
3 meses 
não têm um 
contrato 
escrito 
juridicamen
te 
vinculativo.

Contratos 
escritos 
não 
respeitam a 
legislação 
trabalhista 
OU o 
período de 
aviso prévio 
é maior 
para o 
trabalhador 
OU não 
contém, 
pelo 
menos, um 
dos 
requisitos 
de acordo 
com este 
CC.

 Todos os 
trabalhador
es 
temporários 
contratados 
por um 
período de 
3 meses já 
assinaram 
contratos 
que 
incluam em 
todos os 
requisitos 
conforme 
este CC.

RANK 3 E 
cada 
trabalhador 
tem uma 
cópia do 
contrato 
assinado 
(3.5.8)

RANK 4 E 
contratos 
são 
verbalment
e 
explicados 
e numa 
língua 
compreendi
da pelo 
trabalhador.

Multi-Plantação
, Plantação

Em caso de dissolução do contrato, o período 
de aviso prévio é idêntico para o empregador e 
para o trabalhador.

3.5.0.29 C3.5.7 0Não Sim
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Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Flores) Todo trabalhador recebe pelo menos 
3 semanas de férias anuais remuneradas por 
ano. Independentemente do tipo de contrato 
de um trabalhador, as férias pagas são 
alocadas proporcionalmente à duração do 
contrato após dois meses consecutivos de 
serviço.

3.5.0.30 CFlowers 3.2.2 0Não Somente 
trabalhador
es 
permanente
s recebem 
licença 
paga.

Sim. Todos 
os 
trabalhador
es recebem 
o mínimo 
de férias 
remunerad
as; pró-rata, 
quando 
aplicável.

CATEGORI
A 3 E a 
empresa 
oferece 
mais de 3 
semanas 
de férias 
remunerad
as por ano.

Plantação (Sportsballs) The sports ball company offers 
long-term piece workers in factories and 
factory-owned or leased stitching centres 
permanent work contracts. The company also 
encourages subcontractors to offer permanent 
work contracts to piece workers more 
frequently.

3.5.0.31 CSports Balls 
3.5.4

3Não Contatos 
são 
oferecidos 
para alguns 
trabalhador
es por 
empreitada 
de longo 
prazo.

Contatos 
são 
oferecidos 
aos 
trabalhador
es por 
empreitada 
de longo 
prazo.

RANK 3 E 
há uma 
regra clara 
sobre 
quando são 
oferecidos 
contratos 
de trabalho 
permanente 
aos 
trabalhador
es por 
empreitada.
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PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Todos os trabalhadores estão cientes dos 
seus direitos e deveres, responsabilidades, 
salários e horários de trabalho como parte do 
contrato de trabalho legal.

3.5.0.32 C3.5.8 0Não Os detalhes 
são 
apresentad
os em um 
formato e 
linguagem 
que os 
trabalhador
es não 
entendem 
ou os 
detalhes 
não estão 
completos, 
conforme 
este CC.

Treinament
os de 
introdução 
sobre os 
seus 
direitos e 
deveres de 
acordo com 
seus 
contratos 
são 
fornecidos 
para todos 
os novos 
trabalhador
es.

Informaçõe
s sobre os 
direitos e 
deveres 
dos 
trabalhador
es são 
comunicad
as nos 
painéis de 
informação 
em 
linguagem 
adequada.

Sessões de 
sensibilizaç
ão 
regulares 
sobre os 
direitos e 
deveres 
dos 
trabalhador
es são 
realizadas.

Multi-Plantação
, Plantação

Os trabalhadores têm uma cópia assinada do 
seu contrato de trabalho em um formato e uma 
linguagem que eles entendem.

3.5.0.33 C3.5.8 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável em caso de ausência de um 
contrato formal praticado no setor)
Há um sistema alternativo legalmente 
estabelecido, que reconhece o trabalhador 
como empregado da empresa e garante ao 
trabalhador a proteção necessária, conforme 
exigido nos Critérios nas seções 3.5.6/3.5.7

3.5.0.34 CRequisito 
FLOCERT - 
For India

0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa está em conformidade com as 
legislações nacionais e locais aplicáveis e 
com as normas da indústria com relação as 
horas de trabalho e regulamentos de horas 
extras.

3.5.0.35 C3.5.9 0Não Sim
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Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa não exige que os trabalhadores 
trabalhem mais de 48 horas por semana 
regularmente

3.5.0.36 C3.5.9 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa permite aos trabalhadores pelo 
menos um dia de descanso a cada 6 dias 
consecutivos trabalhados, salvo 
circunstâncias excepcionais.

3.5.0.37 C3.5.10 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa tem uma aprovação recebida da 
FLOCERT para uma exceção no caso de ele 
não permitir pelo menos um dia de descanso 
a cada 6 dias consecutivos trabalhados. No 
entanto, os trabalhadores não trabalham mais 
de 14 horas por dia ou mais de 72 horas por 
semana ou mais de 18 dias de trabalho 
contínuo, sem descanso.

3.5.0.38 C3.5.10 0A empresa 
não 
apresentou 
o pedido de 
exceção OU 
não 
recebeu a 
aprovação 
para a 
exceção.

Uma 
exceção foi 
concedida 
mas não é 
mais válido 
OU horas 
de trabalho 
excedem os 
limites 
definidos.

A exceção 
concedida 
pela 
FLOCERT 
ainda é 
válida e os 
limites de 
tempo de 
trabalho 
não são 
ultrapassad
os.

Multi-Plantação
, Plantação

As exceções concedidas pela FLOCERT são 
comunicadas aos trabalhadores na forma e 
linguagem compreendida pelos 
trabalhadores.

3.5.0.39 C3.5.10 0Não Sim Condições 
para 
circunstânci
as 
excepcionai
s, 
acordadas 
e 
assinadas 
pelos 
trabalhador
es.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Horas extras são voluntárias e não são 
necessárias regularmente.

3.5.0.40 C3.5.11 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

Quaisquer horas extraordinárias não se 
estendem além de um período de mais de 3 
meses consecutivos e/ou não excedem 12 
horas por semana, salvo em circunstâncias 
excepcionais.

3.5.0.41 C3.5.11 0Não há 
controle 
para evitar 
que as 
horas 
extras 
excedam o 
que o 
critério 
define.

Há um 
controle 
estabelecid
o para gerir 
as horas 
extraordinár
ias, mas as 
horas 
extras 
excedem 3 
meses e/ou 
12 horas 
por 
semana.

Há um 
controle 
pelo 
departamen
to de RH 
que segue 
os critérios. 
No entanto, 
existem 
alguns 
períodos 
nos quais 
os limites 
de horas 
extras são 
excedidos 
em certas 
áreas da 
fazenda, por 
algumas 
horas e/ou 
dias uteis 
por ano.

Há um 
sistema de 
controle de 
horas 
extras bem 
sucedido 
do 
departamen
to de RH e 
as horas 
extras não 
excedem a 
definição 
dos 
critérios.
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Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa recebeu a aprovação prévia da 
FLOCERT para uma exceção no caso de 
horas extras excederem os limites definidos.

3.5.0.42 C3.5.11 0A empresa 
não 
apresentou 
o pedido de 
exceção 
antes da 
hora extra 
acontecer 
ou não 
recebeu a 
aprovação 
para a 
exceção.

Uma 
exceção foi 
concedida, 
mas não é 
mais válida 
OU as 
horas 
extras 
ultrapassa
m os 
limites 
concedidos.

A exceção 
concedida 
pela 
FLOCERT 
ainda é 
válida, foi 
solicitada 
antes da 
hora extra 
acontecer e 
os limites 
de horas 
extras não 
são 
ultrapassad
os.

Multi-Plantação
, Plantação

A legislação nacional para as horas extras são 
cumpridas se elas excederem os requisitos 
acima.

3.5.0.43 C3.5.11 0Não Sim
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PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

As horas extras são compensadas com uma 
taxa do Prêmio que é aplicável para a 
compensação por pagamento ou por alocação 
de tempo. Se nem a legislação nacional, nem 
um ANC ou acordos com os sindicatos 
especificarem essas taxas, os seguintes 
fatores se aplicam:
O fator de 1,5 para o trabalho realizado em 
dias úteis regulares. Para o trabalho realizado 
em dias de descanso regionais, feriados e 
trabalho noturno, é aplicado um Prêmio em 
um fator de 2.

3.5.0.44 C3.5.12 0A taxa do 
Prêmio é 
aplicada 
para a 
compensaç
ão de horas 
extras.

A taxa do 
Prêmio é 
aplicada, 
mas não 
atende aos 
fatores 
definidos 
e/ou outros 
acordos 
com 
sindicatos/A
NC, ou 
taxas 
estipuladas 
pela 
legislação 
nacional.

A taxa do 
Prêmio com 
base nos 
fatores 
exigidos é 
aplicada ou 
a legislação 
nacional/AN
C/outros 
acordos 
com 
sindicatos 
estipulam 
outras taxas 
que são 
aplicadas.

RANK 3 e 
os 
trabalhador
es estão 
cientes do 
cálculo para 
a 
compensaç
ão de horas 
extras.

Multi-Plantação
, Plantação

No mínimo, 2 semanas de férias 
remuneradas são concedidas por ano aos 
trabalhadores, não incluindo licença médica e 
ocasional. O período de licença está de acordo 
com a legislação nacional e/ou ACT, se 
qualquer um deles for superior a 2 semanas.

3.5.0.45 C3.5.13 0Não Sim
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PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

O almoço e intervalos de trabalho são 
definidos, concedidos e respeitados.

3.5.0.47 C3.5.14 0Os 
trabalhador
es não 
estão 
autorizados 
a fazer 
pausas.

Os 
trabalhador
es estão 
autorizados 
a fazer 
pausas, 
mas eles 
não estão 
devidament
e definidos 
OU não são  
plenamente 
respeitados
.

Pausas 
definidas 
para 
almoço e 
para o 
trabalho 
são 
concedidas 
e 
respeitadas
.

Multi-Plantação
, Plantação

Existe um regulamento sobre licença médica 
regular e licenças médicas causadas por 
acidente de trabalho que está, no mínimo, de 
acordo com a legislação nacional e é honrado.

3.5.0.48 C3.5.15 0Não há 
regulament
ação.

A 
regulament
ação existe, 
mas nem 
sempre é 
respeitada 
ou não está 
de acordo 
com a 
legislação 
nacional

Um 
regulament
o de acordo 
com a 
legislação 
nacional 
existe e é 
sempre 
honrado.

RANK 3 e o 
regulament
o da 
empresa 
ultrapassa 
a 
legislação.

Multi-Plantação
, Plantação

O regulamento assegura a proteção dos 
trabalhadores contra a demissão durante a 
licença médica temporária e garante ao 
trabalhador algum tipo de rendimento durante 
a licença médica.

3.5.0.49 C3.5.15 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

A licença médica não é deduzida da licença 
anual.

3.5.0.50 C3.5.15 0Não Sim
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Multi-Plantação
, Plantação

A empresa concede aos seus trabalhadores 
ao menos oito semanas de licença 
maternidade com remuneração compatível 
com a legislação nacional ou, pelo menos, 2/3 
do pagamento regular, o que for maior, não 
incluindo férias anuais e não incorrendo em 
qualquer perda ou privilégio por conta de tal 
licença.

3.5.0.51 C3.5.16 0O período 
de 
maternidad
e é inferior 
a 8 
semanas.

A 
remuneraçã
o durante o 
período é 
menor do 
que as 
permitidas 
por este 
criterio.

Os 
benefícios 
de 
maternidad
e cumprem 
com a 
legislação 
nacional ou 
este CC, 
que for 
maior.

Multi-Plantação
, Plantação

Nenhuma trabalhadora foi despedida durante 
a sua gravidez ou licença de maternidade, 
exceto por razões não relacionadas com a 
gravidez ou com o parto da criança.

3.5.0.52 C3.5.16 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável se a licença maternidade é 
inferior a 12 semanas) O período é aumentado 
em uma semana por ano, até atingir 12 
semanas.

3.5.0.53 D3.5.17 3Não há 
aumento da 
licença 
maternidad
e 
estabelecid
o.

A licença 
maternidad
e é 
aumentada, 
mas menos 
do que uma 
semana por 
ano.

Existe um 
plano 
escrito para 
aumentar a 
licença 
maternidad
e para 12 
semanas, e 
existe um 
aumento de 
pelo menos 
uma 
semana por 
ano.

Existe um 
plano 
escrito para 
aumentar a 
licença 
maternidad
e para 12 
semanas e 
essa 
licença é 
aumentada 
em mais de 
uma 
semana por 
ano.

A licença 
maternidad
e é 
aumentada 
até 12 
semanas 
de uma vez.
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Multi-Plantação
, Plantação

Para as mães lactantes, são concedidas uma 
ou mais pausas diárias durante o tempo de 
trabalho remunerado, ou uma redução diária 
de horas de trabalho, para amamentar seu 
filho até 9 meses após o nascimento.

3.5.0.54 C3.5.18 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

Todos os trabalhadores recebem segurança 
social.

3.5.0.55 C3.5.19 0Segurança 
social não é 
providencia
da aos 
trabalhador
es.

Benefícios 
de 
segurança 
social não 
estão de 
acordo com 
a exigência 
Nacional/R
egional/ACT 
e/ou todos 
os 
trabalhador
es não são 
cobertos.

Os 
benefícios 
de 
segurança 
social  
estão de 
acordo com 
a exigência 
Nacional/R
egional/ACT 
e todos os 
trabalhador
es são 
incluídos 
como 
beneficiário
s e 
trabalhador
es 
temporários
/migrantes 
obtêm 
benefícios 
equivalente
s.

RANK 3 e 
todas as 
categorias 
de 
trabalhador
es recebem 
benefícios 
iguais.
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Multi-Plantação
, Plantação

(Flores) O empregador garante que os 
trabalhadores estão incluídos num regime de 
segurança social adequado, que cubra pelo 
menos casos de invalidez e lesões ocorridas 
no local de trabalho, doença profissional, 
maternidade e aposentadoria por idade.

3.5.0.56 CFlowers 3.2.4 0O 
empregado
r não está 
pagando as 
disposiçõe
s legais de 
segurança 
social, 
portanto, 
deixando os 
trabalhador
es 
descoberto
s em caso 
de licença 
por doença, 
invalidez e 
acidente 
OU é 
impossível 
de 
calcular/ide
ntificar 
esses 
benefícios.

O 
empregado
r está 
atrasado no 
pagamento 
de 
prestações 
da 
segurança 
social legal 
OU não 
está 
declarando 
o salário 
integral, 
portanto, 
deixando os 
trabalhador
es em parte 
descoberto 
em caso de 
licença por 
doença, 
invalidez e 
acidente.

O 
empregado
r preenche 
todas as 
disposiçõe
s 
legais/acor
dadas.

O 
empregado
r preenche 
todas 
disposiçõe
s 
legais/acor
dadas e 
tem um 
plano para 
aumentá-la
s 
gradualmen
te.

O 
empregado
r 
complemen
ta 
benefícios 
além das 
disposiçõe
s 
legais/acor
dadas.

Multi-Plantação
, Plantação

Existe um plano de ação com prazos 
específicos para cobrir todos os trabalhadores 
permanentes com um fundo de previdência ou 
plano de pensões e ele está implementado.

3.5.0.57 D3.5.20 3Tal plano 
não existe.

Há um 
plano em 
prática, 
mas não foi 
implementa
do.

Há um 
plano em 
prática e 
tem sido 
implementa
do.

RANK 3 E 
todos os 
trabalhador
es foram 
beneficiado
s.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável se houver uma legislação 
nacional para fundos de previdência ou planos 
de pensão)
Os requisitos da legislação nacional para os 
fundos de previdência ou plano de pensões 
estão implementados.

3.5.0.58 C3.5.20 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

Trabalhadores locais e migrantes, 
sazonais/temporários e permanentes 
recebem benefícios e condições de trabalho 
equivalentes para o mesmo trabalho realizado.

3.5.0.59 C3.5.21 1Os 
trabalhador
es não têm 
benefícios e 
condições 
de emprego 
equivalente
s.

Todos os 
grupos de 
trabalhador
es têm 
benefícios e 
condições 
de emprego 
equivalente
s/iguais OU  
benefícios e 
condições 
de emprego 
alternativas, 
caso não 
seja 
possível 
igualá-las.

Multi-Plantação
, Plantação

Todo o trabalho regular é realizado por 
trabalhadores permanentes.
Contratos por tempo limitado e subcontratação 
são realizados apenas durante os períodos de 
pico, no caso de tarefas especiais e sob 
circunstâncias especiais.

3.5.0.60 C3.5.22 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

Empregos por produção, quotas e 
empreitadas não são utilizados como um 
meio de evitar contratos vinculados por tempo.

3.5.0.61 C3.5.22 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Todas as contratações padrão de 
trabalhadores temporários/sazonais para o 
trabalho regular na produção Fairtrade são 
realizadas diretamente e não por meio de um 
subcontratante.

3.5.0.62 C3.5.23 1Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa só subcontrata trabalhadores para 
o trabalho não-regular, ou em circunstâncias 
especiais, se não for capaz de contratar 
diretamente.

3.5.0.63 C3.5.24 1Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável se os trabalhadores são 
subcontratados) A administração desenvolveu 
critérios de seleção adequados para ajudar a 
decidir sobre a nomeação de um 
subcontratante.

3.5.0.64 C3.5.24 1Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável se os trabalhadores são 
subcontratados) As credenciais de 
subcontratados foram vistas e aprovadas pela 
empresa antes de qualquer assinatura de um 
contrato.

3.5.0.65 C3.5.24 1Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável se os trabalhadores são 
subcontratados) Os subcontratados se 
comprometeram em contrato a cumprir com 
os seguintes requisitos: prestar serviços que 
cumpram com a legislação nacional, a 
Convenção 181 da OIT  (Convenção Relativa 
às Agências de Emprego Privadas) e com os 
critérios específicos do capítulo 3 de 
Condições de Trabalho, no que se refere aos 
salários, contratos e horas de trabalho (rio. 
3.5.1, 3.5.8, 3.5.9), Liberdade de Associação 
(rio. 3.4.1, 3.4.8), trabalho forçado e obrigatório 
(rio. 3.2.1), trabalho infantil (rio. 3.3.1, 3.3.2), 
discriminação (3.1.1) e saúde e segurança 
(3.6.1).

3.5.0.66 C3.5.24 1Não Sim A empresa 
garante que 
o 
subcontrata
nte está em 
conformida
de com os 
requisitos.

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável se os trabalhadores são 
subcontratados) O subcontratado 
compromete-se a estar sujeito a auditorias, 
caso considerado apropriado pela FLOCERT .

3.5.0.67 C3.5.24 1Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável se os trabalhadores são 
subcontratados) Estão disponíveis registros 
dos trabalhadores contratados (do 
empreiteiro) que indicam o número de 
trabalhadores, o pagamento e horário de 
trabalho.

3.5.0.68 C3.5.25 1Não Os 
registros 
são 
incompleto
s.

Sim =Rank 3 E 
contendo 
até dois 
elementos, 
conforme 
mencionad
o na nota 
de 
interpretaçã
o.

=Rank 3 E 
contendo 
todos os 
elementos 
mencionad
os na nota 
de 
interpretaçã
o.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável se a empresa recruta 
ativamente trabalhadores de outras regiões do 
país ou de outros países) As práticas de 
recrutamento de qualquer agência ou pessoa 
envolvida está em conformidade com os 
requisitos detalhados nos Critérios Fairtrade 
requisito 3.5.24 (ver CC 3.5.0.63 a .67).

3.5.0.69 C3.5.26 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável se a empresa recruta 
ativamente trabalhadores de outras regiões do 
país ou de outros países) A empresa paga 
todos os encargos de recrutamento e taxas de 
visto incorridos.

3.5.0.70 C3.5.26 0Não O 
pagamento 
é parcial.

Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável se a empresa recruta 
ativamente trabalhadores de outras regiões do 
país ou de outros países e o período de 
trabalho é inferior a um ano) A empresa paga 
os custos de viagem para esses 
trabalhadores desde e para seu país ou 
região de origem no início e no final do seu 
período de trabalho.

3.5.0.71 C3.5.26 0Nenhum 
pagamento 
feito.

O 
pagamento 
feito é 
apenas 
para uma 
direção.

Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Existe um procedimento de queixas 
estabelecido e comunicado aos trabalhadores 
que:
• Permite que os trabalhadores apresentem 
queixas direta e anonimamente;
• Permite queixas diretas e anônimas de 
terceiros;
• Garante que resoluções sejam decididas e 
remediações implementadas em tempo hábil;
• Protege os trabalhadores denunciantes de 
recriminações;
• Reporta-se integralmente ao denunciante e 
permite um processo de apelação.

3.5.0.72 C3.5.27 0Nenhum 
procedimen
to de queixa 
estabelecid
o.

Um 
procedimen
to de queixa 
está em 
vigor, mas 
não é 
seguido na 
prática.

Existe um 
procedimen
to de queixa 
estabelecid
o, mas falta 
clareza OU 
ele difere 
ligeirament
e da sua 
descrição.

Há um 
processo 
de queixas 
transparent
e e eficaz 
estabelecid
o e é 
seguido 
pelo 
empregado
r.

RANK 4 e 
os 
trabalhador
es estão 
cientes do 
procedimen
to de 
queixa.

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa garante que os trabalhadores 
entendem o processo e estão totalmente 
cientes de que têm o direito de ser ouvidos e o 
direito de recorrer a uma terceira parte 
independente.

3.5.0.73 C3.5.27 0Não Sim RANK 3 E 
treinamento 
é fornecido 
para todos 
os 
trabalhador
es no 
processo 
de queixa e 
em seus 
direitos a 
serem 
ouvidos e a 
recorrer.

RANK 4 E 
registros 
disponíveis 
são 
transparent
es e claros.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Reclamações relacionadas ao assédio sexual 
são designadas a mulheres especialmente 
designadas ou comitês de mulheres, ligados 
a uma gerente feminina sênior quando 
possível e com acesso direto ao Chefe do 
Executivo. Os mesmos princípios se aplicam 
em caso de assédio sexual de outros grupos 
além das mulheres.

3.5.0.75 C3.5.27 0Nenhuma 
mulheres 
especialme
nte 
designados 
ou 
mulheres 
do comitê 
ou 
semelhante 
outros 
grupos 
além das 
mulheres.

Essa 
pessoa não 
tem acesso 
a um 
gerente 
sênior e um 
chefe 
executivo.

Há uma 
mulher 
especialme
nte 
designada 
ou comitê 
de 
mulheres 
ou 
semelhante 
para outros 
grupos 
além das 
mulheres, 
que tem 
acesso ao 
Chefe 
Executivo.

RANK 3 E 
está ligada 
a uma 
gerente 
sênior .

Multi-Plantação
, Plantação

Procedimentos de reclamações estão em 
conformidade com a legislação nacional.

3.5.0.76 C3.5.27 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável se a empresa oferecer 
moradia) As moradias garantem segurança 
estrutural e níveis razoáveis   de decência, 
privacidade, segurança e higiene.

3.5.0.77 C3.5.28 3Não Sim A empresa 
fornece 
definições 
aceitáveis   
de 
decência, 
privacidade, 
segurança 
e higiene, 
que foram 
desenvolvid
os em 
conjunto 
com os 
representan
tes dos 
trabalhador
es eleitos e 
os segue.

Existe um 
plano 
escrito 
estabelecid
o com 
orçamento 
para 
melhorar a 
moradia, 
por 
exemplo, 
instalação 
de energia 
elétrica, 
pintura, 
modernizaç
ão dos 
banheiros e 
duchas, etc.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável se a empresa oferecer 
moradia)  Há manutenção regular das 
moradias e instalações comuns.

