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Histórico do documento
Versão

Data de vigência

Detalhes da modificação

a partir de:
2.2

Novembro 2018

Nenhuma alteração de conteúdo da versão anterior para esta. Apenas
a renomeação de:
 Coffee Assurance Services GmbH & Co. KG. para 4C Services GmbH
 Licença 4C para certificado 4C
A 4C Services GmbH administrará e operará o Sistema de Certificação
4C para validar a conformidade com o Código de Conduta 4C.

2.1

Março 2018

(1) Introdução das regras de aplicação do logotipo 4C em embalagens
varejo e requisitos adicionais e clarificações relativos à outras
alegações de sustentabilidade por todos os usuários do Sistema 4C.
(2) Exclui os requisitos e procedimentos obsoletos.

2.0

Junho 2016

(1) Introdução da Coffee Assurance Services (CAS) como a nova
operadora do Sistema de Verificação 4C. (2) Apresentação da nova
versão do logotipo 4C e as regras correspondentes para a aplicação de
alegações de sustentabilidade, incluindo o período de transição.

Abreviações
CAS: Coffee Assurance Services
Definições
Alegações em produtos: Comunicação diretamente relacionada com o produto final, por exemplo,
marcas registradas 4C e comunicação em produtos finais (para consumidores finais) e em documentos
que se refiram especificamente a um produto (por exemplo, publicidade, folhetos).
Alegações em outros materiais: Qualquer comunicação relacionada ao Sistema 4C, que não esteja
diretamente relacionada à um produto final.
2018 4C Services GmbH. Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte deste trabalho coberta 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.
O documento está sujeito a uma avaliação e revisão regulares de acordo com as necessidades. Apenas a versão mais recente pode ser considerada como o
documento válido. 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 não aceita qualquer
responsabilidade por quaisquer discrepâncias entre as versões traduzidas.
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1. INTRODUÇÃO
O Sistema de Certificação 4C é um sistema global de certificação da sustentabilidade, baseado em
auditorias de terceira parte. O principal objetivo é promover a gestão sustentável da produção agrícola
com foco na melhoria contínua das condições sociais, econômicas e ambientais da cadeia produtiva do
café.
Este objetivo inclui o uso correto e apropriado do logotipo 4C e alegações relacionadas. As alegações 4C
devem ser credíveis. Portanto, devem cumprir os seguintes critérios com base nos requisitos da ISEAL
Alliance:
"As alegações devem ser sempre claras, fáceis de entender e não devem ser enganosas. As alegações
devem ser exatas e baseadas em elementos de prova fundamentados. Além disso, devem ser relevantes
para a questão e não devem desviar a atenção de questões maiores e mais importantes. A alegação deve
ser transparente, com informações disponíveis sobre o sistema aplicado e facilmente acessíveis.”
Finalmente, a alegação deve ser robusta.
Complementarmente a isso, torrefadores, varejistas e outros proprietários de marcas de café,
comprometidos em incluir o Código de Conduta 4C em seus compromissos de compras sustentáveis,
devem comprar café 4C através de um certificado 4C válido.
As Diretrizes de Comunicação 4C foram desenvolvidas para orientar todas as partes interessadas no
setor do café, que produzem, processam, comercializam e compram café 4C, no desenvolvimento de
suas próprias alegações ao seu público externo.

2. ESCOPO
O presente documento descreve os requisitos e procedimentos relativos às alegações 4C em embalagens
de produtos finais (alegações em produtos) e comunicação geral (alegações fora de produtos). Estas
Diretrizes de Comunicação 4C baseiam-se nas e complementam as versões mais recentes dos seguintes
documentos:




Código de Conduta 4C
Regulamentos de Certificação 4C
Diretrizes Comerciais 4C

Estes documentos estão disponíveis na página web da 4C Services (www.4c-services.org).
Os requisitos descritos nestas diretrizes aplicam-se exclusivamente as atividades relacionadas a grãos de
café verde (não torrados).
©2018 | 4C Services GmbH

|

Página 4 de 11

DIRETRIZES DE COMUNICAÇÃO 4C
VERSÃO 2.2 | NOVEMBRO 2018

3. REQUISITOS GERAIS
A conformidade com os requisitos do Sistema de Certificação 4C é a base para possíveis alegações em
produtos finais. O logotipo 4C e as alegações em textos são permitidos na embalagem final do produto.
Outras formas de comunicar seu envolvimento e contribuição para a sustentabilidade do setor cafeeiro
também são permitidas. Abaixo estão os requisitos para cada tipo de usuário sobre como cada um
podem comunicar seu papel na sustentabilidade.

