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Introdução 

O Código Comum para a Comunidade Cafeeira (doravante denominado "4C") 

é um padrão de sustentabilidade independente, orientado à partes 

interessadas e reconhecido internacionalmente para todo o setor cafeeiro, com 

o objetivo de ancorar a sustentabilidade nas cadeias de fornecimento do café. 

Auditorias independentes de terceira parte garantem o cumprimento de 

critérios de sustentabilidade na produção e processamento do café a partir das 

dimensões econômica, social e ambiental para estabelecer cadeias de 

fornecimento de café sustentáveis confiáveis e rastreáveis. 

Os princípios e critérios de sustentabilidade do 4C estão estabelecidos no 

Código de Conduta 4C, que foi desenvolvido em um processo abrangente e 

transparente de múltiplas partes interessadas. O foco do Código de Conduta 

4C é a produção sustentável de grãos verdes de café e suas atividades pós-

colheita. O alvo certificado são as "Unidades 4C", que são grupos produtores 

de café verde em grão que consistem em uma Entidade Gestora (ME) e seus 

Parceiros de Negócio (BPs). A ME administra a Unidade 4C, é responsável 

pela implementação dos requisitos 4C dentro da Unidade 4C e é a detentora 

do certificado 4C. Os BPs são produtores de café e prestadores de serviço, 

tais como processadoras a úmido e a seco, comerciantes locais e/ou 

armazéns. Além da certificação para as Unidades 4C, o 4C oferece uma 

certificação de cadeia de custódia, que pode ser aplicada por Compradores 

Intermediários (IBs) e Compradores Finais (FBs) fora da Unidade 4C. Exceto 

para as MEs de uma Unidade 4C, os IBs e os FBs não são obrigados a ser 

certificados pelo 4C para poder manipular café como certificado 4C. No 

entanto, é exigido um relatório obrigatório dos volumes de café 4C 

manipulados de todos os IBs e FBs que compram e vendem café como 

certificado 4C. As exigências desses relatórios são explicadas em detalhe no 

Regulamento do Sistema 4C, publicado no site do 4C. Os requisitos 4C a 

serem cumpridos pelos IBs e FBs que desejam receber a certificação 4C estão 

explicitamente mencionados dentro dos princípios do Código de Conduta 4C 

nos capítulos 4 a 6. 

De acordo com as recomendações da ISEAL Alliance para sistemas de 

sustentabilidade confiáveis, o Código de Conduta 4C é revisto, e revisado, se 

necessário, em intervalos de cinco anos, através de um processo de múltiplas 

partes interessadas. O histórico do Código de Conduta 4C é apresentado na 

tabela 1 abaixo: 

Versão 
Entrada 

em vigor  
Detalhamento das alterações 

v3.0 
(2020) 

Julho 2020 O processo de revisão foi baseado na compilação de 
recomendações e feedback dos usuários 4C e de 
outras partes interessadas registrados nos últimos anos 
e finalizado após a consideração do feedback recebido 
durante a fase de consulta pública em junho de 2020.  
A estrutura e o conteúdo foram revisados, fundindo 
princípios e dividindo-os em critérios e pontos de 

Cadeias de 
fornecimento de 
café sustentável 

Escopo 

Revisão do 
Código 4C 
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controle. O sistema de semáforo foi transformado em 
um esquema obrigatório de melhoria contínua, exigindo 
a implementação de medidas de melhoria durante um 
período de seis anos, a serem auditadas pelo auditor 
em três diferentes níveis de conformidade. 

v2.3 
(2018) 

Novembro 
2018 

Nenhuma alteração no conteúdo da versão anterior, 
apenas a renomeação de: 

• Coffee Assurance Services GmbH & Co. KG. paro 
4C Services GmbH  

• Empresas de Verificação para Órgãos de 
Certificação 

• Verificadores Líderes 4C para Auditores 4C 

• Licenço 4C para Certificado 4C 
A 4C Services GmbH irá gerenciar e operar o Sistema 
de Certificação 4C para validar a conformidade com o 
Código de Conduta 4C. 

v2.2 
(2017) 

Agosto 
2017 

Sem alterações técnicas. Correção da referência ao 
princípio 2.9 no princípio 2.7 (alterado para 2.8). 
Correção do nome do princípio 3.9 de Resíduos 
Perigosos para Resíduos. Inclusão dos 9 números CAS 
para óleos minerais na lista vermelha de agrotóxicos. 

v2.1 
(2016) 

