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Histórico do documento
Versão

Data de vigência

Detalhes da modificação

V.1.0 pt

Setembro 2013

Lançamento da primeira versão das Diretrizes Comerciais 4C, ampliando as
diretrizes anteriores com aspectos comerciais relevantes para a
comercialização de café 4C e as perguntas e respostas anteriores.

V.1.1 pt

Fevereiro 2014

Pequenas atualizações sobre melhorias práticas na Plataforma Online

V.2.0 pt

Dezembro 2015

(1) Especificação de licença, (2) Especificação de café certificado, (3)
Especificação de rastreabilidade e relatórios, (4) Especificação de
procedimentos de relatórios comerciais mais detalhados e atualização de todas
as capturas de tela da plataforma on-line, (5) Introdução e cobrança da tarifa
baseada em volume junto aos Compradores Finais a partir de 1o de janeiro de
2016.

V.2.1 pt

Abril 2016

Nenhuma alteração de conteúdo em relação à versão anterior, apenas
pequenas atualizações para ajustar à nova reorganização administrativa. A
empresa spin-off Coffee Assurance Services GmbH & Co. Kg passa a gerir e
operar o Sistema de Certificação 4C para validar a conformidade com o Código
de Conduta 4C (que é a versão operável e certificável do Código Comum de Base
da Plataforma Global do café).

V 2.2 pt

Janeiro 2017

(1) Exclusão do item 3 relacionado com o antigo banco de dados 4C para
relatórios comerciais, (2) Atualização dos pré-requisitos para a negociação de
café 4C, (3) Padronização do evento e documentos relacionados que sejam
relevantes para as Diretrizes Comerciais 4C, (4) Exclusão dos capítulos
obsoletos.

V 2.3 pt

Novembro 2018

Nenhuma alteração no conteúdo da versão anterior, apenas renomeações:
 Coffee Assurance Services GmbH & Co. KG. para 4C Services GmbH
 Empresas de Verificação para Organismos de Certificação
 Verificadores Líderes 4C para Auditores 4C
 Licença 4C para certificado 4C
A 4C Services GmbH passa a administrar e operar o Sistema de Certificação 4C
para validar a conformidade com o Código de Conduta 4C.

© 2018 4C Services GmbH. Todos os direitos reservados.
Este documento faz parte do Sistema de Certificação 4C operado pela 4C Services GmbH.
Nenhuma parte deste trabalho, coberto pelos direitos autorais, pode ser reproduzida ou copiada de qualquer forma ou por qualquer meio (gráfico,
eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação ou sistemas de recuperação de informações) sem a permissão por escrito do
proprietário dos direitos autorais.
Os documentos do Sistema de Certificação 4C estão sujeitos a revisões e revisões regulares. Documentos legalmente válidos estão disponíveis através da
4C Services GmbH.
A 4C Services GmbH não assume qualquer responsabilidade ou obrigação sem consentimento prévio.
A 4C Services GmbH reserva-se o direito de tomar as medidas necessárias para proteger os seus direitos de autor em caso de violação, utilização
indevida, utilização inadequada ou violação destes direitos de autor.
Para documentos traduzidos para outros idiomas que não o inglês, a versão em inglês permanece a versão definitiva e a 4C Services GmbH não se
responsabiliza por quaisquer discrepâncias entre as versões traduzidas.
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1. INTRODUÇÃO
Após a certificação de terceira parte, operada pela 4C Services GmbH, a Entidade Gestora de uma
unidade 4C1 recebe um certificado 4C que confirma a conformidade com os requisitos do Código de
Conduta 4C e Regulamentos de Certificação 4C.
Com este certificado, a unidade 4C, através de sua Entidade Gestora, pode vender café de seus
parceiros de negócio produtores listados, como café 4C2.
Complementarmente a isso, torrefadores de café, varejistas e outros proprietários de marcas de café,
comprometidos em incluir o Código de Conduta 4C em seus compromissos de originação sustentável,
compram café 4C através do certificado 4C.
A fim de orientar e definir como negociar e reportar os montantes correspondentes de café 4C e
como usar adequadamente o certificado 4C antes, durante e depois da realização das atividades
comerciais, estas diretrizes foram desenvolvidas.
Estas Diretrizes Comerciais 4C são baseadas e complementam as últimas versões dos seguintes
documentos:



Código de Conduta 4C
Regulamentos de Certificação 4C

Os documentos acima mencionados estão disponíveis na página web da 4C Services
(www.4C-services.org).

