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Introdução

A Follow the Frog é a nossa campanha global anual de marketing, 
que tem como objetivo apoiar os consumidores a fazerem 
melhores escolhas, desde mudar pequenos hábitos do dia-a-dia 
a comprar com mais propósito ao escolher produtos com o nosso 
selo.

Por que uma rã? Por ser um indicador biológico, a presença da 
rã é um importante sinal de que o ecossistema em que ela se 
encontra está equilibrado e prosperando. Quando não vemos a rã, 
sabemos que o ambiente está comprometido e outras espécies 
que habitam naquele ecossistema poderão sofrer caso não haja 
uma mudança urgente.

Por isso, convidamos às pessoas para “seguir a rã” - fazer 
pequenas escolhas, não ferir nosso planeta e promover mudanças 
para ajudar a ampliar nosso alcance.  

A campanha também é uma ótima oportunidade para as 
marcas que trabalham com a Rainforest Alliance divulgarem 
seus compromissos com a sustentabilidade e o impacto social, 
tanto externamente (para consumidores e fornecedores), como 
internamente (para seus colaboradores). 

Todas as empresas parceiras estão convidadas a participar da 
campanha.
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Como  
partiCipar
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Como 
participar

Mostre seu empenho e amplie sua mensagem!

Nós o encorajamos a ser o mais criativo possível e ficamos felizes 
em te dar apoio para novas ideias. 

• Interaja nas redes sociais e demais portais marcando a 
Rainforest Alliance e utilizando a hashtag #FollowTheFrog

• Utilize nossos materiais prontos em suas redes sociais e canais 
online, lojas

• físicas ou crie seus próprios materiais.

• Crie vídeos, GIFs e outros conteúdos para engajamento

• Ofereça uma promoção especial, um concurso ou sorteio

• Faça ações de mídia, relações públicas, escreva blogs e artigos

• Organize atividades educacionais interativas para seus 
colaboradores

Além dos nossos materiais prontos para uso, existem outras 
possibilidades de destacar a sua parceria conosco. Entre em 
contato para saber mais.

https://www.rainforest-alliance.org/business/marketing-sustainability/how-to-follow-the-frog-on-social-media/
https://www.rainforest-alliance.org/business/marketing-sustainability/follow-the-frog/?fwp_by_resource=marketing-tools&utm_campaign=cy22ftfb&utm_source=2206cftfbxc&utm_medium=mail&c_src&c_src2=2206cftfbxc
https://www.rainforest-alliance.org/business/marketing-sustainability/follow-the-frog/how-to-plan-a-follow-the-frog-campaign/
https://www.rainforest-alliance.org/business/marketing-sustainability/follow-the-frog/help-your-employees-follow-the-frog/
mailto:marketing%40ra.org?subject=
mailto:marketing%40ra.org?subject=
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Exemplos de adaptação do nosso Kit de 
Ferramentas Digitais
Campanha Follow the Frog 2021

Como 
participar
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Examples of global toolkit adaptations and brand activations
2021 Follow the Frog campaign

Como 
participar

Exemplos de adaptação do nosso Kit de 
Ferramentas Digitais
Campanha Follow the Frog 2021
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Prêmio de Melhor Ação

Participe para ganhar! Este ano, estamos lançando o “Prêmio 
de Melhor Ação” para reconhecer e valorizar as empresas 
parceiras por sua criatividade na implementação dos recursos 
visuais Follow the Frog.

O vencedor com a implementação mais inspiradora será 
especialmente reconhecido em nossos canais:

• Frog Business News com mais de 25.000 assinantes

• Na página “Follow the Frog”

• Página do LinkedIn da Rainforest Alliance

Para participar, sua postagem deve usar a hashtag 
#FollowTheFrog e marcar @RainforestAlliance em todas as 
redes sociais. Ao final da campanha, todas as postagens de 
mídia social relacionadas ao Follow the Frog serão analisadas 
pela equipe de marketing e engajamento de negócios.