Julho 2015 Nenhuma mudança de conteúdo, apenas pequenas 
atualizações para se ajustar à nova reorganização 
organizacional. A Global Coffee Platform irá definir e 
manter o Código Comum de Linha de Base, que é a 
referência para o Código de Conduta 4C auditado e 
operado pela Coffee Assurance Services. 

v2.0 
(2014) 

Julho 2015 O processo de revisão foi iniciado com uma avaliação 
das necessidades em 2013, e o código revisto final foi 
formalmente aprovado pelo conselho da Associação 4C 
em 2014. 
Mudanças na estrutura: inclusão em um documento dos 
indicadores das Práticas Inaceitáveis, da Lista de 
Pesticidas, glossário e outros requisitos para as 
Unidades 4C.  
Foco na cafeicultura como negócio: acréscimo de um 
novo princípio sobre produtividade/rentabilidade, 
colocação da dimensão econômica no início do código 
e agrupamento de princípios quando aplicável aos 
pequenos produtores.  
Lista de pesticidas: mais focada na produção de café e 
mais bem alinhada com as listas de outros padrões de 
certificação voluntários. 

v1.3 
(2009) 

Julho 2010 O Código de Conduta 4C foi adaptado para sua 
implementação e verificação. As mudanças incluíram: 
atualizações de redação, modificação de alguns 
princípios e a adição de uma nova categoria. 
Indicadores genéricos também foram introduzidos. 

v1.0 
(2004) 

2007 O Código Comum para a Comunidade Cafeeira (4C) foi 
lançado em setembro de 2004 como resultado de um 
projeto de colaboração iniciado como uma parceria 
público-privada pelo Ministério Alemão de Cooperação 
Econômica e Desenvolvimento (BMZ) e pela 
Associação Alemã de Café (DKV). Ao longo de 18 
meses, mais de 70 representantes de produtores de 
café, comércio e indústria, organizações não-
governamentais e sindicatos desenvolveram juntos a 
primeira versão do Código de Conduta.  
A Associação 4C, uma plataforma de membros de 
múltiplas partes interessadas que é proprietária e opera 
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o Código 4C, foi legalmente registrada em dezembro de 
2006 e iniciou suas operações a partir de 2007. 
Após a fundação da Associação 4C e a finalização do 
sistema de verificação e a definição do Regulamento de 
Verificação, o Código foi submetido a duas pequenas 
atualizações (v1.1, e v1.2). 

Tabela 1: 4C Histórico do Código de Conduta 4C 

 

Até abril de 2016, o Código 4C era de propriedade da Associação 4C e 

operacionalizado por ela. Em abril de 2016, a Associação 4C dividiu-se em 

Global Coffee Platform (GCP) e na Coffee Assurance Services GmbH & Co. 

KG (CAS), esta última tendo assumido a responsabilidade de operacionalizar 

o sistema de certificação 4C. Em setembro de 2018, a CAS foi renomeada paro 

4C Services GmbH (4C). A 4C Contínuo sendo um membro ativo da GCP e 

faz parte de seu comitê técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

História do 4C 
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Escopo 

Este documento descreve os princípios de sustentabilidade 4C e respectivos 

critérios que as Unidades 4C, Compradores Intermediários (IBs) e 

Compradores Finais (FBs) precisam cumprir para se tornarem certificados 4C. 

Além de cumprir com os requisitos do Código de Conduta 4C, a parte 

certificada precisa cumprir com os requisitos 4C estabelecidos nos 

documentos do Sistema 4C para vender café como certificado 4C.  

A Tabela 2 fornece uma visão geral dos documentos normativos do Sistema 

4C, bem como outros modelos 4C, listas de checagem e ferramentas que são 

baseadas nos requisitos definidos nos documentos do Sistema 4C, e que são 

fornecidos pelo 4C para facilitar a solicitação de auditorias 4C e o processo de 

certificação 4C. 

 Documentos do Sistema 4C (normativos)  

Código de Conduta 4C 

Princípios e critérios 4C para a produção, processamento e 

comercialização de grãos de café verde. 

Regulamento do Sistema 4C 

Aspectos e requisitos pertinentes ao Sistema 4C, incluindo regras gerais 

segundo as quais o Sistema 4C é regido, sua estrutura interna e os 

requisitos para certificação 4C que devem ser aplicados por todos os 

participantes do Sistema 4C. Além disso, são descritos os requisitos 

relativos à comercialização de café certificado 4C e as diretrizes de 

comunicação do 4C. 

