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INTRODUÇÃO  

Os requisitos para Diferencial de Sustentabilidade (DS) (seçã0 3.2) e Investimentos em 
Sustentabilidade (IS) (Seção 3.3) da Norma de Agricultura Sustentável Rainforest Alliance 
2020 se aplicam tanto para Detentores de Certificado de Produção Agrícola como para de 

Cadeia de Suprimentos. Devido de a natureza e as dinâmicas das cadeias de suprimento 
globais das commodities certificadas Rainforest Alliance variarem de forma significativa, a 
implementação dos requisitos de Responsabilidade Compartilhada precisam de diferentes 

abordagens em cada setor. Esse Anexo fornece interpretações dos conceitos chave de 
Diferencial de Sustentabilidade e Investimentos em Sustentabilidade e mais detalhes quanto 
a aplicabilidade dos requisitos específica para os setores. Orientações quanto ao prazo e 
implementação das regras específicas aos setores descritas neste documento são 

explicadas nos Documentos de Orientação sobre DS e IS que a Rainforest Alliance publica 
em seu site. 
  

https://www.rainforest-alliance.org/business/tag/2020-certification-program/?fwp_by_category=supply-chain-certification&fwp_by_resource=guides-manuals


 

SA-S-SD-15-V1.1PT 

 
5 

 

REQUISITOS DA NORMA E REGRAS ESPECÍFICAS POR 

CONTEXTO 

A tabela abaixo fornece uma visão geral dos elementos chave de cada um dos requisitos 
da Norma e quando as regras específicas por contexto se aplicarão. Detalhes quanto a 
implementação de cada requisitos da Norma são apresentados nas seções principais deste 

documento. 
 

3.2 Diferencial de Sustentabilidade (SD) 

Requisito Conteúdo 
Interpretação específica por 

contexto 

3.2.1 

Define as responsabilidades da 
gerência do grupo em nível de 

fazenda quanto a distribuição de DS 
aos produtores. 

Conteúdo do requisito se aplica a 

DCs de grupo em nível de fazenda. 

3.2.2 

Define as responsabilidades da 

gerência de fazendas 
grandes/individuais quanto ao uso do 
DS em benefício dos trabalhadores. 

Conteúdo do requisito se aplica a 

DCs de Produção Agrícola grandes e 
individuais com trabalhadores 
remunerados. 

3.2.3 

Define a responsabilidade do 
comprador de produtos certificados 

de pagar o DS.  

O DC de Cadeia de Suprimento que 
é responsável pelo pagamento do DS 
é determinado de forma 

contextualizada para diferentes 
setores. 

3.2.4 

Define que a quantidade de DS deve 

ser formalmente acordada entre 
comprador e vendedor (Ex. Em um 
contrato). 

A forma do acordo pode diferir por 
setor. 

3.2.5 
Define os prazos para pagamento de 
DS.  

Os prazos para o pagamento do DS 
diferem por setor, com base nas 
práticas contratuais. Onde não for 

definido de outra forma, o 
pagamento é feito ao menos 
anualmente para cobrir os ciclos 
contratuais e de cultivo. 

3.2.6 

Define a obrigação de registrar o 
pagamento de DS na plataforma de 

rastreabilidade da Rainforest Alliance. 

As modalidades de registro do 
pagamento de DS na plataforma 
Rainforest Alliance serão 

padronizadas, mas os prazos para 
reporte podem diferir por setor.  

3.2.7 

Define a obrigação de compradores 

a pagarem ao menos o valor mínimo 
de DS onde isso estiver definido pela 
Rainforest Alliance.  

Introdução dos valores mínimos de DS 
diferirá para diferentes cultivos e 

setores. 
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3.3 Investimentos em Sustentabilidade 

Requisito Conteúdo 
Interpretação específica por 

contexto 

3.3.1 

Define a responsabilidade de 
Detentores de Certificado de 

Produção Agrícola identificarem 
necessidades de investimento 
em um plano de investimento. 

Categorias gerais de necessidades de 
investimento estão predefinidas no 
requisito. Contudo, as necessidades de 
investimento atuais diferirão por setor e 

por DC de Produção Agrícola 
individual. 

3.3.2  

(Nível 1) 

Define a responsabilidade da 

gerência do grupo em consultar 
os membros e compradores para 
identificar necessidades de 

investimento para elaborar o 
plano de investimento. 

Conteúdo do requisito se aplica a DCs 
de grupo em nível de fazenda.  

3.3.3  

(Nível 1) 

Define a responsabilidade da 

gerência de fazendas 
grandes/individuais de consultar 
os trabalhadores e compradores 
para elaborar o plano de 

investimento. 