Como 
participar
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gráfiCos 
De míDias 
soCiais
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Post quadrado
1080 x 1080
JPG

Post quadrado
1080 x 1080
JPG

Disponíveis em:
• Inglês
• Alemão
• Francês
• Espanhol
• Português
• Indonésio
• Chinês
• Japonês

Disponível em: 
• Inglês
• Alemão
• Francês
• Espanhol
• Português

Pequenas decisões, grandes impactos A jornada começa nas suas mãos

Gráficos 
de Mídias 
Sociais

NOVIDADES PARA   2022
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Post quadrado
1080 x 1080
JPG

Gráficos 
de Mídias 
Sociais

Se unindo ao movimento para mudanças positivas

SEU  
LOGOTIPO  

AQUI

Disponível em: 
• Inglês
• Alemão
• Francês
• Espanhol
• Português
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Post quadrado
1080 x 1080
JPG

Post quadrado
1080 x 1080
JPG

Gráficos 
de Mídias 
Sociais

Depoimento do agricultor – Adrien (v. 2)Depoimento do agricultor – Adrien (v. 1)

Disponível em: 
• Inglês
• Alemão
• Francês
• Espanhol
• Português

Disponível em: 
• Inglês
• Alemão
• Francês
• Espanhol
• Português

NOVIDADES PARA   2022

NOVIDADES PARA   2022
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Post quadrado
1080 x 1080
JPG

Post quadrado
1080 x 1080
JPG

Gráficos 
de Mídias 
Sociais

Depoimento do agricultor - VidaDepoimento do agricultor - Sikobihora

Disponível em: 
• Inglês
• Alemão
• Francês
• Espanhol
• Português

Disponível em: 
• Inglês
• Alemão
• Francês
• Espanhol
• Português

NOVIDADES PARA   2022

NOVIDADES PARA   2022



15

Post quadrado
1080 x 1080
JPG

Post quadrado
1080 x 1080
JPG

Gráficos 
de Mídias 
Sociais

Depoimento do agricultor – JuanDepoimento da agricultora - Letícia

Disponível em: 
• Inglês
• Alemão
• Francês
• Espanhol
• Português

Disponível em: 
• Inglês
• Alemão
• Francês
• Espanhol
• Português

NOVIDADES PARA   2022

NOVIDADES PARA   2022
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Gráficos 
de Mídias 
Sociais

CHÁ QUE É MELHOR PARA AS PESSOAS E PARA A NATUREZACAFÉ QUE É MELHOR PARA AS PESSOAS E PARA A NATUREZA

Disponível em: 
• Inglês
• Alemão
• Francês
• Espanhol
• Português

Disponível em: 
• Inglês
• Alemão
• Francês
• Espanhol
• Português

NOVIDADES PARA   2022

NOVIDADES PARA   2022

Post quadrado
1080 x 1080
• JPG
• INDD

Use assim, ou 
personalize com suas 
próprias imagens!

Post quadrado
1080 x 1080
• JPG
• INDD

Use assim, ou 
personalize com suas 
próprias imagens!
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Gráficos 
de Mídias 
Sociais

BANANAS QUE SÃO MELHORES PARA AS PESSOAS E  
PARA A NATUREZA

CACAU QUE É MELHOR PARA AS PESSOAS E PARA A NATUREZA

Disponível em: 
• Inglês
• Alemão
• Francês
• Espanhol
• Português

Disponível em: 
• Inglês
• Alemão
• Francês
• Espanhol
• Português

NOVIDADES PARA   2022

NOVIDADES PARA   2022

Post quadrado
1080 x 1080
• JPG
• INDD

Use assim, ou 
personalize com suas 
próprias imagens!

Post quadrado
1080 x 1080
• JPG
• INDD

Use assim, ou 
personalize com suas 
próprias imagens!
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Carrossel (5 imagens)
1080 x 1080 each
JPG

Gráficos 
de Mídias 
Sociais

Certificação Rainforest Alliance significa…

Disponível em: 
• Inglês
• Alemão
• Francês
• Espanhol
• Português

NOVIDADES PARA   2022
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Post quadrado
1080 x 1080
• GIF
• MP4

Gráficos 
de Mídias 
Sociais

Animação Follow the Frog

Disponível em: 
• Inglês

NOVIDADES PARA   2022

Animação A jornada começa nas 
suas mãos

Post quadrado
1080 x 1080
• GIF
• MP4

Disponível em: 
• Inglês

NOVIDADES PARA   2022
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Gráficos 
de Mídias 
Sociais

Crie um gráfico personalizado 
com nosso modelo!