Regulamento para Certificadoras 4C 

Requisitos para que certificadoras (CBs) se tornem CBs parceiras do 4C, 

requisitos e qualificações necessárias para auditores 4C, bem como 

deveres das certificadoras parceiras do 4C para realizar auditorias e 

certificações 4C. 

Modelos, listas de checagem e ferramentas 4C baseados nos 

documentos do Sistema 4C 

Listas de Checagem para Auditorias 4C 

Listas de checagem a serem utilizadas durante auditorias 4C. 

Mapa de Parceiros de Negócio (BPM) 

Ferramenta para as Entidades Gestoras (MEs) coletarem dados básicos e 

necessários de seus Parceiros de Negócio (BPs). 

Plano de Melhoria (IP) 

Plano que inclui ações de melhoria identificadas durante uma auditoria em 

uma Unidade 4C. 

Objetivo do 
documento 

Visão geral dos 
documentos 4C 
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Documentos Contratuais 4C 

Termos de Uso para Entidades Gestoras (ToU ME) 

Documento contratual entre o 4C e as Entidades Gestoras 

Termos de Uso para Certificadoras (ToU CB) 

Documento contratual entre o 4C e as Certificadoras 

Termos de Uso para Compradores Intermediários (ToU IB) 

Documento contratual entre o 4C e Compradores Intermediários 

Contrato com Compradores Finais 

Documento contratual entre o 4C e Compradores Finais 

Tabela 2: Visão geral dos documentos do Sistema 4C, modelos e listas de checagem 

As últimas versões de todos os documentos 4C estão disponíveis no site do 

4C e devem ser aplicadas. Todos eles podem ser identificados por um número 

único de documento, número de versão e data. Para documentos traduzidos 

para outros idiomas que não o inglês, a versão em inglês permanece sendo a 

versão definitiva e o 4C não se responsabiliza por quaisquer discrepâncias 

entre as versões traduzidas e o documento original em inglês. 

 

  

Versão mais 
recente no site 

4C 
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Princípios e Critérios do Código de Conduta 4C 

O Código de Conduta 4C compreende doze princípios nas dimensões 

econômica, social e ambiental. Esses princípios são baseados em boas 

práticas agrícolas e de gestão, bem como em convenções internacionais e 

diretrizes reconhecidas e aceitas no setor cafeeiro, e estão divididos em vários 

critérios. Veja abaixo na tabela 3 uma visão geral dos princípios e critérios 4C: 

Dimensão Econômica 

Princípio 1.1 - Gestão de Negócios 

Critério 1.1.1  Um Sistema de Gestão Interna está implementado 

Critério 1.1.2  Não existe envolvimento em qualquer forma de suborno, 

fraude, corrupção e/ou extorsão 

Critério 1.1.3  Todas as leis e regulamentos regionais e nacionais 

aplicáveis são cumpridos 

Critério 1.1.4  Os subcontratados cumprem com os requisitos 4C 

Critério 1.1.5 Existem boas práticas para garantir a rentabilidade e a 

produtividade a longo prazo 

Princípio 1.2 - Desenvolvimento de Habilidades e Competências 

Critério 1.2.1 Parceiros de negócio e trabalhadores da Unidade 4C 

têm acesso a treinamento para melhorar suas 

habilidades e competências de acordo com as 

necessidades identificadas 

Princípio 1.3 - Acesso a Serviços e Informações de Mercado 

Critério 1.3.1 BPs Produtores têm acesso a assistência técnica 

independente e adequada bem como a informações 

sobre boas práticas agrícolas (GAP) 

Critério 1.3.2 Mecanismos transparentes de precificação refletem a 

qualidade do café e práticas de produção sustentável 

Princípio 1.4 - Rastreabilidade 

Critério 1.4.1 Procedimentos operacionais padrão para rastreabilidade 

estão disponíveis e implementados 

Dimensão Social: 

