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A Fair Trade USA desenvolveu os Padrões para Trabalhadores Agrícolas (FW) para servir trabalhadores que não são
proprietários de terra, mas trabalham em fazendas maiores. O objetivo dos padrões é aumentar o fortalecimento,
incluindo liderança e organização de Trabalhadores Agrícolas empregados na fazenda, desenvolvimento econômico, e
para assegurar condições de trabalho justas e métodos de produção ecologicamente responsáveis.

A necessidade para os Padrões dos Trabalhadores Agrícolas
Enquanto a Fair Trade USA sempre reconhecerá a certificação FLO-CERT, nós também expandimos o escopo dos padrões
da Fair Trade USA disponíveis visando abranger mais pessoas. Para fazer isso, a Fair Trade USA está utilizando padrões
FLO rigorosos que já existem para trabalhadores do chá, bananas e flores, e está aplicando-os em Trabalhadores
Agrícolas do café.

Sumário dos Padrões para Trabalhadores Agrícolas da Fair Trade USA
Os Padrões da Fair Trade USA FW seguem o modelo de desenvolvimento da certificação de Comércio Justo, esperando
progresso nas áreas de fortalecimento, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e gestão ambiental no
decorrer do tempo. A Fair Trade USA convida as partes interessadas a baixar e ler o modelo completo do FW no sítio
eletrônico da Fair Trade USA.
Para desenvolver os Padrões FW, a Fair Trade USA revisou vários padrões e seus critérios de cumprimento, incluindo
aqueles publicados pela Rainforest Alliance, FLO e SA 8000. Além disso, esses padrões seguem as convenções da
Organização Internacional do Trabalho (ILO), e requerem cumprimento com base na lei nacional.
Fortalecimento
Transparência e participação inclusiva
Através do processo de eleição do Comitê de Comércio Justo, desenvolvimento de um Plano de Comércio Justo e
tomada de decisões sobre como gastar o Prêmio de Comércio Justo de Desenvolvimento Comunitário, estes padrões
visam melhorar a capacidade de indivíduos ou grupos de tomar decisões e transformá-las em ações desejadas e
resultados. Depois de treinado sobre Comércio Justo e seus conceitos, os trabalhadores elegem democraticamente
representates para o Comitê de Comércio Justo, cuja composição representa os trabalhadores na fazenda. O Comitê de
Comércio Justo estabelece uma linha de comunicação entre gerência e trabalhadores. Especificamente, trabalhadores
têm a capacidade de fazer parcerias com a gerência da fazenda para melhorar o fortalecimento de todos os
trabalhadores.
Todas as decisões feitas pelo Comitê são feitas democraticamente e transparentemente.
Definição de objetivos de desenvolvimento, propriedade do prêmio de Comércio Justo e bens coletivos.
O Comitê de Comércio Justo trabalha com trabalhadores para decidir em quais projetos comunitários eles querem
gastar o dinheiro do prêmio, e então criam Planos de Comércio Justo baseados no orçamento. Trabalhadores são
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capacitados para determinar como gastar prêmios de desenvolvimento comunitário de maneira a combater melhor as
carências de suas comunidades. Através dessas ações, nossa visão é a de que trabalhadores são capazes de construir
bens individuais e coletivos e melhorar sua eficácia nas fazendas em que trabalham.
Treinamento do trabalhador rural
A Fair Trade USA acredita que a educação contínua de trabalhadores é chave para fortalecimento. Oito elementos
diferentes nesses padrões são associados com treinamento, construção de capacidade, e conscientização sobre direitos
trabalhistas.
Desenvolvimento Econômico
Prêmios Pré-Determinados
Os padrões da Fair Trade USA requerem prêmios de desenvolvimento comunitário pré-determinados para cada venda.
Salários
Fazendas são requeridas a cumprir com leis locais e nacionais, regulamentos do setor e médias de salários da indústria
no mínimo, com foco na contínua melhora de salários.
Responsabilidade Social
Condições empregatícias
Fazendas são requisitadas a cumprir com leis nacionais e locais, e a estabelecer medidas de saúde e segurança para
evitar acidentes de trabalho. É garantido aos trabalhadores o acesso a planos de saúde.
Liberdade de Associação
Os padrões FW requerem que todos os trabalhadores tenham o direito de fazer parte de um sindicato. Trabalhadores
recebem treinamento de acordo com suas opções e têm o direito de escolher como querem ser representados. Há um
diálogo contínuo entre gerente, trabalhadores e seus representantes.
Trabalho Temporário e Migratório
A intenção da Fair Trade USA é de que a fazenda seja capaz de empregar os trabalhadores necessários para conduzir
uma operação eficiente sem rotação de contratos para evitar obrigações legais.
A fazenda evita sub-contratos depois de um ano de vendas de Comércio Justo.
A fazenda conduz uma avaliação das carências na comunidade onde trabalhadores migrantes originam-se e o Comitê de
Comércio Justo discute e avalia a possibilidade de projetos de prêmio de Comércio Justo nessas comunidades.
Gestão Ambiental
A fazenda opera de acordo com as melhores práticas de sustentabilidade ambiental incluindo:



Eliminação dos agro-químicos mais tóxicos
Implementação de medidas de prevenção para evitar o desenvolvimento de pragas e de medidas alternativas à
aplicação de pesticidas
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Utilização de práticas para prevenir erosão do solo e melhorar a fertilidade do solo
Dispensa segura do lixo e limitação do lixo na medida do possível
Manutenção de zonas neutras para áreas protegidas, registrando o consumo de energia
Implementação de procedimento para utilizar eficientemente as fontes de água
Trabalhar com projetos locais ou ter um plano de biodiversidade

Conclusões
A Fair Trade USA se compromete a fazer parcerias com trabalhadores e com a gerência da fazenda durante sua jornada
rumo à certificação de Comércio Justo. Nossa esperança é de que o padrão FW ofereça uma abordagem gradual ao
fortalecimento dos trabalhadores, trazendo benefícios imediatos de desenvolvimento econômico, responsabilidade
social e gestão ambiental à fazenda e seus trabalhadores. Toda sugestão é muito benvinda em relação a como melhorar
o nosso padrão e programa do Trabalhador Rural (FW). Por favor entre em contato conosco através do endereço
eletrônico standards@fairtradeusa.org.

page 3 of 3

