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Plano de Projeto: Grande Revisão da 
Norma de Produção Agrícola 
Fair Trade USA™ 

Introdução 

A Fair Trade USA™ tem sido uma impulsionadora de meios de subsistência sustentáveis, 
responsabilidade social e desenvolvimento comunitário por meio da aplicação de normas sociais e 
econômicas robustas e confiáveis que apoiam as fazendas, pescas e fábricas em uma transição para o 
bem-estar social melhorado e a sustentabilidade ambiental. Desde 1998, produtores da Fair Trade, em 
mais de 45 países, ganharam mais de 400 milhões de dólares em Fundos Comunitários de 
Desenvolvimento, que eles usaram para atender às maiores necessidades de suas comunidades: muitas 
vezes água potável, educação, assistência médica e proteção ambiental.  

Uma pedra angular para esse sucesso foi a Norma de Produção Agrícola (Agricultural Production 
Standard, APS) da Fair Trade USA, que define os requisitos para os produtores agrícolas ou grupos de 
produtores obterem a certificação da Fair Trade USA. Este documento resume os objetivos, as atividades 
do projeto e o processo de tomada de decisão para a grande revisão da APS. Este projeto será executado 
de acordo com o Procedimento de Desenvolvimento e Revisão de Normas da Fair Trade USA e com o 
Código de Boas Práticas para Estabelecimento de Normas da ISEAL, uma associação global para 
padrões de sustentabilidade. 

Escopo 

A APS é aplicável a sistemas de produção agrícola em todo o mundo que produzem e vendem 
commodities certificadas como Fair Trade Certified™. O escopo de um Certificado pode, portanto, cobrir 
uma única entidade (por exemplo, uma fazenda), ou um grupo de entidades as quais poderiam ser de 
tamanhos variados e/ou de propriedade e controladas por várias partes, tais como uma cooperativa de 
propriedade coletiva de vários pequenos produtores ou um exportador que compra de fazendas 
independentes. 

Este projeto afetará diretamente a nossa APS 1.2.0, além de todas as orientações e políticas associadas 
à norma. Como parte da grande revisão descrita neste documento, atualizaremos todos os documentos 
vinculativos e de orientação em relação ao cumprimento da APS. Todos os Titulares de Certificados com 
certificação sob a APS e parceiros de marca associada estarão diretamente envolvidos neste processo, 
bem como representantes de várias indústrias agrícolas e outras partes interessadas, incluindo, entre 
outros, trabalhadores, comerciantes, organizações sem fins lucrativos, acadêmicos e instituições 
governamentais.  

  

https://www.fairtradecertified.org/business/standards/documents/standards-development-and-revision-procedure
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Contexto e justificativa 

O principal objetivo da grande revisão da APS é inovar a norma existente para melhorar a proposta de 
valor do programa agrícola e garantir que a norma cumpra a estratégia organizacional da Fair Trade USA 
para gerar impacto positivo e crescimento. Isso inclui ampliar o impacto positivo para os produtores, 
simplificar os sistemas para melhorar o processo geral de certificação e explorar oportunidades para 
aplicar melhor nossa estrutura a novas indústrias.  

Além disso, é considerado uma boa prática, no estabelecimento de normas e certificação, realizar uma 
grande revisão das normas pelo menos a cada cinco anos. Isso garante que as normas estejam 
atualizados e gerem o impacto positivo desejado. O Procedimento de Desenvolvimento e Revisão de 
Normas da Fair Trade USA está de acordo com essa boa prática, e essa revisão regular da APS foi 
iniciada, uma vez que a primeira versão foi publicada em 2017. 

Resultados esperados da Norma 

A APS adota uma abordagem gradual para melhorar os meios de subsistência dos produtores e 
trabalhadores por meio da melhoria das condições de trabalho e do apoio ao seu desenvolvimento 
econômico. O Prêmio do Comércio Justo, os Comitês do Comércio Justo e as Avaliações de 
Necessidades são os mecanismos pelos quais produtores e trabalhadores são capacitados para 
identificar e enfrentar seus desafios. Os requisitos da APS visam melhorar as condições de trabalho e o 
acesso aos serviços e garantir salários justos para os indivíduos que fazem parte do programa. Além 
disso, por meio de requisitos voltados para saúde e segurança ambiental, visa garantir que as práticas de 
produção não prejudiquem os trabalhadores e as comunidades vizinhas. 

O principal objetivo da Fair Trade USA é permitir meios de subsistência sustentáveis para os 
trabalhadores, produtores e pescadores que cultivam, capturam e produzem a compra do consumidor de 
bens. Nossa APS se concentra no progresso social, econômico e ambiental, bem como nas condições de 
trabalho que apoiam produtores e trabalhadores em todo o mundo. 

Para obter mais informações, consulte a atual APS e a Teoria da Mudança da Fair Trade USA, disponível 
em nosso site. 

