Grande Revisão da Norma Comercial
Plano de Projeto Público
Fair Trade USA

1. Introdução e Objetivo
O Comércio Justo capacita produtores, pescadores e trabalhadores para que possam aumentar o valor de
seu trabalho de formas que melhorem suas vidas e protejam o meio ambiente. Em lugar de criar
dependência em relação à ajuda, o Comércio Justo aproveita o poder dos mercados para ajudar
produtores, empresas e consumidores a investir em um futuro melhor.
A Fair Trade USA (FTUSA) e os Órgãos de Avaliação de Conformidade (OAC) parceiros auditam e
certificam cadeias de suprimentos para ajudar a garantir que produtores, pescadores e trabalhadores
recebam preços e salários justos, trabalhem em condições seguras, protejam o meio ambiente e recebam
fundos de desenvolvimento comunitário para melhorar suas vidas.
A Norma Comercial da Fair Trade USA define as exigências para que comerciantes participem da
certificação de Comércio Justo. ‘Comerciantes’ são os responsáveis por processar e exportar produtos
desde seu país de origem, e incluem também importadores, distribuidores e fabricantes em outras partes
da cadeia de suprimentos. Este documento resume os objetivos, as atividades do projeto e o processo de
tomada de decisão para a revisão da Norma Comercial. O projeto será executado de acordo com o
Procedimento da FTUSA para Desenvolvimento e Revisão de Normas. Este procedimento é baseado no
Código de Boas Práticas ISEAL para o Estabelecimento dos Critérios Sociais e Ambientais.

2. Escopo
A Norma Comercial da Fair Trade USA abrange os parceiros da cadeia de suprimentos envolvidos na
comercialização de produtos Fair Trade CertifiedTM provenientes de produtores e organizações de
produtores certificados com base em todas as normas de produção da Fair Trade USA e outras normas
de produção aprovadas. A Norma Comercial atualizada se aplicará a todos os parceiros de cadeia de
suprimentos em todo o mundo, e a todos os produtos do Comércio Justo, incluindo produtos agrícolas,
frutos do mar, vestuário e produtos para o lar.
Este projeto não afetará diretamente nossas outras normas e políticas, incluindo a Norma de Produção
Agrícola (APS), a Norma de Pesca de Captura (CFS) e a Norma para Fábricas de Vestuário e Produtos
para o Lar, bem como as políticas de etiquetagem, precificação e definição do Prêmio. Os valores e as
regras de utilização do Preço Mínimo do Comércio Justo (FTMP) e do Prêmio do Comércio Justo não
serão revisados como parte do processo de revisão da Norma Comercial.
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3. Antecedentes e Resultados Pretendidos
A Norma Comercial se foca nos papéis dos comerciantes de apoiar o desenvolvimento econômico dos
produtores do Comércio Justo e de seus trabalhadores, e, por meio das exigências de rastreabilidade,
garante aos compradores e consumidores que os produtos Fair Trade Certified comprados por eles foram
cultivados, colhidos, fabricados e comercializados de formas que melhoram vidas e protegem o meio
ambiente. Acreditamos que a atualização de nossa Norma Comercial permitirá à FTUSA fornecer um
apoio melhor para que os produtores e trabalhadores tenham meios de subsistência sustentáveis ao
mesmo tempo em que cria valor para as empresas e garante que a Norma atualizada se encaixa nas
estratégias da organização para crescer e gerar impacto.
A Norma Comercial da Fair Trade USA foi atualizada pela última vez em 2012, e precisa de uma revisão
para garantir a consistência e a clareza do programa do Comércio Justo em todas as categorias de
produtos incluídas no programa. Como parte dessa revisão, conciliaremos as principais exigências
comerciais entre os três principais grupos de produtos da Fair Trade USA (produtos agrícolas, frutos do
mar, e vestuário e artigos domésticos) e personalizaremos as orientações e/ou as exigências especiais de
cada produto ou categoria para atender a necessidades específicas. Isso resultará em uma Norma
comercial que atende às necessidades específicas de cada categoria e é aplicável aos comerciantes de
todos os produtos Fair Trade Certified, independentemente da categoria do produto e da cadeia de
suprimentos. Também combinaremos a Visão e o Objetivo da Fair Trade USA, a própria Norma Comercial
e os Critérios de Conformidade em um único documento, e adicionaremos uma seção de Intenção e
Esclarecimentos em cada Critério de Conformidade com o objetivo de melhorar a clareza das exigências e
manter a consistência com nossas outras Normas.
Os comerciantes certificados de acordo com as Normas da Fair Trade USA passarão a ser certificados de
acordo com a Norma Comercial revisada após sua finalização. Cronogramas apropriados para a transição
serão determinados durante a revisão da Norma.
É esperado que a Fair Trade USA continue reconhecendo e aceitando certificados comerciais de outras
organizações selecionadas consideradas equivalentes, como, por exemplo, aquelas certificadas pela
FLO-Cert em relação ao Fairtrade International Trader Standard (Norma Internacional para comerciantes
da Fairtrade).