Princípio 2.1 - Direitos Humanos e Trabalhistas 

Critério 2.1.1 Práticas de despejo forçado não existem 

Critério 2.1.2 Trabalho forçado e escravo não existem 

Critério 2.1.3  Trabalho infantil não existe 

Dimensão 
Econômica, 

Social e 
Ambiental 

Princípios e 
critérios 
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Critério 2.1.4  Liberdade de associação e ações coletivas são 

garantidas 

Critério 2.1.5  São realizadas consultas periódicas entre 

empregadores e representantes autorizados dos 

trabalhadores sobre as condições de trabalho 

Critério 2.1.6 Discriminação não existe 

Critério 2.1.7 Assédio ou abuso físico, sexual, psicológico ou verbal 

não existem 

Critério 2.1.8 Mecanismos para o tratamento de reclamações estão 

em vigor 

Critério 2.1.9  Existem procedimentos para agir contra casos de 

discriminação e assédio 

Critério 2.1.10 Contratos justos de trabalho estão em vigor e são 

cumpridos 

Critério 2.1.11 Pelo menos o salário mínimo é pago a todos os 

trabalhadores de forma pontual 

Critério 2.1.12 Todos os trabalhadores recebem os mesmos benefícios 

(por exemplo: moradia, alimentação, transporte, higiene) 

Critério 2.1.13 Condições justas de trabalho no que diz respeito ao 

horário de trabalho estão em vigor 

Critério 2.1.14 O impacto das operações para as comunidades do 

entorno é avaliado 

Princípio 2.2 - Condições de Trabalho 

Critério 2.2.1 Alojamento adequado é fornecido aos trabalhadores 

permanentes e/ou temporários, se necessário 

Critério 2.2.2  Instalações de saneamento e equipamentos (ou 

similares) estão disponíveis para todos os trabalhadores 

Critério 2.2.3  Todos os trabalhadores e Parceiros de Negócio são 

abastecidos com água potável 

Critério 2.2.4  Um programa de saúde e segurança do trabalho está 

em vigor 

Critério 2.2.5  Todos os trabalhadores e Parceiros de Negócio são 

abastecidos com roupas de proteção e equipamentos 

adequados de acordo com os requisitos legais 

Critério 2.2.6  Trabalhos perigosos não são executados por 

trabalhadores deficientes 

Critério 2.2.7  A segurança alimentar dos Parceiros de Negócio e de 

todos os trabalhadores é garantida 
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Dimensão Ambiental:  

Princípio 3.1 - Proteção da Biodiversidade e Áreas com Alto Estoque 

de Carbono 

Critério 3.1.1  Florestas primárias e áreas de preservação são 

protegidas 

Critério 3.1.2  Áreas de alta biodiversidade, vegetação natural, fauna, 

solo e fontes de água, bem como áreas sensíveis são 

conservadas e/ou restauradas 

Critério 3.1.3  Organismos geneticamente modificados (OGM) e 

variedades não são utilizados 

Critério 3.1.4 Mitigação de mudanças climáticas e medidas de 

adaptação são identificadas e implementadas 

Princípio 3.2 - Uso de Pesticidas e Outros Produtos Químicos 

Perigosos 

Critério 3.2.1 Pesticidas proibidos não são utilizados 

Critério 3.2.2 O uso de pesticidas é diminuído 

Critério 3.2.3 As melhores práticas na aplicação de 

pesticidas/produtos químicos são utilizadas 

Princípio 3.3 - Conservação e Fertilidade do Solo 

Critério 3.3.1  Práticas de conservação do solo estão em vigor 

Critério 3.3.2 A fertilidade do solo é mantida e melhorada 

Princípio 3.4 - Conservação da Água 

Critério 3.4.1  As fontes de água são conservadas 

Critério 3.4.2  Os direitos existentes de uso da água são respeitados 

Critério 3.4.3  A eficiência no uso da água é melhorada 

Critério 3.4.4 As melhores práticas em gestão de águas residuárias 

são aplicadas 

Princípio 3.5 - Gestão de Resíduos 

Critério 3.5.1 Existe uma gestão segura de resíduos 

Princípio 3.6 - Consumo de Energia 

Critério 3.6.1 O consumo geral de energia é reduzido e o uso de 

fontes renováveis de energia é aumentado 

Tabela 3: Visão Geral dos princípios e critérios 4C 

Cada critério envolve pontos de controle específicos a serem avaliados durante 

a auditoria, a fim de checar a conformidade com os respectivos critérios. Como 

o 4C busca uma abordagem inclusiva, visando permitir que pequenos 

Melhoria 
contínua 
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produtores de café também entrem na certificação e que um impacto real no 

campo seja obtido, o principal pilar do Sistema 4C é o processo de melhoria 

contínua. O processo de melhoria contínua permite uma entrada amena na 

certificação, seguido de pontos de controle avançados e mais exigentes a 

serem implementados ao longo de seis anos e cuja conformidade é avaliada 

em três níveis diferentes de conformidade: 