3.1 PARA ENTIDADES GESTORAS DE UNIDADES 4C
Há muitas maneiras de produtores de café e as Entidades Gestoras de unidades 4C promoverem seu
trabalho incansável na implementação do Código de Conduta 4C e na produção de café 4C, podendo
incluir:




Uso do logotipo 4C em materiais impressos - cartazes, documentos, roupas, relatórios, livretos,
folhetos, etc.
Uso do logotipo 4C digitalmente - documentos, website, assinaturas de e-mail.
Explicação do seu trabalho e seus benefícios - reuniões de cooperativas, workshops,
apresentações, treinamentos, discussões informais, entrevistas, vídeos, documentários, artigos
jornalísticos, etc.

Para que Entidades Gestoras de unidades 4C possam utilizar o logotipo 4C, é necessário que elas tenham
um certificado 4C válido.

3.2 PARA COMPRADORES INTERMEDIÁRIOS
Há muitas maneiras de os comerciantes de café promoverem suas atividades comerciais relacionadas
com café 4C, podendo incluir:




Uso do logotipo 4C em materiais impressos - cartazes, documentos, roupas, relatórios, livretos,
folhetos, etc.
Uso do logotipo 4C digitalmente - documentos, website, assinaturas de e-mail.
Explicação do seu trabalho e seus benefícios - reuniões comerciais, workshops, apresentações,
treinamentos, discussões informais, entrevistas, vídeos, documentários, artigos jornalísticos etc.

3.3 PARA COMPRADORES FINAIS
Os compradores finais estão em posição de comunicar seus esforços de sustentabilidade através de sua
estratégia de compras e o impacto visto a partir da implementação do Código de Conduta 4C.

©2018 | 4C Services GmbH
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Consequentemente, há muitas possibilidades de ajudar a construir suas estratégias de marketing e
adicionar força considerável à sua história de sustentabilidade.
A este respeito, se a comunicação na embalagem for desejada, ela pode exibir o logotipo 4C e uma breve
alegação sobre a abordagem ou política de sustentabilidade de sua empresa, convidando o consumidor
a visitar uma área do seu website ou local escolhido dedicado a divulgar a sua estratégia de
sustentabilidade.
Além disso, outras formas de comunicação incluem:




Uso do logotipo 4C em materiais impressos - cartazes, documentos, roupas, relatórios, etc.
Utilização do logotipo 4C digitalmente - documentos, website.
Explicação do seu trabalho e seus benefícios - reuniões, workshops, apresentações,
treinamentos, discussões informais, entrevistas, vídeos, documentários, artigos jornalísticos, etc.

Um Contrato de Prestação de Serviço é necessário para que Compradores Finais possam utilizar o
logotipo 4C.
Será então através do seu website e de outros materiais de marketing que você estará melhor
posicionado para elaborar e promover sua estratégia de sustentabilidade: utilizando café 4C, apoiando
a melhoria contínua das condições econômicas, sociais e ambientais na produção de café,
compartilhando com o consumidor e o mundo dos negócios de onde vem o seu café e o impacto que a
implementação do Código de Conduta 4C tem nas comunidades cafeicultoras. Entre em contato com a
4C Services GmbH para mais informações.

4. O LOGOTIPO 4C
O logotipo 4C é protegido por direitos autorais e é uma marca
registrada. As iniciais "4C" devem ser utilizadas com a referência
correta ao Sistema de Certificação 4C. O logotipo 4C é uma nova
versão do antigo logotipo da extinta Associação 4C. Ele representa
a sustentabilidade e a abordagem "para a comunidade cafeeira
pela comunidade cafeeira". O uso do logotipo 4C destina-se a
ajudar os usuários do Sistema 4C a mostrar o café 4C e a comunicar
seus esforços na busca da sustentabilidade no setor cafeeiro.
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4.1 QUEM PODE USAR O LOGOTIPO 4C?
O uso de marcas registradas 4C e alegações 4C é limitado às seguintes partes interessadas:








Detentores de certificados 4C: Entidades Gestoras de unidades 4C e dos seus Parceiros de
Negócio registrados (produtores, armazéns, comerciantes e outros elementos da cadeia de
suprimentos da unidade 4C)
Compradores Intermediários: Comerciantes, exportadores, importadores, processadores,
agentes de café, corretores ou qualquer outra entidade que comercialize ou origine café 4C.
Final Buyers: Torrefadores, fabricantes de café instantâneo, empresas de marca própria e
empresas de varejo com marcas próprias, proprietários de marcas, cadeias de lojas de café ou
qualquer outra entidade que reivindique um fornecimento sustentável através de compras de
café 4C.
Organismos de Certificação aprovados 4C: Aprovado pela 4C Services para realizar auditorias 4C
de terceira parte.
Outras organizações não listadas acima: Estas podem ser indústrias e associações comerciais,
instituições de pesquisa e acadêmicas, ou organizações governamentais e não-governamentais.