2. ESCOPO
Este documento descreve as exigências, procedimentos e documentos relativos a transações
comerciais de café 4C e aos relatórios correspondentes. Estes requisitos devem ser implementados
por:
 Entidades Gestoras de unidades 4C
 Compradores Intermediários:
Comerciantes, exportadores, importadores, processadores, agentes de café, corretores ou
qualquer outra entidade que comercialize ou origine café 4C.
 Compradores Finais:
Torrefadores, fabricantes de café instantâneo, empresas de marca própria e empresas de

1

unidade 4C, parceiro de negócio 4C e outras terminologias relevantes do Sistema 4C estão definidas nos Regulamentos
de Certificação 4C.
2
café 4C é definido como café que é produzido, manuseado e comercializado de acordo com o Código de Conduta 4C,
incluindo os requerimentos descritos nos Regulamentos de Certificação 4C e nestas diretrizes.
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varejo com marcas próprias, proprietários de marcas, cadeias de lojas de café ou qualquer
outra entidade que alegue originação sustentável através de compras de café 4C. Isto quer
dizer que qualquer Comprador Final que alegue originação sustentável através de compras
de café 4C, deve ter um Contrato de Prestação de Serviços com a 4C Services GmbH válido.
Os requisitos descritos neste documento aplicam-se exclusivamente a transações comerciais de
grãos de café verde (não torrados) e são aplicáveis a transações comerciais nacionais (domésticas) e
internacionais (exportações).
As transações comerciais mencionadas neste documento são definidas através da transferência legal
de propriedade entre vendedores e compradores estritamente vinculados ao produto físico, com ou
sem movimentação física dos grãos de café. Qualquer outro tipo de transação comercial ou
compromissos de compra e venda, incluindo contratos futuros, não são cobertos por estas Diretrizes
Comerciais 4C e não devem ser reportadas.

3. REQUISITOS GERAIS
As Entidades Gestoras das unidades 4C e os Compradores Finais devem reportar os volumes
faturados de café 4C através de um portal online para relatórios comerciais. Para entrar no portal
online da 4C Services, os usuários precisam de um login e senha fornecidos pela 4C Services. O portal
online pode ser acessado através da página web da 4C Services (www.4C-services.org).
As Entidades Gestoras das unidades 4C e os Compradores Finais devem nomear e informar à 4C
Services sobre a equipe responsável pelos relatórios comerciais. Com esta informação, a 4C Services
fornecerá o login e a senha necessários para o primeiro acesso.

3.1 REQUISITOS PARA ENTIDADES GESTORAS DE
UNIDADES 4C
O volume de produção de uma unidade 4C deve ser informado à 4C Services pela Entidade Gestora
e atualizado pelo menos uma vez por ano3.
O primeiro ator na cadeia de suprimentos que vende café 4C é a Entidade Gestora da unidade 4C. A
Entidade Gestora é responsável pela implementação do Código de Conduta 4C, incluindo todos os
requisitos relacionados com o sistema de gestão interno e rastreabilidade dentro da unidade 4C.
Produtores individuais são registrados como parceiros de negócio da unidade 4C, enquanto que a
Entidade Gestora é o titular do certificado 4C. O certificado 4C deve estar válido na data em que o

Os requisitos para a atualização anual do volume de produção da unidade 4C estão descritos nos Regulamentos de
Certificação 4C.
3
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café é vendido, ou seja, na data em que a Entidade Gestora transfere a propriedade do lote de café
ao primeiro comprador. Esta data deve ter o suporte documental da respectiva nota fiscal emitida.
Os parceiros de negócios 4C só podem vender café conforme 4C à Entidade Gestora da unidade 4C
da qual fazem parte ou através da cadeia de fornecimento interna da unidade 4C correspondente.
No entanto, no caso de uma Entidade Gestora de uma unidade 4C não estar legalmente autorizada
a ser proprietária do produto e a transferência de propriedade ocorrer entre o Parceiro de Negócio
e o primeiro comprador, deve existir um sistema de rastreabilidade adequado, incluindo
procedimentos claros, ações de controle e registros adequados, e estes devem ser geridos pela
Entidade Gestora. Esta exceção é válida quando a Entidade Gestora é uma das seguintes entidades:




Associações de Produtores
Agentes/Corretores
Outras categorias de prestadores de serviços

O segundo ator na cadeia de suprimentos é o primeiro comprador. O primeiro comprador pode ser:




Entidades Gestoras de unidades 4C
Compradores Intermediários
Compradores Finais

No caso de uma Entidade Gestora de uma unidade 4C operar como primeiro comprador, aplicam-se
os requisitos correspondentes válidos para Compradores Intermediários, conforme descrito no
ponto 3.2.
É da responsabilidade da Entidade Gestora a realização do relatório. O volume que deve ser
informado através do portal online da 4C Services é a quantidade de café indicada na nota fiscal como
café 4C. Recomenda-se a apresentação de relatórios trimestrais das Entidades Gestoras referente à
volumes vendidos. O intervalo de tempo permitido entre qualquer final de trimestre e a conclusão
do reporte da Entidade Gestora é de 4 semanas.
O reporte anual dos volumes vendidos é obrigatório.

3.2 REQUISITOS PARA COMPRADORES
INTERMEDIÁRIOS
Os Compradores Intermediários não estão obrigados a prestar informações sobre os volumes de café
4C, pois não são obrigados a prestar informações através do mecanismo de apresentação de
relatórios comerciais. No entanto, eles devem cumprir os requisitos para transações comerciais
descritos neste documento e devem ser capazes de fornecer evidências, caso solicitado pelos
Compradores Finais.
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Os requisitos descritos no ponto 4. Documentação deste documento também são válidos para
Compradores Intermediários.

3.3 REQUISITOS PARA COMPRADORES FINAIS
O último ator na cadeia de suprimentos que compra café 4C é o Comprador Final.
Caso o Comprador Final seja o primeiro comprador, o certificado 4C deve estar válido na data da
compra do café, ou seja, na data em que o Comprador Final recebeu a propriedade do lote de café
do proprietário anterior. Esta data deve ter o suporte documental da respectiva nota fiscal emitida.
Caso o Comprador Final não seja o primeiro comprador, o certificado 4C poderá não estar mais válido
na data da compra do café.
No caso de um Comprador Final atuar como Comprador Intermediário em determinadas transações,
os requisitos correspondentes válidos para Compradores Intermediários são aplicáveis às transações
correspondentes, tal como descrito no ponto 3.2.
O portal online da 4C Services está aberto para reportar durante todo o ano calendário. O prazo para
a conclusão do relatório anual relativo a qualquer ano calendário é 28 de fevereiro do ano calendário
seguinte. É de responsabilidade do Comprador Final cumprir com o prazo de conclusão, conforme
estabelecido no Contrato de Prestação de Serviço entre o Comprador Final e a 4C Services GmbH.

4. DOCUMENTAÇÃO
O certificado 4C deve estar válido na data em que a propriedade do café é transferida para o primeiro
comprador, conforme documentado na nota fiscal correspondente. As datas de validade de um
certificado estão indicadas no certificado 4C e disponíveis no portal online da 4C Services.
O número do certificado 4C deve ser mencionado nos contratos de compra e venda e nas notas fiscais
correspondentes. Uma cópia do certificado 4C também deve fazer parte dos documentos de
embarque/venda.
Boas práticas de gestão relacionadas com a rastreabilidade devem ser implementadas para assegurar
que todas as transações comerciais de café 4C sejam devidamente registradas e estejam disponíveis
a qualquer momento, incluindo uma relação coerente entre as entregas físicas de café (embarque
ou recepção) e as notas fiscais correspondentes. O mesmo se aplica às transações comerciais sem
movimentação física.
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5. CONFIDENCIALIDADE
O portal online da 4C Services opera com elevados padrões de segurança. O acesso aos dados é
restrito ao Diretor Geral da 4C Services bem como à equipe interna autorizada. A 4C Services utiliza
as mais altas medidas de segurança para manter a confidencialidade dos dados reportados.
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