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.

PROPÓSITO
Ao longo dos últimos 12 meses a indústria de café tem enfrentado desafios significativos que
estão causando rupturas. Entendemos que muitos dos nossos parceiros empresariais podem
enfrentar dificuldades de adquirir café Certificado Rainforest Alliance (CRA) em quantidade
suficiente para seus produtos com o selo CRA, ou para aqueles com o selo UTZ. Esta política
endereça essa preocupação, embasada na atual cláusula 10.3 para Falta de Suprimento na
Política de 2020 Rotulagem e Marcas Registradas da Rainforest Alliance.

APLICABILIDADE
Essa política se aplica a manufaturadores, embaladores e torradores de produtos de café para
consumo final que levam o selo CRA ou UTZ, se a falta de suprimento resultar em que um ou
mais desses produtos rotulados:
A. Contenha entre 70% e 90% de conteúdo certificado, ou
B. Contenha menos que a porcentagem do conteúdo Certificado declarado na
embalagem.

REQUISITOS
Existem três requisitos para este caso:
1. A empresa que possui ou solicita a aprovação para utilizar o selo UTZ ou CRA deve
notificar a Rainforest Alliance, por escrito, que um ou mais de seus produtos está
passando por uma falta de suprimento devido às atuais interrupções de suprimento
para café, ao utilizar o formulário disponível aqui e fornecer todas as informações e
documentações solicitadas.
2. A empresa que faz o marketing do produto rotulado com o selo CRA ou UTZ deve incluir
a declaração abaixo em seu site pela duração da falta de suprimento. A declaração
pode estar na página do produto ou da marca, ou em uma página relacionada a
sustentabilidade descrevendo a originação de fazendas certificadas RA e/ou UTZ. O
texto deve ser enviado no nosso sistema MarketPlace 2.0, seguindo pelo processo usual
de aprovação de marcas registradas, juntamente com a URL onde ele será postado.
3. Entre 1º de julho de 2022 e 31 de dezembro de 2024, o manufaturador da marca deve
comprar uma quantia adicional de café CRA equivalente a falta de suprimento e, se
possível, do mesmo país ou região de origem para utilizar em seus outros produtos de
forma que as fazendas certificadas não sofram uma queda na demanda. Somente as

marcas que já estão adquirindo e rotulando 100% de café CRA em todos os seus
produtos estão isentas deste requisito.

DOCUMENTAÇÃO & REPORTE
A empresa deve reportar à Rainforest Alliance (por e-mail para customersuccess@ra.org) no
momento da compensação, o volume certificado que foi substituído por convencional durante
a falta de suprimento e fornecer as referências de rastreabilidade/transações para os volumes
certificados compensatórios comprados.

MODELO 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 e/ou UTZ. Isso significa que esses produtos atualmente contêm [apenas 70%]] de
ingredientes de café Certificados Rainforest Alliance. Pedimos desculpas pela inconveniência.
Assim que a redução de suprimento estiver resolvida, esperamos retornar a comprar de
fazendas Certificadas Rainforest Alliance e ou/UTZ para esses produtos. Também compraremos
um volume de café certificado equivalente ao que teríamos utilizado durante esse período,
fazendo nossa parte para apoiar os agricultores e proteger o meio-ambiente. Para mais
informações, por favor leia aqui.
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