Qualquer outra parte interessada não está autorizada a usar as marcas registradas 4C e alegações 4C, a
menos que a 4C Services tenha concedido uma autorização por escrito mediante solicitação. Qualquer
uso indevido das marcas registradas 4C e alegações 4C é proibido e pode levar a um processo criminal.
A 4C Services deve sempre ser consultada para aprovação em relação ao uso de alegações 4C em
embalagens de produtos finais ou fora delas. A utilização de marcas registradas 4C e alegações 4C em
embalagens de produtos finais para a publicidade destinada à clientes finais, exige a obrigação de pagar
taxas de licenciamento à 4C Services.

4.2 ONDE USAR O LOGOTIPO 4C?
O uso do logotipo 4C destina-se a ajudar os usuários do Sistema 4C a mostrar o café 4C e comunicar seus
esforços para melhorar a sustentabilidade geral do setor cafeeiro através da implementação dos critérios
de sustentabilidade descritos no Código de Conduta 4C. É permitida a aplicação do logotipo 4C e
referências à café 4C em produtos de consumo final. Isto inclui rótulos de produto final, tais como uma
embalagem de café, um saco de café, um copo descartável ou qualquer outro utensílio para beber.
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4.2.1 Exemplos de logotipo 4C em produto final:

4.2.2 Exemplos de logotipo 4C fora de produto final:

4.3 COMO USAR O LOGOTIPO 4C?
Abaixo, você encontrará regras sobre como usar o logotipo 4C corretamente - em termos de posição,
tamanho, cor e proporção. O logotipo 4C e as especificações de design da marca são disponibilizados via
e-mail. Portanto, envie sua solicitação para: info@4c-services.org.
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Cores
O logotipo 4C está disponível em diferentes formatos digitais, em RGB, CMYK, esquemas de cores
positivas e negativas. O logotipo 4C deve ser usado preferencialmente na versão colorida. Se isto não for
possível por razões estéticas ou gráficas, pode-se utilizar a versão preto e branco.

Fundo
O logotipo 4C colorido deve ser utilizado somente em fundo branco. O logotipo 4C em preto e branco
pode ser utilizado em fundos coloridos. O contraste entre o logotipo 4C e o seu fundo deve ser
evidente, para que o logotipo seja legível.

Opacidade
O logotipo 4C deve ser usado com 100% de opacidade e não deve ser usado com opacidade reduzida.
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Tamanho
É possível ajustar o tamanho do logotipo 4C proporcionalmente. A altura mínima absoluta permitida
para o logotipo é de 7,5 mm.

Posição
O logotipo 4C deve ser utilizado somente quando a sua independência e integridade forem
preservadas. Deve ser mantido em torno do logotipo um espaço livre exigido de 10 mm
horizontalmente e 10 mm verticalmente.

Manipulação
As cores, formatação, opacidade, proporção e texto do logotipo 4C não devem ser alterados. Não corte
e/ou use os elementos do logotipo 4C separadamente um do outro, não adicione sombras, efeitos,
urdidura ou gire o logotipo 4C.
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Alegações em texto
Para melhor comunicar sua sustentabilidade, é altamente recomendável incluir um texto curto
posicionado mais próximo possível do logotipo 4C. O texto deve ser legível. Alguns exemplos estão
listados abaixo:
"A empresa implementa uma estratégia de compras com foco em práticas de sustentabilidade. Visite
www.company.com para mais informações."
"A empresa apoia a produção sustentável do café. Visite www.company.com para mais informações."
"A empresa origina café produzido de acordo com o Código de Conduta 4C. Visite www.company.com
para mais informações."
"A empresa origina café de regiões produtoras onde a melhora dos meios de subsistência dos
cafeicultores e a proteção do meio ambiente são promovidas. Visite www.company.com para mais
informações."
"A empresa contribui com a implementação de práticas de sustentabilidade na produção de café. Visite
www.company.com para mais informações."
"A empresa origina café certificado 4C.”

5. PROCESSO DE APROVAÇÃO
Passo a passo:
1. Envie seu projeto digital para a 4C Services GmbH: info@4c-services.org
2. Caso sejam necessários ajustes para cumprir com os requisitos descritos neste documento, eles
serão claramente indicados em nosso feedback via e-mail.
3. A aprovação formal via e-mail pela equipe da 4C deve ser emitida antes da impressão ou publicação
do rótulo final ou material de comunicação. Isso é válido para embalagens de produto final ou outros
materiais, com ou sem alegações em texto.

Em caso de qualquer dúvida, entre em contato conosco!

info@4c-services.org
Telefone: +49 221 508020 50
www.4c-services.org
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