Conteúdo do requisito se aplica a DCs 
de Produção Agrícola grandes e 
individuais com trabalhadores 

remunerados. 
 

3.3.4 

Define a responsabilidade do 

comprador de produtos 
certificados de pagar o IS.  

A definição de que o DC de Cadeia 
de Suprimento é responsável pelo 

pagamento do IS é determinado de 
forma contextualizada para os DCs CS 
de diferentes setores. 

3.3.5 

Define a responsabilidade dos 
compradores em informar 

quanto a pagamentos feitos.  

As modalidades de registro do 
pagamento de IS na plataforma 
Rainforest Alliance serão 

padronizadas, mas os prazos para 
reporte podem diferir por setor.  

 

PROPÓSITO DOS REQUISITOS 

O requisito 3.2.3, diz que “o comprador de produtos certificados paga o Diferencial de 

Sustentabilidade na forma de pagamento monetário acima do preço de mercado, prêmios 
de qualidade ou outros diferenciais. O Diferencial de Sustentabilidade não pode ser em 
benefício não-financeiro.”  
 

O objetivo desse requisito é que os produtores e trabalhadores sejam recompensados pelos 
seus esforços na implementação das práticas de agricultura sustentável. 
 

Os requisitos 3.3.4 declara que “o comprador de produtos certificados paga ao menos 
anualmente o Investimento em Sustentabilidade acordado, em dinheiro ou em benefícios 
não-financeiros”. 
 

O objetivo desse requisito é que os custos de atingir a produção sustentável sejam mais bem 
divididos ao longo da cadeia de suprimento uma vez que eles fazem uma contribuição 
direta para cobrir esses custos de investimento em nível de fazenda.  
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INTERPRETAÇÃO DOS REQUISITOS 

APLICABILIDADE 

Definição do Detentor de Certificado de Cadeia de Suprimentos responsável 

pelos pagamentos de DS/IS 
 
Em geral, o termo “comprador” é usado de forma a não limitar a aplicabilidade dos 
requisitos 3.2.3 e 3.3.4 para um único tipo de Detentor de Certificado de Cadeia de 

Suprimentos (DC). O Detentor de Certificado de Cadeia de Suprimento responsável pelo 
pagamento de DS e IS é determinado nos diferentes setores com base em como a cadeia 
de suprimentos está estruturada. 
  

Na maioria dos casos, o DS e IS serão pagos pelo primeiro comprador, definido como o 
agente da cadeia de suprimentos inicial que legalmente detém o a propriedade do 
produto certificado após o Detentor de Certificado de Produção Agrícola. 
 

Para certos cultivos, DS e IS serão pagos pelo dono da marca, definido como “uma pessoa 
ou empresa que comercializa qualquer commodity sob um nome ou rótulo de marca 
registrado. Isso pode incluir marcas de rótulos privadas/marcas de loja de propriedade de 
empresas varejistas.” 

 
A tabela abaixo indica a quais DCs de Cadeia de Suprimento os requisitos sobre 
pagamento de DS e IS se aplicam para os produtos agrícolas certificados Rainforest Alliance 

nos diferentes setores: 

 

Cultivo/Setor Cumpre com os requisitos DS/IS 

Café Primeiro comprador 

Cacau Primeiro comprador 

Chá Dono de Marca 

Banana/Frutas/Vegetais A ser divulgado 

Frutas processadas Primeiro comprador 

Flores Primeiro comprador 

Avelã Primeiro comprador 

Óleo de Coco Primeiro comprador 

Ervas e Especiarias Primeiro comprador 

Outros produtos (nozes, óleo de 

palma, etc). 
Primeiro comprador 

 

Responsabilidade Compartilhada pelos pagamentos de DS/IS 
Os pagamentos de DS/IS podem influenciar termos contratuais entre primeiros compradores 

e seus clientes. Esses termos contratuais não estão capturados na plataforma de 
certificação ou na de rastreabilidade da Rainforest Alliance. Entretanto, a visão de longo 
prazo da RA é de que todos os agentes na cadeia de suprimento devem contribuir para a 
Responsabilidade Compartilhada, não apenas os agentes que são diretamente 

responsáveis pelo pagamento do Diferencial de Sustentabilidade e por fazer os 
Investimentos em Sustentabilidade. Por essa razão, a Rainforest Alliance visa promover maior 
transparência quanto ao pagamento e uso do DS e IS como primeiro passo em direção à 

Responsabilidade Compartilhada ao longo das cadeias de suprimento certificadas. 
 