3.5.0.78 C3.5.28 3Não Sim Um 
programa 
de 
manutençã
o adequado 
está 
estabelecid
o para a 
manutençã
o regular da 
moradia. 
Registros 
estão 
disponíveis 
para 
mostrar que 
a 
manutençã
o é feita 
regularment
e. Um 
sistema de 
informação 
está 
implementa
do e em 
funcioname
nto para 
que os 
trabalhador
es reportem 
qualquer 
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

necessidad
e de 
manutençã
o.

Multi-Plantação
, Plantação

(Somente aplicável se a empresa fornecer 
moradia) Se as instalações sanitárias forem 
compartilhadas, um número razoável de 
banheiros e instalações sanitárias com água 
limpa, por número de usuários e de acordo 
com a prática regional, está disponível.

3.5.0.79 C3.5.28 3Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável se a empresa oferecer 
moradia) Regulamentos estaduais ou 
nacionais são cumpridos em todos os casos 
e normas regionais são levadas em 
consideração.

3.5.0.80 C3.5.28 3Não Sim RANK 3 E 
normas 
regionais 
são 
considerad
as.

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável se a empresa oferecer 
moradia e cobrar aluguéis) Os aluguéis para 
moradia estão de acordo com as médias 
locais.

3.5.0.81 C3.5.28 3Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável se a empresa oferecer 
moradia básica gratuita para a maioria geral 
dos trabalhadores) Os trabalhadores que não 
recebem moradia gratuita são compensados   
com um subsídio que lhes permita alugar uma 
casa de mesmo padrão.

3.5.0.82 C3.5.28 3Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável se a empresa oferecer 
moradia)  Os trabalhadores têm a liberdade de 
escolher se querem ser alojados na fazenda 
ou não.

3.5.0.83 C3.5.28 3Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Flores) (Para trabalhadores que vivem a mais 
de 5 quilômetros de cada plantação) Os 
trabalhadores recebem habitação ou têm 
acesso a transportes gratuitamente quando 
não houver habitação e infraestruturas 
disponíveis em quantidade e qualidade 
suficientes. Se o transporte for fornecido, os 
veículos utilizados são rodoviários e 
adequados para os passageiros, os 
condutores são qualificados e experientes, e 
os veículos não estão sobrecarregados.

3.5.0.84 CFlowers 3.2.5 0Nem 
moradia, 
nem 
transporte é 
fornecido.

Os 
trabalhador
es têm 
acesso ao 
transporte, 
mas não é 
gratuito, ou 
a 
compensaç
ão não 
cobre o 
custo real.

Habitação 
ou 
transporte 
decente 
gratuito são 
fornecidos 
para os 
trabalhador
es que 
vivem a 
mais de 5 
quilômetros 
de cada 
plantação.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Flores) A habitação disponibilizada é 
adequada em termos de privacidade, serviços 
básicos, que inclui água potável, esgotos, 
caminhos de acesso e, caso esteja disponível 
no local, eletricidade.

3.5.0.85 CFlowers 3.2.5 0Não Sim Um 
programa 
de 
manutençã
o adequado 
está 
estabelecid
o para 
manutençã
o regular da 
moradia. 
Registros 
estão 
disponíveis 
para 
mostrar que 
a 
manutençã
o é feita 
regularment
e. Um 
sistema de 
informação 
está 
implementa
do e em 
funcioname
nto para 
que os 
trabalhador
es reportem 
qualquer 
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

necessidad
e de 
manutençã
o.

Multi-Plantação
, Plantação

(Flowers) (Applicable if a transport allowance 
is paid as alternative to offering free transport)  
The transport allowance covers the real 
transportation cost in public transport.

3.5.0.86 CFlowers 3.2.5 3Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

"(Flores) Os salários básicos que você paga 
(em espécie e benefícios monetários não 
incluídos) não estão abaixo da linha de 
pobreza global definida pelo Banco Mundial, 
atualmente, de US$ 1,90/dia em Paridade de 
Poder de Compra (PPC). Qualquer ajuste feito 
pelo Banco Mundial é considerado.
Nenhum benefício foi piorado/reduzido após a 
introdução deste requisito exceto quando 
formalmente concordado com um sindicato."

3.5.0.87 CFlowers 3.2.1 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Frutas Frescas) (Aplicável a partir de 
01/01/2019) Você paga salários que não estão 
abaixo da linha da extrema pobreza global 
($1,90/dia) estabelecida pelo Banco Mundial.

3.5.0.89 CFresh Fruit 
3.1.1 (HL)

0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Banana) (Aplicável a partir de 01/07/2021) Sua 
empresa garante que nenhum trabalhador 
receba um salário líquido, após os impostos e 
deduções obrigatórias, inferior ao Salário 
Base Fairtrade, conforme definido no nível de 
70 por cento do Salário Líquido Mínimo 
aplicável ao seu país.
O cálculo é feito de acordo com a orientação 
'Cálculo de salários no Critério de Frutas 
Frescas' 
(https://www.fairtrade.net/standard/hl-fresh-fruit
; Orientação sobre o requisito 3.1.2).

3.5.0.90 CFresh Fruit 
3.1.2 (HL)

0Pagamento 
de salários 
inferiores a 
70% do 
Salário de 
Líquido de 
Mínimo 
aplicável no 
país

Payment 
Pagamento 
de salários 
ao nível de 
70% do 
salário de 
mínimo 
aplicável no 
país

Pagamento 
de salários 
superiores 
a 70% do 
salário de 
mínimo 
aplicável no 
país.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Banana) (Aplicável a partir de 01/07/2021) 
Você garante que nenhuma remuneração 
piore ou seja reduzida após a introdução deste 
requisito, exceto quando formalmente 
acordado com um sindicato que tenha o direito 
de negociação.

3.5.0.91 CFresh Fruit 
3.1.2 (HL)

0A 
remuneraçã
o piorou 
após a 
introdução 
do requisito 
sem um 
acordo 
formal com 
um 
sindicato 
que tem o 
direito de 
negociar.

Remuneraç
ão não 
piorou após 
a 
introdução 
do requisito 
OU a 
remuneraçã
o piorou 
após a 
introdução 
do 
requisito, 
mas com 
um acordo 
formal com 
um 
sindicato 
que tem o 
direito de 
negociar.

Página144 de 267

www.flocert.net



NSF Checklist HL 7.22 PT-PT 06 Jul 2021

Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Banana) (Aplicável a partir de 01/07/2021) 
(Aplicável, desde que haja uma lacuna entre a 
Referência de Comparação Salário Mínimo e o 
menor salário líquido recebido pelos 
trabalhadores) Até 30 por cento do Prêmio do 
Comércio Justo gerado a partir de vendas de 
2021 é distribuído equitativamente entre todos 
os trabalhadores de acordo com o tempo 
trabalhado, como um Bônus Fairtrade.

3.5.0.92 CFresh Fruit 
3.1.3 (HL)

0Não há 
desembols
o de prêmio 
ocorrendo 
OU a 
distribuição 
não está de 
acordo com 
o tempo 
trabalhado, 
nem ocorre 
de forma 
equitativa 
E/OU a 
natureza e a 
frequência 
dos 
desembols
os não são 
consultada
s com os 
sindicatos 
locais / na 
sua 
ausência 
com outros 
representan
tes eleitos 
dos 
trabalhador
es.

O prêmio 
gerado 
antes de 
2021 é 
desembols
ado para 
cobrir a 
lacuna.

A empresa 
desembols
a de forma 
equitativa 
até
30% do 
Prêmio 
Fairtrade de 
acordo com 
o requisito.

Rank 3 E a 
empresa 
desenvolve
u um plano 
para 
diminuir 
progressiva
mente o 
valor do 
prêmio 
Fairtrade 
usado para 
cobrir a 
diferença 
existente 
entre o valor 
de 
referência 
do salário 
mínimo e o 
menor 
salário 
líquido 
recebido 
pelos 
trabalhador
es.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Banana) (Aplicável a partir de 01/07/2021) Os 
pagamentos são efetuados à vista. Vales do 
Prêmio de valores iguais aos desembolsos à 
vista podem ser desembolsados   nas origens 
quando o pagamento à vista não for uma 
opção vantajosa. Sua empresa demonstra a 
transparência e precisão dos pagamentos 
feitos pelo Comitê do Prêmio Fairtrade de 
acordo com as regras descritas neste 
requisito.

3.5.0.93 CFresh Fruit 
3.1.3 (HL)

0A 
distribuição 
dos vales 
do Prêmio 
não foi 
transparent
e ou 
equitativa 
OU o 
cálculo do 
total gasto 
em vales do 
Prêmio foi 
superior 
aos 50% 
permitidos 
OU não foi 
dada 
nenhuma 
razão para 
a 
distribuição 
de vales.

A 
distribuição 
dos vales 
do Prêmio 
foi 
equitativa e 
transparent
e, MAS não 
foi decidida 
pela 
Assembleia 
Geral dos 
trabalhador
es OU não 
foi 
apresentad
a nenhuma 
razão sobre 
a vantagem 
de distribuir 
os vales.

A 
distribuição 
dos vales 
do prêmio 
foi 
transparent
e, precisa e 
equitativa E 
foi 
exatamente, 
ou abaixo, 
dos 30% 
permitidos.

Rank 3 E a 
empresa 
desenvolve
u um plano 
para 
diminuir 
progressiva
mente o do 
prêmio FT 
usado para 
cobrir a 
diferença 
existente 
entre o valor 
de 
referência 
do salário 
mínimo e o 
menor 
salário 
líquido em 
dinheiro 
recebido 
pelos 
trabalhador
es.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Banana) (Aplicável a partir de 01/07/2021) Sua 
empresa garante que nenhuma remuneração 
piore ou seja reduzida após a introdução deste 
requisito, exceto quando formalmente 
acordado com os representantes eleitos dos 
trabalhadores que têm o direito de negociar.

3.5.0.94 CFresh Fruit 
3.1.3 (HL)

0A 
remuneraçã
o piorou 
após a 
introdução 
do requisito 
sem um 
acordo 
formal com 
os 
representan
tes eleitos 
dos 
trabalhador
es que têm 
o direito de 
negociar.

Remuneraç
ão não 
piorou após 
a 
introdução 
do requisito 
OU a 
remuneraçã
o piorou 
após a 
introdução 
do 
requisito, 
mas com 
um acordo 
formal com 
os 
representan
tes eleitos 
dos 
trabalhador
es que têm 
o direito de 
negociar.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Banana) (Aplicável a partir de 01/07/2021) 
Você relata os dados para a Unidade de 
Critérios e Preços do Fairtrade International a 
cada ano. Os dados são apresentados 
usando o modelo disponível na página da 
Web do Fairtrade e inclui:

- Número de trabalhadores (trabalhadores de 
campo, trabalhadores de processamento e 
embalagem, outros trabalhadores)

- Menores salários brutos (trabalhadores de 
campo, trabalhadores de processamento e 
embalagem, outros trabalhadores)

- Número de hectares com produção de 
banana e colhidos (em hectares / ano)

- Volume total de produção e vendas 
(detalhamento por Fairtrade, não Fairtrade, 
orgânico e convencional), dividido em volumes 
de exportação e mercado local

- Lista de benefícios sociais monetários 
(estatutários e não estatutários) fornecidos 
pelos proprietários da fazenda aos 
trabalhadores, que aumentam ou reduzem o 
salário líquido recebido à vista pelos 
trabalhadores. Exemplos de benefícios sociais 
monetários são: 13º mês de pagamento, 
bônus de aniversário, etc.

3.5.0.95 CFresh Fruit 
3.1.4 (HL)

0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Saúde e Segurança Ocupacional (Os 
requisitos no capítulo a seguir também se 
aplicam às próprias entidades adicionais.)

3.6

Multi-Plantação
, Plantação

Os processos, locais de trabalho, máquinas e 
equipamentos nos locais de produção são o 
mais seguro possível e os riscos inerentes 
para a saúde foram minimizados; e 
estratégias de gestão de risco para o controle 
adequado estão em vigor.

3.6.0.01 M3.6.1 0Locais de 
trabalho, 
máquinas 
ou 
equipament
os 
apresentam 
perigos de 
patentes 
relevantes 
para os 
trabalhador
es OU há 
acidentes 
fatais ou 
graves sem 
que a 
organização 
tome 
qualquer 
medida.

Locais de 
trabalho 
fechados 
não estão 
equipados 
contra os 
riscos de 
incêndio 
OU saídas 
de incêndio 
não são 
mantidas 
livres de 
obstruções 
OU uma 
máquina é 
perigosa 
para operar 
OU o 
auditor 
encontrou 
outros 
riscos 
importantes
.

Todas as 
máquinas 
tem 
dispositivos 
de 
segurança 
adequados 
e há, pelo 
menos, 
saídas de 
incêndio e 
equipament
os de 
combate a 
incêndios 
em locais 
de trabalho 
fechados E 
o auditor 
não 
encontrou 
quaisquer 
riscos 
importantes
.

RANK 3 E a 
organização 
está ciente 
dos 
regulament
os 
nacionais 
sobre 
saúde e 
segurança 
e prova a 
conformida
de.

A 
organização 
está ciente 
da 
regulament
ação 
nacional 
sobre 
saúde e 
segurança 
e comprova 
a 
conformida
de E a 
organização 
já está em 
conformida
de com 
todos os 
criterios de 
saúde e 
segurança 
abaixo.

Multi-Plantação
, Plantação

As áreas de riscos e perigos potenciais são 
claramente identificadas por sinais de alerta 
em linguagens apropriadas e, se possível, 
incluem pictogramas.

3.6.0.02 C3.6.1 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Instruções e procedimentos, incluindo a 
prevenção e a resposta aos acidentes de 
segurança, estão estabelecidos e são 
comunicados aos trabalhadores.

3.6.0.03 C3.6.1 0Não há 
instruções 
e 
procedimen
tos de 
segurança 
estabelecid
os.

Não estão 
completos 
ou não são 
comunicad
os aos 
trabalhador
es.

Sim Instruções 
de 
segurança 
são óbvias 
e colocadas 
em lugares 
estratégico
s.

RANK 4 e 
os 
trabalhador
es são 
treinados 
regularment
e.

Multi-Plantação
, Plantação

Todas as máquinas e equipamentos 
perigosos estão equipados com dispositivos 
de segurança adequados.

3.6.0.04 C3.6.1 0Não Sim Um 
mecanismo 
de auditoria 
interna está 
estabelecid
o para 
checar este 
cumpriment
o 
rotineirame
nte

Multi-Plantação
, Plantação

Protetores são colocados sobre as partes 
móveis.

3.6.0.05 C3.6.1 0Não Sim Um 
mecanismo 
de auditoria 
interna está 
estabelecid
o para 
checar este 
cumpriment
o 
rotineirame
nte
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

O equipamento de segurança é fornecido para 
todos os trabalhadores, os quais são 
instruídos e monitorados sobre seu uso 
adequado.

3.6.0.06 C3.6.1 0Trabalhador
es 
trabalham 
desprotegid
os como 
prática 
comum.

Medidas 
básicas 
foram 
implementa
das MAS 
trabalhador
es 
entrevistado
s 
reconhecer
am que não 
são usados 
em todos 
os 
momentos 
OU os 
trabalhador
es são 
cobrados 
pelo EPI OU 
penalizado 
pelo 
desgaste 
normal.

Trabalhador
es têm 
acesso 
gratuito aos 
EPIs (a 
organização 
pode 
penalizar 
por 
perda/dano 
devido ao 
uso 
indevido) E 
trabalhador
es 
entrevistado
s declaram 
que é 
usado em 
todos os 
momentos.

RANK 3 E 
EPI é 
adaptado 
às 
condições 
climáticas 
locais, tanto 
quanto 
possível, a 
fim de 
aumentar a 
usabilidade
.

RANK 4 E o 
SGQ 
controla o 
uso do EPI.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

O equipamento para pulverização química é 
armazenado corretamente.

3.6.0.07 C3.6.1 0Não Sim Um 
mecanismo 
de auditoria 
interna está 
estabelecid
o para 
checar este 
cumpriment
o 
rotineirame
nte

Multi-Plantação
, Plantação

É nomeado um oficial de Saúde & Segurança 
encarregado dos assuntos de saúde e 
segurança no trabalho.

3.6.0.08 C3.6.2 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

A gerência sênior assegura que o oficial de 
S&S está adequadamente treinado para o 
trabalho.

3.6.0.09 C3.6.2 0O oficial de 
S&S não é 
treinado ou 
qualificado.

A gerência 
sênior não 
está 
comprometi
da a 
assegurar 
que o oficial 
de S&S 
seja 
treinado.

Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A gerência sênior assegura que o oficial de 
S&S tem uma descrição do trabalho que inclui 
as seguintes responsabilidades: 
implementação, sugestão, planejamento e 
monitoramento de medidas para melhorar a 
saúde e a segurança no local; e informação e 
formação dos trabalhadores em S&S.

3.6.0.10 C3.6.2 0O oficial de 
S&S não 
tem 
descrição 
do trabalho.

A descrição 
de trabalho 
dos oficiais 
de S&S não 
está 
completa, 
conforme 
este crtierio 
OU não 
está 
assinada 
pela 
gerência 
sênior.

Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Não aplicável a pequenas empresas, a 
menos que exigido pela legislação nacional) 
Há um Comitê de Saúde e Segurança 
ocupacional com a representação dos 
trabalhadores estabelecido.

3.6.0.11 C3.6.3 1Não Sim RANK 3 E o 
comitê 
reflete a 
composiçã
o da força 
de trabalho 
e inclui uma 
representaç
ão justa 
das 
mulheres.

RANK 4 E o 
comitê é 
ativo na 
comunicaçã
o com os 
trabalhador
es sobre 
questões 
de saúde e 
segurança 
e faz 
sugestões 
de 
melhorias 
para o 
Diretor de 
S&S.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Não aplicável a pequenas empresas, a 
menos que exigido pela legislação nacional) O 
Comitê de S&S realiza reuniões periódicas 
com o oficial de S&S para discutir a saúde e a 
segurança no local de trabalho.

3.6.0.12 C3.6.3 1Nenhuma 
reunião de 
S&S foi 
realizada.

As reuniões 
acontecem 
menos de 
uma vez ao 
ano OU não 
são 
documenta
das.

As reuniões 
são 
realizadas 
regularment
e.

RANK 3 E o 
Oficial de 
S&S exerce 
os seus 
deveres, 
em estreita 
cooperação 
com o 
comitê e 
avalia suas 
reclamaçõe
s e 
sugestões 
para 
melhorias.

RANK 4 E 
reclamaçõe
s e 
sugestões 
são 
acionadas 
em tempo 
hábil.

Multi-Plantação
, Plantação

(Não aplicável a pequenas empresas, a 
menos que exigido pela legislação nacional) A 
empresa realiza avaliações de risco em S&S 
regulares em conjunto com os trabalhadores e 
seus representantes em S&S, e 
consequentemente ajusta as medidas de 
segurança.

3.6.0.13 D3.6.4 3Sem a 
avaliação 
de risco H & 
S foi 
realizada.

A avaliação 
de risco é 
realizada, 
mas 
medida de 
segurança 
não estão 
adaptados 
em 
conformida
de ou não 
cobre todas 
as áreas de 
trabalho na 
empresa.

A avaliação 
de risco foi 
realizado 
com 
trabalhador
es e seus 
representan
tes H & S e 
abrange 
todas as 
áreas de 
trabalho e 
as medidas 
de 
segurança 
foram 
adaptados.

RANK 3 e 
riscos são 
realizados a 
cada 6 
meses.

RANK 4 e 
saúde e 
segurança 
na empresa 
é 
melhorada 
através das 
avaliações 
de risco.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Todas as informações, instruções de 
segurança, intervalos de reentrada e 
recomendações de higiene sobre trabalhos 
perigosos são exibidos claramente em um 
lugar visível no local de trabalho, em língua 
compreendida pelos trabalhadores e com 
fotos.

3.6.0.14 C3.6.5 0Não há 
instruções 
de 
segurança.

Instruções 
de 
segurança 
não estão 
em uma 
linguagem 
compreendi
da pelos 
trabalhador
es E/OU 
não têm 
fotos.

Sim Instruções 
de 
segurança 
são óbvias 
e colocadas 
em lugares 
estratégico
s.

RANK 4 e 
os 
trabalhador
es são 
treinados 
regularment
e.

Multi-Plantação
, Plantação

Ao menos uma vez por ano, são realizados 
treinamentos regulares dos trabalhadores e 
seus representantes nos requisitos básicos 
de saúde e segurança ocupacional, proteção 
da saúde e primeiros socorros relevantes. São 
mantidos registros dessas atividades de 
formação, indicando informações sobre os 
temas, hora, duração, nomes dos 
participantes e formadores. Treinamentos são 
repetidos para todos os trabalhadores novos e 
transferidos.

3.6.0.15 CFlowers 3.3.5 0Nenhum 
treinamento 
é realizado.

Os 
treinamento
s não são 
documenta
dos ou os 
documento
s estão 
incompleto
s.

Pelo menos 
um 
treinamento 
foi realizado 
em um ano 
e registros 
completos 
são 
mantidos.

RANK 3 E o 
treinamento 
é feito de 
acordo com 
um 
cronograma 
preparado. 
Inclui a 
conscientiz
ação dos 
trabalhador
es sobre o 
seu direito 
de se retirar 
de 
situações 
de risco 
sem ser 
penalizado 
por isso.

RANK 4 E a 
frequência 
do 
treinamento 
é mais do 
que uma 
vez ao ano.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Os trabalhadores que estão envolvidos em 
qualquer trabalho potencialmente perigoso 
são treinados de acordo com as tarefas que 
realizam pelo menos uma vez por ano. A 
formação abrange os riscos para a saúde e 
para o ambiente dos produtos que os 
trabalhadores manuseiam, se aplicável, e 
permite-lhes agir corretamente em 
emergências. Registros dessas atividades de 
formação são mantidos indicando 
informações sobre os temas, hora, duração, 
nomes dos participantes e formadores.

3.6.0.16 C3.6.7 0Trabalhador
es 
envolvidos 
em 
trabalhos 
potencialm
ente 
perigosos 
não foram 
treinados.

Os 
treinamento
s não 
cobrem 
riscos de 
saúde e 
ambientais 
dos 
produtos 
que 
manuseiam 
E/OU ações 
de 
emergência 
E/OU 
registros 
não são 
guardados 
ou não 
estão 
completos

Todos os 
trabalhador
es 
envolvidos 
em 
trabalhos 
potencialm
ente 
perigosos 
foram 
treinados E 
o conteúdo 
do 
treinamento 
foi 
suficiente.

Trabalhador
es são 
treinados 
adequadam
ente e 
registros 
completos 
são 
mantidos.

RANK 4 E a 
frequência 
do 
treinamento 
é mais do 
que uma 
vez ao ano.

Multi-Plantação
, Plantação

(Flores) As trabalhadoras são informadas 
acerca dos riscos potenciais dos químicos 
perigosos para a saúde reprodutora e dos 
possíveis efeitos durante a gravidez, caso seja 
aplicável.

3.6.0.18 CFlowers 3.3.5 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A água potável é fornecida próxima a todos os 
trabalhadores e está claramente identificada.

3.6.0.19 C3.6.8 0Água 
potável não 
é fornecida.

A água 
potável não 
está 
rotulada 
corretament
e OU está 
disponível, 
mas não é 
facilmente 
acessível 
para alguns 
trabalhador
es.

Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável se a potabilidade da água 
foi identificada como um risco) A água potável 
é analisada ao menos duas vezes por ano 
para corresponder com as variações sazonais.

3.6.0.20 C3.6.8 0A água 
nunca foi 
testada OU 
há prova de 
que a 
qualidade 
da água é 
baixa e 
nenhum 
monitorame
nto foi feito.

