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A Rainforest Alliance está criando um mundo mais sustentável utilizando forças sociais e de 

mercado para proteger a natureza e melhorar a vida de produtores e comunidades 

florestais. 

 

Declaração sobre Traduções  
Para qualquer dúvida relacionada a efetividade da informação contida na tradução, por 

favor referir à versão oficial em inglês para esclarecimentos. Quaisquer discrepâncias ou 

diferenças criadas nas traduções não são vinculantes e não tem efeitos para propósitos de 

auditoria ou certificação.  
  

Mais informações?  
Para mais informações sobre a Rainforest Alliance, visite www.rainforest-alliance.org ou 

contate info@ra.org  
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15 Abril de 2021. N/D N/D Até aviso posterior 

Desenvolvido por:   Aprovado por:  

Departamento de Normas e Asseguramento da 

Rainforest Alliance 
Diretora, Normas & Asseguramento 

Relacionado a:   

SA-S-SD-1-V1PT Norma de Agricultura Sustentável Rainforest Alliance 2020, Requisitos de Produção 

Agrícola (Requisitos  3.1.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.3). 

SA-S-SD-17-V1.1PT Anexo S16: Plano de Investimento em Sustentabilidade  

Substitui:   

ND 

Aplicável a:  

Detentores de Certificado de Produção Agrícola 

País/Região:   
Todos 

Cultivo: Tipo de Certificação:  
Todos os cultivos no escopo do sistema de 

certificação Rainforest Alliance, veja as Regras de 

Certificação. 

Fazendas grandes certificadas em grupos, 

fazendas grandes certificadas individualmente.   

 
Esse documento de orientação não é vinculante. Isso significa que esse documento fornece 

informações importantes para que os leitores entendam, interpretem e implementem os requisitos 

estabelecidos nos documentos listados na seção “relacionados a” acima.  No entanto, seguir as 

orientações neste documento não é mandatório.  

 

 

 

  

http://www.rainforest-alliance.org/
mailto:info@ra.org
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CONTEXTO 

A abordagem de Responsabilidade Compartilhada da Rainforest Alliance é uma nova e 

inovadora intervenção que visa encorajar as empresas a investir e recompensar mais a 

produção sustentável. A Responsabilidade Compartilhada é operacionalizada por dois 

mecanismos complementares: Primeiramente, o Diferencial de Sustentabilidade é a 

recompensa para os produtores que fazem esforços adicionais para produzir 

sustentavelmente. Em segundo lugar, os Investimentos em Sustentabilidade são o 

mecanismo para que os compradores de produtos certificados compartilhem os custos de 

produção sustentável ao fazer investimentos em sua cadeia de suprimentos para apoiar a 

conformidade com a Norma de Agricultura Sustentável da Rainforest Alliance.  

 

O requisito 3.2.1 diz que os Detentores de Certificado de grupo devem transferir a quantia 

total do Diferencial de Sustentabilidade da Rainforest Alliance em dinheiro ou em qualquer 

outro pagamento aos membros do grupo. O requisito 3.2.2 diz que as fazendas grandes e a 

gerência de Detentores de Certificado individuais devem utilizar o Diferencial de 

Sustentabilidade da Rainforest Alliance em benefício dos trabalhadores. O requisito 3.3.1 diz 

que a gerência, ao menos anualmente, deve definir os investimentos necessários para 

melhorar a sustentabilidade utilizando o Plano de Investimento em Sustentabilidade no 

Anexo S16. Ele também demanda que a gerência documente 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 

predefinidas. 

 

Com base nos comentários coletados dos primeiros implementadores da Norma de 

Agricultura Sustentável 2020 da Rainforest Alliance (NAS) e de diversos outros Detentores de 

Certificado de Produção Agrícola e de Cadeia de Suprimentos, ficou claro que, em alguns 

casos, o requisito 3.2.2 para fazendas grandes e certificadas individualmente para utilizar o 

Diferencial de Sustentabilidade em benefício dos trabalhadores é difícil de interpretar e de 

ser operacionalizado. No entanto, o processo de completar o Plano de Investimento no 

requisito 3.3.1 fornece um mecanismo mais claro para identificar os investimentos 

necessários que beneficiam os trabalhadores. Os Investimentos em Sustentabilidade devem, 

portanto, serem utilizados como principal veículo para a melhoria dos benefícios dos 

trabalhadores.  

