
A sustentabilidade é uma jornada que não termina quando um certifi-
cado é concedido. As referências (benchmarks) fixas de sustentabili-
dade que se aplicam a todos os produtores são essenciais para manter 
um padrão de certificação elevado, porém, em nosso Programa de Cer-
tificação de 2020, estamos indo além para ajudar os produtores a pro-
gredir ainda mais em relação às metas de sustentabilidade. Nossa nova 
Norma de Agricultura Sustentável ajudará a empoderar os produtores 
para que adotem um modelo de melhoria contínua alinhado com nossa 
visão de reimaginar a certificação. Além das tradicionais exigências 
de certificação do tipo aprovação/reprovação, os produtores também 
poderão estabelecer metas mais alinhadas ao  seu contexto específico.

Como a abordagem de melhoria Contínua se insere 
na nova norma?

As Exigências para Fazendas presentes em nossa Norma de 2020 são 
compostas por exigências básicas e de melhorias.

Exigências básicas abrangem as principais práticas de agricultura sus
tentável que devem sempre ser cumpridas para obtenção da certificação 
e que são avaliadas de acordo com o modelo aprovação/reprovação.

Exigências de melhoria são desenvolvidas para promover e medir o pro
gresso das práticas de sustentabilidade. São divididas entre obrigatórias 
e autoselecionáveis. Algumas exigências para melhoria são do tipo 
aprovação/reprovação, enquanto outras são avaliadas com Medidores 
Inteligentes.

o que são medidores inteligentes?

Uma característica nova em nossa Norma de 2020 são os Medidores Inteli
gentes. Os Medidores Inteligentes oferecem aos produtores uma forma de 
estabelecer metas para suas fazendas com base no que é mais benéfico 
e viável em seu contexto específico. Em vez de metas predefinidas estabe
lecidas pela Rainforest Alliance, os próprios produtores estabelecerão as 
metas para melhorias e definirão as ações necessárias para alcançá-las.

Os produtores conduzirão uma avaliação de base e definirão metas com 
os Medidores Inteligentes antes da obtenção de sua primeira certificação 
ou no primeiro ano após a certificação (dependendo da exigência), plane
jarão e implementarão ações para alcançar essas metas e monitorarão 
os resultados. Então, utilizarão os dados coletados com os Medidores 

Inteligentes sobre as exigências anualmente, visando refletir e ajustar 
algumas medidas, caso tenha ocorrido pouco ou nenhum progresso. 
Isso cria um ciclo de feedback que permite que os produtores melhorem 
continuamente suas práticas. 

Como os medidores inteligentes são auditados?

Há exigências obrigatórias e autoselecionáveis para Medidores Inteli
gentes. No caso das exigências obrigatórias, a qualidade dos dados e as 
ações empreendidas serão verificadas durante as auditorias. Os resulta
dos em si não terão influência sobre a decisão de certificação. No entanto, 
se nenhum dado for coletado ou se a qualidade dos dados for muito 
ruim, haverá consequências para a certificação. No caso das exigências 
autoselecionáveis para Medidores Inteligentes, apenas a qualidade dos 
dados será auditada. 
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reimaginando a CertifiCação e o Programa de 
CertifiCação de 2020 

A visão de reimaginar a certificação representa nossa visão de 
longo prazo para o futuro da certificação. É parte da estratégia 
mais ampla da Rainforest Alliance para impulsionar mudanças em 
nossas quatro principais áreas de trabalho: clima, florestas, meios 
de vida e direitos humanos.

Em junho de 2020, a Rainforest Alliance deu o primeiro passo em 
sua jornada para “reimaginar a certificação”, com a publicação do 
Programa de Certificação de 2020. Temos trabalhado nesse novo 
programa desde 2018, quando ocorreu a fusão entre a Rainforest 
Alliance e a UTZ.

O Programa de Certificação de 2020, incluindo a Norma de Agri
cultura Sustentável, é uma oportunidade única de mudar o atual 
modelo de certificação e como ela agrega valor para as pessoas e 
negócios que a utilizam ao redor do mundo.

Entre junho de 2020 e meados de 2021, a Rainforest Alliance 
lançará o novo programa em todo o mundo, que inclui um plano 
de treinamento abrangente. As auditorias para o novo programa 
começarão em meados de 2021.



Por que estamos adotando esta abordagem? 