A água 
potável foi 
testada 
apenas 
uma vez no 
ano.

A água 
potável é 
testada 
duas vezes 
por ano e 
os 
relatórios 
estão 
disponíveis.

A água é 
testada 
rotineirame
nte, 
independen
temente da 
qualidade 
da água.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa fornece banheiros limpos com 
instalações de lavagem das mãos próximos.

3.6.0.21 C3.6.9 0Banheiros 
limpos ou 
instalações 
para lavar 
as mãos 
não são 
fornecidos.

As 
instalações 
para lavrar 
as mãos 
não estão 
perto de 
banheiros E 
/ OU 
banheiros 
não estão 
limpos.

As 
instalações 
são 
adequadas 
e 
suficientes.

Multi-Plantação
, Plantação

Vestiários são fornecidos para todos os 
trabalhadores e, se requisitado, com armários 
e fechaduras.

3.6.0.22 C3.6.9 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

Chuveiros limpos são fornecidos para os 
trabalhadores que manuseiam pesticidas.

3.6.0.23 C3.6.9 0Não Os 
chuveiros 
não estão 
limpos ou 
não são 
funcionais.

Sim

Multi-Plantação
, Plantação

Todas as instalações são separadas para 
mulheres e homens e o número de 
instalações é proporcional ao número de 
trabalhadores (proporção mínima é de 1:25).

3.6.0.24 C3.6.9 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

Instalações limpas de lavagem das mãos são 
fornecidas próximo das cantina.

3.6.0.25 C3.6.9 0Não As 
instalações 
não estão 
limpas OU 
não são 
próximas 
do 
refeitório.

Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Todas as instalações são limpas 
regularmente e equipadas com drenos e 
tubos cobertos.

3.6.0.26 C3.6.9 0Não As 
instalações 
não estão 
limpas OU 
há 
tubulações 
ou esgoto a 
céu aberto.

Sim RANK 3 E 
as 
instalações 
são limpas 
regularment
e de acordo 
com um 
cronograma 
assinado.

Multi-Plantação
, Plantação

Áreas de descanso adequadas são fornecidos 
para os trabalhadores.

3.6.0.27 D3.6.10 6Áreas de 
descanso 
não são 
fornecidas.

As áreas de 
descanso 
não são 
adequadas, 
por 
exemplo, 
não há 
abrigo para 
chuva / sol.

Áreas de 
descanso 
são 
fornecidas 
adequadam
ente.

Área de 
descanso 
são 
fornecidas 
com 
instalações 
recreativas. 
Áreas 
separadas 
para 
homens e 
mulheres 
são 
oferecidas 
se 
requisitada
s.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Não aplicável a pequenas empresas) É 
fornecida uma cantina com equipamentos de 
cozinha onde necessária e quando solicitada 
pelos trabalhadores.

3.6.0.28 D3.6.10 6Instalações 
para 
refeitório 
não são 
fornecidas 
embora 
existam 
repetidos 
pedidos de 
uma 
instalação 
desse tipo.

As 
instalações 
para 
refeitório 
não têm  
cozinha.

Um 
refeitório 
básico com  
cozinha é 
fornecido.

O refeitório 
fornece 
comida 
para todos 
os 
trabalhador
es e sua 
qualidade é 
monitorada.

RANK 4 E 
Há um 
sistema 
para 
incorporar 
sugestões 
dos 
trabalhador
es, ou há 
gestão 
conjunta 
com os 
trabalhador
es.

Multi-Plantação
, Plantação

(Flores) Caso as lojas e cantinas não estejam 
disponíveis, você disponibiliza uma área 
adequada onde os trabalhadores podem 
guardar e consumir os seus alimentos longe 
da zona de trabalho.

3.6.0.29 CFlowers 
3.3.10

0Nenhuma 
área para 
armazenar 
alimentos e 
comer é 
fornecida.

A área 
fornecida 
está dentro 
da área de 
trabalho.

É fornecida 
uma área 
adequada 
para 
armazenar 
alimentos e 
comer.

Multi-Plantação
, Plantação

(Flores) Alimentos não são consumidos nas 
zonas de trabalho.

3.6.0.30 CFlowers 
3.3.10

0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Instalações e arredores da empresa são livres 
de defeitos óbvios e mantidos seguros, limpos 
e, se necessário, em condições higiênicas a 
todos os momentos.

3.6.0.31 C3.6.11 0Não Sim Há um 
departamen
to de 
manutençã
o 
implantado 
que garante 
que  as 
instalações 
e suas 
imediações 
são 
efetivament
e mantidas 
em bom 
estado E / 
OU há um 
sistema 
implantado 
e eficaz.

Há um SGQ 
documenta
do para 
manter as 
instalações 
e 
imediações 
limpas e 
arrumadas.

Multi-Plantação
, Plantação

Todos os locais de trabalho fechados têm 
iluminação adequada, aquecimento e 
ventilação apropriados para as condições 
climáticas locais.

3.6.0.32 C3.6.12 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Nas instalações da empresa, os 
equipamentos elétricos, fios e tomadas são 
devidamente colocados, aterrados e 
inspecionados regularmente contra 
sobrecarga e vazamento por um profissional.

3.6.0.33 C3.6.13 0Não As 
instalações 
não são 
adequadas 
ou 
apropriadas 
ou não 
correspond
em ao 
padrão da 
indústria 
OU não são 
inspeciona
das por um 
profissional 
regularment
e.

Sim Há um 
sistema 
com lista de 
verificação 
em vigor 
para manter 
o controle 
de 
segurança 
do sistema 
elétrico.

SGQ está 
em vigor 
para a 
segurança 
elétrica

Multi-Plantação
, Plantação

Saídas de emergência devidamente 
sinalizadas, rotas de fuga, equipamentos de 
combate a incêndio e alarmes de incêndio 
estão disponíveis em cada local de trabalho 
fechado, de acordo com o padrão da indústria.

3.6.0.34 C3.6.14 0Não As 
instalações 
não são 
adequadas 
ou 
apropriadas 
ou não 
correspond
em ao 
padrão da 
indústria.

Sim Há um 
sistema 
com lista de 
verificação 
em vigor 
para manter 
o controle 
de 
segurança 
do sistema 
de 
segurança 
contra 
incêndios. .

SGQ está 
em vigor 
para o 
sistema de 
segurança 
contra 
incêndios
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Saídas de emergência e rotas de fuga são 
mantidas livre de obstáculos para permitir a 
saída rápida e segura em caso de uma 
emergência.

3.6.0.35 C3.6.14 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa treina regularmente seus 
funcionários novos e existentes em 
procedimentos de evacuação.

3.6.0.36 C3.6.15 0Não foram 
realizados 
treinamento
s.

A 
frequência 
de 
treinamento
s é menor 
do que uma 
vez em um 
ano, OU os 
novos 
funcionário
s não estão 
conscientes 
sobre os 
procedimen
tos de 
evacuação 
em caso de 
incêndio.

A 
frequência 
de 
treinamento 
é pelo 
menos de 
uma vez ao 
ano.

Há uma 
programaçã
o adequada 
de 
treinamento 
e 
treinamento
s são 
realizados 
conforme o 
cronograma
. Os 
procedimen
tos de 
evacuação 
são parte 
do 
treinamento 
de indução 
para novos 
trabalhador
es.

RANK 4 E a 
frequência 
de 
treinamento
s é maior 
que uma 
vez ao ano.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Estão disponíveis instalações adequadas de 
primeiros socorros para emergências, 
equipamentos e pessoal devidamente 
treinado em primeiro socorros para atender a 
todas as situações razoavelmente previsíveis 
de emergência.

3.6.0.37 C3.6.16 0Não há 
instalações 
de 
emergência 
e primeiros 
socorros, 
equipament
os e equipe 
devidament
e treinada 
em 
primeiros 
socorros 
com 
disponibilid
ade para 
atender a 
todas as 
situações 
de 
primeiros 
socorros ou 
de 
emergência 
razoavelme
nte 
previsíveis.

As  
instalações 
de 
primeiros 
socorros 
não estão 
presentes 
em todas 
as áreas de 
trabalho 
independen
tes OU não 
são 
adequadas, 
por 
exemplo, 
caixas de 
primeiros 
socorros 
OU equipe 
devidament
e treinada.

Sim Um 
sistema 
com lista de 
verificação 
está 
implantado 
para 
conferir se 
os 
requisitos 
de 
primeiros 
socorros 
são 
atendidos 
de acordo 
com este 
CC.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Um número razoável de trabalhadores (em 
relação ao número total de empregados e a 
natureza do seu trabalho) recebem formação 
regular em primeiros socorros.

3.6.0.38 C3.6.16 0Nenhum 
trabalhador 
foi treinado 
em 
primeiros 
socorros.

Algumas 
áreas de 
trabalho 
não estão 
representad
as na 
equipe 
treinada ou 
a equipe 
não recebe 
um 
treinamento 
ao menos 
uma vez ao 
ano.

Todas as 
áreas de 
trabalho 
estão 
representad
as por pelo 
menos um 
trabalhador 
treinado e a 
equipe 
recebe ao 
menos um 
treinamento 
por ano.

RANK 3 E 
há uma 
programaçã
o adequada 
de 
treinamento 
e os 
treinamento
s são 
realizados 
de acordo 
com o 
calendário.

RANK 4 E o 
treinamento 
é realizado 
por um 
órgão de 
governo ou 
instituição 
reconhecid
a em saúde 
e 
segurança 
ocupacional
.

Multi-Plantação
, Plantação

O oficial de S&S compila relatórios sobre os 
acidentes de trabalho e medidas de primeiros 
socorros subsequentes.

3.6.0.39 C3.6.17 0Não há 
relatórios 
compilados
.

Os 
relatórios 
estão 
incompleto
s.

Os 
relatórios 
estão 
devidament
e 
compilados 
e 
atualizados.

RANK 3 E o 
apoio é 
prestado 
pela 
administraç
ão ou por 
uma 
autoridade 
responsáve
l.

RANK 4 E 
os 
relatórios 
são usados   
para o 
monitorame
nto de S&S.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Flores) Há em curso procedimentos 
adequados para providenciar tratamento e 
indenizações adequadas aos trabalhadores 
que padeçam de doenças ou lesões 
profissionais.

3.6.0.40 CFlowers 3.3.4 0Não 
existem 
procedimen
tos.

Existem 
procedimen
tos, mas 
eles não 
são 
aplicadas.

Transporte 
gratuito 
para 
cuidados 
de saúde 
adequados 
em caso de 
doença ou 
acidente de 
trabalho é 
fornecido 
durante as 
horas de 
trabalho E 
os 
trabalhador
es são 
compensad
os de 
acordo com 
a lei ou 
ACT.

Os 
trabalhador
es são 
compensad
os acordo 
com a lei ou 
ACT E as 
instalações 
médicas 
são 
fornecidas 
gratuitamen
te no local e 
podem lidar 
com 
acidentes e 
intoxicação 
aguda.

RANK 3 E 
as 
instalações 
têm 
pessoal 
médico 
treinado e 
uma boa 
oferta de 
medicamen
tos.

Multi-Plantação
, Plantação

(Flores) Há procedimentos em vigor para 
retirar os trabalhadores das áreas de trabalho 
que lhes provocaram doenças ou lesões 
profissionais.

3.6.0.41 CFlowers 3.3.4 0Não Sim

Página166 de 267

www.flocert.net



NSF Checklist HL 7.22 PT-PT 06 Jul 2021

Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa fornece acesso aos cuidados de 
saúde adequados em caso de doença ou 
acidente de trabalho.

3.6.0.42 C3.6.18 0Não Transporte 
gratuito 
para 
cuidados 
de saúde 
adequados 
em caso de 
doença ou 
acidente de 
trabalho é 
fornecido 
durante as 
horas de 
trabalho.

As 
instalações 
médicas 
são 
fornecidas 
gratuitamen
te no local e 
podem lidar 
com 
acidentes e 
intoxicação 
aguda.

RANK 3 E 
as 
instalações 
têm 
pessoal 
médico 
treinado e 
uma boa 
oferta de 
medicamen
tos.

Multi-Plantação
, Plantação

(Flores) Os trabalhadores estão cientes de 
que têm o direito de se retirar de situações de 
perigo que resultem do seu trabalho.

3.6.0.43 CFlowers 3.3.6 0Não Trabalhador
es estão 
cientes 
desse 
direito, mas 
tem motivos 
para temer 
que sejam 
prejudicado
s ao usá-lo.

Sim E os 
trabalhador
es não são 
prejudicado
s como 
resultado 
de tal ação.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

EPIs e equipamentos usados para aplicar 
pesticidas e outros produtos químicos 
perigosos são limpos após cada uso em uma 
área específica.

3.6.0.45 C3.6.19 0Nenhuma 
prova de 
limpeza de 
EPI e 
equipament
os existe.

A limpeza 
não é feita 
em áreas 
designadas 
ou áreas 
designadas 
não são 
suficientes 
para 
proteger o 
meio 
ambiente.

Os EPIs e 
equipament
os são 
limpos 
após o uso 
em áreas 
dedicadas 
de tal forma 
que os 
efluentes 
não 
contamina
m o solo e 
a água.

RANK 3 E 
um sistema 
com base 
em listas 
de 
verificação 
está 
presente 
para 
garantir que 
a limpeza 
ocorreu.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

EPIs são armazenados separadamente e os 
trabalhadores nunca os levam para suas 
casas a fim de evitar a contaminação por 
pesticidas.

3.6.0.46 C3.6.19 0Os EPIs 
não são 
armazenad
os 
separadam
ente E/OU 
os 
trabalhador
es levam o 
EPI para 
casa.

Embora 
existam 
áreas 
designadas 
para 
guarda-los, 
os 
trabalhador
es levam os 
EPIs para 
casa.

Há áreas 
separadas 
para 
guardar os 
EPIs e a 
área é 
adequada 
para a 
proteção 
contra a 
contaminaç
ão e não há 
nenhuma 
indicação 
de que os 
trabalhador
es levem os 
EPIs para 
casa.

RANK 3 E 
um sistema 
baseado 
em listas 
de 
verificação 
está 
presente 
para 
garantir que 
os 
trabalhador
es guardam 
os EPIs na 
área 
designada 
e não levam 
para casa.

Página169 de 267

www.flocert.net



NSF Checklist HL 7.22 PT-PT 06 Jul 2021

Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Trabalhadores envolvidos na manipulação de 
produtos químicos potencialmente perigosos 
são examinados regularmente, ao menos 
uma vez por ano, por um médico para 
monitorar possíveis mudanças na saúde 
devido à exposição a produtos químicos 
perigosos.

3.6.0.47 C3.6.20 0Não há 
exame 
médico

A 
frequência 
do check-up 
não é anual 
E/OU nem 
todos os 
trabalhador
es que 
manipulam 
produtos 
químicos 
perigosos 
são 
examinado
s E/OU 
documento
s do 
check-up 
não são 
mantidos 
E/OU o 
exame é 
realizado 
pelo 
enfermeiro.

Exames 
médicos 
relevantes 
para o tipo 
de 
exposição 
são 
realizados e 
envolvem o 
uso de 
avaliações 
clínicas e 
médicas 
padrão, 
testes ou 
técnicas 
para avaliar 
a presença 
de efeitos 
nocivos ou 
a longo 
prazo sobre 
a saúde.

RANK 3 E 
os exames 
médicos 
solucionam 
quaisquer 
dúvidas 
médicas 
específicas 
que 
possam 
surgir a 
partir dos 
produtos 
químicos 
perigosos 
utilizados 
de acordo 
com a Ficha 
de Dados 
de 
Segurança 
de Material, 
etc.

RANK 4 E a 
periodicida
de dos 
exames 
médicos é 
mais do 
que uma 
vez por ano.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Os exames médicos são gratuitos e 
confidenciais para o respectivo trabalhador.

3.6.0.48 C3.6.20 0Não No 
momento, 
check-ups 
não são 
gratuitos 
OU os 
relatórios 
não são 
mantidos 
em sigilo.

Sim RANK 3 e 
os 
resultados 
dos 
exames 
médicos 
são 
claramente 
explicados 
aos 
trabalhador
es para que 
eles 
entendem.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Flores) Em caso de carbamatos ou 
organofosforados utilizados na fazenda ou se 
houver qualquer possibilidade de que os 
trabalhadores estão sendo expostos a eles, 
teste de colinesterase são conduzidas.

3.6.0.49 CFlowers 3.3.1 0Não há 
exames 
médicos.

Nem todos 
os 
trabalhador
es que 
manuseiam 
produtos 
químicos 
perigosos 
são 
examinado
s OU 
documento
s do 
check-up 
não são 
mantidos.

Testes de 
colinestera
se são 
conduzidos 
a cada 3 
meses.

RANK 3 E 
os exames 
médicos 
solucionam 
quaisquer 
dúvidas 
médicas 
específicas 
que 
possam 
surgir a 
partir dos 
produtos 
químicos 
perigosos 
utilizados 
de acordo 
com a Ficha 
de Dados 
de 
Segurança 
de Material, 
etc.

RANK 4 E a 
periodicida
de dos 
exames 
médicos é 
mais do 
que uma 
vez por ano.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Flores) Todos os trabalhadores que 
manuseiam agroquímicos recebem exames 
médicos feitos por um médico a cada 3 
meses. Os exames médicos estão 
disponíveis a todos os trabalhadores que o 
requeiram, com custo por conta do 
empregador.

3.6.0.50 CFlowers 3.3.1 0Não há 
exames 
disponíveis.

Os exames 
estão 
disponíveis, 
mas o 
trabalhador 
precisa 
pagar por 
eles OU os 
exames 
não 
acontecem 
a cada três 
meses.

Os exames 
em 
detrimento 
do 
empregado
r ocorre 
pelo menos 
a cada três 
meses.

Multi-Plantação
, Plantação

(Flores) A empresa definiu o que constitui um 
grupo representativo de trabalhadores para 
ser sujeito a um exame médico, e não menos 
do que 10% da força de trabalho

3.6.0.52 CFlowers 3.3.2 3Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Flores) O grupo de amostra representativo 
inclui trabalhadores de todas as áreas de 
trabalho.

3.6.0.53 CFlowers 3.3.2 3Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Flores) Estão em vigor procedimentos 
adequados para salvaguardar a saúde de um 
funcionário caso este padeça de um problema 
de saúde que requer uma ação da parte do 
empregador

3.6.0.56 CFlowers 3.3.3 0Nenhum 
procedimen
to está em 
vigor.

Um 
procedimen
to está em 
vigor, mas 
não é 
seguido na 
prática ou o 
procedimen
to não é 
adequado.

Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Pessoas menores de 18 anos, mulheres 
grávidas ou amamentando, pessoas com 
doenças mentais incapacitantes, pessoas 
com doenças crônicas, hepáticas ou renais e 
pessoas com doenças respiratórias não estão 
envolvidos em qualquer trabalho 
potencialmente perigoso.

3.6.0.57 C3.6.21 0Não há 
critérios 
para 
impedir a 
entrada de 
pessoas 
em risco de 
trabalhos 
potencialm
ente 
perigosos, 
por 
exemplo,  
exame 
médico 
pré-admissi
onal para 
manuseado
res de 
produtos 
químicos.

Não são 
dados 
trabalhos 
potencialm
ente 
perigosos a 
pessoas 
em 
situação de 
risco numa 
política ou 
na prática, 
por 
exemplo, 
existem 
exames 
médicos 
pré-admissi
onais.

Há critérios 
claros 
documenta
dos para 
identificar e 
manter 
pessoas 
em risco 
afastados 
de 
trabalhos 
potencialm
ente 
perigosos e 
esses são 
seguido de 
forma 
sistemática.

Multi-Plantação
, Plantação

(Flores) As crianças não têm acesso às áreas 
que possam expô-las a materiais perigosos e 
não são trazidas para o local de trabalho.

3.6.0.58 MFlowers 3.3.7 0Não Sim

Página174 de 267

www.flocert.net



NSF Checklist HL 7.22 PT-PT 06 Jul 2021

Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Pessoas que manuseiam químicos são 
completamente instruídas e treinadas em 
intervalos regulares por uma instituição 
reconhecida ou por especialistas na aplicação 
segura e nos riscos de pesticidas e produtos 
químicos.

3.6.0.59 C3.6.22 0Treinament
os não 
foram 
oferecidos 
a esse 
grupo.

A 
regularidad
e é inferior 
a uma vez 
por ano ou 
os 
treinamento
s não são 
feitos por 
instituição 
reconhecid
a ou por 
especialista
s OU os 
treinamento
s não 
abrangem a 
aplicação 
segura e os 
riscos 
envolvidos.

Há pelo 
menos um 
treinamento 
por ano e o 
treinamento 
é feito por 
uma 
instituição 
reconhecid
a ou por 
especialista
s e abrange 
domínios 
como a 
aplicação 
segura e os 
riscos 
envolvidos.

Há 
programaçã
o para tais 
treinamento
s com 
temas que 
abrangem 
todas as 
áreas e os 
treinamento
s 
necessário
s são 
documenta
dos.

RANK 4 E a 
frequência 
de 
treinamento 
é mais do 
que uma 
vez por ano.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Instruções de segurança no rótulo do produto 
são seguidas. No caso em que não existam 
instruções, o tempo de pulverização não é 
superior a 4 horas.

3.6.0.60 C3.6.23 0Não Existe prova 
de que as 
instruções 
de 
segurança 
nos rótulos 
são 
seguidos, 
ou que os 
pulverizador
es não 
borrifam por 
mais de 4 
horas em 
um dia de 
trabalho.

Há um 
procedimen
to 
operacional 
padrão que 
incorpora 
claramente 
as 
instruções 
de 
segurança 
no rótulo do 
produto e é 
seguido.

RANK 4 E 
há uma 
auditoria 
interna para 
confirmar 
isso.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Pessoas que manuseiam químicos são 
periodicamente poupados das operações de 
pulverização conforme um esquema de 
rotação de trabalho.

3.6.0.61 C3.6.22 0Não há 
esquema 
de rotação 
de trabalho.

Pessoas 
que 
pulverizam 
não são 
periodicam
ente 
poupados 
da 
pulverizaçã
o de acordo 
com o 
esquema 
de rotação 
de trabalho.

Há um 
esquema 
de rotação 
de trabalho 
e ele é 
implementa
do e está 
documenta
do

RANK 3 E o 
esquema 
de rotação 
foi 
planejado e 
justificado 
de acordo 
com o tipo 
de produto 
químico 
pulverizado 
e a 
quantidade 
de tempo 
gasto na 
pulverizaçã
o.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Todo o equipamento é enxaguado após a 
pulverização e as pessoas que manuseiam 
químicos lavam os equipamentos de proteção 
individual antes de se despir.

3.6.0.62 C3.6.22 0Não Equipament
os de 
pulverizaçã
o não são 
enxaguado
s OU os 
manuseado
res não 
lavam seu 
equipament
o de 
proteção 
antes de 
tirá-lo OU 
não há local 
adequado 
para lavá-lo.

Sim

Multi-Plantação
, Plantação

Pessoas que manuseiam químicos tomam 
banho após a pulverização.

3.6.0.63 C3.6.22 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Pessoas que manuseiam químicos controlam 
e mudam os filtros de seus respiradores 
regularmente e há uma lista de verificação 
para realizar essa tarefa.

3.6.0.64 C3.6.22 0Os 
manuseado
res de 
produtos 
químicos 
não mudam 
os filtros de 
seus 
respiradore
s

A troca não 
acontece de 
acordo com 
o 
procedimen
to ou rotina 
prescritos 
para o tipo 
de 
respirador 
utilizado OU 
não há uma 
lista de 
verificação

Os 
respiradore
s são 
controlados 
e alterados 
conforme a 
rotina 
prevista 
para o tipo 
de 
respirador 
utilizado e 
há uma 
lista de 
verificação 
para essa 
tarefa.