Os valores pagos de DS e IS pelo DC de Cadeia de Suprimento responsável (veja tabela 
acima) para o DC de Produção Agrícola devem ser registrados por ambos DCs na 
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plataforma de rastreabilidade da Rainforest Alliance. Isso ajudará na verificação de 

conformidade com os requisitos de DS e IS. Também permitirá que a Rainforest Alliance gere 
relatórios agregados e específicos por cadeia de suprimento quanto a esses valores, que 
possibilitará que compradores em diferentes níveis vejam os DS e IS sendo pagos dentro de 
sua cadeia de suprimento. 

 
Alguns Detentores de Certificado (DCs) com produção agrícola no escopo também 

compram produtos certificados de outros DCs de produção agrícola, que envolve uma 
mudança na posse legal do DC de Produção Agrícola que está vendendo o produto para 
o que está comprando. Nesse caso, o DC de Produção Agrícola que está comprando o 

produto certificado se torna o primeiro comprador, e é portanto, o responsável pelos 
pagamentos de DS/IS (nos cultivos relevantes) para os volumes comprados como 
certificados. 

 

Responsabilidades dos DCs de Cadeia de Suprimento comprando múltiplos cultivos 
DCs de Cadeia de Suprimento trabalhando com múltiplos cultivos podem ter 

responsabilidades diferentes quanto ao pagamento de DS e IS para os diferentes cultivos 
dependendo de qual agente da cadeia de suprimentos é responsável por esses 
pagamentos nos setores relevantes (veja a tabela acima). Por exemplo, se um comprador 
compra café e chá certificados. O DC CS será responsável por fazer os pagamentos de 

DS/IS aos produtores de café certificado pois o primeiro comprador é responsável, mas não 
será responsável por pagar o DS/IS pelo chá certificado uma vez que o dono da marca é o 
DC CS responsável. 

 

Administração dos pagamentos de DS/IS  
Os pagamentos de DS e IS podem ser administrados de forma diferente dependendo de 
qual DC de Cadeia de Suprimento é responsável, conforme a seguir: 
 

Responsabilidades para DCs de Produção Agrícola 
O DC de Produção Agrícola sempre registrará o valor acordado de DS e IS a ser pago nas 

transações de volumes vendidos como certificado. Além disso, uma vez que os 
pagamentos de DS e IS sejam recebidos e distribuídos ou usados, eles são informados na 
plataforma. 

 

Primeiro comprador é responsável 
O DC CS deve fazer o pagamento diretamente ao DC de Produção Agrícola e 

confirmar/registrar os pagamentos de DS e IS na plataforma de rastreabilidade de acordo 
com o valor acordado.  

Dono da marca é responsável 
O DC CS deve fazer o pagamento para a Rainforest Alliance e confirmar/registrar os 
pagamentos de DS e IS na plataforma de rastreabilidade de acordo com o valor acordado. 
A Rainforest Alliance administrará o pagamento para o DC de Produção Agrícola. 

 
Os detalhes de implementação para os setores onde o dono da marca é o DC CS 
responsável pelo pagamento de DS/IS (chá) serão publicados na próxima versão deste 

documento.   
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INTERPRETAÇÃO DOS REQUISITOS DE DIFERENCIAL DE 

SUSTENTABILIDADE 

PRAZO DE PAGAMENTO DO DIFERENCIAL DE SUSTENTABILIDADE 

(REQUISITOS 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 E 3.2.5). 

 

Responsabilidades para DCs de Produção Agrícola 
O requisito 3.2.1 se aplica a DCs de grupo em nível de fazenda e estipula o pagamento de 

DS da gerência do grupo aos produtores individuais no grupo. O requisito diz que “A 
gerência do grupo transfere a quantia integral do Diferencial de Sustentabilidade Rainforest 
Alliance em dinheiro ou outro pagamento monetário aos membros do grupo: 

• Em regime pro-rata, com base nos volumes entregues; 

• Pago em prazo e forma convenientes, ao menos antes da próxima época de 
colheita, ou ao menos uma vez ao ano em caso de colheita contínua.  

 
O requisito 3.2.2 se aplica a grandes fazendas e DCs de Produção Agrícola individuais e 

estipula o uso do DS pela gerência da fazenda para benefício dos trabalhadores. O 
requisito não explicitamente especifica um prazo para o uso dos pagamentos de DS. 
Entretanto, a gerência da fazenda deve “documentar ao menos anualmente: 

• O Diferencial de Sustentabilidade Rainforest Alliance recebido por volume. Registros 

separados são mantidos para pagamentos de Diferencial de Sustentabilidade para 
cada comprador, que claramente fazem sua distinção do preço de mercado, 
outros prêmios tais como prêmios de qualidade ou prêmios específicos para o cultivo 
ou país tais como Diferencial para Rendimento Digno. 