Ou utilize nossas guias para criar 
suas próprias diretrizes!

YOUR
IMAGE
HERE

YOUR
IMAGE
HERE

YOUR
LOGO
HERE

Disponível em: 
• Inglês

Post quadrado
1080 x 1080
INDD 

Totalmente 
personalizável!

Diretrizes visuais
PDF + Recursos

Inclui identidade de 
cores, arquivos de 
fontes e logotipo.



21

assinatura 
para varejo
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Assinatura 
para varejo

Adesivagem em lojas
12” x 12”
Impressões prontas 
em PDF

Disponível em: 
• Inglês

Adesivagem Follow the Frog (v. 1) Adesivagem Follow the Frog (v. 2) Adesivagem Follow the Frog (v. 3)

NOVIDADES PARA   2022
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fotos e 
víDeos
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Fotos e 
vídeos

 Lista de Videos
Em alta resolução e vários tamanhos
MP4

Devem ser usados com atribuições. 
Por favor inserir créditos para a Rainforest Alliance.

NOVIDADES PARA   2022

https://www.flickr.com/gp/rainforestalliance/70n5Y5
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Fotos
Em alta resolução e vários tamanhos
JPG

Devem ser usados com atribuições. 
Por favor inserir créditos para a Rainforest Alliance.

Fotos e 
vídeos

NOVIDADES PARA   2022

https://www.rainforest-alliance.org/resource/marketing-tools/?fwp_by_resource=photo-collections
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para esColher e  
baixar materiais  
Digitais, CliQue aQui

https://www.rainforest-alliance.org/business/marketing-sustainability/follow-the-frog/?fwp_by_resource=marketing-tools&utm_campaign=cy22ftfb&utm_source=2206cftfbxc&utm_medium=mail&c_src=&c_src2=2206cftfbxc 
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mensagens 
prontas para 
serem usaDas
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Mensagens 
prontas  
para serem 
usadas

Precisa de textos para acompanhar as artes da Follow the 
Frog? Nos próximos slides você vai encontrar:  

• Mensagens sobre o selo Rainforest Alliance prontas para 
serem usadas (não necessitam de aprovação adicional), 
ou podem ser usadas para inspirarem na criação de seus 
*próprios posts e textos (*precisam de aprovação). 

• Posts para Facebook e Twitter prontos para serem usados 
(não necessitam de aprovação adicional).

Para mais dicas de textos para redes sociais, acesse nosso  
site. 

*Se você criar seus próprios textos e mensagens, por favor, 
lembre-se de submetê-los para aprovação via o portal  
Marketplace 2.0.

Para acessar o guia completo e obter mais informações 
sobre o processo de aprovação, acesse a nossa  Política de 
Marca Registrada e Uso do Selo. 

https://www.rainforest-alliance.org/business/marketing-sustainability/follow-the-frog/how-to-follow-the-frog-on-social-media/
https://marketplace.ra.org/login/
https://www.rainforest-alliance.org/pt-br/resource-item/rainforest-alliance-2020-labeling-and-trademarks-policy/
https://www.rainforest-alliance.org/pt-br/resource-item/rainforest-alliance-2020-labeling-and-trademarks-policy/
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Sua/seu [marca/produto] 
favorito agora leva o selo 
Rainforest Alliance! A pequena 
rã em nossas embalagens 
significa que estamos 
trabalhando com agricultores 
que cultivam o/a [produto - 
café, cacau, laranja, manga, 
etc] de forma mais sustentável, 
criando um futuro melhor para 
as pessoas e para a natureza. 
#FollowTheFrog 

Você sabia que as rãs de olhos 
vermelhos são indicadores 
biológicos? A presença dessa 
espécie é um sinal positivo 
de que o ecossistema local 
se encontra em equilíbrio. É 
por isso que nossos produtos 
levam o selo Rainforest 
Alliance – ele significa que 
nossas fazendas parceiras 
estão focadas em praticar 
uma agricultura de forma 
mais sustentável, criando 
assim um futuro melhor para 
as pessoas e para a natureza.   
#FollowTheFrog  