Atividades do projeto 

Iniciamos o processo de atualização da APS no início de 2022 e pretendemos publicar a APS 2.0.0 no 
final de 2023. Abaixo estão descritas as atividades planejadas para o curso do ciclo de vida do projeto. As 
fases destacadas em amarelo são as principais oportunidades de participação das partes interessadas 
externas. 
  

https://www.fairtradecertified.org/business/standards/documents/standards-development-and-revision-procedure
https://www.fairtradecertified.org/business/standards/documents/standards-development-and-revision-procedure
https://www.fairtradecertified.org/why-fair-trade/theory-of-change
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Etapa Cronograma Descrição 

Revisão interna 
1º a 3º 
trimestre de 
2022 

Realizar uma revisão interna detalhada da APS atual, 
incluindo o processamento de aprendizados de 
monitoramento, implementação e avaliação da norma desde 
2017. Durante este processo, identificaremos questões-chave 
e questões estratégicas sobre a direção do programa de 
agricultura.  
Esta fase inclui pesquisas sobre questões-chave e consultas 
com as partes interessadas internas, incluindo a equipe da 
Fair Trade USA e os consultores de campo. A análise dos 
resultados dos relatórios de auditoria, das não conformidades 
e dos resultados dos parâmetros de referência ajudará a 
identificar as principais áreas problemáticas.  

Pré-consulta 
3º e 4º 
trimestres de 
2022 

Consulta preliminar com as partes interessadas externas para 
informar a abordagem das principais questões e o 
desenvolvimento da primeira minuta. Os métodos de consulta 
incluirão um anúncio por e-mail de que a revisão está 
começando, pesquisas preliminares e entrevistas 
direcionadas com os principais parceiros de ideias. 

Desenvolvimento 
da primeira minuta 
pública da norma 
revisada 

4º trimestre de 
2022 a 2º 
trimestre de 
2023 

Incorporação das alterações na minuta da APS 2.0.0, 
incluindo a estrutura e o conteúdo. Neste momento, o Comitê 
de Normas será envolvido para apresentar a direção inicial e 
solicitar a sua contribuição em questões-chave. 

Consulta pública 
1º e 2º 
trimestres de 
2023 

A minuta da APS 2.0.0 está direcionada para ser publicada 
para consulta pública em meados do primeiro trimestre de 
2023. A consulta ficará aberta por dois meses. Esta consulta 
pública faz parte do compromisso da Fair Trade USA de 
integrar as contribuições das partes interessadas e seguir as 
melhores práticas de consulta estabelecidas no Código de 
Boas Práticas para Estabelecimento de Normas da ISEAL.  
Durante a fase de consulta pública, todas as partes 
interessadas têm a oportunidade de participar e fornecer 
feedback sobre a minuta da APS. Os métodos de consulta 
incluem um formulário de comentário público on-line, anúncio 
por e-mail e atividades adicionais de divulgação direta para 
garantir a participação de um grupo diversificado de partes 
interessadas.  

Análise e revisão 
da norma 

3º a 4º 
trimestre de 
2023 

A equipe de Normas revisa os comentários recebidos durante 
a fase de consulta pública e usa esse feedback para informar 
as alterações finais da APS. Eles fazem recomendações ao 
Comitê de Normas em relação ao conteúdo da norma final. 
Um resumo do feedback da fase de consulta e como o 
feedback foi incorporado será criado. Se necessário, serão 
realizadas consultas adicionais para abordar quaisquer 
tópicos pendentes. 
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Aprovação e 
publicação 

4º trimestre de 
2023 

O Comitê de Normas e a Equipe Executiva da Fair Trade USA 
aprovarão a APS 2.0.0. A versão final será publicada em 
nosso site, juntamente com o resumo do feedback e resposta, 
plano de transição e data de vigência, e um anúncio será 
enviado a todos parceiros relevantes e todas partes 
interessadas participantes.  

Resumo das alterações desde a última grande revisão 

A APS passou por duas revisões menores, que foram publicadas no início de 2019 e meados de 2021. 
Abaixo está um resumo das alterações feitas durante essas revisões menores. 

Data da revisão Descrição da alteração 

Fevereiro de 2019 Pequenas alterações de linguagem e erros gramaticais foram 
corrigidos na Norma.  

Julho de 2021 

Nesta pequena revisão, a linguagem foi esclarecida, 
orientações adicionais foram incluídas quando necessário, 
termos foram modificados para melhorar a implementação da 
APS e pequenos erros gramaticais foram corrigidos na norma. 
Além disso, o escopo da APS foi expandido para ser aplicado 
a produtos lácteos nos Estados Unidos. 

Processo de tomada de decisão 

A Equipe de Normas e Recursos de Implementação da Fair Trade USA trabalha com o Comitê de Normas 
para analisar o feedback das partes interessadas, discutir as principais questões estratégicas e garantir 
que o conteúdo de todos as normas da Fair Trade USA seja consistente com a visão, estratégia, teoria da 
mudança e metas de impacto positivo da organização.  

O Comitê de Normas é responsável por aprovar o conteúdo da norma final. Assim que o conteúdo da 
norma for aprovado, a Equipe Executiva analisará a adesão ao Procedimento de Desenvolvimento e 
Revisão de Normas da Fair Trade USA. A aprovação final da Equipe Executiva encerra o processo de 
revisão da norma. 

Como participar  

A Equipe de Normas da Fair Trade USA está liderando este projeto, e incentivamos que você comente 
sobre este Plano de Projeto, o processo e/ou o objetivo do desenvolvimento e da revisão de normas, 
enviando um e-mail para standards@fairtradeusa.org.  

Durante este projeto, a Fair Trade USA reservará oportunidades para fazer comentários sobre a minuta da 
norma. Haverá pelo menos um período de comentários públicos. Informe-nos se você gostaria de receber 
um aviso quando o período para comentários públicos estiver aberto. Um resumo dos comentários 
recebidos e das respostas da Fair Trade USA será compartilhado com público. Um site de revisão será 
criado onde todas as partes interessadas poderão acessar as atualizações e os materiais de apoio 
associados.  

mailto:standards@fairtradeusa.org
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