RANK 3 E 
pesquisa 
sobre os 
respiradore
s 
apropriados 
e quando 
trocá-los, 
bem como 
os 
procedimen
tos escritos 
foram bem 
organizado
s e são 
claramente 
seguidos.

RANK 4 E 
há uma 
auditoria 
interna para 
verificar o 
cumpriment
o desta 
cláusula.

Multi-Plantação
, Plantação

O equipamento de pulverização está 
devidamente calibrado.

3.6.0.65 C3.6.22 0Não Registos de 
calibração 
não são 
mantidos

Equipament
os de 
pulverizaçã
o são 
calibrados 
conforme 
as 
exigências 
dos 
fabricantes 
e estão 
documenta
dos.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Após a pulverização de pesticidas, intervalos 
de reentrada aplicáveis conforme definido pelo 
fabricante devem ser estritamente observados. 
Na ausência de um intervalo de reentrada 
definido pelo fabricante ou, caso o fabricante 
não se refira explicitamente às condições das 
estufas, aplicam-se os seguintes intervalos de 
reentrada com base nas categorias de 
toxicidade aguda da Organização Mundial de 
Saúde (OMS):

• Pesticidas altamente perigosos (OMS Ib): 24 
horas;

• Pesticidas muito perigosos (OMS II): 12 
horas, e

• Pesticidas perigosos (OMS III): 6 horas.

• Pesticidas pouco perigosos (OMS U): 4 
horas.

3.6.0.66 C3.6.23 0O tempo de 
reentrada 
não é 
estabelecid
o e 
seguidos 
conforme 
este CC

Os tempos 
de 
reentrada 
são 
escritos em 
placas fora 
das estufas 
mas não 
são 
seguidos 
OU tempos 
de 
reentrada 
não 
seguem os 
definidos 
pelo 
fabricante 
ou as 
categorias 
da OMS.

O tempo de 
reentrada 
está de 
acordo com 
o CC e a 
empresa 
tem 
políticas e 
regras 
claras 
documenta
das que 
estabelece
m isso.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Para todos os casos, os intervalos totais de 
reentrada são observados e a folhagem está 
completamente seca antes da reentrada.

3.6.0.67 C3.6.23 0Não Sim Há 
instruções 
claras para 
lidar com 
isso e elas 
são 
claramente 
comunicad
os aos 
trabalhador
es.

Trabalhador
es sabem 
que têm o 
direito de 
se recusar 
a entrar em 
uma estufa 
se a 
folhagem 
ainda 
estiver 
molhada 
após a 
pulverizaçã
o e agirá 
sobre os 
seus 
direitos.

Multi-Plantação
, Plantação

O cálculo para o intervalo de reentrada 
inicia-se a partir do término da pulverização.

3.6.0.68 C3.6.23 0Não Sim Sinais 
estão 
claramente 
marcados 
para 
mostrar os 
tempos de 
início e de 
fim da 
pulverizaçã
o e do 
tempo de 
reentrada 
calculado.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Durante os intervalos de reentrada, o acesso 
as áreas pulverizadas é negado e é marcado 
por sinais.

3.6.0.69 M3.6.23 0Não há 
esforços da 
empresa 
para 
restringir a 
entrada na 
área 
pulverizada 
durante a 
fase  
reentrada.

Não há 
sinais 
adequados 
de 
marcação 
das áreas 
pulverizada
s

As áreas 
pulverizada
s são 
marcadas e 
os 
trabalhador
es tem o 
acesso 
claramente 
negado, por 
exemplo 
portas 
estão 
trancadas/b
arreiras 
estão 
estabelecid
as

Trabalhador
es foram 
treinados 
sobre os 
tempos de 
reentrada e 
entendem a 
importância 
de ficar fora 
das áreas 
pulverizada
s. Os sinais 
são 
escritos em 
uma 
linguagem 
que seja 
compreendi
da e são 
fáceis de 
entender. 
Barreiras 
são óbvias 
e restritivas 
de modo 
que 
ninguém 
possa 
percorrer a 
área por 
engano, por 
exemplo 
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

cadeados 
nas 
portas/fitas 
vermelhas/
bandeiras, 
etc.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Flores) Durante as pausas para reentrada, 
todas as estufas pulverizadas são trancadas.

3.6.0.70 CFlowers 3.3.9 0Não há 
esforços da 
empresa 
para 
restringir a 
entrada na 
área 
pulverizada 
durante a 
fase  
reentrada.

Bloqueios/b
arreiras 
estão 
disponíveis, 
mas não 
são 
utilizados 
na prática.

As áreas 
pulverizada
s são 
marcadas e 
os 
trabalhador
es tem o 
acesso 
claramente 
negado, por 
exemplo 
portas 
estão 
trancadas/b
arreiras 
estão 
estabelecid
as

Trabalhador
es foram 
treinados 
sobre os 
tempos de 
reentrada e 
entendem a 
importância 
de ficar fora 
das áreas 
pulverizada
s. Os sinais 
são 
escritos em 
uma 
linguagem 
que seja 
compreendi
da e são 
fáceis de 
entender. 
Barreiras 
são óbvias 
e restritivas 
de modo 
que 
ninguém 
possa 
percorrer a 
área por 
engano, por 
exemplo 
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

cadeados 
nas 
portas/fitas 
vermelhas/
bandeiras, 
etc.

Multi-Plantação
, Plantação

(Flores) Nenhuma colheita ou a qualquer outro 
trabalho ocorre se a folhagem ainda estiver 
molhada.

3.6.0.71 CFlowers 3.3.9 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Não aplicável a pequenas empresas para 
tarefas não relacionadas com a manipulação 
de produtos químicos perigosos) A empresa 
fornece ferramentas e roupas de trabalho 
adequadas para todos os trabalhadores de 
acordo com suas tarefas e regularmente os 
substituem de forma gratuita.

3.6.0.72 C3.6.24 0Ferramenta
s e roupas 
de trabalho 
(EPI) não 
são 
fornecidos.

Ferramenta
s e EPI não 
são 
adequados 
para a 
tarefa OU 
eles não 
são 
substituído
s 
regularment
e OU 
trabalhador
es são 
cobrados 
pelas 
ferramentas
/EPIs.

Ferramenta
s 
apropriadas 
e roupas de 
trabalho 
(EPI) 
adequadas 
para todos 
os 
trabalhador
es e 
ajustados 
às suas 
tarefas são 
fornecidos 
e 
substituído
s regular e 
gratuitamen
te.

A empresa 
tem uma 
lista para 
definir as 
ferramentas
/EPIs 
exigidas 
para cada 
categoria 
de trabalho 
e quando 
precisam 
ser 
substituído
s. Os 
procedimen
tos são 
seguidos e 
os EPIs são 
substituído
s antes de 
estarem 
desgastado
s.

Há um 
estoque 
corrente de 
ferramentas
/EPIs para 
os novos 
trabalhador
es/temporár
ios e 
substituiçõe
s de 
emergência
.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Flores) Todos os trabalhadores que lidam 
com pesticidas ou realizam trabalhos 
perigosos recebem dois conjuntos de 
EPIs/uniformes.

3.6.0.73 CFlowers 3.3.8 0Não Sim CATEGORI
A 3 E é 
dada 
atenção 
especial 
para 
pessoas 
com 
deficiência 
e mulheres 
grávidas 
em relação 
às 
ferramentas 
e 
roupas/calç
ados de 
trabalho.

Rank 4 e A 
fazenda tem 
um 
processo 
para 
garantir que 
o EPI sirva 
e esteja 
sempre 
limpo ao 
iniciar o 
trabalho
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Saúde ocupacional gratuita está disponível 
para todos os trabalhadores

3.6.0.74 D3.6.25 3Sem 
cuidados 
de saúde 
fornecidos.

A 
assistência 
prestada 
não é 
gratuita OU 
apenas 
uma parte 
da força de 
trabalho é 
coberta.

Saúde 
ocupacional 
gratuita 
está 
disponível 
para todos 
os 
trabalhador
es.

RANK 3 E 
isso se 
estende à 
hospitalizaç
ão e 
cuidados 
de saúde 
secundário.

RANK 4 e 
medidas 
profiláticas 
de 
cuidados 
com a 
saúde, 
instalações 
para 
exercícios 
são 
fornecidos 
para o bem 
da saúde 
dos 
trabalhador
es.

Multi-Plantação
, Plantação

(Não aplicável a pequenas empresas salvo se 
exigido pela legislação nacional) É nomeado 
um médico responsável pela saúde e 
proteção da força de trabalho.

3.6.0.75 C3.6.26 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Não aplicável a pequenas empresas salvo se 
exigido pela legislação nacional) O oficial 
médico é qualificado para o trabalho, por 
exemplo, um profissional de saúde treinado, 
enfermeiro ou médico. Ele é responsável por 
sugerir, planejar e monitorar as medidas para 
melhorar a assistência médica e a proteção 
da saúde dentro da empresa.

3.6.0.76 C3.6.26 0O oficial 
médico não 
é um 
profissional 
médico 
qualificado.

O oficial 
médico não 
tem uma 
descrição 
do trabalho 
adequada 
em acordo 
com o CC 
OU o oficial 
médico não 
segue 
todas as 
suas 
responsabil
idades.

Sim RANK 3 E o 
oficial 
médico é 
claramente 
organizado 
e proativo 
na melhoria 
da 
assistência 
médica 
dentro da 
empresa.

Multi-Plantação
, Plantação

(Não aplicável a pequenas empresas salvo se 
exigido pela legislação nacional) Uma 
documentação completa e continuamente 
atualizada sobre as doenças e acidentes é 
mantida pelo médico assistente. Somente 
dados médicos anônimos devem ser 
comunicados ao empregador para serem 
utilizados na gestão de saúde e segurança.

3.6.0.77 C3.6.27 0Nenhuns 
registros 
médicos 
são 
mantidos 
pelo 
médico 
assistente.

Há 
registros 
médicos 
mas o 
médico 
assistente 
não garante 
a 
anonimidad
e dos 
dados 
médicos.

Registros 
médicos 
são 
mantidos 
atuais e os 
relatórios 
para a 
gerȇncia 
são 
anónimos.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Não aplicável a pequenas empresas salvo se 
exigido pela legislação nacional) Ações são 
propostas para reduzi-los sempre que 
possível.

3.6.0.78 C3.6.27 0Não Sim O oficial 
médico 
incorpora 
suas ações 
em um 
plano que é 
monitorado 
pelo comitê 
de S&S em 
suas 
reuniões.

Multi-Plantação
, Plantação

(Não aplicável a pequenas empresas salvo se 
exigido pela legislação nacional) A empresa 
oferece exames médicos regulares e 
check-ups médicos a todos os trabalhadores 
de forma voluntária, pelo menos a cada três 
anos.

3.6.0.79 C3.6.28 1Não Exames 
médicos 
não são 
voluntários 
OU não são 
realizadas 
pelo menos 
a cada três 
anos.

Sim RANK 3 E a 
frequência 
é mais do 
que uma 
vez num 
período de 
três anos.

RANK 3 E a 
frequência 
é de uma 
vez ao ano 
e cobre 
também a 
família.

Multi-Plantação
, Plantação

(Não aplicável a pequenas empresas salvo se 
exigido pela legislação nacional) 
Os resultados dos exames médicos são 
comunicados ao trabalhador de forma 
confidencial e facilmente compreensível.

3.6.0.80 C3.6.28 1Não Nenhum 
resultado é 
comunicad
os 
confidencial
mente, OU 
de uma 
forma 
compreensí
vel.

Sim

Página190 de 267

www.flocert.net



NSF Checklist HL 7.22 PT-PT 06 Jul 2021

Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Não aplicável a pequenas empresas salvo se 
exigido pela legislação nacional) Registros de 
saúde individuais estão estabelecidos para 
todos os trabalhadores no início do emprego.

3.6.0.81 C3.6.28 1Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Não aplicável a pequenas empresas salvo se 
exigido pela legislação nacional) Todos os 
registros de saúde dos trabalhadores 
mantidos na empresa são guardados de 
forma confidencial e a administração não tem 
acesso a eles.

3.6.0.82 C3.6.28 1Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Não aplicável a pequenas empresas salvo se 
exigido pela legislação nacional) A empresa 
fornece aos trabalhadores assistência médica 
e aconselhamento gratuito e regular, oferecido 
no local de trabalho em horários fixos durante 
o expediente.

3.6.0.83 D3.6.29 3Não é 
fornecida 
assistência 
médica.

A 
assistência 
médica não 
é gratuita 
E/OU o 
atendiment
o médico 
não está 
disponível 
no local de 
trabalho ou 
nas horas 
de trabalho 
ou não há 
horários 
fixos.

Sim RANK 3 E a 
família do 
trabalhador 
também é 
coberta 
pelos 
check-ups 
de saúde.

RANK 4 E a 
instalação 
médica é 
oferecida 
todas as 
horas para 
trabalhador
es que 
vivem 
dentro da 
estrutura.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Não aplicável a pequenas empresas salvo se 
exigido pela legislação nacional) Um 
dispensário está estabelecido no local, onde 
legalmente permitido, com equipamento 
adequado e um estoque de medicamentos 
básicos para o tratamento das doenças mais 
comuns e intoxicação aguda, com 
profissionais de saúde (por exemplo, médico, 
enfermeiro, agente de saúde) presentes de 
acordo com um calendário exibido no 
dispensário.

3.6.0.84 D3.6.29 3Não há 
dispensário

O 
dispensário 
é mal 
abastecido 
com 
medicamen
tos 
necessário
s ou a 
instalação é 
obviamente 
insuficiente 
para os 
problemas 
médicos 
comuns 
com os 
trabalhador
es OU não 
há pessoal 
médico 
qualificado 
OU a 
assistência 
médica não 
é gratuita 
OU regular 
OU não há 
um 
calendário 
no 
dispensário

Sim RANK 3 E o 
dispensário 
é capaz de 
lidar com 
mais do 
que apenas 
as doenças 
comuns, 
tem 
instalações 
para testes 
de doenças 
comuns e é 
limpo, 
higiênico e 
bem 
organizado.

RANK 4 E o 
dispensário 
tem 
instalações 
para 
pacientes 
internados 
e um 
médico ou 
pessoal 
médico em 
tempo 
integral.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

.

Multi-Plantação
, Plantação

(Não aplicável a pequenas empresas salvo se 
exigido pela legislação nacional) Se não 
houver um médico de serviço regular no 
dispensário, a empresa assina um contrato 
com um médico que é pago pela empresa a 
quem os pacientes são encaminhados e que 
realiza check-ups médicos, aconselha e 
supervisiona o enfermeiro da empresa ou 
profissional de saúde.

3.6.0.85 D3.6.29 3Não Trabalhador
es pagam 
por 
encaminha
mentos ao 
médico OU 
não há 
nenhum 
contrato 
assinado.

Sim O médico 
está ativo 
na 
prestação 
de consulta 
e 
supervisão 
do 
enfermeiro 
da empresa 
ou 
profissional 
de saúde e 
faz isso em 
visitas à 
empresa.

O médico 
atende o 
dispensário 
de acordo 
com um 
calendário 
exibido E 
sua 
instalação é 
de fácil 
alcance 
para o 
acesso dos 
trabalhador
es.

Multi-Plantação
, Plantação

A política é preparada e implementada para 
prevenir e lidar com doenças contagiosas 
maiores, incluindo uma estrutura de relatórios 
para a incidência de epidemias e que 
considera o contexto local (por exemplo, em 
relação ao HIV/AIDS).

3.6.0.86 D3.6.30 6Nenhuma 
política em 
acordo com 
este CC 
está em 
vigor

A política 
não cobre 
todas as 
principais 
doenças 
contagiosa
s 
prevalentes 
na região 
OU não 
está 
implementa
da

Sim RANK 3 e 
existe um 
sistema de 
monitorame
nto da 
eficácia da 
política.

RANK 4 e 
faz parte de 
um 
programa 
regional ou 
nacional 
que 
abrange as 
doenças 
contagiosa
s.

Desenvolvimento Ambiental4
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Gestão Ambiental4.1

Multi-Plantação
, Plantação

Uma pessoa dentro da empresa é 
responsável por liderar os passos 
operacionais requeridos para cumprir com os 
requisitos na seção 4 Desenvolvimento 
Ambiental.

4.1.0.01 C4.1.1 0Não A 
nomeação 
não é 
formalizada.

Sim RANK 3 E 
tem as 
qualificaçõe
s

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa definiu um procedimento para 
sensibilizar seus trabalhadores em relação à 
seção 4 Desenvolvimento Ambiental

4.1.0.03 C4.1.2 0Não O 
procedimen
to foi 
definido, 
mas não 
implementa
do

There is a 
documente
d procedure 
and 
schedule 
for raising 
awareness 
and this is 
implemente
d and 
records are 
available.

Manejo de Pragas4.2

Controle integrado de pragas (Os requisitos 
no capítulo a seguir também se aplicam às 
próprias entidades adicionais.)

4.2.1

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa tem acesso a orientação de um 
especialista em estratégia de controle 
integrado de pragas (CIP).

4.2.1.01 C4.2.1 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa recebeu orientação de um 
especialista em estratégia de controle 
integrado de pragas (CIP).

4.2.1.02 C4.2.1 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Não se aplica aos cultivos que são 
organicamente certificados) Pelo menos um 
controle alternativo, além da aplicação de 
pesticidas, tem sido implementada.

4.2.1.03 C4.2.2 0Não Sim Mais do que 
uma 
alternativa 
de controle 
foi 
implementa
da.

RANK 4 E a 
empresa 
pode 
mostrar que 
ajudou a 
reduzir a 
quantidade 
de produtos 
químicos 
utilizados.

Multi-Plantação
, Plantação

(Não se aplica aos cultivos que são 
organicamente certificados)Pelo menos uma 
medida preventiva, além da aplicação de 
pesticidas, tem sido implementado.

4.2.1.04 C4.2.2 0Não Sim Mais do que 
uma 
medida 
preventiva 
foi 
implementa
da.

RANK 4 E a 
empresa 
pode 
mostrar que 
ajudou a 
reduzir a 
quantidade 
de produtos 
químicos 
utilizados.

Multi-Plantação
, Plantação

(Não se aplica aos cultivos que são 
organicamente certificados) A empresa 
monitora principais pragas e doenças do 
cultivo Fairtrade.

4.2.1.05 C4.2.3 0Não Sim Procedimen
tos 
detalhados 
estão 
estabelecid
os e são 
seguidos.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Não se aplica aos cultivos que são 
organicamente certificados) A empresa 
estabeleceu um nível de dano além do qual a 
necessidade de usar pesticidas químicos é 
justificada.

4.2.1.06 C4.2.3 0Não Sim Procedimen
tos 
detalhados 
estão 
estabelecid
os e são 
seguidos.

Multi-Plantação
, Plantação

(Não se aplica aos cultivos que são 
organicamente certificados) A empresa evita o 
desenvolvimento de resistência a pesticidas 
por meio de medidas apropriadas.

4.2.1.07 C4.2.3 0Não Sim Procedimen
tos 
detalhados 
estão 
estabelecid
os e são 
seguidos.

Uso adequado e manejo de pesticidas e 
produtos químicos perigosos (Os requisitos 
no capítulo a seguir também se aplicam às 
próprias entidades adicionais.)

4.2.2

Multi-Plantação
, Plantação

Todos os trabalhadores que manuseiam 
pesticidas e outros produtos químicos 
perigosos são treinados em riscos 
relacionados ao manuseio destes materiais.

4.2.2.01 M4.2.4 0A 
organização 
não realizou 
treinamento
s.

Nem todos 
os 
trabalhador
es que 
manuseiam 
pesticidas 
foram 
treinados 
OU o 
conteúdo/q
ualidade da 
formação 
foi 
insuficiente.

Todos os 
trabalhador
es que 
manuseiam 
pesticidas 
foram 
treinados E 
o conteúdo 
do 
treinamento 
foi 
suficiente.

RANK 3 E 
materiais 
de 
treinamento 
são claros 
e corretos.

RANK 4 E 
as medidas 
são de fato 
implementa
das.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Todos os trabalhadores que manuseiam 
pesticidas e outros produtos químicos 
perigosos utilizam equipamento de proteção 
individual (EPI).

4.2.2.02 C4.2.4 0Não há 
medidas 
implementa
das e os 
trabalhador
es 
trabalham 
sem 
proteção 
como 
prática 
comum.

Medidas 
básicas 
foram 
implementa
das MAS 
trabalhador
es 
entrevistado
s 
reconhecer
am que não 
são usados 
em todos 
os 
momentos 
OU 
trabalhador
es são 
cobrados 
pelo EPI ou 
penalizados 
por 
desgaste 
normal.

Medidas 
foram 
implementa
das e os 
trabalhador
es têm 
acesso a 
EPI E os 
trabalhador
es estão 
equipados 
com EPI  
básico 
gratuitamen
te 
(empregad
or pode 
penalizar 
por 
perda/dano 
por uso 
indevido).

RANK 3 E 
trabalhador
es 
entrevistado
s declaram 
que são 
usados em 
todos os 
momentos.

RANK 4 E 
EPI é 
adaptado 
às 
condições 
climáticas 
locais, tanto 
quanto 
possível, a 
fim de 
aumentar a 
usabilidade
.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Todas os trabalhadores que não manipulam 
pesticidas ou outros químicos perigosos 
diretamente estão cientes dos riscos 
associados a estes materiais.

4.2.2.03 C4.2.5 0A empresa 
não realizou 
qualquer 
ação de 
informação.

Menos de 
50% dos 
trabalhador
es foram 
informados 
OU o 
conteúdo/q
ualidade da 
informação 
foi 
insuficiente.

Pelo menos 
50% dos 
trabalhador
es foram 
informados 
E o 
conteúdo 
da 
informação 
foi 
suficiente.

Pelo menos 
80% dos 
trabalhador
es foram 
informados 
E o 
conteúdo 
da 
informação 
foi 
suficiente E 
há 
materiais 
informativos
.

RANK 4 E 
há um 
plano/recicl
agem de 
formação/s
ensibilizaçã
o em curso, 
ou 
pesticidas 
ou produtos 
químicos 
perigosos 
não são 
usados.

Multi-Plantação
, Plantação

Qualquer aplicação de pesticidas ou outros 
químicos perigosos não deve ser feita dentro 
de 10 metros de atividades humana em curso 
(alojamentos, refeitórios, escritórios, 
armazéns ou similares com pessoas 
presentes). Uma zona tampão de pelo menos 
10 metros deve ser mantida a menos que haja 
uma barreira que reduza efetivamente a ação 
dos pesticidas. Alternativamente, intervalos de 
reentrada apropriados podem ser aplicadas 
assim as pessoas não serão afetadas pelos 
pesticidas.

4.2.2.04 C4.2.6 0Não há 
áreas de 
segurança 
e pesticidas 
alcançam 
locais com 
atividade 
humana em 
curso.

Não há 
áreas de 
segurança 
MAS a 
empresa 
garantiu 
que os 
pesticidas 
não 
atingem 
locais de 
atividade 
humana em 
curso.

Faixas de 
proteção 
são 
respeitadas
.

Faixas de 
proteção 
são 
respeitadas 
E a 
empresa 
realizou 
atividades 
de 
conscientiz
ação.

RANK 4 E 
há um 
Sistema de 
Gestão 
Interna 
(orgânico) 
em vigor 
que 
funciona 
bem.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Há um mapa geral da fazenda com zonas de 
segurança marcadas e que abrange todas as 
áreas onde há um risco de deriva para áreas 
sensíveis, por exemplo corpos d'água, habitat 
humano, áreas protegidas, etc.