• Como o Diferencial de Sustentabilidade foi gasto de acordo às seguintes categorias: 
salários, condições de trabalho, saúde e segurança, moradia.” 

 
DCs de Produção Agrícola devem contabilizar o uso da quantia total de DS recebida no 

período relevante, ou ao menos anualmente. 
 

Primeiro comprador é responsável 
Os princípios para pagamento de DS estão delineados no requisito 3.2.5. Entretanto, termos 
concretos de pagamento para o DS devem ser estipulados nos acordos contratuais que 

existem entre o DC de Produção Agrícola e o primeiro comprador. De acordo com o 
requisito 3.2.4, “Os Detentores de Certificado responsáveis (veja Anexo S14 para mais 
detalhes quanto a aplicabilidade) tem claros acordos  contratuais estabelecidos que 
especificam a quantia e outros termos sobre o pagamento do Diferencial de 

Sustentabilidade.” Os acordos contratuais devem conter ao menos: 
  

• A quantia do Diferencial de Sustentabilidade a ser paga, por volume, claramente 
distinguindo o DS do preço, prêmios de qualidade, Investimentos em Sustentabilidade e 

outros diferenciais. 

• Termos e Condições de pagamento, isto é:  
- Definição do período relacionado ao pagamento do Diferencial de 

Sustentabilidade (Ex. Volume anual contratado em 2022, colheita de outubro de 

2022).  
- Prazo claro para pagamento (Ex. 3 semanas após o recebimento do produto 

certificado, anualmente ao final do contrato, etc, respeitando o requisito 3.2.5, veja 

abaixo). 
- Método de pagamento (Ex. Detalhes de conta bancária para qual o valor do SD 

será transferido).  
- Moeda que o DS será pago. 
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O requisito 3.2.5 diz que compradores responsáveis pelo pagamento de DS pagarão “a 
quantia total do Diferencial de Sustentabilidade, ao menos anualmente, jamais após os 
termos de pagamento definidos para o cultivo relevante.” Prazos específicos que devem ser 
respeitados para os diferentes cultivos foram definidos com base em práticas contratuais 

comuns no setor. Estão estabelecidos na tabela abaixo: 
 

Cultivo/Setor Um prazo diferente de pagamento é aplicável? 

Café 
O pagamento é feito em até 12 meses após o embarque do 
produto certificado do Detentor de Certificado de Produção 
Agrícola para o primeiro comprador. 

Cacau 

O pagamento é feito em até 6 meses após o embarque do 
Detentor de Certificado de Produção Agrícola para o primeiro 
comprador, a menos que requerido de outra forma por 

regulações locais. 

Chá 
Os detalhes de implementação serão publicados na próxima 
versão deste documento. 

Banana/Frutas/Vegetais 
O pagamento está relacionado aos pagamentos regulares por 
bananas/frutas/vegetais certificados. 

Frutas (processadas) 
O pagamento é feito em até 6 meses após o embarque do 
Detentor de Certificado de Produção Agrícola para o primeiro 
comprador, porém antes do início do novo ciclo do cultivo. 

Flores 
O pagamento é feito em até 12 meses após o embarque do 
produto certificado do Detentor de Certificado de Produção 

Agrícola para o primeiro comprador. 

Avelã 
O pagamento é feito em até 6 meses após o embarque do 
Detentor de Certificado de Produção Agrícola para o primeiro 
comprador, porém antes do início do novo ciclo do cultivo. 

Óleo de coco 
O pagamento é feito em até 6 meses após o embarque do 
Detentor de Certificado de Produção Agrícola para o primeiro 
comprador, porém antes do início do novo ciclo do cultivo. 

Ervas e Especiarias 
O pagamento é feito em até 12 meses após o embarque do 
produto certificado do Detentor de Certificado de Produção 

Agrícola para o primeiro comprador. 

Outros produtos (nozes, 
óleo de palma etc.). 

O pagamento é feito em até 12 meses após o embarque do 
produto certificado do Detentor de Certificado de Produção 
Agrícola para o primeiro comprador. 

 

Dono da marca é responsável   
Donos de marca também precisarão pagar o DS ao menos uma vez por ano para cumprir 

com o requisito 3.2.5, que diz que os compradores responsáveis pelo pagamento de DS 

pagarão “em até 12 meses (a menos que especificado de outra forma no Anexo S14) após 

o embarque do produto certificado do Detentor de Certificado de Produção Agrícola para 

o primeiro comprador”. 

