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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
Nome do Documento:

Código do Documento:

Versão:

Política: Novos Detentores de Certificado durante o
Período de Transição para o Programa de
SA-P-GA-3-V1PT
Certificação 2020 da Rainforest Alliance.

V1

Data da primeira publicação:

Data de
revisão:

Válido de:

Vence em:

15 de Abril de 2021.

N/D

15 de Abril de 2021.

31 de Dezembro
2022.

Desenvolvido por:
Asseguramento Global

Aprovado por:
Diretora, Normas & Asseguramento

Relacionado a:
SA-R-GA-1-V1 Regras de Certificação e Auditoria.

Substitui:
ND
Aplicável a:
Organizações agrícolas e de cadeia de Suprimentos que não possuem um certificado UTZ ou 2017 RA

País/Região:
Todos
Cultivo:
Todos os cultivos no escopo do sistema de
certificação Rainforest Alliance, veja as Regras de
Certificação.

Tipo de Certificação:
Detentores de Certificado de Produção Agrícola
e Detentores de Certificado de Cadeia de
Suprimentos.

Esta política é vinculante. Isso significa que ela deve ser seguida; portanto, essa política substitui
quaisquer regras ou requisitos relacionados contidos nos documentos listados na seção “relacionados
à” e/ou “substitui” para a parte ou partes indicadas na seção “aplicável à”.
Qualquer uso deste conteúdo, incluindo a reprodução, modificação, distribuição ou republicação, sem
o consentimento prévio e por escrito da Rainforest Alliance é estritamente proibido.
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INTRODUÇÃO
A Rainforest Alliance estabeleceu um período de transição de um ano com regras transitórias
especiais visando permitir uma transição suave dos programas UTZ e Rainforest Alliance 2017
ao novo Programa de Certificação 2020 da Rainforest Alliance. Este documento cobre as
regras que as novas organizações devem seguir para solicitar uma auditoria em período de
transição entre 1º de julho de 2021 e 30 de junho de 2022.

CONDIÇÕES GERAIS
1. O termo ‘nova organização’ se refere a qualquer fazenda ou agente da cadeia de
suprimentos que não detenha um certificado UTZ ou Rainforest Alliance válido em 30
de junho de 2021, e deseja atingir a certificação com o Programa de Certificação
2020 da Rainforest Alliance, seja individualmente ou como parte de um grupo ou
multi-local.
2. O ‘período de transição’, definido como período em que uma nova organização é
auditada e recebe o certificado de transição de um ano para o Programa de
Certificação 2020 da Rainforest Alliance, que dura de 1º de julho de 2021 até 30 de
junho de 2022.
3. Todas as outras regras das Regras de Certificação e Auditoria 2020 da Rainforest
Alliance se aplicam, onde ditas provisões não contradizem as provisões desta
política.

NOVAS ORGANIZAÇÕES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA
1. Novas organizações de produção agrícola devem iniciar o processo de certificação
ao se registrar na Plataforma de Certificação Rainforest Alliance ao completar o
processo de registro no site da Rainforest Alliance no seguinte endereço:
https://portal.utz.org/CertificateHolder_Registration/Registration. O registro para o
novo programa pode iniciar-se a qualquer momento.
2. Qualquer organização que tenha a produção agrícola entre as atividades em
escopo para certificação deve seguir os requisitos para organizações de produção
agrícola. Elas serão auditadas em relação aos requisitos aplicáveis para produção
agrícola e cadeia de suprimentos de acordo com as atividades que realizam, em
relação aos cultivos certificados.
3. Novas organizações de produção agrícola devem se registrar ao menos quatro
meses antes que a auditoria seja requerida para viabilizar tempo suficiente para a
preparação e programação da auditoria.
4. Auditorias com base na norma Rainforest Alliance 2020 são possíveis a partir de 1º de
julho de 2021. Todas as auditorias em período de transição devem iniciar até 30 de
junho de 2022. As auditorias com reuniões de abertura iniciando após essa data não
serão consideradas auditorias em período de transição.
5. As novas organizações de produção agrícola devem começar a cumprir com a
Norma Rainforest Alliance 2020 correspondente a partir do dia de assinatura do seu
contrato de certificação com uma Entidade Certificadora aprovada para a
auditoria em período de transição.
6. Durante o período de transição, novas organizações de produção agrícola devem
cumprir apenas com os requisitos básicos aplicáveis da Norma de Agricultura
Sustentável Rainforest Alliance 2020, Requisitos de Produção Agrícola.
7. Todas as auditorias em período de transição para novas organizações de produção
agrícola devem ser realizadas presencialmente. Auditorias de transição remotas não
são autorizadas para novas operações de produção agrícola.
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8. Decisões de certificação positivas resultantes das auditorias em período de transição
levarão à um certificado de transição Rainforest Alliance com um ano de validade.
9. Uma vez que a organização receber seu certificado de transição, elas receberão
uma licença para vender novos volumes certificados Rainforest Alliance na
Plataforma de Rastreabilidade Rainforest Alliance apropriada.

NOVAS ORGANIZAÇÕES DE CADEIA DE SUPRIMENTOS.
10. Novas organizações de cadeia de suprimentos devem iniciar o processo de
certificação ao se registrar na Plataforma de Certificação Rainforest Alliance ao
completar o processo de registro no site da Rainforest Alliance no seguinte
endereço: https://portal.utz.org/CertificateHolder_Registration/Registration. O registro
para o novo programa pode iniciar-se a partir de maio de 2021.
11. Novas organizações de cadeia de suprimentos individuais ou multi-locais devem
realizar uma Análise de Risco de Cadeia de Suprimentos (ARCS), para cada um de
seus locais, para determinar se é necessária uma auditoria de período de transição
ou um processo de aprovação para obter um certificado de transição.
12. Novas organizações de cadeia de suprimentos devem começar a cumprir com a
Norma Rainforest Alliance 2020 a partir das seguintes datas (data de conformidade):
a. Para aquelas que precisem de uma auditoria para quaisquer de seus locais:
do dia da assinatura de seu contrato de certificação com uma Entidade
Certificadora autorizada para a auditoria em período de transição.
b. Para aquelas que são elegíveis para uma aprovação para todos os seus
locais: do dia que a aprovação for emitida.
13. Todas as auditorias em período de transição para novas organizações de cadeia de
suprimentos ocorrerão remotamente.
14. Uma vez que uma nova organização de cadeia de suprimentos passar com sucesso
na auditoria em período de transição ou receber uma aprovação, ela receberá um
certificado de transição com validade de um ano.
15. Uma vez que o novo agente da cadeia de suprimentos receba seu certificado de
transição, ela pode comprar e vender volumes de cultivos certificados sob qualquer
um dos seguintes programas de certificação: o Programa de Certificação UTZ, o
Programa Rainforest Alliance 2017, e o Programa Rainforest Alliance 2020. A menos
que de outra forma estipulado em um requisito ou política de rastreabilidade em
particular, os requisitos de rastreabilidade da Norma Rainforest Alliance 2020 são
aplicáveis a todos os volumes (novos e de legado) a partir da 1º de julho de 2021.
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