4.2.2.05 CFLOCERT 
requirement

0Não Existem 
claras 
áreas, 
conforme o 
4.2.2.04, 
onde faltam 
zonas de 
segurança.

Sim

Multi-Plantação
, Plantação

Todas aplicações aéreas de pesticidas ou 
outros produtos químicos perigosos não 
acontecem em áreas de atividade humana em 
curso ou diretamente sobre as fontes de água.

4.2.2.06 C4.2.7 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Flores) A empresa protege o meio ambiente e 
os habitantes de zonas residenciais dentro e 
ao redor da fazenda contra os efeitos nocivos, 
tais como a ação de pesticidas ou a exposição 
a outras substâncias nocivas com medidas 
adequadas como distância de segurança das 
áreas residenciais e casas para as estufas ou 
áreas de aplicação de pesticidas ou medidas 
alternativas adequadas como uma barreira de 
segurança física.

4.2.2.07 CFlowers 4.1.2 0Não há 
áreas de 
segurança 
e pesticidas 
alcançam 
locais com 
atividade 
humana em 
curso.

Não há 
barreiras 
físicas de 
segurança 
MAS a 
empresa 
garantiu 
que os 
pesticidas 
não 
atingem 
locais de 
atividade 
humana em 
curso.

Faixas de 
proteção 
estão 
estabelecid
as e são 
respeitadas
.

Faixas de 
proteção 
são 
respeitadas 
E a 
empresa 
realizou 
atividades 
de 
conscientiz
ação.

RANK 4 E 
há um 
Sistema de 
Gestão 
Interna 
(orgânico) 
em vigor 
que 
funciona 
bem.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Flores) O uso de pesticidas pós-colheita 
segue as instruções de segurança do 
fabricante e as seguintes condições:

* O pesticida é registrado para uso 
pós-colheita de flores.

* Trabalhadores que realizam a aplicação 
foram treinados no uso e manipulação 
seguros de pesticidas e utilizam equipamento 
de proteção individual eficaz. A aplicação é 
feita de forma a evitar a exposição dos 
trabalhadores nas proximidades (por exemplo, 
nas proximidades da área pós-colheita). Isso 
pode ser feito pelo uso de área separada para 
tratamento pós-colheita ou barreiras físicas 
eficazes.

* Registros de aplicação são mantidos 
incluindo informações de, pelo menos, data e 
hora, nome do requerente, a quantidade de 
ingrediente(s) ativo(s) utilizado(s), praga ou 
doença a ser controlada e local.

4.2.2.08 CFlowers 4.1.1 0Nenhuma 
documenta
ção ou 
procedimen
to está em 
vigor para a 
utilização 
de material 
pós-colheit
a.

Pelo menos 
uma das 
condições 
mencionad
as nesta 
CC não 
está 
presente.

Existe um 
procedimen
to para 
assegurar 
que as 
instruções 
de 
segurança 
e as outras 
especificaç
ões desse 
CC são 
seguidas. O 
procedimen
to é 
implementa
do e toda 
documenta
ção 
necessária 
está 
disponível.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Flores) O uso de tratamentos pós-colheita 
para prolongar a vida em vaso deve seguir as 
instruções de segurança do fabricante e as 
seguintes condições:

- Caso o produtor prepare sua própria solução 
de substâncias químicas pós-colheita, deve 
haver o conhecimento dos perigos que ele 
representa para a saúde. Medidas devem 
estar em vigor para evitar a exposição dos 
trabalhadores a solução utilizada.

- Resíduos de tiossulfato de prata devem ser 
manuseados e eliminados de uma forma que 
não poluam o solo ou água.

4.2.2.09 CFlowers 4.1.1 0Nenhuma 
documenta
ção ou 
procedimen
to está em 
vigor para a 
utilização 
de material 
pós-colheit
a.

Pelo menos 
uma das 
condições 
mencionad
as neste 
CC não 
está 
presente.

Existe um 
procedimen
to científico 
ou 
recomenda
ção para o 
uso de 
materiais 
pós-colheit
a e há 
registros 
sobre o uso 
de acordo 
com este 
CC.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa mantém o armazenamento de 
pesticidas e outros produtos químicos 
perigosos de forma a minimizar os riscos. A 
área de armazenamento 
• está trancada e acessível apenas a pessoal 
treinado e autorizado; 
• é ventilada a fim de evitar uma concentração 
de vapores tóxicos; 
• dispõe de equipamentos, tais como 
materiais absorventes, para lidar com 
acidentes e derramamentos; 
• está devidamente iluminada para permitir 
que a pessoa responsável leia os rótulos dos 
produtos corretamente; 
• é feita de material à prova de fogo; 
• é afastada de alimentos, equipamentos de 
proteção individual ou quaisquer outros 
equipamentos ou máquinas; 
• tem recipientes que são claramente 
identificados indicando conteúdos, avisos e 
utilizações previstas, de preferência, na 
embalagem original, sempre que possível; 
• contem informações sobre o tratamento 
adequado dos pesticidas (fichas de 
segurança).

4.2.2.10 C4.2.8 0Não há 
área de 
armazenam
ento 
designada 
para 
produtos 
químicos e 
equipament
os 
perigosos.

As áreas de 
armazenam
ento não 
cumprem, 
pelo 
menos, um 
dos 
requisitos.

As áreas de 
armazenam
ento 
preenchem 
todos os 
requisitos.

RANK 3 E 
para reduzir 
ainda mais 
os riscos, 
há menores 
quantidade
s 
estocadas, 
dependend
o da 
necessidad
e, estação, 
e distância 
dos 
fornecedore
s. Materiais 
obsoletos 
são 
armazenad
os 
separadam
ente na 
área de 
armazenam
ento até 
que 
possam ser 
eliminados 
com 
segurança.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa está equipada para lidar 
efetivamente com acidentes e vazamentos e 
possível acidentes (por exemplo, com material 
absorvente) em áreas onde pesticidas ou 
outros químicos perigosos são preparados ou 
misturados para uso.

4.2.2.11 C4.2.9 0Despensas 
controladas 
pela 
empresa 
não 
minimizam 
os riscos 
conforme 
os critérios 
e, devido a 
sua 
localização, 
representa
m um alto 
risco de 
acidentes.

Despensas 
controladas 
pela 
empresa 
não 
cumprem 
todos os 
requisitos 
descritos 
nos 
critérios, a 
fim de 
minimizar 
riscos.

Despensas 
controladas 
pela 
empresa 
são, ao 
menos, 
trancadas e 
acessíveis 
apenas ao 
pessoal 
treinado e 
autorizado, 
ventiladas, 
com 
materiais 
rotulados e 
não contêm 
alimentos.

Despensas 
controladas 
pela 
empresa 
minimizam 
os riscos 
de acordo 
com todas 
as 
especificaç
ões deste 
requisito E 
os 
estoques 
são os 
mínimos 
possíveis.

RANK 4 E 
há medidas 
adicionais 
para 
minimizar 
os riscos 
tais como 
detalhes de 
contato 
para 
emergência
s, extintores 
de incêndio, 
piso 
impermeáv
el, 
calçamento 
de concreto, 
piso 
inclinado, 
etc.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Em casos de vazamentos, infiltração no solo 
ou na água de abastecimento são evitados.

4.2.2.12 C4.2.9 0A infiltração 
no solo ou 
no 
forneciment
o de água 
não é 
evitada.

Existem 
procedimen
tos para 
evitar a 
infiltração, 
mas eles 
não são 
eficazes 
e/ou não 
são 
seguidos.

Existem 
procedimen
tos eficazes 
para evitar a 
infiltração, E 
eles são 
seguidos.

RANK 3 E 
Rios, 
corpos 
d'água, 
casas e 
outras 
áreas 
sensíveis 
são 
identificado
s em 
mapas, 
comunicad
os com 
antecedênci
a aos 
pilotos e 
são sempre 
evitados.

RANK 4 E a 
empresa 
adverte a 
população 
local sobre 
os horários 
de 
pulverizaçã
o, ou 
pesticidas 
ou produtos 
químicos 
perigosos 
não são 
usados.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa planeja a pulverização de tal forma 
que nenhuma ou quase nenhum resto de 
solução de pulverização é deixado de sobra.

4.2.2.13 C4.2.9 0Trabalhador
es não 
seguem 
esta prática 
e 
quantidade
s 
consideráve
is   de 
solução de 
pulverizaçã
o são 
deixados.

Trabalhador
es não 
seguem 
esta prática 
e 
quantidade
s 
consideráve
is   de 
solução de 
pulverizaçã
o são 
deixados, 
MAS a 
empresa 
realizou 
atividades 
de 
conscientiz
ação.

Não há 
uma 
quantidade 
consideráve
l de solução 
de 
pulverizaçã
o deixada (e 
armazenad
a em 
equipament
os de 
pulverizaçã
o, etc. ou 
eliminada).

Não há 
uma 
quantidade 
consideráve
l de calda 
deixada (e 
armazenad
a em 
equipament
os de 
pulverizaçã
o, etc. ou 
eliminada) 
E a 
empresa 
realizou 
atividades 
de 
conscientiz
ação.

A empresa 
é um bom 
exemplo do 
Sistema de 
Gestão 
Interna, ou 
pesticidas 
ou produtos 
químicos 
perigosos 
não são 
usados.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa não reutiliza recipientes de 
pesticidas para armazenamento de água ou 
alimentos.

4.2.2.14 C4.2.10 0Reutilizar 
embalagen
s de 
agrotóxicos 
para o 
alimento/pr
oduto é 
uma prática 
comum.

Não há 
evidência 
de 
trabalhador
es 
reutilizando 
embalagen
s de 
agrotóxicos 
para o 
alimento/pr
oduto, mas 
trabalhador
es 
entrevistado
s não 
sabem os 
perigos.

Não há 
indicações 
de 
trabalhador
es 
reutilizando 
embalagen
s de 
agrotóxicos 
E os 
trabalhador
es 
entrevistado
s 
conhecem 
os perigos.

RANK 3 E a 
empresa 
realizou 
atividades 
de 
conscientiz
ação.

RANK 4 E 
se utiliza 
uma 
empresa de 
eliminação 
de fora do 
local e 
legalmente 
registrada  
para o 
descarte 
dos 
recipientes.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Os recipientes de pesticidas vazios são 
triplamente lavados e a água da lavagem 
utilizada na mistura de pesticidas a ser 
aplicada no cultivo ou em superfícies 
alternativas onde is riscos para pessoas são 
mínimos

4.2.2.15 C4.2.10 0Trabalhador
es não 
seguem 
essas 
práticas, 
equipament
o sujo ou 
recipientes 
vazios 
sujos/não-p
erfurados 
podem ser 
encontrado
s.

RANK 1, 
mas a 
empresa 
realizou 
atividades 
de 
conscientiz
ação.

O 
armazenam
ento de 
recipientes 
lavados e 
perfurados 
é bem 
acomodado
, coberto e 
fechado E 
os registros 
de 
eliminação 
são claros 
e 
rastreáveis.

RANK 3 E a 
empresa 
realizou 
atividades 
de 
conscientiz
ação.

A empresa 
é um bom 
exemplo do 
Sistema de 
Gestão 
Interna, ou 
pesticidas 
ou produtos 
químicos 
perigosos 
não são 
usados.

Multi-Plantação
, Plantação

Após a tríplice lavagem, os recipientes vazios 
devem ser perfurados e armazenados, 
enquanto aguardam eliminação.

4.2.2.16 C4.2.10 0Não O 
armazenam
ento de 
recipientes 
lavados e 
perfurados 
é bem 
acomodado
, coberto e 
fechado E 
os registros 
de 
eliminação 
são claros 
e 
rastreáveis.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Todos os equipamentos que têm contato com 
pesticidas devem ser limpos e armazenados 
de forma que os riscos sejam minimizados.

4.2.2.17 C4.2.10 0Trabalhador
es não 
seguem 
essas 
práticas, 
equipament
o sujo ou 
recipientes 
vazios 
sujos/não-p
erfurados 
podem ser 
encontrado
s.

RANK 1, 
mas a 
empresa 
realizou 
atividades 
de 
conscientiz
ação.

Nenhum 
equipament
o sujo ou 
recipientes 
vazios 
sujos/não-p
erfurados 
são 
encontrado
s.

RANK 3 E a 
empresa 
realizou 
atividades 
de 
conscientiz
ação.

A empresa 
é um bom 
exemplo do 
Sistema de 
Gestão 
Interna, ou 
pesticidas 
ou produtos 
químicos 
perigosos 
não são 
usados.

Escolha de pesticidas utilizados (Os 
requisitos no capítulo a seguir também se 
aplicam às próprias entidades adicionais.)

4.2.3
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Materiais da Lista de Materiais Perigosos 
(LMP) do Fairtrade Internacional Parte 1 (Lista 
Vermelha) não são utilizados pela empresa 
nos cultivos Fairtrade.

4.2.3.01 M4.2.11 0A empresa 
ativamente 
promove o 
uso de 
materiais 
proibidos 
OU o uso 
foi 
encontrado 
em > 5% 
das 
lavouras 
amostradas
.

O uso foi 
encontrado 
em < 5% 
das 
lavouras 
amostradas
, MAS a 
empresa 
não 
desenvolve
u um 
procedimen
to para 
garantir que 
os 
trabalhador
es não 
usam, nas 
culturas 
Fairtrade, 
qualquer 
material 
que 
aparece na 
Lista de 
Materiais 
Proibidos 
do Fairtrade 
Internacion
al.

O uso foi 
encontrado 
em < 5% 
das 
lavouras 
amostradas 
E a 
empresa 
desenvolve
u um 
procedimen
to para 
garantir que 
os 
trabalhador
es não 
usam, nas 
lavouras 
Fairtrade, 
qualquer 
material 
que 
aparece na 
Lista de 
Materiais 
Proibidos 
do Fairtrade 
Internacion
al.

Sem uso 
detectado 
em 
auditoria E 
a empresa 
desenvolve
u um 
procedimen
to para 
garantir que 
os 
trabalhador
es não 
usam nas 
culturas de 
Fairtrade 
qualquer 
material 
que 
aparece na 
Lista de 
Materiais 
Proibidos 
do Fairtrade 
Internacion
al.

Sem uso 
detectado 
em 
auditoria e 
há um 
Sistema de 
Gestão 
Interna 
(orgânico) 
que 
funciona 
bem.

Multi-Plantação
, Plantação

Apenas pesticidas registrados para uso no 
país são usados nos cultivos Fairtrade.

4.2.3.02 C4.2.11 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Pesticidas proibidos na Lista de Materiais 
Perigosos Parte 1 (Lista Vermelha) são 
claramente marcados com  “Não uso em 
cultivos Fairtrade”.

4.2.3.03 C4.2.11 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

Existe um procedimento documentado para 
assegurar que os materiais da Lista de 
Materiais Perigosos do Fairtrade Internacional 
Parte 1 (Lista Vermelha) não são usados no 
cultivo Fairtrade.

4.2.3.06 C4.2.13 0A empresa 
não 
considera 
qualquer 
medida.

A empresa 
tem ideias 
de como 
melhorar 
mas que 
não foram 
implementa
das OU 
medidas 
foram 
implementa
das mas 
não há 
descrição 
por escrito.

A empresa 
implemento
u pelo 
menos uma 
medida de 
sensibilizaç
ão, ou seja, 
forneciment
o de 
informaçõe
s aos 
trabalhador
es em 
qualquer 
formato E 
descreveu 
por escrito.

A empresa 
implemento
u uma série 
de medidas 
(por 
exemplo, 
sensibilizaç
ão, 
inspeções 
internas de 
amostra, 
revisão por 
pares) e 
descreveu-
os por 
escrito.

Há um 
Sistema de 
Gestão 
Interna 
(orgânico) 
que 
funciona 
bem.

Multi-Plantação
, Plantação

As decisões de uso de herbicidas são 
baseadas na presença de ervas daninhas e 
falta de controles alternativos.

4.2.3.07 C4.2.14 0Não Sim A empresa 
tem uma 
política de 
não utilizar 
herbicidas 
para 
controle de 
plantas 
daninhas
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável se herbicidas são usados) 
Herbicidas são apenas um elemento de uma 
estratégia integrada contra as ervas daninhas 
e utilizados em aplicações focalizadas.

4.2.3.08 C4.2.14 0Não Sim A empresa 
tem uma 
política de 
não utilizar 
herbicidas 
para 
controle de 
plantas 
daninhas.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Banana) (Apenas aplicável se herbicidas são 
usados no processo de produção) Você 
implementou os seguintes elementos de uma 
abordagem de controle integrado de ervas 
daninhas:
* Ganho de conhecimento das ervas daninhas 
que afetam a produtividade da lavoura e as 
condições que favorecem e dificultam o 
desenvolvimento das ervas daninhas.
* Ganho de conhecimento da partes da área 
onde a cultura é afetada pelas ervas daninhas.
* Prevenção da propagação das ervas 
daninhas por meios não químicos (trabalho, 
meios mecânicos ou térmicos) 
* Utilização de técnicas de controle alternativo, 
coberturas ou plantas de cobertura, a fim de 
controlar e reduzir as ervas daninhas.
* A aplicação de herbicidas deve ser focada 
em áreas onde as ervas daninhas estão 
presentes e afetam a cultura.
* A não utilização de herbicidas em canais, em 
zonas-tampão protegendo rios ou bacias 
hidrográficas, em áreas de alto valor de 
conservação1 ou em zonas-tampão 
destinadas a proteger a saúde das pessoas.

4.2.3.09 CFresh fruit 4.1 0Não há 
documenta
ção sobre a 
abordagem 
do manejo 
integrado 
de plantas 
daninhas e 
não há 
nenhuma 
ação sobre 
as 
condições 
mencionad
as neste 
CC.

Não há 
documenta
ção sobre a 
abordagem 
do manejo 
integrado 
de plantas 
daninhas 
OU as 
ações não 
cobrem 
todas as 
condições 
mencionad
as no CC.

Há uma 
documenta
ção sobre 
as medidas 
de controle 
integrado 
de plantas 
daninhas e 
a 
implementa
ção 
abrange 
todos os 
indicadores 
deste CC.

Rank 3 E o 
uso de 
substância
s ativas é 
rotativo
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Você compilou uma lista atualizada 
regularmente dos pesticidas usados   e indica 
quais desses materiais são Parte 1 LMP do 
Fairtrade International (Lista Vermelha), Parte 
2 (Lista Laranja) e Parte 3 (Lista Amarela). 
Adicionalmente, você mantém registro das 
aplicações dos pesticidas, que inclui, no 
mínimo: 

• Nome da pessoa que aplicou pesticidas, 

• Nome do ingrediente ativo e marca comercial 
e
• Quantidade de pesticida usado,

• Método de aplicação, 

• Lavoura na qual foi aplicado,

• Pragas ou doença combatidas, 

• Data e local.

4.2.3.11 C4.2.15 0Não há lista 
ou registros 
mantidos.

A lista ou 
registros 
não cobrem 
todas as 
áreas 
listadas.

Sim RANK 3 E A 
empresa 
usa os 
registros 
para 
analisar as 
tendências 
e 
estabelecer 
metas de 
redução e 
de 
quantidade
s máximas.

Multi-Plantação
, Plantação

Há registros do uso de pesticidas dos últimos 
12 meses ao menos.

4.2.3.12 C4.2.15 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Aplicável a partir de 01/01/2018) Você usa 
materiais na Lista Laranja em culturas 
Fairtrade somente nas seguintes condições:
a) Você cumpre com as condições específicas 
de uso descritas na Parte 2 da LMP.
b) O material é usado apenas i) como parte da 
prevenção do aumento da resistência de 
pragas aos pesticidas, ii) em rotação com 
pesticidas menos prejudiciais, iii) como parte 
do MIP que inclui medidas de controle não 
químicas.
c) Você desenvolveu e implementou um plano 
para reduzir / eliminar o uso dos materiais. O 
plano inclui informações sobre
- o tipo de material (nome técnico / ingrediente 
ativo (i.a.), formulação (% de i.a.), nome 
comercial),
- a quantidade utilizada (concentração de 
pulverização (i.a. / ha ou em % ou ppm etc.) e o 
total consumido i.a./ ha / ano),
- ações tomadas para reduzir / eliminar o 
material, incluindo detalhes de outros 
controles não químicos que fazem parte da 
estratégia MIP.

4.2.3.14 C4.2.12 0Alguma das 
condições 
não é 
respeitada.

Nem todas 
as 
condições 
de uso são 
cumpridas.

 Todas as 
condições 
de uso são 
cumpridas.

Há um SGQ 
documenta
do para 
garantir que 
as 
condições 
sejam 
atendidas e 
o plano de 
eliminação 
efetivament
e 
implementa
do.

Solo e Água4.3

Manuseio de fertilizantes4.3.1
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa assegura que a adubação com 
resíduos humano não acontece.

4.3.1.01 C4.3.1 0Não Sim RANK 3 E 
não é, de 
forma 
alguma, 
usada na 
plantação.

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa não utiliza águas residuais não 
tratadas para irrigação e processamento de 
lavouras Fairtrade.

4.3.1.02 C4.3.2 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa aplica fertilizantes (orgânicos e 
inorgânicos) em quantidades que respondem 
à necessidade de nutrientes do cultivo.

4.3.1.03 C4.3.3 1Não Sim A 
administraç
ão de 
nutrientes é 
feita a partir 
da 
recomenda
ção de um 
especialista 
baseado na 
análise de 
nutrientes.

RANK 4 E a 
análise de 
nutrientes é 
feita de 
forma 
regular, 
cuja 
frequência 
é definida 
pela 
empresa.

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa mantém o armazenamento de 
pesticidas e outros produtos químicos 
perigosos de forma a minimizar os riscos.

4.3.1.04 C4.3.4 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa armazena fertilizantes (inorgânicos 
e orgânicos) separadamente dos pesticidas, a 
menos que os rótulos permitam o 
armazenamento misto.

4.3.1.05 C4.3.4 0Não Nenhum 
produto 
químico é 
mantido de 
maneira 
que permita 
misturas,  
exceto 
aqueles 
que tem 
instruções 
no rótulo.

Existem 
salas 
separadas 
para manter 
fertilizantes 
e 
pesticidas.

Multi-Plantação
, Plantação

(Flores) Você consulta as comunidades 
circunvizinhas em relação aos riscos reais e 
percebidos de poluição da água devido à 
presença da fazenda de flores na área e, 
então, trabalha para mitigar os riscos.

4.3.1.06 DFlowers 4.3.1 3Nenhuma 
consulta foi 
realizada.

Consulta 
realizada, 
mas não 
foram 
tomadas 
medidas 
para mitigar 
os riscos.

Consulta 
realizada E 
atividades 
foram 
planejadas 
para mitigar 
os riscos 
identificado
s.

CATEGORI
A 3 E a 
implementa
ção das 
atividades é 
monitorada.

CATEGORI
A 4 E a 
eficácia das 
atividades 
implementa
das é 
medida.

Erosão do solo4.3.2
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa identificou terra em risco de erosão 
do solo ou terras já erodidas.

4.3.2.01 D4.3.5 3Existem 
problemas 
de erosão 
importantes 
e a 
empresa 
não tem 
conhecime
nto.

Existem 
problemas 
de erosão 
leves e a 
empresa 
não tem 
conhecime
nto OU 
potenciais 
(e 
prováveis) 
problemas 
não podem 
ser 
identificado
s.

 A empresa 
documenta 
(por escrito 
ou em 
mapas) 
problemas 
gerais  na 
área, 
potenciais e 
já 
existentes.

A empresa 
inspecciona  
todas as 
plantações 
e 
documenta 
por escrito 
potenciais 
problemas 
nesta área.