 

As modalidades para esse pagamento ainda devem ser determinadas e serão publicadas 

na próxima versão deste documento.   
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INFORMANDO O DIFERENCIAL DE SUSTENTABILIDADE (REQUISITOS 3.2.2, 

3.2.4 E 3.2.6). 

Primeiro comprador é responsável 
Para viabilizar o aumento da transparência dos pagamentos de DS, o requisito 3.2.6 diz que 

os primeiros compradores registram a “confirmação do pagamento do SD na plataforma de 
rastreabilidade em até 3 meses após o pagamento efetivo ter sido feito”. 

 
A plataforma de rastreabilidade facilita o registro da seguinte forma:  

• Ao inserir uma transação de venda na plataforma de rastreabilidade, o DC de 
Produção Agrícola indica a quantia de DS acordada no contrato no campo “DS 

acordado para pagamento” nos detalhes da transação. 

• O comprador pode acessar uma visão geral das transações agregadas por DC de 
Produção Agrícola, incluindo a quantia agregada correspondendo do “DS 
acordado para pagamento”. A quantia agregada de “DS acordado para ser 

pago” para todas as transações dentro de um período selecionado para cada DC 
de Produção Agrícola fornecedor é mostrada.  

• Para o volume transacionado para o qual o DS foi pago, o comprador confirma o 
pagamento da plataforma de rastreabilidade ao informar a quantia “pagamento 

confirmado”. Se a quantia é diferente da que foi acordada a ser paga, o valor 
diferente é registrado e uma explicação é fornecida. 

 

Dono da marca é responsável 
Os detalhes de implementação para os setores onde o dono da marca é o DC CS 

responsável pelo pagamento de DS/IS (chá) serão publicados na próxima versão deste 
documento.  
 

Responsabilidades para DCs de Produção Agrícola 
Os requisitos 3.2.1 e 3.2.2 também demandam que os DCs de Produção Agrícola registrem 

os recebimentos dos pagamentos de DS na plataforma. DCs de Produção Agrícola devem 
documentar o uso dos pagamentos de DS e a comunicação das quantias de DS e usos 
para produtores e trabalhadores. 
 

O requisito 3.2.1, que se aplica à DCs em grupo, requer que a gerência do grupo, ao menos 
anualmente: 

• Documente o Diferencial de Sustentabilidade Rainforest Alliance recebido por 
volume. Mantenha registros separados dos pagamentos de Diferencial de 

Sustentabilidade para cada comprador que são claramente distinguidos do preço 
de mercado, outros prêmios tais como prêmios de qualidade, ou prêmios específicos 
tais como o Diferencial de Renda Digna.  

• Comunica aos membros do grupo o Diferencial de Sustentabilidade recebido para o 

cultivo certificado. 

• Documenta o pagamento do Diferencial de Sustentabilidade Rainforest Alliance aos 

membros do grupo. 

Além de registrar os pagamentos de DS recebidos de compradores na plataforma, os DCs 

também devem ter documentação completa e precisa que demonstre todos os 

pagamentos de DS feitos aos membros do grupo, ao menos anualmente. A soma total dos 

valores pagos aos membros do grupo deve ser igual ao valor do DS recebido dos 

compradores, sem nenhum valor retido pela gerência ou utilizado para outros propósitos. 

Isso significa que DCs de Produção Agrícola devem ter um sistema de contabilidade 

adequado estabelecido para: 

• Registrar os pagamentos de DS separadamente do preço do produto e prêmios de 
qualidade ou outros prêmios. 

• Registrar as quantias e datas dos pagamentos feitos para cada membro do grupo 
relacionados ao volume do produto entregue ao grupo. 
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• Fornecer aos membros do grupo informações sobre os valores de DS acordados (por 
volume), e prazos e métodos para pagamento.  

• Fornecer a cada membro do grupo informações sobre o DS pago a eles.  
 
O requisito 3.2.2, que se aplica para DCs de Produção Agrícola grandes ou individuais, 
requer que a gerência da fazenda “gaste o Diferencial de Sustentabilidade Rainforest 

Alliance em benefício dos trabalhadores nas seguintes categorias: salários, condições de 
trabalho, saúde e segurança, moradia. A gerência da fazenda consulta uma 
representação dos trabalhadores quanto a prioridades e a alocação do Diferencial de 

Sustentabilidade.” 
 
“A gerência da fazenda também documenta, ao menos anualmente: 

• O Diferencial de Sustentabilidade Rainforest Alliance recebido por tonelada. 
Registros separados são mantidos dos pagamentos de Diferencial de 

Sustentabilidade para cada comprador que são claramente distinguidos do preço 
de mercado, outros prêmios tais como prêmios de qualidade, ou prêmios específicos 
para colheita ou país. 