• Nível 1 de conformidade: Requisitos a serem cumpridos na auditoria inicial 

de certificação 

• Nível 2 de conformidade: Requisitos a serem cumpridos na primeira 

auditoria de recertificação após três anos, além dos pontos de controle do 

nível 1 

• Nível de conformidade 3+: Requisitos a serem cumpridos na segunda 

auditoria de recertificação após seis anos bem como as seguintes, além 

dos pontos de controle dos níveis 1 e 2 

Os capítulos 4, 5 e 6 fornecem uma visão detalhada sobre quais pontos de 

controle precisam ser cumpridos em que nível de cumprimento (1, 2, 3+). Os 

pontos de controle marcados como "contínuo" não têm data de início e prazo 

pré-definido até quando devem ser totalmente cumpridos, mas devem ser 

trabalhados de preferência de forma contínua. 

Vários pontos de controle não são aplicáveis aos pequenos 

produtores (SH), principalmente os relativos às condições de 

trabalho dos trabalhadores empregados. Isto se deve ao fato 

de o 4C definir um pequeno produtor como um BP Produtor 

cuja força de trabalho consiste principalmente em trabalho 

familiar e/ou doméstico ou intercâmbio de força de trabalho 

com outros membros da comunidade e cuja propriedade de café normalmente 

não é maior do que cinco hectares. "Principalmente" neste contexto significa 

que a força de trabalho contratada não deve ser mais do que ou substituir a 

força de trabalho familiar. A força de trabalho contratada só deve 

complementar a força de trabalho familiar em pequena escala, e não substituí-

la. Isenções a esta definição são permitidas apenas para países ou regiões 

onde exista uma definição oficial do termo “pequeno produtor” para 

cafeicultores ou cultivos semelhantes ao café. Antes de solicitar esta isenção, 

o 4C deve ser contatado para solicitar a aprovação. Apesar do fato de que 

vários pontos de controle não são aplicáveis à pequenos produtores, os 

auditores são obrigados a sempre manter seus olhos abertos para violações 

de qualquer tipo aos principais requisitos 4C e relatá-los ao 4C. 

Para a certificação da cadeia de custódia dos Compradores Intermediários e 

Finais, não existem diferentes níveis de conformidade. Todos os requisitos 

devem ser cumpridos desde o início da certificação. 

 

 

Níveis de 
conformidade 

Nível de 
conformidade 

"contínuo” 

Pequenos 
produtores 

Certificação de 
cadeia de 

custódia 

Not 
applicable

SH
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1 - Dimensão Econômica 

Princípio 1.1: Gestão de Negócios 

Critério: 1.1.1 

Um Sistema de Gestão Interna está implementado 

Ponto de controle relevante para: Entidades Gestoras, BPs 

Produtores, BPs Prestadores de Serviço, Compradores 

Intermediários e Finais (se for desejada a certificação) 

Nível 

• Está implementado um sistema de gestão, demonstrando 

compromisso com o cumprimento dos requisitos 4C, 

incluindo a nomeação de uma pessoa responsável pela 

implementação (não se aplica a pequenos produtores) 

1 

Ponto de controle relevante para: Entidades Gestoras, 

Compradores Intermediários e Finais (se for desejada a 

certificação) 

Nível 

• Os membros da equipe responsável pela implementação dos 

requisitos 4C e sua manutenção são competentes e 

suficientemente treinados 

1 

Pontos de controle relevantes para: Entidades Gestoras Nível 

• Um Mapa de Parceiros de Negócio (BPM) consistente e 

atualizado está disponível, incluindo todas as informações 

pertinentes, conforme indicado no modelo do BPM 

1 

• As coordenadas geográficas estão disponíveis para 100% dos 

BPs Produtores 
1 

• Números de identificação nacional (IDs) estão disponíveis para 

100% dos BPs Produtores 
1 

• Todos os BPs foram informados sobre os requisitos 4C e estão 

cientes da sua obrigação em cumprir com esses requisitos 
1 

• Está disponível um acordo por escrito de todos os BPs sobre o 

compromisso e conformidade com os requisitos 4C 
1 

• Foi realizada uma avaliação interna de risco e de necessidades 

em relação aos requisitos 4C 
1 

Sistema de 
Gestão Interna 

Not 
applicable

SH
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• Existe um plano detalhado de melhoria e de treinamento, 

baseado na avaliação interna e na auditoria externa (se 

aplicável), e este é atualizado periodicamente 

1 

 

 