Compramos a/o nosso/a 
[produto - café ,cacau, 
laranja, uva, etc] de fazendas 
Certificadas Rainforest Alliance. 
A rã em nossas embalagens 
mostra que estamos 
implementando ações para 
tornar nossos produtos 
mais sustentáveis, como 
trabalhar com agricultores 
que utilizam melhores práticas 
de agricultura para criar um 
futuro melhor para as pessoas 
e para a natureza. Pequenas 
escolhas, grandes impactos!  
#FollowTheFrog  

Mensagens 
prontas  
para serem 
usadas

Mensagem Geral

Encontre mais mensagens prontas para serem usadas em 
nosso site. Basta adicionar a  #FollowTheFrog.
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Você já viu o selo Rainforest Alliance em nossos 
produtos? Ao comprar produtos com o selo da 
rã, você está investindo em esperança, ação 
e progresso. O consumo com propósito é uma 
forma de fazer melhores escolhas no seu dia-
a-dia que contribuem para uma cadeia de 
transformação positiva - ajudando a promover 
melhores condições de vida para trabalhadores 
rurais e suas famílias, protegendo as florestas 
e agindo contra o avanço das mudanças 
climáticas. #FollowTheFrog  

Você já viu essa rã em nosso/a [nome 
do produto/marca]? Ela significa que nós 
compramos [produto certificado - café, cacau, 
laranja, etc] de fazendas Certificadas Rainforest 
Alliance. Ao comprar [marca/produto] com o selo 
da rã, você contribui para fomentar melhores 
práticas agrícolas, frear o avanço das mudanças 
climáticas, conservar as florestas, proteger os 
direitos e promover melhores condições de vida 
para os agricultores, trabalhadores rurais e suas 
famílias.  #FollowTheFrog 

Mensagens 
prontas  
para serem 
usadas

Mensagem Geral

Encontre mais mensagens prontas para serem usadas em 
nosso site. Basta adicionar a  #FollowTheFrog.



31

O [produto] certificado Rainforest Alliance significa… 

• Florestas e Biodiversidade: …promovendo práticas de manejo de terra mais 
sustentáveis para proteger florestas, biodiversidade e recursos naturais. 

• Clima: …treinar agricultores para cultivar melhores colheitas usando agricultura 
inteligente para o clima, o que os ajuda a mitigar e se adaptar aos impactos 
climáticos. 

• Meios de subsistência rurais: …contribuindo para tirar a população rural da 
pobreza, melhorando as oportunidades de subsistência sustentável para 
agricultores, trabalhadores e suas famílias. 

• Direitos Humanos: … abordando abusos de direitos humanos como trabalho 
infantil e forçado, baixos salários, más condições de trabalho e desigualdade de 
gênero. 

#FollowTheFrog 

NEU FÜR2022

Mensagem Geral

Encontre mais mensagens prontas para serem usadas em 
nosso site. Basta adicionar a  #FollowTheFrog.

Mensagens 
prontas  
para serem 
usadas
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Você sabia que a Rainforest Alliance trabalha com 
mais de 5.000 empresas e 4 milhões de agricultores e 
trabalhadores?  #FollowTheFrog 

Você sabia que a Rainforest Alliance trabalha com 
agricultores e comunidades florestais em mais de 70 
países?   #FollowTheFrog  

Você sabia que a rã é um símbolo da saúde de um 
ecossistema?   #FollowTheFrog 

Você sabia que em 2021 as empresas compraram 
café certificado pela Rainforest Alliance suficiente para 
fazer mais de 135 milhões de xícaras de café todos os 
dias?  #FollowTheFrog 

Você sabia que em 2021 as empresas compraram 
cacau certificado pela Rainforest Alliance em 
quantidade suficiente para produzir mais de 13 
milhões de barras de chocolate todos os dias?   
#FollowTheFrog 

Você sabia que 75% do desmatamento global é 
causado pela agricultura? Nosso selo, portanto, 
também proíbe o desmatamento!  #FollowTheFrog 

Você sabia que a certificação Rainforest Alliance 
contribui para 8 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas?  #FollowTheFrog 

NEU FÜR2022

Mensagem Geral

Encontre mais mensagens prontas para serem usadas em 
nosso site. Basta adicionar a  #FollowTheFrog.