• Como o Diferencial de Sustentabilidade foi gasto de acordo com as categorias 
aprovadas: salários, condições de trabalho, saúde e segurança, moradia”  

 
Além de registrar os pagamentos de DS recebidos de compradores na plataforma, DCs de 

Produção Agrícola grandes e individuais também devem ter documentação completa e 
precisa que demonstre  

• Todos os pagamentos de DS recebidos (por volume) de cada comprador relevante. 

• Registros de consulta com a representação dos trabalhadores quanto as prioridades 
de sustentabilidade.  

• Registros do uso do DS em relação as categorias definidas pela Rainforest Alliance. O 
uso do DS deve estar alinhado com as prioridades identificadas na consulta com a 
representação dos trabalhadores. 

• Evidência de pagamento por produtos e serviços pagos usando o DS. 

 

DIFERENCIAL DE SUSTENTABILIDADE MÍNIMO (REQUISITO 3.2.7) 

Para aqueles setores os quais um Diferencial de Sustentabilidade mínimo foi definido, o 
Detentor de Certificado responsável pelo pagamento do Diferencial de Sustentabilidade 
deve cumprir com o requisito 3.2.7: “As quantias pagas do Diferencial de Sustentabilidade 

são ao menos o mínimo prescrito, para os cultivos onde um mínimo estiver definido.” 
 
Atualmente a Rainforest Alliance definiu um Diferencial de Sustentabilidade mínimo apenas 

para cacau, aplicável a partir de 2022. A tabela abaixo descreve os requisitos para o DS 
mínimo em cacau: 

Cacau 
Escopo Geográfico 

África Resto do mundo 

DS Mínimo 70 US$/tonelada de amêndoa de 
cacau seca 

70 US$/tonelada de 
amêndoa de cacau seca 

Data de 

Início 

Todo cacau certificado produzido 

durante o ciclo de colheita 2022-2023 
ou posterior que seja vendido como 
certificado Rainforest Alliance. 

1º de julho de 2022  

 
A Rainforest Alliance se reserva no direito de introduzir Diferenciais de Sustentabilidade 
mínimos para outros setores ao longo do tempo. A medida que valores de DS mínimos para 

outros setores forem definidos, essa tabela será atualizada conforme necessário na próxima 
versão.  
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INTERPRETAÇÃO DOS REQUISITOS DE INVESTIMENTO EM 

SUSTENTABILIDADE 

MODELO DE INVESTIMENTOS EM SUSTENTABILIDADE (REQUISITO 3.3.1) 

Responsabilidades para DCs de Produção Agrícola 
O requisito 3.3.1, que se aplica a gerência de grupos, DCs de Produção Agrícola grandes e 
individuais requer que a gerência “A gerência define, ao menos anualmente, os 

investimentos necessários para melhorar a sustentabilidade utilizando o modelo de plano de 
Investimentos em Sustentabilidade da Rainforest Alliance.” 
 

Os Investimentos em Sustentabilidade tem o objetivo de apoiar DCs de Produção Agrícola a 
cumprir com os requisitos básicos da Norma e requisitos de melhoria relevantes. Para 
identificar os investimentos necessários, a gerência do grupo ou fazenda usa os resultados 
da inspeção interna, autoavaliação, e auditorias, bem como o plano de gestão da 

fazenda e a avaliação de capacidade de gestão. Esses documentos fornecem 
informações sobre as ações necessárias para atingir e manter conformidade com os 
requisitos da Norma de Agricultura Sustentável Rainforest Alliance 2020 que demandarão 

recursos adicionais. Essas necessidades de investimento são inseridas no modelo de Plano 
de Investimentos em Sustentabilidade (IS) antes da temporada de colheita, para informar os 
compradores sobre o tipo e valor de IS necessários. Isso também ajudará a discutir com 
compradores se quaisquer das necessidades de Investimentos em Sustentabilidade podem 

ser sanadas através de contribuições não-financeiras.  
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INVESTIMENTOS EM SUSTENTABILIDADE (REQUISITO 3.3.4) 

Responsabilidades de DCs de Cadeia de Suprimento 
Para qualquer volume comprado como Certificado Rainforest Alliance, o requisito 3.3.4 
demanda que “a quantia total do Investimento em Sustentabilidade é paga ao menos 
anualmente, e jamais após os termos de pagamento definidos para o cultivo relevante.” 

 
Prazos específicos que devem ser respeitados para os diferentes cultivos foram definidos 
com base em práticas contratuais comuns no setor. Estão estabelecidos na tabela abaixo: 
 

Cultivo/Setor Um prazo diferente de pagamento é aplicável? 