Critério: 1.1.2 

Não existe envolvimento em qualquer forma de suborno, fraude, 

corrupção e/ou extorsão 

Ponto de controle relevante para: Entidades Gestoras, BPs 

Produtores, BPs Prestadores de Serviço, Compradores 

Intermediários e Finais (se for desejada a certificação) 

Nível 

• Não existe envolvimento em transações imorais, tais como 

suborno, corrupção, fraude e/ou extorsão 
1 

Ponto de controle relevante para: Entidades Gestoras, BPs 

Prestadores de Serviço, Compradores Intermediários e Finais (se 

for desejada a certificação) 

Nível 

• Contratos justos e transparentes entre compradores e 

vendedores de café certificado 4C estão em vigor 
1 

 

 

Critério: 1.1.3 

Todas as leis e regulamentos regionais e nacionais aplicáveis 

são cumpridos 

Ponto de controle relevante para: Entidades Gestoras, BPs 

Produtores, BPs Prestadores de Serviço, Compradores 

Intermediários e Finais (se for desejada a certificação) 

Nível 

• Não existe indicação de qualquer violação às leis e 

regulamentos regionais e nacionais relacionados com os 

requisitos 4C 

1 

 

 

 

 

Suborno, fraude, 
corrupção, 

extorsão 

Leis e 
regulamentos 
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Critério: 1.1.4 

Os subcontratados cumprem com os requisitos 4C 

Ponto de controle relevante para: Entidades Gestoras, BPs 

Produtores, BPs Prestadores de Serviço, Compradores 

Intermediários e Finais (se for desejada a certificação) 

Nível 

• Existem evidências de que os subcontratados atendem 

plenamente aos requisitos 4C 
2 

 

 

Critério: 1.1.5 

Existem boas práticas para garantir a rentabilidade e a 

produtividade a longo prazo 

Ponto de controle relevante para: Entidades Gestoras, BPs 

Prestadores de Serviço, Compradores Intermediários (se a 

certificação for desejada) 

Nível 

• Uma avaliação sistemática e documentada da qualidade do café 

cereja, pergaminho e grão de café verde está em vigor e é 

reportada aos BPs de forma transparente 

3+ 

Pontos de controle relevantes para: BPs Produtores Nível 

• O BP Produtor possui registros relacionados aos custos e 

receitas de suas operações de café 
2 

• Registros de produção, incluindo ano de plantio, variedade, 

insumos e rendimentos estão disponíveis 
2 

• O BP Produtor conhece as medidas que têm impacto na 

rentabilidade e na produtividade para atingir uma escala de 

produção economicamente viável e a estratégia para atingir 

esse objetivo (aplicável apenas a pequenos produtores) 

3+ 

 

 

 

 

Subcontratados 

Rentabilidade e 
produtividade 
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Princípio 1.2: Desenvolvimento de Habilidades e Competências 

Critério: 1.2.1 

Parceiros de negócio e trabalhadores da Unidade 4C têm acesso 

a treinamento para melhorar suas habilidades e competências 

de acordo com as necessidades identificadas 

Ponto de controle relevante para: Entidades Gestoras Nível 

• Foram tomadas medidas adequadas (por exemplo, 

treinamentos) para abordar os riscos e as necessidades 

identificados durante as avaliações internas 

2 

Pontos de controle relevantes para: BPs Produtores, BPs 

Prestadores de Serviço 
Nível 

• Uma política de treinamento e um plano de treinamento 

documentado (e materiais) para treinar os trabalhadores 

do BP em questões necessárias para cumprir com os requisitos 

4C, estão disponíveis (não se aplica a pequenos produtores)  

2 

• Treinamentos foram ministrados a todos os trabalhadores 

relevantes do BP, em igualdade de condições, baseado 

numa abordagem de risco em relação aos requisitos 4C, 

oferecidos gratuitamente durante o horário de trabalho (não se 

aplica a pequenos produtores)  

 

 

2 

Princípio 1.3: Acesso a Serviços e Informações de Mercado 

Critério: 1.3.1 

BPs Produtores têm acesso a assistência técnica independente e 

adequada bem como a informações sobre boas práticas agrícolas 

(GAP) 

Ponto de controle relevante para: Entidades Gestoras Nível 

• A ME disponibiliza ou facilita o acesso a assistência técnica 

independente adequada e a informação sobre, por exemplo, 

conservação e fertilidade do solo, manejo integrado de pragas, 

inovações, crédito, materiais de plantio/sementes aos BPs 

Produtores, onde a necessidade tiver sido identificada 

Contínuo  

 