Mensagens 
prontas  
para serem 
usadas
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Mensagens para Facebook e Instagram 

Curta e nos marque no Facebook @RainforestAlliance e 
Instagram @RainforestAlliance / @RainforestAlliancebr

Apoiamos as pessoas e a natureza a prosperarem 
juntas. Você também pode, escolhendo [seu produto] 
certificado  @RainforestAlliance #FollowTheFrog 

Temos orgulho em proteger a biodiversidade e 
melhorar os meios de subsistência de agricultores, 
silvicultores e trabalhadores. Você também pode 
quando compra [seu produto] certificado  
@ainforestAlliance da [nome da empresa]. 
#FollowTheFrog

Nós somos melhores juntos. Procure o selo da rã  
@RainforestAlliance e #FollowTheFrog, ao fazer 
compras para ajudar a criar um futuro melhor para as 
pessoas e a natureza com suas ações cotidianas. 

[Nome da empresa] e a @RainforestAlliance são 
líderes no movimento para ajudar a criar uma 
mudança positiva. Junte-se a nós para apoiar 
as pessoas e a natureza a prosperarem juntas e, 
#FollowTheFrog para comprar [seu produto] de forma 
responsável.

Toda vez que você compra produtos certificados pela 
@RainforestAlliance, você está apoiando altos padrões 
de gestão ambiental, social e econômica. As escolhas 
diárias que você faz contribuem para um mundo 
melhor, onde as pessoas e a natureza prosperam 
juntas.  #FollowTheFrog 

Mensagens 
prontas  
para serem 
usadas
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Siga a rã até os produtos Certificados  
@RainforestAlliancebr e junte-se a nós para criar  
um futuro melhor para as pessoas e a natureza. 
#FollowTheFrog

Você já viu o selo da rã verde no/a nosso/a [produto 
certificado Rainforest Alliance – cacau, café, laranja, 
melão, etc]? Ao comprar ingredientes certificados, 
fazemos a nossa parte para apoiar as pessoas e a 
natureza a prosperarem em harmonia. Junte-se a nós 
em prol de um mundo melhor. #FollowTheFrog

O selo @RainforestAlliancebr no/a nosso/a 
[produto certificado Rainforest Alliance – cacau, 
café, laranja, melão, etc] indica que ele/a foi 
produzido/a respeitando a natureza, os agricultores e 
trabalhadores rurais. #FollowTheFrog

[Nome da empresa] e @RainforestAlliancebr estão 
juntas para criar um futuro melhor por meio da 
compra de [produto certificado Rainforest Alliance – 
cacau, café, laranja, melão, etc.] certificado/a. Faça 
parte dessa mudança e procure pelo selo da rã ao 
fazer suas compras! #FollowTheFrog.

Veja como a/o [produto certificado Rainforest Alliance 
– cacau, café, laranja, uva, etc] faz a diferença 
para comunidades agrícolas ao redor do mundo. 
#FollowTheFrog

Mensagens 
prontas  
para serem 
usadas

Mensagens para Facebook e Instagram 

Curta e nos marque no Facebook @RainforestAlliance e 
Instagram @RainforestAlliance / @RainforestAlliancebr
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Mensagens para Twitter 

Nossa conta global no Twitter: @RnfrstAlliance
Japão: @RainforestALJP
América Latina: @RnfrstAll_Latin 
México: @RainforestALLMX 
Reino Unido: @RnfrstAll_UK
Brasil: @Rnfrstall_br

#FollowTheFrog fpara um futuro melhor. Procure pelo 
selo da rã da @Rnfrstall_br quando for às compras.

