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A. Propósito: A Fair Trade USA atualizou suas normas que se aplicam à produção agrícola. O objetivo
desse documento é delinear a política de transição das nossas normas existentes, incluindo a
Norma para Trabalhadores Agrícolas (FWS), Norma para Pequenos Produtores Independentes (ISS)
e Organizações de Pequenos Produtores (SPO) para a Norma de Produção Agrícola (APS). Isso não
afeta os produtores certificados pelo FLO-Cert para normas da Fairtrade Internacional.
B. Escopo: Esse procedimento aplica-se a todos os Titulares do Certificado existentes e todos os
requerentes da certificação, de acordo com as normas da Fair Trade USA, envolvidos na produção
de qualquer produto agrícola.
C. Data Efetiva: 1º de março de 2017.

1. Titulares do Certificado Existentes
1.1. Todas as auditorias de vigilância e re-certificação serão realizadas de acordo com todos os
requisitos da APS a partir do dia 1º de maio de 2017, 60 dias corridos após a publicação da APS.
1.2. Os requisitos normais do ciclo de auditoria serão postos em prática. Por exemplo, qualquer
Titular do Certificado no seu Ano 3 de auditoria deve obedecer aos requisitos do Ano 3 da APS.
1.3. Um período de transição de um ano, a partir da publicação da norma, 1º de março de 2017 a 1º
de março de 2018, será permitido para todos os Critérios que representam “novos” requisitos.1


Como parte do processo do Relatório de Não-Cumprimento (NC) e do Plano de Ação Corretiva
(PAC), os Titulares do Certificado devem apresentar um plano e um cronograma para o
fechamento do NC de acordo com qualquer “novo” requisito Crítico até o fim do período de
transição. Pedidos de prorrogação de “novos” requisitos além do período de transição não
serão concedidos. Observe que pontos de Progresso podem não ser obtidos por meio desse
processo estendido do PAC para o critério Progresso.2



O Organismo de Certificação analisará o PAC e decidirá se o plano é suficiente para fechar o
NC, podendo solicitar informações adicionais.



A implementação do plano será confirmada na próxima auditoria.

1

Os novos requisitos serão determinados pela Fair Trade USA com base na norma anterior na qual o Titular do Certificado foi
auditado.
2

Os pontos de Progresso ainda podem ser obtidos para os “novos” critérios através do processo normal do PAC.
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2. Entidades Não-certificadas / Novas Solicitações
2.1. Todas as auditorias de certificação serão realizadas de acordo com todos os requisitos da APS a
partir do dia 1º de maio de 2017, 60 dias corridos após a publicação da APS.
2.2.

Não será concedido nenhum processo estendido do PAC para nenhum dos critérios.

Para esclarecimentos sobre essa política, por favor, entre em contato com nosso time de Certificação
(certification@fairtradeusa.org).

3. Visão Geral do Cronograma de Transição da APS
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