Café 
O pagamento é feito em até 12 meses após o embarque do produto 
certificado do Detentor de Certificado de Produção Agrícola para o 

primeiro comprador. 

Cacau 
O pagamento é feito em até 6 meses após o embarque do Detentor 
de Certificado de Produção Agrícola para o primeiro comprador, a 

menos que requerido de outra forma por regulações locais. 

Chá 
Os detalhes de implementação serão publicados na próxima versão 
deste documento. 

Banana/Frutas/ 
Vegetais 

O pagamento está relacionado aos pagamentos regulares por 
bananas/frutas/vegetais. 

Frutas 
(processadas) 

O pagamento é feito em até 6 meses após o embarque do Detentor 

de Certificado de Produção Agrícola para o primeiro comprador, 
porém antes do início do novo ciclo do cultivo. 

Flores 

O pagamento é feito em até 12 meses após o embarque do produto 

certificado do Detentor de Certificado de Produção Agrícola para o 
primeiro comprador. 

Avelã 

O pagamento é feito em até 6 meses após o embarque do Detentor 

de Certificado de Produção Agrícola para o primeiro comprador, 
porém antes do início do novo ciclo do cultivo. 

Óleo de coco 

O pagamento é feito em até 6 meses após o embarque do Detentor 

de Certificado de Produção Agrícola para o primeiro comprador, 
porém antes do início do novo ciclo do cultivo. 

Ervas e 
Especiarias 

O pagamento é feito em até 12 meses após o embarque do produto 
certificado do Detentor de Certificado de Produção Agrícola para o 
primeiro comprador. 

Outros produtos 
(nozes, óleo de 
palma, etc.). 

O pagamento é feito em até 12 meses após o embarque do produto 
certificado do Detentor de Certificado de Produção Agrícola para o 
primeiro comprador. 

 
Ao inserir os acordos contratuais das compras de produtos certificados, além de acordar no 
valor de Diferencial de Sustentabilidade a ser pago, DCs de Produção Agrícola e de Cadeia 
de Suprimento também devem acordar quanto ao tipo, valor e termos dos Investimentos 

em Sustentabilidade. O DC de Produção Agrícola deve ser capaz de claramente distinguir 
a quantia recebida como Investimentos em Sustentabilidade do Diferencial de 
Sustentabilidade. Investimentos em Sustentabilidade – seja em dinheiro ou em benefícios 

não-financeiros – são feitos conforme os acordos, ao menos anualmente.  
 
Os Investimentos em Sustentabilidade feitos em dinheiro (isto é, por pagamentos 
monetários) serão calculados com base no volume comprado como certificado. 

Investimentos não-financeiros serão contabilizados separadamente em relação às 
contribuições de IS monetárias com base em volume.   
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INFORMANDO OS INVESTIMENTOS EM SUSTENTABILIDADE 

(REQUISITOS 3.3.1 E 3.3.5). 

Responsabilidades de DCs de Cadeia de Suprimento 
Para viabilizar o aumento da transparência dos pagamentos de IS, o requisito 3.3.5 diz que 
os primeiros compradores registram a “confirmação do pagamento do Investimento em 
Sustentabilidade é registrado na plataforma de rastreabilidade em no máximo 3 meses após 

o pagamento efetivo ter sido feito”. 
 
A plataforma de rastreabilidade facilita o registro da seguinte forma:  

 

Para Investimentos em Sustentabilidade feitos em dinheiro:  
• Ao inserir uma transação de venda na plataforma de rastreabilidade, o DC de 

Produção Agrícola indica a quantia de IS acordada no contrato no campo “IS 
acordado para pagamento” nos detalhes da transação. 

• O comprador pode acessar uma visão geral das transações agregadas por DC de 
Produção Agrícola, incluindo a quantia agregada correspondendo do “IS acordado 
para pagamento”. A quantia agregada de “IS acordado para ser pago” para todas 
as transações dentro de um período selecionado para cada DC de Produção 

Agrícola fornecedor é mostrada.  

• Para o volume transacionado para o qual o DS foi pago, o comprador confirma o 
pagamento da plataforma de rastreabilidade ao informar a quantia “pagamento 
confirmado”. Se a quantia é diferente da que foi acordada a ser paga, o valor 
diferente é registrado e uma explicação é fornecida.   

 

Para Investimentos em Sustentabilidade feitos de forma não-financeira:  
• Investimentos em Sustentabilidade que são feitos de forma não-financeira não são 

calculados com base nos volumes certificados transacionados. Portanto, o valor 
estimado do IS não-financeiro é informado na plataforma pelo DC CS como “IS 

(não-financeiro) pagamento confirmado” para cada DC de Produção Agrícola 
cujo produtos certificados foram comprados.   