 

De acordo com essa orientação, um Detentor de Certificado de Produção Agrícola não é 

explicitamente demandado a utilizar o Diferencial de Sustentabilidade em benefício dos 

trabalhadores, conforme o requisito 3.3.2. Detentores de Certificado de Produção Agrícola 

podem expandir o uso do Diferencial de Sustentabilidade e utilizá-lo  em seu próprio 

benefício como produtores, o que pode incluir alocar parte disso para beneficiar 

trabalhadores. O Detentor de Certificado deve ainda documentar, ao menos anualmente, 

a quantia de Diferencial de Sustentabilidade que recebeu e como o Diferencial de 

Sustentabilidade foi gasto, incluindo a especificação de qualquer gasto que tenha sido 

utilizado para beneficiar os trabalhadores. 

 

Igualmente, para garantir que os benefícios dos trabalhadores sejam uma prioridade 

constante no programa de certificação, Detentores de Certificado de Produção Agrícola 

que sejam fazendas grandes ou individualmente certificadas serão demandados a incluir os 

benefícios aos trabalhadores ao elaborar seu Plano de Investimento, alocando os 

Investimentos em Sustentabilidade conforme o requisito 3.3.1. Ao avaliar as necessidades de 

investimento, a gerência deve incluir tópicos que beneficiem os trabalhadores, incluindo 

salários, condições de trabalho, saúde e segurança e moradia, que sejam requisitos básicos 

ou requisitos de melhoria mandatória da Norma de Agricultura Sustentável, e, portanto, 

constituem um investimento anual do Detentor de Certificado de Produção Agrícola. Como 

uma adição ao requisito 3.1.1, Os Detentores de Certificado que sejam fazendas grandes e 

fazendas individualmente certificadas devem consultar os representantes dos trabalhadores 

quanto às prioridades e sobre a alocação dos Investimentos em Sustentabilidade nas 
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categorias de benefício aos trabalhadores a partir do primeiro ano de certificação. Ao 

longo do tempo, essa consulta será expandida sob o requisito 3.3.3 (requisito de melhoria 

mandatória de nível 1), que estipula que a gerência da fazenda deve consultar 

anualmente a representação dos trabalhadores para conjuntamente definir o conteúdo do 

Plano de Investimento. 

 

Essas mudanças permitirão que a Rainforest Alliance direcione melhor os investimentos da 

cadeia de suprimento para Detentores de Certificado de Produção Agrícola e para 

beneficiar os trabalhadores, ao mesmo tempo em que assegura que os Detentores de 

Certificado de Produção Agrícola sejam recompensados por seus esforços na produção 

sustentável (por meio do Diferencial de Sustentabilidade).  
 

GUIA PARA INTERPRETAÇÃO DOS REQUISITOS  

Diferencial de Sustentabilidade 

Nº   Requisitos básicos conforme indicados na Norma de Agricultura Sustentável 2020, 

v.1.1. 

3.2.2 A gerência da fazenda utiliza  o Diferencial de Sustentabilidade da Rainforest Alliance em 

benefício dos trabalhadores nas seguintes categorias: salários, condições de trabalho, 

saúde e segurança, moradia. A gerência da fazenda consulta um representante dos 

trabalhadores quanto a prioridades em sustentabilidade e a alocação do Diferencial de 

Sustentabilidade.  

 

A gerência da fazenda documenta 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 utilizado  de acordo com as seguintes 

categorias: salários, condições de trabalho, saúde e segurança, moradia.” 

 

Indicadores:  

• Quantia de Diferencial de Sustentabilidade Rainforest Alliance recebida (quantia total e 

por volume). 

• Distribuição do Diferencial de Sustentabilidade como % da quantia total recebida nos 

tópicos:  a) salários; b) condições de trabalho; c) saúde e segurança; d) moradia. 

 

Interpretação para o Requisito 3.2.2 
 

A interpretação do requisito 3.2.2 foi ampliada para se aplicar conforme segue: 

 

A gerência da fazenda utiliza o Diferencial de Sustentabilidade da Rainforest Alliance em 

benefício dos produtores e/ou trabalhadores.  