Habilidades e 
competências 

Acesso a 
serviços e 

informações  

Not 
applicable

SH

Not 
applicable

SH
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Critério: 1.3.2 

Mecanismos transparentes de precificação refletem a qualidade 

do café e práticas de produção sustentável 

Ponto de controle relevante para: Entidades Gestoras Nível 

• Mecanismos transparentes de precificação estão disponíveis 

aos BPs ou são disponibilizados publicamente através de 

cartazes ou outros mecanismos, e são periodicamente 

atualizados, caso os BPs não tenham acesso a este tipo de 

informação 

Contínuo 

Princípio 1.4: Rastreabilidade 

Critério: 1.4.1 

Procedimentos operacionais padrão para rastreabilidade estão 

disponíveis e implementados 

Pontos de controle relevantes para: Entidades Gestoras, BPs 

Produtores, BPs Prestadores de Serviço 
Nível 

• Um procedimento claro sobre a gestão da rastreabilidade está 

disponível e implementado 
1 

• Café certificado 4C é mantido fisicamente segregado de café 

não certificado 4C 
1 

• Os BPs que vendem e/ou fornecem café certificado 4C para 

BPs Prestadores de Serviço e/ou para a ME estão listados no 

BPM da Unidade 4C 

1 

• Um relatório/relatórios estão disponíveis com os volumes de 

café certificados 4C comprados, recebidos, vendidos e 

armazenados e os volumes são consistentes com as 

quantidades indicadas em contratos, notas fiscais, documentos 

de entrega, relatórios comerciais no portal 4C, etc. Os relatórios 

devem incluir informações sobre a data de compra, recebimento 

ou venda do café e o nome e endereço do vendedor e do 

destinatário 

1 

• Não ocorre "múltipla contagem" de café certificado, por 

exemplo, a venda/entrega de um mesmo lote de café certificado 

várias vezes 

1 

• O volume de café certificado 4C fornecido/vendido pelo BP e 

pela ME é igual ou inferior à quantidade de café certificado 4C 
1 

Procedimentos 
de 

rastreabilidade 
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produzido/comprado e armazenado de seu respectivo 

fornecedor (levando em conta o respectivo fator de conversão, 

se for o caso) 

Pontos de controle relevantes para: Entidades Gestoras Nível 

• As vendas de café certificado 4C são cobertas pelo período de 

validade do certificado da Unidade 4C na data da transferência 

de propriedade do lote (dados da nota fiscal) 

1 

• O volume de café certificado 4C fornecido por cada BP Produtor 

à ME é plausível 
1 

Pontos de controle relevantes para: BPs Produtores Nível 

• Registros de café certificado 4C produzido na(s) 

propriedade(s) que está(estão) registrada(s) no BPM da 

Unidade 4C estão disponíveis no BP Produtor (não se aplica a 

pequenos produtores)  

2 

• O volume de café certificado 4C vendido pelo BP Produtor é 

consistente com o tamanho da(s) propriedade(s) registradas(s) 

no BPM da Unidade 4C 

1 

Pontos de controle relevantes para: Compradores Intermediários e 

Finais (se a certificação for desejada) 

• Um procedimento claro sobre a gestão da rastreabilidade do café 

certificado 4C está disponível e implementado 

• O café só é tratado como certificado 4C se for comprado de uma ME que 

possui uma Unidade 4C certificada ou de um Comprador Intermediário 

certificado 4C operando fora de uma Unidade 4C 

• O vendedor do café certificado 4C possuía um certificado 4C válido na 

data da transferência de propriedade do café certificado 4C para o 

Comprador Intermediário/Comprador Final 

• O café certificado 4C é mantido fisicamente segregado de café não 

certificado 4C 

• Um relatório/relatórios estão disponíveis com os volumes de café 

certificados 4C comprados, recebidos, vendidos, entregues e 

armazenados e os volumes são consistentes com as quantidades 

indicadas em notas de entrega, contratos, notas fiscais, etc. 

