
 

 

POLÍTICA PARA FALTA 

TEMPORÁRIA DE SUPRIMENTO DE 

CAFÉ 

INTERRUPÇÕES DE SUPRIMENTO DE CAFÉ 

CERTIFICADO 
Em vigor de 1º de julho de 2022 até 1º de julho de 2023  

 

VISÃO GERAL DAS PRINCIPAIS MUDANÇAS 

Visão geral das principais adaptações neste documento da Política para Falta Temporária de 

Suprimento de Café, publicado em 25 de julho de 2022. 

 

Página Mudança 

2 O requisito de compra de volumes equivalentes à falta foi removido 

(requisito de compensação). 

2 Foi adicionado um texto sobre a divulgação da porcentagem de café 

Certificado Rainforest Alliance em cada produto para o requisito nº 1 e 

o requisito nº 3.  

2  Foram incluídas informações adicionais de aplicabilidade sobre 

Fabricantes de Marca Privada.  
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OBJETIVO 

Nos últimos 12 meses, o setor cafeeiro enfrentou desafios significativos que causaram 

interrupções. Entendemos que muitos de nossos parceiros comerciais podem estar tendo 

dificuldades para obter café suficiente para seus produtos com selo Rainforest Alliance. Esta 

política aborda essa preocupação, com base na atual cláusula 10.3 sobre Redução de 

Suprimento na Política de Rotulagem e Marcas Registradas da Rainforest Alliance 2020. 

 

APLICABILIDADE 

Esta política se aplica a fabricantes, embaladores e torrefadores de produtos de café voltados 

para o consumidor que levam uma de nossas marcas Rainforest Alliance (o selo de 

Certificação Rainforest Alliance, o selo de legado de Certificação Rainforest Alliance ou o logo 

da UTZ) e que contêm 90-100% de café certificado, se a falta de suprimentos resultar em que 

um ou mais desses produtos rotulados contenham entre 70% e 90% de conteúdo certificado. No 

caso de quaisquer produtos de café que possuam o selo de legado de Certificação Rainforest 

Alliance, que contenham entre 30-90% de conteúdo certificado e estejam enfrentando uma 

falta de oferta, consulte a cláusula sobre falta de suprimentos da Política de Rotulagem (seção 

6.13) aqui. 

 

REQUISITOS 

1. A empresa detentora ou que solicita aprovação para utilizar o selo de Certificação 

Rainforest Alliance deve notificar a Rainforest Alliance, por escrito, que um ou mais de 

seus produtos está passando por uma falta de suprimento devido às interrupções atuais 

no suprimento de café, usando o formulário disponível aqui e fornecendo todas as 

informações e documentação solicitadas. Isso incluiria a divulgação da porcentagem 

de café Certificado Rainforest Alliance em cada produto. 
2. Todos os produtos para SKU (Unidade de Manutenção de Estoque) com aprovação 

para uso do selo de Certificação Rainforest Alliance devem possuir um mínimo de 70% 

de conteúdo Certificado Rainforest Alliance. 
3. Todos os fabricantes/torrefadores que abastecem os clientes da marca devem 

monitorar a porcentagem de conteúdo Certificado Rainforest Alliance em cada 

produto e notificar seus clientes sobre a porcentagem de café Certificado Rainforest 

Alliance em cada produto para SKU.  
4. A empresa que comercializa o produto rotulado com o selo Rainforest Alliance deve 

incluir a declaração de divulgação abaixo em seu site durante o período da falta de 

suprimentos. Essa declaração pode estar na página do produto ou da marca, ou em 

uma página relacionada à sustentabilidade que descreve o abastecimento de 

fazendas certificadas pela Rainforest Alliance. O texto deve ser enviado em nosso 

sistema Marketplace 2.0 seguindo o processo normal de aprovação de marca 

registrada, junto com o URL onde será postado. 
 

Observação: A compensação de volumes embalados não é necessária. Esta política será 

revisada e atualizada, caso necessário, antes de 01 de julho de 2023. 

 

ABORDAGEM OPCIONAL DE PORTFÓLIO 

No caso de fabricantes/torrefadores/marcas que gerenciam diversos produtos com o selo de 

Certificação Rainforest Alliance, esta política pode ser implementada, a critério da empresa, no 

https://www.rainforest-alliance.org/pt-br/resource-item/politica-de-rotulagem-e-marcas-registradas-da-rainforest-alliance-2020/
https://www.rainforest-alliance.org/business/marketing-sustainability/using-our-logo-and-seal/
https://www.rainforest-alliance.org/business/marketing-sustainability/using-our-logo-and-seal/
https://www.rainforest-alliance.org/pt-br/resource-item/politica-de-rotulagem-e-marcas-registradas-da-rainforest-alliance-2020/
https://www.rainforest-alliance.org/pt-br/business-pt-br/certificacao/interrupcoes-na-cadeia-de-suprimentos-de-cafe/
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nível de portfólio. Nessa abordagem, as empresas podem adquirir pelo menos 70% dos volumes 

combinados de todo o portfólio como Certificados Rainforest Alliance, mas cada produto para 

SKU aprovado para utilizar o selo Certificado Rainforest Alliance deve possuir, no mínimo, 70% 

de conteúdo Certificado Rainforest Alliance. 

  

EXEMPLO DE UM FABRICANTE USANDO A ABORDAGEM DE PORTFÓLIO:   

Um fabricante com 5 clientes de marca usando o novo selo Rainforest Alliance que fornece um 

total de 10.000 MT de café CRA para esses clientes teria permissão para adquirir 7.000 MT de 

café CRA. Este café certificado é alocado dentro deste portfólio a critério do fabricante, mas 

cada produto para SKU aprovado para uso do selo Certificado Rainforest Alliance deve possuir, 

no mínimo, 70% de conteúdo Certificado Rainforest Alliance. Tanto a Rainforest Alliance como 

os clientes da marca são notificados da porcentagem de conteúdo Certificado Rainforest 

Alliance em cada produto e a marca utiliza um aviso de isenção de responsabilidade de 

acordo com os requisitos da política. 

 

MODELO DE TEXTO DE DECLARAÇÃO 

Devido a rupturas na cadeia de suprimentos, no momento não somos capazes de adquirir café 

certificado suficiente para nossa [marca/produto] com o selo de certificação da Rainforest 

Alliance. Isso significa que esses produtos atualmente contêm [apenas 70%] de ingredientes de 

café Certificado Rainforest Alliance. Pedimos desculpas pela inconveniência Assim que a 

redução de suprimento estiver resolvida, esperamos voltar a comprar de fazendas Certificadas 

Rainforest Alliance para esses produtos. Encontre mais informações aqui. 

https://www.rainforest-alliance.org/pt-br/business-pt-br/certificacao/interrupcoes-na-cadeia-de-suprimentos-de-cafe/