 
Tanto SI em dinheiro e não-financeiro podem ser feitos anualmente, entretanto, ele deve ser 

informado: “Em no máximo 3 meses após o pagamento efetivo ter sido feito.”  

• No caso de Investimentos em Sustentabilidade não-financeiros, isso significa que em 
até 3 meses após o DC de Produção Agrícola ter recebido os produtos e serviços 
fornecidos.  

• Se múltiplos pagamentos (em dinheiro ou não-financeiros) foram feitos durante o 
ano (Por exemplo, se o IS é parte de um faturamento regular), o pagamento de IS 
pode ser reportado de forma agregada a cada trimestre, ou dentro de 3 meses 
após o pagamento final de um ciclo de pagamento anual.   

 

Responsabilidades para DCs de Produção Agrícola 
Além de registrar o “IS acordado para pagamento” para volumes vendidos como 
certificados na plataforma de rastreabilidade, a gerência também deve informar o uso do 
IS recebido dos compradores. Após a finalização da temporada de colheita, e ao menos 

anualmente, a gerência “documenta os Investimentos em Sustentabilidade em benefícios 
não financeiros e monetários recebidos de compradores para este plano de investimento 
de acordo com as categorias de investimento da Rainforest Alliance.” Os registros de IS 

recebidos (tanto em dinheiro como não-financeiros) e os gastos (IS em dinheiro) estão 
disponíveis e estão refletidos no modelo de Investimentos em Sustentabilidade bem como 
na plataforma Rainforest Alliance.   
 

A informação na plataforma é feita da seguinte forma:  
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• Ao inserir uma transação de venda na plataforma de rastreabilidade, o DC de 
Produção Agrícola indica a quantia de IS acordada no contrato no campo “IS 

acordado para pagamento” nos detalhes da transação. 

• O “IS acordado para pagamento” reflete a quantia que é recebida como IS em 
dinheiro.  

• O IS recebido em dinheiro é usado para fazer investimentos em relação às 
necessidades identificadas no modelo de plano de IS, portanto em relação a 

categorias de investimentos predefinidas. Uma vez que os investimentos tenham sido 
feitos, o DC de Produção Agrícola informa como o total de IS recebido em dinheiro 
de compradores foi gasto (como % do total) de acordo a tais categorias.  

• IS recebido de forma não-financeira é reportado pelo DC CS que está fazendo os 
investimentos não-financeiros. 
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VISÃO GERAL DOS REQUISITOS PARA CADEIA DE SUPRIMENTOS (DS E IS) E SUA 

APLICABILIDADE POR SETOR 
 

Nº Conteúdo 

Aplicabilidade/Requisitos adicionais para DCs Cadeia de Suprimentos 

Café Cacau Chá Banana/

Frutas/ 

Vegetais 

Flores Frutas 

processadas 

Avelã Óleo de 

Coco 

Ervas e 

Especiari

as 

3.2.3 

DC de Cadeia de 
Suprimento 

responsável pelo 
pagamento do DS 

Primeiro 
comprador 

Primeiro 
comprador 

Dono de 
Marca 

A ser 
divulgado 

Primeiro 
comprad
or 

Primeiro 
comprador 

Primeiro 
comprador 

Primeiro 
comprador 

Primeiro 
comprador 

3.2.4 

Conteúdo do 

contrato com o DC 
de Produção 
Agrícola 

aplica  aplica 
A ser 
divulgado 

A ser 
divulgado 

aplica aplica aplica aplica aplica 

3.2.5 
Prazo do 
pagamento 

12 meses 6 meses 
A ser 
divulgado 

A ser 
divulgado 

aplica 6 meses 6 meses 6 meses aplica 

3.2.6 
Informação do 
pagamento de DS 

aplica aplica aplica  aplica aplica aplica aplica aplica aplica 

3.2.7 Valor mínimo ND 

70 
Us$/tonelada 
de amêndoa 
de cacau 

A ser 
divulgado 

A ser 
divulgado 

ND ND ND ND ND 

3.3.4 

DC de Cadeia de 
Suprimento 

responsável pelo 
pagamento do IS 

Primeiro 
comprador 

Primeiro 
comprador 

Dono de 
Marca 

A ser 
divulgado 

aplica 
Primeiro 
comprador 

Primeiro 
comprador 

Primeiro 
comprador 

Primeiro 
comprador 

3.3.5 
Informação do 

pagamento de IS 
aplica aplica aplica aplica aplica aplica aplica aplica aplica 

 