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa compromete-se com práticas 
destinadas a reduzir e/ou prevenir a erosão do 
solo causada pelo vento, água e/ou impacto 
humano ou animal.

4.3.2.02 D4.3.5 3Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa identificou áreas onde a cobertura 
de solo é necessária.

4.3.2.03 D4.3.6 3Nenhum 
estudo foi 
realizado 
para 
identificar 
tais áreas 
ou não há 
nenhum 
mapa.

É visível a 
partir de 
auditoria 
que 
algumas 
áreas 
inférteis 
foram 
deixadas de 
fora da área 
identificada 
no mapa.

Há um 
mapa geral 
sobre a 
área 
identificada 
que 
necessita 
de 
cobertura 
do solo e 
não há 
omissões 
explícitas.

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa definiu um cronograma de quando 
todas as áreas identificadas serão cobertas 
para evitar o solo descoberto.

4.3.2.04 D4.3.6 3Não O plano não 
é cumprido 
de acordo 
com prazos 
definidos.

Sim Há um 
plano com 
prazos 
definidos e 
ações 
foram 
tomadas 
pela 
empresa a 
este 
respeito.

Fertilidade do solo4.3.3
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa implementou práticas destinadas a 
melhorar a fertilidade do solo.

4.3.3.01 C4.3.7 1Não 
existem 
provas de 
que a 
empresa 
estabelece
u um plano 
para 
melhorar a 
fertilidade 
do solo.

Existe 
apenas um 
conjunto de 
práticas 
identificada
s, mas não 
são 
implementa
das

Práticas 
para 
melhorar a 
fertilidade 
do solo são 
implementa
das e 
incluem 
diretrizes 
internas 
para os 
requisitos 
mínimos 
que 
asseguram 
a fertilidade 
do solo e 
melhoria da 
estrutura do 
solo.

Práticas 
incluem 
medidas de 
curto e 
longo prazo 
para reduzir 
a perda da 
fertilidade 
do solo e 
melhorar a 
fertilidade 
do solo e 
isso inclui 
Planos 
Integrados 
de Gestão 
de 
Nutrientes.

RANK 4 E a 
empresa 
avaliou as 
possíveis 
causas de 
fertilidade 
reduzida ou 
má 
estrutura do 
solo em 
qualquer 
das terras 
sob o seu 
escopo 
onde os 
produtos 
Fairtrade 
são 
produzidos 
e medidas 
já estão 
estabelecid
as.

Fontes de Água Sustentáveis (Os requisitos 
no capítulo a seguir também se aplicam às 
próprias entidades adicionais.)

4.3.4

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa avaliou possíveis riscos à saúde 
através da água de irrigação.

4.3.4.01 C4.3.8 1Não Sim

Página219 de 267

www.flocert.net



NSF Checklist HL 7.22 PT-PT 06 Jul 2021

Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Se os riscos foram identificados, é realizada 
uma análise de água adequada e a empresa 
age de acordo com os resultados da análise.

4.3.4.02 C4.3.8 1Não Apenas a 
água de 
irrigação é 
analisada, 
mas não foi 
tomada 
nenhuma 
ação para 
reduzir o 
efeito da 
má 
qualidade 
da água 
para a 
saúde.

Ao menos 
uma 
análise por 
ano é feita 
por fonte de 
água de 
irrigação e 
há pelo 
menos uma 
ação 
tomada 
para reduzir 
o efeito da 
má 
qualidade 
da água de 
irrigação 
sobre a 
saúde.

RANK 3 E 
frequência 
de análise 
da água é 
mais do 
que uma 
vez ao ano.

RANK 3 E 
há um 
sistema de 
monitorame
nto da 
qualidade 
dentro da 
empresa 
certificada 
de acordo 
com as 
normas 
ambientais 
internacion
ais 
reconhecid
as.

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa sabe de onde vem a água utilizada 
na irrigação.

4.3.4.03 C4.3.9 1Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

Um inventário das fontes (por exemplo, via 
mapas/croquis que ilustrem a localização das 
fontes de água) está disponível.

4.3.4.04 C4.3.9 1Não há 
estoque 
disponível.

A lista está 
incompleta 
ou tem 
omissões 
significativa
s.

Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa implementa procedimentos para 
fazer uso eficiente e racional das fontes de 
água que inclui: 
. Previsão de volumes de água necessários 
para irrigar a lavoura; 
. Medição (ou estimativa) de volumes de água 
extraída das fontes e volumes efetivamente 
utilizados na irrigação e processamento; 
. Fornecimento de manutenção no sistema de 
distribuição de água; 
. Maneiras para recircular, reutilizar e/ou 
reciclar a água sempre que possível.

4.3.4.05 C4.3.10 1Não 
existem 
procedimen
tos.

Os 
procedimen
tos 
incluídos 
não cobrem 
todas as 
áreas de 
acordo com 
este CC.

Todas as 
medidas 
listadas 
neste CC 
foram 
realizada.

O sistema 
de uso da 
água foi 
auditado e 
certificado 
sob uma 
norma 
ambiental 
reconhecid
a pela 
eficiência 
do uso da 
água.

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa é informada se as fontes de água 
estão sendo reduzidas ou estão em uma 
situação crítica, ou sob forte pressão.

4.3.4.06 D4.3.11 3Não A empresa 
está ciente 
até certo 
ponto que 
há 
problemas 
de recursos 
hídricos, 
mas não 
atuou a 
respeito.

Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Onde as fontes de água estão sendo 
reduzidas ou estão em uma situação crítica, 
ou sob forte pressão, a empresa iniciou um 
diálogo com as autoridades ou iniciativas 
locais existentes, a fim de identificar possíveis 
formas de envolver-se na investigação ou 
busca de solução.

4.3.4.07 D4.3.11 3Não Sim A 
propriedade 
se 
voluntariou 
para ser 
parte de 
estudo 
realizado 
por um 
terceiro, 
sobre o uso 
sustentável 
da água na 
região.

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa faz uso da melhor tecnologia 
disponível para a irrigação a fim de otimizar as 
quantidades de água aplicada.

4.3.4.08 D4.3.12 6A empresa 
tem 
consciência 
das 
melhores 
tecnologias 
disponíveis.

Embora 
existam 
tecnologias 
acessíveis 
identificado
s, não há 
ação em 
implementa
ção.

A empresa 
implemento
u a 
tecnologia 
acessível 
para o 
aumento da 
eficiência 
do uso da 
água.

Todo o uso 
de água é 
feito por 
meio de 
métodos 
com uma 
melhoria 
significativa 
em relação 
à forma 
tradicional 
de irrigação 
ou padrões 
de uso da 
água no 
processam
ento.

RANK 4 E 
há uma 
auditoria do 
uso da 
água para 
monitorar 
constantem
ente a sua 
utilização a 
fim de 
otimizar seu 
uso.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa trata as águas residuais de 
instalações de processamento de uma 
maneira que não tenham um impacto negativo 
na qualidade da água, saúde e estrutura do 
solo ou segurança alimentar.

4.3.4.09 C4.3.13 3Há águas 
residuais 
do 
processam
ento e 
possuem 
impacto 
negativo no 
meio 
ambiente, 
saúde e 
segurança 
alimentar.

As águas 
residuais 
são 
tratadas de 
forma a 
garantir a 
proteção 
contra 
efeitos 
nocivos 
sobre o 
meio 
ambiente, 
saúde e 
segurança 
alimentar.

RANK 3 E 
as águas 
residuais 
são 
tratadas e 
monitorada
s para 
segurança 
regularment
e, antes de 
ser 
descartado.

Desperdício (Os requisitos no capítulo a 
seguir também se aplicam às próprias 
entidades adicionais.)

4.4
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa mantém o(s) local(is) de produção 
livre(s) de resíduos perigosos.

4.4.0.01 C4.4.1 1Os 
resíduos 
perigosos 
são 
encontrado
s no(s) 
local(is) de 
produção 
fora das 
áreas de 
armazenam
ento  
designadas
.

Os 
resíduos 
perigosos 
são 
encontrado
s no(s) 
local(is) de 
produção 
fora áreas 
de 
armazenam
ento 
designadas
, mas a 
empresa 
realizou 
atividades 
de 
conscientiz
ação.

Nenhum 
resíduo 
perigoso 
encontra-se 
no(s) 
local(is) de 
produção 
(exceto em 
áreas de 
armazenam
ento 
designadas
).

Nenhum 
resíduo 
perigoso 
encontra-se 
no(s) 
local(is) de 
produção 
(exceto em 
áreas de 
armazenam
ento 
designadas
) E a 
empresa 
realiza 
atividades 
de 
sensibilizaç
ão.

RANK 4 E 
há um 
Sistema de 
Gestão 
Interna 
(orgânico) 
em vigor 
que 
funciona 
bem.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Áreas designadas para a 
eliminação/armazenagem de resíduos 
perigosos existem e são usadas 
regularmente.

4.4.0.02 C4.4.1 1A empresa 
não 
designou 
áreas de 
armazenam
ento E 
guarda 
resíduos 
perigosos.

A empresa 
não 
designou 
áreas de 
armazenam
ento MAS 
nenhum 
resíduo 
perigoso é 
encontrado 
durante a 
auditoria.

A empresa 
possui uma 
área 
designada 
para o 
armazenam
ento no(s) 
local(is) de 
produção 
ou em 
áreas 
centrais 
onde o 
risco é 
minimizado.

A empresa 
oferece um 
armazenam
ento 
alternativo 
que 
minimiza os 
riscos.

A empresa 
descarta 
resíduos 
perigosos 
permanente
mente sem 
queimá-los 
OU usa 
recursos 
externos 
para a 
eliminação 
de resíduos 
perigosos 
de forma 
permanente 
sem 
queimá-los

Multi-Plantação
, Plantação

Na ausência de instalações apropriadas de 
eliminação, pequenas quantidades de 
resíduos agrícolas perigosos podem ser 
queimadas em uma área bem ventilada longe 
de pessoas, animais e culturas, de acordo 
com as regulamentações nacionais e 
recomendações de segurança.

4.4.0.03 C4.4.1 1Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa tem um plano de gestão de 
resíduos que inclui estratégias de redução de 
resíduos, reciclagem, reutilização e 
alternativas de destinação.

4.4.0.04 C4.4.2 1Não existe 
um plano 
de gestão 
de 
resíduos.

Existe um 
plano de 
gestão de 
resíduos, 
mas sem 
prazos OU 
o plano não 
foi 
implementa
do de 
acordo com 
os 
cronograma
s.

Sim RANK 3 E a 
organização 
é certificada 
de acordo 
com 
normas 
ambientais 
reconhecid
as, como a 
norma 
ISO14001 
para gestão 
de 
resíduos.

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa utiliza os resíduos orgânicos de 
forma sustentável pela implementação de 
práticas que permitem que os nutrientes 
sejam reciclados.

4.4.0.05 D4.4.3 3Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

Os animais não são alimentados com 
resíduos orgânicos contaminados com 
pesticidas.

4.4.0.06 D4.4.3 3Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

Resíduos orgânicos são queimados apenas 
por razões sanitárias ou se forem fornecidas 
provas de que este é o método mais 
sustentável e se a legislação ou outros 
regulamentos aplicáveis   permitirem isso.

4.4.0.07 D4.4.3 3Não Sim

Organismos Geneticamente Modificados 
(OGM)

4.5

Página226 de 267

www.flocert.net



NSF Checklist HL 7.22 PT-PT 06 Jul 2021

Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa não utiliza intencionalmente 
sementes e plantas geneticamente 
modificadas em cultivo(s) Fairtrade.

4.5.0.01 M4.5.1 0Mais de 
10% das 
lavouras 
Fairtrade 
são OGM 
OU a 
empresa 
intencional
mente usa 
estoque de 
sementes/p
lantas 
transgênica
s.

A utilização 
de OGM é 
muito 
provável de 
acontecer e 
a empresa 
não tomou 
medidas 
OU 5-10% 
das 
culturas 
Fairtrade 
são OGM.

Não existe 
um 
sistema, 
mas 
nenhuma 
contaminaç
ão é 
detectada 
(erros 
permitidos 
de até 5% 
da safra).

RANK 3 E 
sem erros.

RANK 4 E 
há um 
Sistema de 
Gestão 
Interna 
(orgânico) 
em vigor 
que 
funciona 
bem.

Multi-Plantação
, Plantação

(Aplicável apenas se a avaliação de risco 
identifica potencial risco de OGM) A empresa 
estabeleceu procedimentos e práticas, 
incluindo a prevenção da produção paralela de 
culturas GM e não GM para garantir que as 
sementes ou plantas geneticamente 
modificadas não são utilizadas nas lavouras 
Fairtrade, para evitar a contaminação 
transgênica nos estoques de sementes.

4.5.0.02 C4.5.1 0Fontes 
conhecidas 
não estão 
livres de 
contaminaç
ão, mas a 
organização 
não 
implemento
u qualquer 
medida.

A 
organização 
não sabe 
onde as 
sementes/p
lantas são 
obtidas ou 
não tem 
conhecime
nto dos 
riscos 
locais.

A 
organização 
geralmente 
sabe onde 
as 
sementes/p
lantas são 
obtidas e 
as fontes 
são livres 
de 
contaminaç
ão E pode 
identificar 
os riscos 
locais.

A 
organização 
preparou 
programas 
de 
sensibilizaç
ão OU 
oferece as 
ferramentas 
necessária
s para evitar 
a 
contaminaç
ão.

A 
organização 
preparou 
programas 
de 
sensibilizaç
ão E 
oferece as 
ferramentas 
necessária
s para evitar 
a 
contaminaç
ão.

Biodiversidade4.6
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa evita impactos negativos em áreas 
protegidas e em áreas de alto valor de 
conservação dentro ou fora da fazenda ou das 
áreas de produção.

4.6.0.01 C4.6.1 0Áreas 
protegidas 
ou áreas de 
conservaçã
o foram 
total/parcial
mente 
destruídas 
pela 
empresa 
(desde o 
pedido de 
certificação)
.

A empresa 
não tem 
conhecime
nto de 
áreas 
protegidas/
de 
conservaçã
o locais.

A empresa 
está ciente 
das áreas 
protegidas 
locais e das 
áreas de 
alto valor de 
conservaçã
o ao redor 
da 
propriedade 
E não há 
indícios de 
impacto 
negativo.

RANK 3 E a 
empresa 
informa aos 
trabalhador
es sobre 
essas 
áreas.

RANK 4 E a 
empresa 
promove 
ativamente 
a 
conservaçã
o de áreas 
protegida/d
e 
conservaçã
o locais.

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa criou e mantém zonas tampão em 
torno de corpos d'água e áreas de recarga das 
bacias hidrográficas.

4.6.0.03 C4.6.2 0Não há 
zonas de 
segurança.

As zonas de 
segurança 
não 
confirmam 
os 
requisitos 
do CC 
4.2.2.04

As zonas de 
segurança 
confirmam 
os 
requisitos 
do CC 
4.2.2.04

Faixas de 
segurança 
são 
respeitadas 
E a 
empresa 
realizou 
atividades 
de 
conscientiz
ação.

Rank 4 E há 
um Sistema 
de Gestão 
Interna 
estabelecid
o que 
funciona 
bem E eles 
são 
restaurados 
com 
vegetação 
natural .
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa criou e mantém zonas tampão 
entre a produção e as áreas de alto valor de 
conservação, protegidos ou não.

4.6.0.04 C4.6.2 0Não há 
zonas de 
segurança.

As zonas de 
segurança 
não 
confirmam 
os 
requisitos 
do CC 
4.2.6.03.

As zonas de 
segurança 
confirmam 
os 
requisitos 
do CC 
4.2.6.03.

Faixas de 
segurança 
são 
respeitadas 
E a 
empresa 
realizou 
atividades 
de 
conscientiz
ação.

RANK 4 E 
corredores 
ecológicos 
são 
protegidos 
ou 
restaurados 
com 
vegetação 
natural

Multi-Plantação
, Plantação

Em zonas tampão, pesticidas, outros produtos 
químicos perigosos ou fertilizantes não são 
aplicados.

4.6.0.05 C4.6.2 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

Qualquer colheita selvagem de produtos 
Fairtrade a partir de áreas não cultivadas são 
realizadas de maneira a garantir a 
sustentabilidade e a sobrevivência das 
espécies recolhidas em seu habitat nativo.

4.6.0.06 C4.6.3 0A colheita 
silvestre de 
produção 
Fairtrade 
está 
conhecida
mente 
esgotando 
as 
espécies.

O efeito nas 
espécies é 
desconheci
do, mas há 
sinais de 
esgotament
o.

A colheita 
silvestre de 
produção 
Fairtrade 
respeita o 
ciclo 
biológico 
das 
espécies 
(esse 
conhecime
nto pode 
ser 
tradicional) 
e não dá 
sinais de 
esgotament
o.

RANK 3 E a 
empresa 
realizou 
atividades 
de 
sensibilizaç
ão.

RANK 4 E 
há um 
Sistema de 
Gestão 
Interna que 
controla os 
volumes e 
horários de 
colheita.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa garante que nenhuma coleta ou 
caça de espécies raras ou ameaçadas de 
extinção ocorre.

4.6.0.07 C4.6.4 1Não Sim A empresa 
está 
ativamente 
envolvido 
com 
atividades 
de 
conservaçã
o da vida 
selvagem 
local e 
monitora a 
saúde da 
vida 
selvagem 
ao redor da 
fazenda.
Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa deve assegurar que nenhuma 
espécies estranhas invasoras seja ou tenha 
sido introduzida.

4.6.0.08 C4.6.4 1Não Sim A empresa 
está 
ativamente 
envolvido 
com 
atividades 
de 
conservaçã
o da vida 
selvagem 
local e 
monitora a 
saúde da 
vida 
selvagem 
ao redor da 
fazenda.
Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa participa ativamente nos projetos 
ambientais locais ou regionais ou tem um 
plano de biodiversidade.

4.6.0.09 D4.6.5 3Não Embora a 
plantação 
esteja 
envolvida, 
não há 
atividades 
no ano 
passado.

Sim e não 
houve 
atividade no 
ano 
passado.

A empresa 
tem 
patrocinado 
ou apoiado 
um projeto 
ambiental 
na 
plantação 
ou em 
áreas 
circundante
s.

RANK 4 E 
inclui 
prazos para 
implementa
ção e 
metas 
claras.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

 A empresa avalia a implementação de 
sistemas agroflorestais e diversificação 
agrícola, conforme o caso.

4.6.0.10 D4.6.6 3Nenhum 
estudo foi 
realizado.

Nenhuma 
ação foi 
realizada 
apesar do 
estudo 
constatar 
que o 
sistema 
agrofloresta
l ou a 
diversificaç
ão é viável.

Há uma 
agrofloresta 
ou uma 
atividade de 
diversificaç
ão agrícola 
na 
plantação.

Há um 
programa 
ativo na 
plantação 
para 
melhorar a 
diversificaç
ão de 
culturas e 
aumentar 
um sistema 
agrofloresta
l na 
plantação.

RANK 4 E 
inclui 
prazos para 
implementa
ção e 
metas 
claras.

Multi-Plantação
, Plantação

As áreas utilizadas ou convertidas para a 
produção de cultivos Fairtrade cumprem com a 
legislação nacional em relação ao uso do solo 
agrícola.

4.6.0.02 C4.6.1 0As áreas 
protegidas 
ou áreas de 
conservaçã
o foram 
convertidas 
para a 
produção 
de culturas 
Fairtrade.

Áreas 
convertidas 
para a 
produção 
de culturas 
Fairtrade 
são, de 
outra forma, 
usadas 
ilegalmente
.

Não há 
indicações 
de que a 
conversão 
foi ilegal OU 
não há 
novas 
terras 
convertidas 
para a 
produção 
de colheita 
Fairtrade.

A empresa 
tem provas 
da 
conversão 
legal para a 
produção 
de culturas 
Fairtrade.

A empresa 
tem 
evidência 
do uso 
legal e 
conversão 
legal para a 
produção 
de culturas 
Fairtrade.

Energia e Emissões de Gases de Efeito 
Estufa

4.7
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável se energia não-renovável é 
usada nas instalações de processamento) 
Em instalações de processamento onde 
energias não-renováveis   são usada, a 
empresa mantém registros do consumo de 
energia.

4.7.0.01 C4.7.1 1Não Os 
registros 
não cobrem 
todas as 
instalações 
da 
plantação 
ou não têm 
registros 
dos últimos 
12 meses.

Os 
registros 
são 
abrangente
s e 
constantem
ente 
atualizados.

Há 
constantes 
auditoria da 
energia na 
plantação 
para reduzir 
o uso de 
energia.

O sistema 
de auditoria 
da energia 
é certificado 
por uma 
autoridade 
credenciad
a ou jurídica 
reconhecid
a.

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável se energia não-renovável é 
usada nas instalações de processamento) 
Em instalações de processamento onde 
energias não-renováveis   são usadas, a 
empresa toma medidas para utilizar energia 
mais eficientemente e substituir fontes 
não-renováveis por renováveis na instalação 
de processamento afetada.

4.7.0.02 C4.7.1 1Nenhuma 
ação foi 
realizada.

Ações 
foram 
realizadas.

Um 
programa 
sistemático 
com base 
em uma 
auditoria da 
energia foi 
realizado 
para reduzir 
o consumo 
de energia 
não-renováv
el e 
substituir 
por fontes 
renováveis.

O sistema 
de auditoria 
da energia 
é certificado 
por uma 
autoridade 
credenciad
a ou jurídica 
reconhecid
a.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Não existe um estudo sobre os Gases do 
Efeito Estufa (GEE) e as medidas foram 
implementadas para reduzir as emissões de 
gases de efeito estufa e aumentar o sequestro 
de carbono.

4.7.0.03 D4.7.2 6Não Uma 
pesquisas 
está 
disponível, 
as medidas 
foram 
identificado
s, mas as 
ações não 
foram 
realizadas.

Sim Depois de 
implementa
r medidas 
para reduzir 
as 
emissões 
de GEE, a 
quantidade 
de redução 
foi avaliada 
E houve 
uma ação 
de 
sequestro 
de carbono.

Comércio5

Rastreabilidade (Os requisitos no capítulo a 
seguir também se aplicam às próprias 
entidades adicionais.)

5.1
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa identificou claramente todos os 
produtos certificados como Fairtrade em toda 
compra e documentação de venda (por 
exemplo, faturas, notas de entrega e ordens 
de compra), incluindo toda a documentação 
para os produtos certificados enviadas e 
recebidas a partir de qualquer subcontratante.

5.1.0.01 C5.1.1 0Falta o 
termo 
"Fairtrade" 
ou similar 
em todos 
os 
documento
s.

Há o termo 
"Fairtrade" 
ou similar 
em faturas, 
mas não é 
possível 
encontrar 
uma 
referência 
em outros 
documento
s,

Há o termo 
"Fairtrade" 
ou similar 
em todas 
as faturas E 
é possível 
encontrar 
uma 
referência 
em outros 
documento
s.

Há o termo 
"Fairtrade" 
ou similar 
em todos 
os 
contratos, 
faturas e 
notas de 
entrega e é 
possível 
encontrar 
uma 
referência 
em outros 
documento
s.

Há o termo 
"Fairtrade" 
ou similar 
em todos 
os 
contratos, 
faturas, B/L, 
notas de 
entrega, 
listas de 
embalagem
, etc.

Multi-Plantação
, Plantação

Todos os recordes de vendas relacionadas 
com o produto Fairtrade são mantidos e 
indicar o volume vendido, nome do comprador, 
número Fairtrade Internacional ID do vendedor 
e do comprador, a data da transação e uma 
referência para documentos de venda de tal 
forma que é capaz FLOCERT de vincular 
esses registros com os documentos de 
vendas correspondentes.

5.1.0.02 C5.1.2 0Faltam 
registros.

Registros 
existem, 
mas estão 
incompleto
s.