[Nome da empresa]  + @RnfrstAlliance / @Rnfrstall_br 
estão construindo um futuro melhor juntos para as 
pessoas e para a natureza. Participe dessa jornada!  
#FollowTheFrog

Você também  #FollowTheFrog Nós seguimos! A/O 
[Nome da Empresa] utiliza [matéria prima certificada 
do seu produto] Certificada/o @Rnfrstall_br em 
nossos produtos.

Nós #FollowTheFrog para apoiar as pessoas e a 
natureza a prosperarem em harmonia. 
Onde você já encontrou a rã?

Nós apoiamos o fortalecimento das #florestas e a 
prosperidade das comunidades locais. Você também 
pode quando #FollowTheFrog e escolhe produtos 
Certificados @Rnfrstall_br. 

[*matéria prima certificada do seu produto – 
exemplos: cacau, café, manga, laranja, etc.]

Mensagens 
prontas  
para serem 
usadas
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Nós orgulhosamente #FollowTheFrog para apoiar 
um futuro melhor para as pessoas e para a natureza 
por meio da compra de produtos certificados 
pela @Rnfrstall_br. E você, por que participa da 
#FollowTheFrog?

#FollowTheFrog com a gente e a @Rnfrstall_br 
para proteger as #florestas e ajudar a combater as 
#mudançasclimáticas. 

Escolha [matéria prima certificada do seu produto] 
certificado/a pela @Rnfrstall_br e ajude as pessoas e a 
natureza a prosperarem em harmonia. #FollowTheFrog

#FollowTheFrog para ver como a/o [matéria prima 
certificada do seu produto] Certificada/o pela  
@Rnfrstall_br faz a diferença para as pessoas e para a 
natureza.

[*matéria prima certificada do seu produto - 
exemplos: cacau, café, manga, laranja, etc]

Mensagens 
prontas  
para serem 
usadas

Mensagens para Twitter 

Nossa conta global no Twitter: @RnfrstAlliance
Japão: @RainforestALJP
América Latina: @RnfrstAll_Latin 
México: @RainforestALLMX 
Reino Unido: @RnfrstAll_UK
Brasil: @Rnfrstall_br
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proCesso  
De aprovação
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Processo  
de 
aprovação

Nosso kit de ferramentas digitais e nossos modelos de 
mensagens podem ser utilizados sem a necessidade de 
aprovações adicionais por parte da Rainforest Alliance, 
desde que não sejam feitas alterações nas artes e no 
conteúdo original dos textos.

Em caso de ajustes de textos, criação de novos textos, 
customização das artes com o logo de sua organização 
ou outros tipos de adaptações - por favor lembre-se de 
submeter o material para aprovação via portal  Marketplace 
2.0.

Para nos ajudar a identificar os materiais do Follow The Frog 
e acelerar o processo de aprovação, comece seus nomes de 
arquivo com Follow the Frog.

Para acessar o guia completo e obter mais informações 
sobre o processo de aprovação, acesse a nossa Política de
Marca Registrada e Uso do Selo .

Pedidos de aprovação serão processados em 48 horas. 

https://marketplace.ra.org/login/
https://marketplace.ra.org/login/
https://www.rainforest-alliance.org/pt-br/resource-item/rainforest-alliance-2020-labeling-and-trademarks-policy/
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entre em 
Contato 
ConosCo
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Entre em 
contato 
conosco

Você tem perguntas, ideias ou sugestões relacionadas à 
campanha Follow the Frog?

Para mais informações sobre a campanha Follow the Frog, 
visite nossa página. 

Ainda tem dúvidas? Envie um email para seu contato direto 
na Rainforest Alliance ou escreva para marketing@ra.org.  

Para perguntas sobre cadeia de suprimentos e certificação, 
envie um email para customersuccess@ra.org.  

Não perca nossas novidades - Inscreva-se em nossa 
newsletter aqui: Frog Business News para receber as 
atualizações e novidades da Follow the Frog, nosso novo 
programa de certificação e outros! 

https://www.rainforest-alliance.org/pt-br/business-pt-br/marketing-sustainability-pt-br/follow-the-frog-pt-br/
mailto:marketing%40ra.org?subject=
mailto:customersuccess%40ra.org?subject=
https://www.rainforest-alliance.org/for-business/subscribe/