 

A gerência da fazenda deve incluir as categorias: salários, condições de trabalho, saúde e 

segurança, moradia apenas quando todo ou parte do Diferencial de Sustentabilidade for 

alocado para ser utilizado em benefício dos trabalhadores.  

 

A gerência da fazenda é requerida a consultar a representação dos trabalhadores sobre as 

prioridades e a alocação do Diferencial de Sustentabilidade apenas se especificamente 

decidir alocar todo ou parte do Diferencial de Sustentabilidade a ser utilizado em benefício 

dos trabalhadores.  

 

A gerência da fazenda documenta 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, 
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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 em benefício de produtores e em 

benefício dos trabalhadores (conforme aplicável). A gerência da fazenda é 

requerida apenas a reportar como o Diferencial de Sustentabilidade foi utilizado de 

acordo com as categorias aprovadas: salários, condições de trabalho, saúde e 

segurança, moradia se todo ou parte do Diferencial de Sustentabilidade foi usado 

em benefício dos trabalhadores. 

 

Indicadores:  

•  Quantia de Diferencial de Sustentabilidade Rainforest Alliance recebida (quantia 

total e por volume).  

•  Distribuição do Diferencial de Sustentabilidade como % da quantia total recebida em 

benefício de produtores e em benefício dos trabalhadores (conforme aplicável). A 

gerência da fazenda é requerida apenas a reportar como o Diferencial de 

Sustentabilidade foi utilizado de acordo com as categorias aprovadas: salários, 

condições de trabalho, saúde e segurança, moradia se todo ou parte do Diferencial 

de Sustentabilidade foi usado em benefício dos trabalhadores.  

 

Investimentos em Sustentabilidade 

Nº Requisitos básicos conforme indicados na Norma de Agricultura Sustentável 2020, 

v.1.1. 

3.3.1 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.  

 

A gerência utiliza as seguintes fontes para embasar suas necessidades de investimento:  

• Plano de Gestão (incluindo os resultados da Avaliação de Capacidade de Gestão 

e Análise de Risco).  

• Relatórios de auditoria. 

• Inspeções Internas e autoavaliações. 

 

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.  

 

Indicadores:  

• Necessidades de investimento especificadas por categorias de investimentos definidas 

pela Rainforest Alliance.  

• Investimentos em Sustentabilidade recebidos de compradores.  

• Distribuição dos Investimentos em Sustentabilidade em relação às categorias de 

investimento predefinidas, como % do valor total recebido.  
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Interpretação para o Requisito 3.3.1 
 

A interpretação do requisito 3.3.1 foi ampliada para se aplicar conforme segue: 

  

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. Investimentos em áreas que beneficiem os trabalhadores são parte do 

Plano de Investimento que orienta o uso dos Investimentos em Sustentabilidade.  

 

A gerência utiliza as seguintes fontes para embasar suas necessidades de investimento:  

• Plano de Gestão (incluindo os resultados da Avaliação de Capacidade de Gestão e 

Análise de Risco).  

• Relatórios de auditoria. 

• Inspeções Internas e autoavaliações. 

 

É esperado que a representação dos trabalhadores seja consultada sobre a priorização dos 

Investimentos em Sustentabilidade que diretamente beneficiem os trabalhadores nas 

seguintes categorias: salários, condições de trabalho, saúde e segurança e moradia.  

 

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. A gerência também deve 

documentar a distribuição dos Investimentos em Sustentabilidade como % da quantidade 

total alocada para os requisitos relacionados com o capítulo social da norma:  a) salários; 

b) condições de trabalho; c) saúde e segurança; d) moradia. 

 

Indicadores:  

• Necessidades de investimento especificadas por categorias de investimento definidas 

pela Rainforest Alliance.  

• Investimentos em Sustentabilidade recebidos de compradores.  

• Distribuição dos Investimentos em Sustentabilidade em relação às categorias de 

investimento predefinidas, como % do valor total recebido. 

• Distribuição dos Investimentos em Sustentabilidade como % da quantia total recebida 

nos tópicos que beneficiam os trabalhadores:  a) salários; b) condições de trabalho; c) 

saúde e segurança; d) moradia.  