Registros 
completos 
das vendas 
Fairtrade 
com uma 
referência 
aos 
documento
s de 
vendas.

Registros 
completos, 
como parte 
de um 
banco de 
dados de 
estoque, 
compras e 
vendas, 
mas não 
está 
atualizado.

Registros 
completos, 
como parte 
de um 
banco de 
dados de 
estoque, 
compras e 
vendas e 
totalmente 
atualizado.

Multi-Plantação
, Plantação

Você não implica, direta ou indiretamente, que 
uma venda comum é de alguma forma 
associada com as vendas de produtos 

certificados Fairtrade.

5.1.0.03 CRequisito 
FLOCERT

0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Só é aplicável se a empresa processa 
produtos Fairtrade) A empresa mantém 
registros que especificam a quantidade de 
produto, antes e após o processamento.

5.1.0.04 C5.1.3 0A empresa 
não sabe o 
rendimento 
do 
processam
ento.

A empresa 
conhece os 
rendimento
s médios 
grosseiram
ente, mas 
não tem 
registros.

A empresa 
cria/obtém 
um registro 
que mostra 
o cálculo 
dos 
rendimento
s anuais 
médios.

A empresa 
cria/obtém 
registros 
que 
demostrem 
os 
rendimento
s reais de 
cada lote de 
processam
ento.

Rank 4 E a 
organização 
compartilha 
os 
rendimento
s reais de 
cada lote de 
processam
ento com o 
comprador.

Multi-Plantação
, Plantação

(Não se aplica se a empresa produz e 
processa suco ou chá e vende aos 
operadores sem rastreabilidade física) 
Produtos Fairtrade da empresa, no momento 
da venda, são claramente identificados como 
Fairtrade.

5.1.0.05 C5.1.4 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação (Só é aplicável se a empresa também lida 

com produtos não Fairtrade) Produtos 
Fairtrade não são misturados com produtos 
não Fairtrade. Produtos Fairtrade são 
transportados, armazenados processados   / 
fabricados e entregues separadamente dos 
produtos não Fairtrade.

5.1.0.06 C5.1.5 0Não existe 
um sistema 
para 
separar e 
misturar, de 
fato.

Misturas 
durante o 
processam
ento são 
muito 
prováveis 
de 
acontecer e 
a 
organização 
tomou 
medidas 
deficientes.

Há um 
sistema em 
vigor para o 
produto em 
separado, 
mesmo que 
com 
pequenos 
erros.

Há um 
sistema 
para 
separar o 
produto 
sem erros.

Há um 
sistema de 
rastreabilid
ade física 
estabelecid
o para 
rastrear o 
produto 
sem erros.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Sucos & Polpa/Purê de frutas, Chá) (aplicável 
às Balanço de Massa para o processamento) 
A quantidade de saídas (produtos finais) 
vendido como Fairtrade são equivalentes à 
quantidade de insumos produzidos como 
Fairtrade tendo em conta os rendimentos de 
processamento e todos os prejuízos.

5.1.0.07 C5.1.6 0Há vendas 
excessivas 
estimadas 
em mais de 
10% OU 
não há 
nenhum 
sistema 
que permita 
que os 
cálculos.

São 
estimadas 
vendas 
excessivas 
de 1-10%.

Não há 
vendas 
excessivas, 
exceto por 
possíveis 
erros 
estimados 
em até 1% 
das vendas.

Não há 
vendas 
excessivas 
e nenhum 
erro.

Não há 
mistura de 
produtos e 
nenhum 
erro E em 
conformida
de com o 
sistema de 
registro de 
forneciment
o.

Multi-Plantação
, Plantação

(Sucos & Polpa/Purê de frutas, Chá) (Aplicável 
ao site único Balanço de Massa) Entradas de 
produto Fairtrade são entregues e 
processadas no mesmo local onde a saída de 
produto Fairtrade é processado.

5.1.0.08 C5.1.6 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Sucos & Polpa/Purê de frutas, Chá) (aplicável 
às Balanço de Massa para o processamento) 
Entradas de produto Fairtrade são do mesmo 
tipo e qualidade que os insumos utilizados 
para processar a saída de produto Fairtrade 
(tipo por tipo).

5.1.0.09 C5.1.6 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Sucos & Polpa/Purê de frutas, Chá) (Aplicável 
se você vende suco & polpa/purê de frutas e 
chá como fisicamente rastreáveis aos 
comerciantes que possuem a rastreabilidade 
física no local) Você separa fisicamente o 
produto durante o processamento. Esses 
produtos, quando vendidos, são identificados 
como um produto Fairtrade com 
rastreabilidade física na embalagem, bem 
como a documentação relacionada (por 
exemplo, faturas de compra, etc.).

5.1.0.10 C5.1.6 0Não existe 
um sistema 
para 
separar e 
misturar, de 
fato.

Misturas 
durante o 
processam
ento são 
muito 
prováveis 
de 
acontecer e 
a 
organização 
tomou 
medidas 
deficientes.

Há um 
sistema em 
vigor para o 
produto em 
separado, 
mesmo que 
com 
pequenos 
erros.  Os 
produtos 
são 
identificado
s como 
fisicamente 
rastreável, 
pelo 
menos, por 
meio dos 
números de 
lote.

Há um 
sistema 
para 
separar o 
produto 
sem erros. 
Os 
produtos 
são 
identificado
s como 
fisicamente 
rastreáveis   
nas faturas 
e no 
produto.

Há um 
sistema de 
rastreabilid
ade física 
estabelecid
o para 
rastrear o 
produto 
sem erros. 
Os 
produtos 
são 
identificado
s como 
fisicamente 
rastreáveis   
nas faturas 
e no 
produto.

Multi-Plantação
, Plantação

(ervas e chás de ervas secas) Ervas cultivadas 
pela empresa são utilizados apenas para 
produtos de chá e quando vendidos estão 
claramente marcados como "elegíveis apenas 
para produtos de chá", no próprio produto e na 
documentação de vendas que o acompanha.

5.1.0.11 CHerbs and 
Herbal Teas 
5.1.1

0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Só é aplicável se os produtos compostos de 
alimentos são vendidos) Produtos 
alimentícios compostos contém tantos 
ingredientes certificados como disponível a 
menos que você tenha recebido uma exceção 

válida.

5.1.0.12 CTS 2.2.1 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável se os produtos compostos 
de alimentos são vendidos) Produtos 
compostos de alimentos contêm pelo menos 
20% de teor Fairtrade. As percentagens são 
calculadas como se segue:
Os produtos com adição de água ≤ 50% ou 
laticínios
• normal de peso / volume do ingrediente 
Fairtrade / s em relação ao peso / volume total 
de todos os ingredientes iniciais antes do 
processamento. A unidade de medida utilizada 
para calcular a% deve ser a mesma unidade 
de medição, como utilizado na embalagem. 
Este tipo de categoria de produto inclui sumos 
frescos, mas não de sucos concentrados.
Produtos com> 50% de água adicionada ou 
produtos lácteos
• O mesmo que acima, mas excluindo toda a 
água e / ou produtos lácteos adicionados ".

5.1.0.13 CTS 2.2.2 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Só é aplicável se os produtos compostos 
alimentícios acabados são vendidos) Você 
declara o percentual mínimo de conteúdo 
Fairtrade na parte de trás da embalagem, a 
menos que isso contradiga a lei nacional.

5.1.0.14 CTS 2.2.3 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Entidade Adicional) (Se processa sucos & 
polpa/purê de frutas ou chá, este requisito 
apenas se aplica se desejar implementar 
rastreabilidade física) Você identifica os 
produtos Fairtrade como Fairtrade em todos 
os estágios (por exemplo, armazenamento, 
transporte, processamento, embalagem, 
rotulagem e manuseio), bem como em todos 
os registros e documentos relacionados por 
meio de números de lote no produto e/ou 
marcas de identificação.

5.1.0.17 C5.1.4 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Entidade Adicional) Você garante que ao 
combinar ingredientes fisicamente e não 
fisicamente rastreáveis para a fabricação de 
produtos Fairtrade compostos, os ingredientes 
Fairtrade fisicamente rastreáveis cumprem 
com os requisitos de rastreabilidade física. Se 
isto não for possível por razões técnicas, a 
entidade certificada solicitou uma exceção ao 
organismo de certificação.

5.1.0.18 CTS 2.1.7 0Não existe 
um sistema 
para 
separar e 
misturar, de 
fato.

Misturas 
durante o 
processam
ento são 
muito 
prováveis 
de 
acontecer e 
a 
organização 
tomou 
medidas 
deficientes.

Há um 
sistema em 
vigor para o 
produto em 
separado, 
mesmo que 
com 
pequenos 
erros.

Há um 
sistema 
para 
separar o 
produto 
sem erros.

Há um 
sistema de 
rastreabilid
ade física 
estabelecid
o para 
rastrear o 
produto 
sem erros.

Multi-Plantação
, Plantação

(Sucos & polpa/purê de frutas, chá) (aplicável 
às Balanço de Massa para o processamento) 
A quantidade de saídas (produtos finais) 
entregues como Fairtrade são equivalentes à 
quantidade de insumos produzidos como 
Fairtrade tendo em conta os rendimentos de 
processamento e todos os prejuízos.

5.1.0.19 C5.1.6 0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Você só vende produtos Fairtrade para 
comerciantes Fairtrade com uma permissão 
para comercializar válida ou uma certificação 
para a categoria de produto relevante emitida 
pela FLOCERT.

5.1.0.20 CFLOCERT 
requirement

0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Vegatais) (Aplicável a empresas em África, 
excepto África do Norte) Pelo menos 20% do 
volume das suas vendas de vegetais Fairtrade 
é fornecido por Organizações de Pequenos 
Produtores Fairtrade certificadas. 
Caso tal não seja possível, vocȇ apresenta 
provas à entidade de certificação do motivo 
porque tal não é possível.

5.1.0.21 CVegetables 
5.1.2

0Sem 
forneciment
o de OPP.

Menos de 
20 % 
fornecidos 
por OPP.

Pelo menos 
20% 
fornecidos 
por OPP OU 
provas 
aceitáveis 
da 
impossibili
dade de o 
fazer.

Mais de 
20% 
fornecidos 
por OPP.

Multi-Plantação
, Plantação

(Aplicável a Banana) (Aplicável a todas as 
Frutas Frescas a partir de 1 de janeiro de 
2019) Indica a estação de embalagem e a 
data de embalamento em cada caixa de fruta 
para exportação.

5.1.0.22 CFresh Fruit 
5.1.1

0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Sucos & Polpa/Purê de frutas, Chá) (Aplicável 
somente se você estiver vendendo 
matéria-prima e / ou produtos semiacabados) 
Você indica em sua documentação de vendas 
se o produto foi segregado (fisicamente 
rastreável) ou negociado em balanço de 
massa.

5.1.0.23 CRequisito 
FLOCERT

0Nenhuma 
indicação 
pode ser 
encontrada 
na 
documenta
ção de 
vendas 
(contrato ou 
fatura ou 
nota de 
entrega).

Uma 
indicação 
clara pode 
ser 
encontrada 
na 
documenta
ção de 
vendas 
(contrato ou 
fatura ou 
nota de 
entrega).

Multi-Plantação
, Plantação

(Sucos & Polpa/Purê de frutas, Chá) Você 
notificou a FLOCERT por escrito sobre a sua 
intenção de aplicar a rastreabilidade física 
voluntária antes da implementação, e está em 
conformidade com os respectivos requisitos.

5.1.0.24 CRequisito 
FLOCERT

0Nenhuma 
notificação 
por escrito 
enviada à 
FLOCERT 
antes da 
implementa
ção OU não 
em 
conformida
de com os 
respectivos 
requisitos

Notificação 
escrita 
enviada à 
FLOCERT 
antes da 
implementa
ção E 
conformida
de com os 
respectivos 
requisitos
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Você garante que ao combinar ingredientes 
fisicamente e não fisicamente rastreáveis   em 
produtos compostos Fairtrade, os ingredientes 
Fairtrade fisicamente rastreáveis   cumprem 
com os requisitos de rastreabilidade física. Se, 
por motivos técnicos, isso não for possível, 
você solicitou uma exceção ao organismo de 
certificação.

5.1.0.25 CFTS 2.1.7 0Nenhum 
sistema 
para 
separar e 
misturar de 
fato 
acontece.

É muito 
provável 
que a 
mistura 
durante o 
processam
ento 
aconteça e 
a 
organização 
tenha 
tomado 
ações 
deficientes.

Existe um 
sistema 
para 
separar o 
produto, 
mesmo que 
existam 
pequenos 
erros.

Existe um 
sistema 
para 
separar o 
produto 
sem erros.

Existe um 
sistema de 
rastreabilid
ade física 
para 
rastrear o 
produto 
sem erros.

Multi-Plantação
, Plantação

(Aplicável apenas se você vender ingredientes 
compostos para alimentos Fairtrade) Você 
indica na documentação de vendas sob qual 
programa (ingredientes compostos 
alimentícios: ATCB ou FSI) o produto é 
comercializado.

5.1.0.26 CFLOCERT 
Requirement

0Nenhuma 
indicação 
pode ser 
encontrada 
na 
documenta
ção de 
vendas 
(contrato ou 
fatura ou 
nota de 
entrega).

Uma 
indicação 
clara pode 
ser 
encontrada 
na 
documenta
ção de 
vendas 
(contrato, 
fatura ou 
nota de 
entrega).

Fornecimento5.2

Multi-Plantação
, Plantação

(Apenas aplicável aos produtores recém 
certificados) Apenas os produtos produzidos 
no máximo um ano antes da certificação são 
vendidos como Fairtrade.

5.2.0.01 C5.2.1 0Não Sim

Página243 de 267

www.flocert.net



NSF Checklist HL 7.22 PT-PT 06 Jul 2021

Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Vegetais) (Aplicável a empresas em África 
exceto África do Norte que fornece de 
Organizações de Pequenos Produtores)

Vocȇ assina um contrato de venda para 
produtos Fairtrade com a organização de 
pequenos produtores que inclui, no mínimo, o 
seguinte:

• ID FLO dos operadores

• Referência ao Fairtrade como parte integral 
do contrato

• Data do contrato

• Duração do contrato

• Descrição do produto

• Preço Fairtrade específico e Prêmio para 
cada produto

• Condições de pagamento para Preço 
Fairtrade e Prêmio

• Volume de produtos Fairtrade (mínimo, 
máximo ou volume fixo)

• Descrição de mecanismos 
pré-financiamento, se aplicável

5.2.0.02 CVegetables 
5.2.2

0Não 
existem 
contratos 
de venda 
escrito.

Existem 
contratos 
de venda 
escritos 
MAS estão 
incompleto
s ou não 
estão 
assinados.

Existem 
contratos 
de venda 
escritos, 
assinados 
e 
completos.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

• Procedimentos em caso de problemas de 
qualidade

• Deduções no preço, se existentes

Contratos5.3

Multi-Plantação
, Plantação

A empresa garante que todos os elementos 
das transações de Fairtrade fixados no 
contrato, incluindo o preço Fairtrade, são 
honrados a menos que ambas as partes 
concordem com uma mudança.

5.3.0.01 C5.3.1 0O contrato 
(ou 
quaisquer 
alterações 
acordadas 
no 
contrato,) 
não foi 
honrado E 
não 
consentiu 
com o 
processo 
de 
arbitragem 
acordado 
no contrato 
OU a 
empresa 
rejeitou o 
resultado 
do 
processo 
de 
arbitragem

Os 
contratos 
são 
honrados 
OU em 
caso de 
eventuais 
disputas, o 
mecanismo 
de 
resolução 
de litígios 
tem 
sido/está 
sendo 
usado para 
resolver o 
confli]to.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Aplicável somente se você foi suspenso 
desde a última auditoria e/ou qualquer um dos 
seus compradores foi suspenso) Você não 
assina novos contratos Fairtrade se você 
estiver suspenso OU assina novos contratos 
com parceiros comerciais suspensos. No 
entanto, você tem cumpriu os contratos 
Fairtrade existentes durante o período de 
suspensão. 
Para os parceiros comerciais existentes 
(compradores) com quem você teve pelo 
menos uma transação comercial de Comércio 
Justo nos 12 meses anteriores à suspensão, 
você tem permissão para assinar novos 
contratos dentro do período de suspensão. O 
volume (de novos contratos assinados durante 
o período de suspensão), no entanto, é 
limitado a 50% do volume total negociado 
(com cada parceiro) nos 12 meses anteriores 
à suspensão.

5.3.0.02 C5.3.2 0A empresa 
superou os 
volumes 
permitidos 
durante a 
suspensão 
OU assinou 
contratos 
com novos 
parceiros 
comerciais.

A empresa 
não 
ultrapassou 
os volumes 
permitidos 
durante a 
suspensão 
NEM 
assinou 
contratos 
com novos 
parceiros 
comerciais.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Aplicável apenas se a empresa ou seu 
comprador Fairtrade perdeu a certificação) A 
empresa parou a negociação de quaisquer 
produtos do Fairtrade a partir da data da perda 
do certificado mesmo que tenha assinado 
contratos de Fairtrade.

5.3.0.03 C5.3.3 0A empresa 
consciente
mente 
vende como 
Fairtrade a 
um 
comprador 
que perdeu 
o 
certificado.

A empresa 
vendeu 
como não 
Fairtrade e 
não 
removeu as 
marcas de 
Fairtrade 
OU não foi 
devidament
e informada 
e vendeu 
com 
Fairtrade 
para um 
comprador 
que perdeu 
o 
certificado.

A empresa 
vendeu 
como 
não-Fairtrad
e e não 
alterou o 
contrato 
escrito, 
mas 
removido 
marcas de 
Fairtrade.

A empresa 
vendeu 
como 
não-Fairtrad
e, retirou as 
marcas de 
Fairtrade e 
cancelou o 
contrato 
Fairtrade.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Você assina contratos de compra vinculativos, 
fornecidos pelos seus compradores e que 
estão em conformidade com os requisitos do 
Fairtrade. Salvo disposição em contrário nos 
critérios de produtos, os contratos claramente 
indicam ao menos: volumes acordados, 
qualidade, preço (Preço Mínimo Fairtrade ou 
preço de mercado, o que for maior), condições 
de pagamento e as condições de entrega. 
Todos os contratos entre produtores e 
pagantes ou intermediários Fairtrade 
estipulam um mecanismo para resolver 
conflitos separados de jurisdição acordada 
por ambas as partes.

5.3.0.04 C5.3.4 0Não 
existem 
contratos 
ou pedidos 
de compra 
por escrito 
para os 
produtos 
Fairtrade 
OU não 
estão 
assinados 
pela 
organização
.

Existem 
contratos 
ou pedidos 
de compra 
por escrito 
e 
completos 
E é 
confirmado 
pelo 
produtor 
(pedido de 
compra) ou 
assinado 
pela 
organização

Multi-Plantação
, Plantação

No caso de publicação de novos preços 
Fairtrade, você cumpre os contratos assinados 
antes da nova data de validade no preço 
acordado no contrato.

5.3.0.05 C5.3.1 0Não Sim OU 
houve um 
acordo 
mútuo com 
o 
comprador

Multi-Plantação
, Plantação

(Flores e plantas) Planos de fornecimento 
indicam claramente a qualidade, preço, 
condições de pagamento, condições de 
entrega e volumes estimados.

5.3.0.21 CFlowers and 
Plants 5.2.1

0Nao Sim

Uso da marca Fairtrade5.4
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

O Fairtrade Internacional é contatado no 
artwork@fairtrade.net  para aprovação do uso 
da Marca FAIRTRADE em embalagens de 
atacado ou material promocional externo (tais 
como brochuras, sites ou faturas de produtos 
Fairtrade).

5.4.0.01 C5.4.1 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

Se a empresa produz produtos acabados 
Fairtrade e os vende aos consumidores sob 
marca própria com qualquer marca 
FAIRTRADE, a empresa assinou um contrato 
com o Fairtrade Internacional ou com a 
Organização Fairtrade Nacional.

5.4.0.02 C5.4.2 0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Aplicável se você está embalando para um 
licenciado) Você tem uma cópia da aprovação 
da arte-final aplicável.

5.4.0.03 CRequisito 
FLOCERT

0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Vegetais) (Aplicável a empresas em África, 
exceto África do Norte) Vocȇ paga à 
Organização de Pequenos Produtores, no 
mínimo, o preço de mercado relevante ou o 
Preço Mínimo Fairtrade (conforme definido na 
base de dados de preços Fairtrade) - o que for 
superior.
Se o preço que pagar pelo produto Fairtrade 
for significativamente diferente do preço de 
mercado, é capaz de apresentar uma 
justificação.

5.4.0.04 CVegetables 
5.4.3

0São pagos 
preços 
abaixo do 
preço de 
mercado e 
preço 
mínimo.

Preços 
significativa
mente 
abaixo do 
mercado, 
mas 
superiores 
ao PMF 
SEM 
justificação.

É pago o 
preço mais 
elevado OU 
foi 
apresentad
a uma 
justificação 
aceitável 
para um 
preço 
inferior ao 
preço de 
mercado.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Vegetais) (Aplicável a empresas em África, 
exceto África do Norte) Vocȇ paga à 
Organização de Pequenos Produtores o  Preço 
Mínimo Fairtrade, se o Prêmio Fairtrade for 
transferido pela sua empresa.
Não são permitidos descontos ao pagamento 
do Prêmio Fairtrade.

5.4.0.05 CVegetables 
5.4.4

0Nenhum 
pagamento 
(a transferir) 
do Prêmio 
Fairtrade 
OU 
aplicação 
de 
descontos 
a 
pagamento
s do Prêmio 
Fairtrade.

Pagamento 
incompleto 
(a transferir) 
do Prêmio 
Fairtrade.

Pagamento 
(a transferir) 
do Prêmio 
Fairtrade E 
nenhuma 
aplicação 
de 
descontos 
a 
pagamento
s do Prêmio 
Fairtrade.

Multi-Plantação
, Plantação

(Vegetais) (Aplicável a empresas em África, 
exceto África do Norte) Caso o Prêmio 
Fairtrade recebido do pagador do Prêmio 
Fairtrade tenha sido definido para uma forma 
de produto diferente da que está a comprar, 
vocȇ aplica uma taxa de conversão, de forma a 
calcular o prêmio devido. Os cálculos são 
justos, transparentes e partilhados com a 
Organização de Pequenos Produtores.

5.4.0.06 CVegetables 
5.4.4

0Nenhuma 
aplicação 
de taxa de 
conversão.

Aplicação 
de taxa de 
conversão, 
MAS os 
cálculos 
não são 
justos, 
transparent
es ou 
partilhados 
com o 
produtor.

Aplicação 
da taxa de 
conversão 
E cálculos 
justos, 
transparent
es e 
partilhados 
com o 
produtor.

Multi-Plantação
, Plantação

(Vegetais) (Aplicável a empresas em África, 
exceto África do Norte) Os pagamentos do 
preço são realizados no prazo de sete dias 
coridos após entrega do produto.

5.4.0.07 CVegetables 
5.4.5

0Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Vegetais) (Aplicável a empresas em África, 
exceto África do Norte) O valor correto do 
Prêmio Fairtrade é transferido para a 
Organização de Pequenos Produtores no 
prazo de sete dias corridos após receção do 
pagamento pelo pagador Fairtrade.

5.4.0.08 CVegetables 
5.4.6

0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Vegetais) (Aplicável a empresas em África, 
exceto África do Norte) Quaisquer deduções ao 
preço - por exemplo, como resultado de 
provisões de crédito, entradas ou serviços - 
foram clarificadas à Organização de Pequenos 
Produtores antes do início do ciclo de 
produção e estão incluídas no contrato 
Fairtrade.