4. Atividades do Projeto
Já iniciamos o processo de atualização de nossas Normas Comerciais existentes, e pretendemos publicar
a Norma revisada em início a meados de 2019. Abaixo estão descritas as principais atividades durante o
ciclo de vida do projeto.
Etapa

Cronograma

Descrição

Iniciar Processo
de Revisão da
Norma

ao longo do
primeiro
trimestre de
2018

Revisar os aprendizados obtidos com o monitoramento e a
avaliação de comerciantes certificados; realizar uma revisão
interna detalhada das normas comerciais atuais da Fair Trade
USA, identificando questões estratégicas; e desenvolver um
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quadro de referência da nova Norma Comercial para as
discussões.

Desenvolvimento
do Primeiro
Esboço Público
da Norma
Revisada

1º trimestre a
3º trimestre
de 2018

A equipe de Normas desenvolve um esboço inicial da Norma
Comercial revisada. Um conjunto limitado de partes interessadas
externas é consultado como parceiros para pensar sobre uma
série de questões estratégicas identificadas durante o processo
inicial de revisão da norma. Os aprendizados obtidos com
consultas às partes interessadas internas e o feedback recebido
nessas consultas privadas são utilizados para desenvolver um
esboço de Norma Comercial para consulta pública para orientar
outras questões estratégicas.
O esboço público da Norma Comercial é aprovado pelo Vice
Presidente de Certificação, Normas e Impacto da Fair Trade USA.
O esboço da Norma Comercial é disponibilizado para consulta
pública no terceiro trimestre de 2018. Esta consulta pública é parte
do compromisso da Fair Trade USA de integrar as contribuições
das partes interessadas e seguir o processo de consultas
estabelecido no Código de Boas Práticas ISEAL para o
Estabelecimento dos Critérios Sociais e Ambientais.

Consulta Pública

3ª e 4ª
trimestres de
2018

Durante a fase de Consulta Pública, todas as partes interessadas
têm a oportunidade de participar e fornecer feedback sobre a
Norma Comercial. A Fair Trade USA solicitará feedback
ativamente de comerciantes, marcas e produtores do Comércio
Justo, ONGs e outras partes interessadas sobre as implicações
das mudanças propostas e sobre o esboço da Norma Comercial.
Uma segunda fase de consulta pública pode ser realizada
dependendo do feedback recebido durante a primeira fase.

Análise e
Revisão

Aprovação e
Publicação

4ª trimestre
de 2018 e 1ª
trimestre de
2019

Início a
meados de
2019

A Equipe de Normas revisa o feedback das partes interessadas e
o utiliza para informar as revisões da Norma Comercial. A Equipe
de Normas faz uma recomendação à Equipe de Liderança
Executiva e ao Conselho Diretor da Fair Trade USA em relação ao
conteúdo da Norma Comercial final.
Um resumo público do feedback recebido durante o período de
consultas e como ele foi incorporado à Norma é disponibilizado
juntamente com um anúncio do plano para publicação e transição
para a nova Norma Comercial.
O Conselho Diretor da Fair Trade USA aprova que a Norma
Comercial seja traduzida para vários idiomas e implementada. A
Norma Comercial final será disponibilizada e um anúncio será
enviado aos parceiros e partes interessadas relevantes.
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5. Processo de Tomada de Decisão
A equipe de Normas da Fair Trade USA trabalha para revisar o feedback das partes interessadas, discutir
questões estratégicas centrais e fazer recomendações sobre o conteúdo da Norma. A Equipe de
Liderança Executiva da Fair Trade USA terá autoridade para aprovar a versão final da Norma.

6. 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 o esboço
da norma. Haverá pelo menos um período de comentários públicos. Um resumo dos comentários
recebidos e das respostas da Fair Trade USA será compartilhado ao público. Atualizações, o Esboço da
Norma, materiais de apoio associados e um link para o formulário público de comentários podem ser
encontrados em nosso website relacionado à revisão:
https://www.fairtradecertified.org/business/standards/trade-standard-revision
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