Medidores Inteligentes ajudam os produtores a identificar as medidas 
mais eficazes para alcançar uma produção ainda mais sustentável. 
Adotamos esta abordagem para obter percepções melhores sobre o 
desempenho das fazendas e de suas melhorias ao longo do tempo. Ela 
também permitirá que os produtores estabeleçam suas próprias metas, 
adaptadas ao contexto local. Por exemplo, embora seja obrigatório, como 
exigência básica, que todos os produtores conservem os ecossistemas 
naturais de suas fazendas, cada um deles pode estabelecer suas próprias 
metas anuais para ampliação da cobertura de vegetação natural na 
área da fazenda. Os dados coletados pelos indicadores dos Medidores 
Inteligentes permitem que os produtores divulguem seus esforços e quan
tifiquem os benefícios de práticas mais sustentáveis, o que contribui para 
maior acesso ao mercado e valor para seus produtos..

o que muda em relação às normas anteriores?

Tanto o Código de Conduta da UTZ como a Norma de Agricultura Sus
tentável da Rainforest Alliance de 2017 possuem sistemas de melhoria 
progressiva, nos quais mais exigências devem ser cumpridas a cada ano. 
Todas são obrigatórias e do tipo aprovação/reprovação.

Como essa nova abordagem aPoia outros trabalhos 
da rainforest allianCe?

Em conformidade com nossa visão de reimaginar a certificação, os 
Medidores Inteligentes apoiam nossa meta de ser cada vez mais orien
tados por dados. Os dados dos Medidores Inteligentes fornecerão aos 
produtores, às empresas e à Rainforest Alliance percepções melhores 
sobre o desempenho das fazendas e permitirão que percebamos onde 
é necessário oferecer mais apoio. Os dados também podem ser utiliza
dos em relatórios externos sobre as melhorias contínuas realizadas pelos 
produtores, pela Rainforest Alliance ou pelas empresas. Os agentes das 
cadeias de suprimentos podem solicitar aos produtores que utilizem 
dados específicos dos Medidores Inteligentes em seus relatórios e dados 
agregados podem ser usados para advocacy, por exemplo, mostrando 
a lacuna que ainda existe para que salários dignos sejam atingidos em 
alguns países. 

Em nosso novo Programa de Certificação, as exigências das Cadeias de Su
primentos também incluirão um modelo de melhoria contínua. Muitas delas 
seguirão uma “abordagem progressiva”, que introduzirá gradualmente 
novos critérios para condições ambientais, sociais e econômicas.

quer saber mais?

Saiba mais sobre o que esperar de nosso novo Programa de Certificação 
aqui. Se tiver dúvidas específicas, entre em contato pelo e-mail cs@ra.org.
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@rainforestalliance
@RnfrstAlliance

rainforest-allianCe.org
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TIPO DE EXIGÊNCIA VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE

Exigências básicas
Delineiam as principais práticas de agricultura sustentável que devem sempre ser 
realizadas a fim de obter a certificação. São formuladas como critérios do tipo 
aprovação/reprovação.

• Sempre do tipo aprovação/reprovação
• Em alguns casos, as exigências básicas abrangerão 

um limite definido (ou seja, o pagamento de um 
salário mínimo), que deverá ser calculado e 
relatado. 

Exigências de Melhorias Obrigatórias São 
exigências que traçam práticas de um produtor em 
direção a uma maior sustentabilidade e que 
devem ser implementadas ao longo do tempo.

A maioria as exigências são do tipo aprovação/
reprovação, nas quais as melhorias são feitas em 
etapas: o primeiro nível deverá ser alcançado ao final do 
terceiro ano e o segundo nível ao final do sexto ano.

Algumas exigências estão relacionadas a Medidores 
Inteligentes. A conformidade é determinada pela 
verificação da qualidade dos dados e pelas ações 
empreendidas (não pelos resultados em si).

Exigências de Melhorias Auto-Selecionáveis 
São escolhidas pelos produtores com base em suas 
avaliações de risco ou aspirações. Uma entidade 
certificadora verificará a qualidade dos dados. Se a 
qualidade for ruim, isso não influenciará a decisão 
sobre a certificação, mas os produtores não estarão 
aptos a compartilhar e promover as melhorias. 

• O produtor define se e quando deseja fazer a 
verificação de tais exigências.

• Algumas exigências são do tipo aprovação/
reprovação, sem diferenças de níveis.

• Algumas exigências estão relacionadas a Medidores 
Inteligentes, com a conformidade determinada pela 
verificação da qualidade dos dados.

Exigências de 
Melhorias 
São exigências 
adicionais 
desenvolvidas 
para promover e 
verificar o 
progresso em 
relação às 
principais práticas 
de agricultura 
sustentável 
delineadas nas 
exigências 
básicas.