5.4.0.09 CVegetables 
5.4.7

0O produtor 
não é 
informado 
das 
deduções e 
estas não 
estão 
incluídas no 
contrato.

O produtor 
foi 
informado 
das 
deduções, 
mas a 
informação 
não é clara 
OU não 
está 
incluída no 
contrato.

As 
deduções 
realizadas 
são 
comunicad
as de forma 
clara e 
documenta
das no 
contrato.

Preços5.5

Condições de Pagamento5.5.1

Multi-Plantação
, Plantação

(Aplicável se a empresa vende sob sua própria 
marca como um Licenciado) A empresa 
garante que a quantidade correta de Prêmio 
Fairtrade, conforme estipulado no preço 
Fairtrade e na tabela de Prêmio Fairtrade, é 
paga na conta bancária do Comitê de Prêmio 
do Fairtrade (CPF) dentro de 15 dias corridos 
após o recebimento do comprador.

5.5.1.04 MHL 2.1.6 
GTS 4.3.2

1Não Sim
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Bolas esportivas) (Aplicável se a 
Compensação pelos Custos de Conformidade 
é faturada para cobrir o custo de conformidade 
com os Critérios Fairtrade) A Compensação 
pelos Custos de Conformidade não excedem 
5% do preço negociado e é faturado 
separadamente do Preço de negociação e do 
Prêmio Fairtrade.

5.5.1.08 CSports Balls 
5.5.3

0A 
Compensa
ção pelos 
Custos de 
Conformida
de excede 
5% do 
preço 
negociado 
E não é 
faturada 
separadam
ente.

A 
Compensa
ção pelos 
Custos de 
Conformida
de excede 
5% do 
preço 
negociado 
OU não é 
faturada 
separadam
ente.

A 
Compensa
ção pelos 
Custos de 
Conformida
de não 
excede 5% 
do preço 
negociado 
E é faturada 
separadam
ente.

Multi-Plantação
, Plantação

(Bolas esportivas) (Aplicável se a 
Compensação de Custos de Conformidade é 
faturada) Você documenta como a 
Compensação de Custos de Conformidade 
tem sido usada, por exemplo, investimentos 
para desenvolver e manter os sistemas de 
monitoramento e inspeção, custos de 
administração adicionais para manter a 
conformidade com o critério, etc.

5.5.1.09 CSports Balls 
5.5.4

0O uso dos 
custos de 
conformida
de não é 
documenta
do ou não 
há provas 
de que foi 
utilizado 
para outros 
fins que 
não são 
custos de 
conformida
de.

Compliance 
costs 
usage not 
properly 
documente
d  BUT 
there are 
inidcations 
that it is 
used for 
costs of 
compliance.

O uso dos 
custos de 
conformida
de é 
documenta
do e há 
evidências 
da 
utilização 
para os 
custos de 
conformida
de.

Requisitos adicionais5.6

Reclamações de qualidade5.6.1
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Fruta Fresca) (Apenas aplicável em caso de 
reclamações de qualidade) Se você não 
aceitar a recusa da fruta, você notifica o 
comprador (ou maturador) por escrito que você 
organizará uma inspeção de contraprova por 
um inspetor autorizado dentro de 2 dias úteis 
após receber a reclamação de qualidade do 
seu comprador (ou maturador).

5.6.1.01 CFresh Fruit 
5.5.7

0O 
comprador 
não foi 
informado

O 
comprador 
foi 
informado 
mais de 2 
dias úteis 
após ter 
recebido a 
reclamação 
da 
qualidade

O 
comprador 
foi 
informado a 
tempo.

Multi-Plantação
, Plantação

(Fruta Fresca) (Apenas aplicável em caso de 
reclamações de qualidade) Se você não 
aceitar a recusa da fruta, você contratou e 
pagou o inspetor autorizado, a menos que 
você e a parte que relatou a reclamação de 
qualidade tenham acordado de outra forma.

5.6.1.02 CFresh Fruit 
5.5.7

0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Fruta Fresca) (Apenas aplicável em caso de 
reclamações de qualidade) Você aceita os 
resultados dos inspetores independentes 
autorizados como vinculante e base final de 
resolução de qualquer disputa sobre a 
qualidade do fruto.

5.6.1.03 CFresh Fruit 
5.5.9

0Não Sim

Composição de produto5.7

Composição de buquê de flores5.7.1
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Flores) (Aplicável se você também embalar 
para um licenciado) Você garante que todas 
as flores e plantas a serem vendidas como 
Fairtrade são certificadas Fairtrade. Para 
buquês, você garante que eles contêm tantas 
flores e folhagens Fairtrade quanto 
disponíveis. As flores e folhagens não 
certificadas que não estão disponíveis como 
Fairtrade podem ser incluídas em um buquê 
Fairtrade, não excedendo 50% do número total 
de hastes.

5.7.1.01 CFlowers 1.2.1 0Não Sim RANK 3 E 
as flores 
não-Fairtrad
e são de 
origem 
local.

Auditoria de Acompanhamento9

Informações da auditoria de 
acompanhamento - genérico

9.1

Multi-Plantação
, Plantação

Como resultado da decisão de avaliação 
sobre as não conformidades e medidas 
corretivas para a última auditoria Fairtrade, 
uma auditoria de acompanhamento é 
realizada, a fim de verificar a implementação 
das medidas corretiva (evidências objetivas) 
no local.
O número da ordem de auditoria (AO-xxxxx) da 
auditoria Fairtrade original será observado no 
campo de texto NC para referência.

9.1.1 F0Sim. O 
número da 
auditoria 
original da 
Fairtrade é:
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

Todas as evidências objetivas (EOs) (para 
verificação durante a auditoria de 
acompanhamento) foram revistas.
Caso contrário, marque as NCs faltantes no 
xls de acompanhamento e anote o motivo na 
guia inicial da ordem de auditoria no Ecert, 
campo: "Desvio de procedimento da auditoria / 
ToRs".

9.1.2 F0Não Sim

Status da MC/EO - resultado da auditoria de 
acompanhamento

9.2

Multi-Plantação
, Plantação

Todas as medidas corretivas (MCs) foram 
implementadas com sucesso / status de 
todas as evidências objetivas necessárias 
(OEs) é "cumprido"

9.2.1 F0Não. 
Nenhuma 
das 
medidas 
corretivas 
(MCs) foi 
executada/ 
o status de 
todas as 
evidencias 
objetivas 
(EOs) é 
'Não foram 
concluídas'.

Não. 
Apenas 
algumas 
das 
medidas 
corretivas 
(MCs) 
foram 
executadas 
e/ou as 
MCs foram 
apenas 
executadas 
parcialment
e.

Sim. Todas 
as medidas 
corretivas 
(MCs) 
foram 
executadas 
com êxito/o 
status de 
todas as 
evidências 
objetivas 
necessária
s (EOs) é 
“concluídos
”
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

A lista de todas as medidas corretivas (MCs) e 
das evidências objetivas (EOs) do Excel para 
ser verificada durante este auditoria de 
seguimento está anexada à ordem da 
auditoria Ecert. Ela inclui o resultado individual 
para cada EO, como foi avaliado durante o 
auditoria de seguimento e foi explicado ao 
cliente durante a reunião de encerramento. 
(Se “não” houver nenhum motivo/explicação no 
campo de texto NC)

9.2.2 F0Não, 
porque …

Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Aplicável se a auditoria de acompanhamento 
é uma consequência da decisão de 
suspensão) As regras de suspensão são 
cumpridas pelo cliente.

9.2.3 F0Não Sim

Razão para a auditoria de acompanhamento9.3

Multi-Plantação
, Plantação

Motivo para auditoria de seguimento9.3.1 F0O motivo 
para o 
auditoria de 
seguimento 
foi um NC 
importante.

O motivo 
para o 
auditoria de 
seguimento 
foi um 
grande 
número de 
NCs

O motivo 
para o 
auditoria de 
seguimento 
foi outro: 
indique o 
motivo no 
texto NC.

Auditoria Combinada10

Auditoria combinada com outro escopo10.1

Multi-Plantação
, Plantação

A auditoria Fairtrade foi uma auditoria 
combinada com outro escopo de 
certificação/verificação. (Se sim, favor 
documentar o escopo no campo de 
comentário).

10.1.1 0
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Entidade adicional subcontratada) Você aceita 
auditorias anunciadas ou não anunciadas em 
suas instalações, oferecendo acesso a todos 
os locais que são relevantes para a auditoria, 
tornando a equipe responsável disponível para 
a auditoria e fornecendo toda a informação 
que é necessária para verificar a 
conformidade.

11.1.0.01 M1.1.2 Trader 
Standard

0A entrada 
nas 
instalações 
foi negada.

A 
informação 
fornecida 
não foi 
adequada 
para 
concluir a 
auditoria 
OU o 
acesso a 
determinad
os 
documento
s, locais ou 
entrevistado
s 
necessário
s foram 
negados 
OU os 
funcionário
s  
responsáve
is não 
estavam 
disponíveis 
para 
fornecer as 
informaçõe
s 
necessária
s para 

Informaçõe
s e apoio e 
acesso ao 
local foi 
adequado 
para 
completar a 
auditoria.

Houve uma 
preparação 
adequada 
para 
auditoria. 
Todos os 
documento
s 
necessário
s, 
funcionário
s e acesso 
aos locais 
foram 
fornecidos 
e a 
auditoria foi 
facilitada de 
tal modo 
que o 
auditor 
pôde fazer 
uma 
avaliação 
de 
conformida
de / 
não-confor
midade 
independen
te, rápida e 
fácil e 
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

verificar 
conformida
de.

entrevistas 
confidenciai
s foram 
possíveis.

Multi-Plantação
, Plantação

(Entidade adicional subcontratada) (Não se 
aplica às entidades que não se enquadram no 
escopo da certificação) Suas entidades 
adicionais onde as atividades Fairtrade 
acontecem cumprem com a definição de 
entidade adicional e estão registradas com a 
FLOCERT.

11.1.0.02 C1.1.3 Trader 
Standard

0Todas as 
entidades 
adicionais 
que são 
usadas 
para 
manusear 
os produtos 
Fairtrade 
não estão 
registradas 
com a 
FLOCERT 
OU não 
cumprem 
com a 
definição de 
EA.

Algumas 
das 
entidades 
adicionais 
que são 
usadas 
para 
manusear 
os produtos 
Fairtrade 
não estão 
registradas 
com a 
FLOCERT.

Todas as 
entidades 
adicionais 
que são 
usadas 
para 
manusear 
os produtos 
Fairtrade 
são 
registradas 
com a 
FLOCERT E 
cumprem 
com a 
definição de 
EA.
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Entidade adicional subcontratada) Você 
identifica claramente todos os produtos 
certificados Fairtrade como Fairtrade em toda 
a documentação de compra e venda (por 
exemplo: faturas, notas de entrega e ordens 
de compra), incluindo toda a documentação 
relevante enviada e recebida da entidade 
adicional.

11.1.0.03 M2.1.1 Trader 
Standard

0Referências 
Fairtrade 
(isto é, o 
termo 
"Fairtrade" 
ou termos 
similares) 
faltam em 
todos os 
documento
s.

Referências 
Fairtrade 
são 
identificávei
s, mas 
estão 
incompleta
s. Existem 
referências 
Fairtrade, 
mas não 
em toda a 
documenta
ção de 
compra e 
venda. (isto 
é, o termo 
"Fairtrade" 
ou similar 
nas faturas 
MAS não é 
possível 
encontrar 
uma 
referência 
em outros 
documento
s).

Referências 
Fairtrade 
são 
identificávei
s e 
completas 
em toda a 
documenta
ção de 
compra e 
venda. (isto 
é, o termo 
"Fairtrade" 
ou similar 
em todas 
as faturas E 
é possível 
encontrar 
uma 
referência 
em outros 
documento
s).

Referências 
Fairtrade 
são 
registradas 
e mantidas 
atualizadas 
dentro do 
sistema 
ERP 
(sistema - 
gestão 
estabelecid
o). (isto é, 
Termo 
"Fairtrade" 
ou similar 
consistente
mente em 
todos os 
contratos, 
faturas, B/L, 
notas de 
entrega, 
listas de 
embalagem
, etc).
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Tipo de 
Critério

PrazoAplicável a:Referência Critério de Conformidade FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Multi-Plantação
, Plantação

(Entidade adicional subcontratada) Você 
mantêm registros de todas as entradas, 
processamento e vendas de produtos 
Fairtrade. Registros permitem que o 
organismo de certificação rastreie, a partir de 
qualquer saída Fairtrade, até às entradas 
Fairtrade.

11.1.0.04 C2.1.2 Trader 
Standard

0O 
comerciant
e não 
mantém 
registros ou 
eles não 
estão 
disponíveis 
no 
momento 
da auditoria 
E/OU Há 
vendas 
excessivas 
estimadas 
em mais de 
5% OU não 
existe um 
sistema 
que permite 
cálculos.

O 
comerciant
e mantém 
registros, 
mas eles 
estão 
incompleto
s ou não 
totalmente 
disponíveis 
no 
momento 
da auditoria 
E/OU Há 
vendas 
excessivas 
estimadas 
de 1-5%.

O 
comerciant
e mantém 
registros e 
os torna 
disponíveis 
para o 
auditor 
durante a 
auditoria . 
Registros 
estão 
corretos. 
Sem 
vendas 
excessivas, 
exceto 
possíveis 
erros 
estimados 
em até 1% 
das vendas.

O 
comerciant
e mantém 
registros e 
os torna 
disponíveis 
para o 
auditor 
durante a 
auditoria. 
Registros 
estão 
corretos. 
Sem 
vendas 
excessivas, 
sem erros.

Há um 
sistema de 
gestão 
estabelecid
o que 
facilmente 
permite que 
o 
organismo 
de 
certificação 
rastreie, a 
partir de 
qualquer 
saída 
Fairtrade, 
até às 
entradas 
Fairtrade, 
incluindo as 
alterações 
realizadas, 
receitas e 
rendimento
s 
relevantes. 
O 
comerciant
e mantém 
registros e 
os torna 
disponíveis 
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para o 
auditor 
durante a 
auditoria. 
Os 
registros 
estão 
sempre 
corretos.
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Multi-Plantação
, Plantação

(Entidade adicional subcontratada) (Aplicável a 
todos os produtos) (Caso você processe 
sucos e polpa/purê de frutas ou chá, este 
requisito somente se aplica se o seu operador 
implementa a rastreabilidade física). Você 
segrega fisicamente os produtos Fairtrade dos 
produtos não-Fairtrade em todos os estágio 
da cadeia de fornecimento. Você não mistura 
produtos Fairtrade com produtos 
não-Fairtrade. Produtos Fairtrade são 
transportados, armazenados, 
processados/manufaturados e entregues 
separadamente dos produtos não-Fairtrade.

11.1.0.05 M2.1.3 Trader 
Standard

0Produtos 
Fairtrade 
não estão 
segregados 
dos 
produtos 
não-Fairtrad
e. Não 
existe um 
sistema 
para 
separar 
fisicamente 
os 
produtos, 
mesclas 
acontecem.

Produtos 
Fairtrade 
não estão 
claramente 
ou apenas 
parcialment
e 
segregados 
dos 
produtos 
não-Fairtrad
e. mesclas 
durante o 
processam
ento 
facilmente 
acontecem.

Produtos 
Fairtrade 
estão 
segregados 
dos 
produtos 
não-Fairtrad
e. Existe um 
sistema 
estabelecid
o para 
separar os 
produtos 
certificados.

Produtos 
Fairtrade 
estão 
segregados 
dos 
produtos 
não-Fairtrad
e e 
descrições 
em "marcas 
no produto" 
podem ser 
claramente 
e facilmente 
identificávei
s. Existe um 
sistema 
estabelecid
o para 
separar os 
produtos 
certificados, 
mesclas 
não 
acontecem.

Produtos 
Fairtrade 
estão 
sempre 
segregados 
dos 
produtos 
não-Fairtrad
e. 
Descrições 
Fairtrade 
em "marcas 
no produto" 
estão 
claramente 
e facilmente 
identificada
s. Existe um 
sistema de 
rastreabilid
ade física 
estabelecid
o para 
rastrear os 
produtos 
certificados 
sem erros.
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Multi-Plantação
, Plantação

(Entidade adicional subcontratada) (Aplicável a 
todos os produtos) (Caso você processe 
sucos e polpa/purê de frutas ou chá, este 
requisito somente se aplica se o seu operador 
implementa a rastreabilidade física). Você 
identifica os produtos Fairtrade como Fairtrade 
em todos os estágios (por exemplo, 
armazenamento, transporte, processamento, 
embalagem, rotulagem e manuseio) bem 
como em todos os registros e documentos 
relacionados por meio de marcas de 
identificação e/ou números de lote no produto.

11.1.0.06 C2.1.4 Trader 
Standard

0Produtos 
Fairtrade 
não estão 
identificado
s como 
Fairtrade 
em 
qualquer 
estágio, 
bem como 
em 
registros ou 
documento
s. 
Documento
s, registros 
e marcas 
no produto 
não 
mencionam 
qualquer 
termo/núme
ro de 
referência 
que possa 
ser 
identificado 
como 
Fairtrade.

Produtos 
Fairtrade 
não estão 
facilmente 
identificávei
s   e as 
marcas de 
identificaçã
o não são 
precisas/cla
ras. Marcas 
no produto 
são 
frequentem
ente 
perdidas e 
alguns 
registros 
não podem 
ser 
identificado
s como 
Fairtrade.

Produtos 
Fairtrade 
são 
identificávei
s   em todos 
os 
estágios, 
bem como 
em todos 
os registros 
e 
documento
s 
relacionado
s. Marcas 
de 
identificaçã
o são 
claras e 
marcadas 
com o 
termo 
"Fairtrade" 
ou similar.

Produtos 
Fairtrade 
são 
identificávei
s   em todos 
os 
estágios, 
bem como 
em todos 
os registros 
e 
documento
s 
relacionado
s. Marcas 
de 
identificaçã
o são 
claras, 
artigos e 
números de 
lote e são 
únicos e 
claramente 
referem-se 
ao termo 
"Fairtrade" 
ou similar.

Produtos 
Fairtrade 
são 
identificávei
s   em todos 
os 
estágios, 
bem como 
em todos 
os registros 
e 
documento
s 
relacionado
s. Marcas 
de 
identificaçã
o são 
claras, 
artigos e 
números de 
lote e são 
únicos e 
claramente 
referem-se 
ao termo 
"Fairtrade" 
ou similar e 
o nome e 
FLO ID do 
vendedor e 
do 
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comprador. 
Há um 
sistema de 
gestão 
estabelecid
o que 
permite que 
qualquer 
comerciant
e (não 
somente os 
contatos 
FLOCERT) 
identifique
m e 
rastreiem 
os produtos 
Fairtrade.
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Multi-Plantação
, Plantação

(Entidade adicional subcontratada) (Aplicável a 
todos os produtos) (Caso você processe 
sucos e polpa/purê de frutas ou chá, este 
requisito somente se aplica se o seu operador 
implementa a rastreabilidade física). Quando 
você entrega produtos Fairtrade, você 
claramente identifica o produto como Fairtrade 
(por exemplo, "FLO/Fairtrade" na embalagem e 
documentação).

11.1.0.07 C2.1.6 Trader 
Standard

0Produtos 
Fairtrade 
entregues 
como 
Fairtrade 
não estão 
identificado
s como 
"Fairtrade" 
ou termo 
similar. 
Referências 
ao Fairtrade 
estão 
completam
ente 
ausentes.

Produtos 
Fairtrade 
entregues 
como 
Fairtrade 
não estão 
sempre 
corretament
e 
identificado
s como 
"Fairtrade" 
ou termo 
similar. 
Referências 
ao Fairtrade 
estão 
parcialment
e ausentes.

Produtos 
Fairtrade 
entregues 
como 
Fairtrade 
estão 
corretament
e 
identificado
s como 
"Fairtrade" 
ou termo 
similar.

Produtos 
Fairtrade 
entregues 
como 
Fairtrade 
estão 
sempre 
corretament
e 
identificado
s como 
"Fairtrade" 
ou termo 
similar. 
Erros não 
acontecem.

Produtos 
Fairtrade 
entregues 
como 
Fairtrade 
estão 
sempre 
corretament
e 
identificado
s como 
"Fairtrade" 
ou termo 
similar. Há 
um sistema 
estabelecid
o para 
rastrear os 
produtos 
vendidos 
sem erros.
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Multi-Plantação
, Plantação

(Entidade adicional subcontratada)  Caso você 
combine ingredientes fisicamente rastreáveis 
e não rastreáveis em produtos compostos 
Fairtrade, você assegura que os ingredientes 
fisicamente rastreáveis cumprem com os 
requisitos de rastreabilidade física. Se isto não 
for possível por razões técnicas, você solicitou 
uma exceção junto ao organismo de 
certificação.

11.1.0.08 C2.1.7 Trader 
Standard

0Ingrediente
s Fairtrade 
fisicamente 
rastreáveis 
não 
cumprem 
com os 
requisitos 
de 
rastreabilid
ade física. 
Uma 
exceção 
não foi 
concedida 
ao 
comerciant
e pelo 
organismo 
de 
certificação. 
Não existe 
um sistema 
para 
separar e 
mesclas 
acontecem.

Ingrediente
s Fairtrade 
fisicamente 
rastreáveis 
não 
cumprem 
completam
ente com 
os 
requisitos 
de 
rastreabilid
ade física. 
Uma 
exceção 
não foi 
concedida 
ao 
comerciant
e pelo 
organismo 
de 
certificação. 
mesclas 
durante o 
processam
ento podem 
facilmente 
acontecer.

Ingrediente
s Fairtrade 
fisicamente 
rastreáveis 
cumprem 
com os 
requisitos 
de 
rastreabilid
ade física. 
Uma 
exceção foi 
concedida 
ao 
comerciant
e pelo 
organismo 
de 
certificação 
e a 
entidade 
adicional 
mantém 
uma cópia. 
Há um 
sistema 
estabelecid
o para 
separar os 
produtos, 
erros não 
acontecem.

Ingrediente
s Fairtrade 
fisicamente 
rastreáveis 
cumprem 
integralmen
te com os 
requisitos 
de 
rastreabilid
ade física. 
Há um 
sistema 
estabelecid
o para 
separar os 
produtos, 
erros não 
acontecem.

Ingrediente
s Fairtrade 
fisicamente 
rastreáveis 
cumprem 
integralmen
te com os 
requisitos 
de 
rastreabilid
ade física. 
Uma 
exceção foi 
concedida 
ao 
comerciant
e pelo 
organismo 
de 
certificação 
para o 
comerciant
e. O 
comerciant
es objetiva 
finalizar a 
exceção e 
estar 
conforme 
os 
requisitos 
de 
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rastreabilid
ade física 
para tais 
ingrediente
s. Há um 
sistema de 
rastreabilid
ade física 
estabelecid
o para 
rastrear os 
produtos 
sem erros.

Multi-Plantação
, Plantação

(Entidade adicional subcontratada) (Balanço 
de Massa em Local Único) (Sucos e 
polpa/purê de frutas e chá (camellia sinensis)) 
Você garante que as entradas Fairtrade são 
entregues e processadas no mesmo local 
onde a saída Fairtrade é processada.

11.1.0.09 C2.1.10 Trader 
Standard

0Não Sim

Multi-Plantação
, Plantação

(Entidade adicional subcontratada) (Sucos e 
polpa/purê de frutas e chá (camellia sinensis)) 
Você garante que as entradas Fairtrade são do 
mesmo tipo e qualidade que os insumos 
utilizados para processar as saídas Fairtrade 
igual por igual).

11.1.0.10 C2.1.11 Trader 
Standard

0Não Sim
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