• Não ocorre "múltipla contagem" de café certificado, por exemplo, a 

venda/entrega de um mesmo lote de café certificado várias vezes 

Not 
applicable

SH
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• Todos os documentos de entrega e notas fiscais de saída do café 

certificado 4C incluem o número do certificado 4C da Unidade 4C da qual 

o café certificado 4C foi inicialmente comprado e o número do certificado 

4C do Comprador Intermediário que vende o café como certificado 4C 

• As vendas de café certificado 4C são cobertas pelo período de validade 

do certificado do Comprador Intermediário na data da transferência de 

propriedade (data da nota fiscal) 
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2 - Dimensão Social 

Princípio 2.1: Direitos Humanos e Trabalhistas 

Critério: 2.1.1 

Práticas de despejo forçado não existem 

Pontos de controle relevantes para: BPs Produtores Nível 

• Não existe indicação de despejos forçados ocorridos desde 2006 

contra pessoas, famílias e/ou grupos de suas casas e 

comunidades sem compensação mutuamente acordada 

1 

• Novas aquisições de terras foram realizadas com o 

consentimento livre, prévio e informado (FPIC) das pessoas 

afetadas 

1 

• Os BPs Produtores possuem títulos de propriedade e/ou 

autorizações governamentais para as terras que cultivam 
1 

 

 

Critério: 2.1.2 

Trabalho forçado e escravo não existem 

Pontos de controle relevantes para: BPs Produtores, BPs 

Prestadores de Serviço 
Nível 

• Não existe qualquer forma de trabalho forçado e escravo 

(sanções, penalidades e coerção para obrigar os trabalhadores a 

trabalhar são inexistentes) 

1 

• O BP não está envolvido no tráfico de pessoas para, por 

exemplo, o recrutamento de mão-de-obra 
1 

• As medidas disciplinares estão de acordo com as leis nacionais 

e os direitos humanos reconhecidos internacionalmente (são 

proibidas sanções arbitrárias em caso de, por exemplo, doença 

ou gravidez) 

1 

 

 

 

 

Despejo forçado 

Trabalho forçado 
e escravo 
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Critério: 2.1.3 

Trabalho infantil não existe 

Pontos de controle relevantes para: BPs Produtores, BPs 

Prestadores de Serviço 
Nível 

• Crianças menores de 15 anos de idade (ou idade escolar 

legal) não fazem parte da força de trabalho regular 
1 

• Crianças menores de 15 anos de idade frequentam a escoal 1 

• Crianças menores de 18 anos de idade não realizam trabalhos 

perigosos/prejudiciais 
1 

• Estão disponíveis instalações para cuidar das crianças 

durante o horário de trabalho dos pais (não se aplica a 

pequenos produtores)  

Contínuo 

• Está disponível transporte para os filhos do BP e os 

filhos de seus trabalhadores para poder ir à escola, se 

for necessário o transporte (não se aplica a pequenos 

produtores)  

Contínuo 

 

 

Critério: 2.1.4 

Liberdade de associação e ações coletivas são garantidas 

Ponto de controle relevante para: BPs Produtores, BPs 

Prestadores de Serviço 
Nível 

• Todos os trabalhadores são livres para estabelecer e 

aderir a organizações trabalhistas (por exemplo: 

sindicatos) de sua própria escolha e para se organizarem 

para realizar negociações coletivas (não se aplica a pequenos 

produtores) 

1 

 

 

 

 

 

Trabalho infantil 

Liberdade de 
associação 

Not 
applicable

SH

Not 
applicable

SH

Not 
applicable

SH
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Critério: 2.1.5 

São realizadas consultas periódicas entre empregadores e 

representantes autorizados dos trabalhadores sobre as 

condições de trabalho 

Pontos de controle relevantes para: BPs Produtores, BPs 

Prestadores de Serviço 
Nível 

• Conversas anuais com trabalhadores permanentes sobre 

temas relacionados com condições de trabalho, 

remuneração, resolução de conflitos, relações internas e 

assuntos de interesse mútuo são realizadas e documentadas 

(não se aplica a pequenos produtores)  

2 

• Os acordos coletivos com os trabalhadores são 

comunicados e aplicados a todos os trabalhadores (não 

se aplica a pequenos produtores)  

3 

 

 

 

Critério: 2.1.6 

Discriminação não existe 

Pontos de controle relevantes para: BPs Produtores, BPs 

Prestadores de Serviço 
Nível 

• Uma analise foi realizada para identificar a existência de 

possíveis grupos potencialmente vulneráveis à 

discriminação entre os trabalhadores do BP (não se aplica a 

pequenos produtores)  

1 

• O BP garante a igualdade de direitos aos seus trabalhadores em 

relação à idade, gênero, nacionalidade, religião, raça/cor, 

condições físicas e opiniões políticas  

1 

• Existem evidências de que estão sendo desenvolvidas 

ações para remover possíveis obstáculos que promovam 

a discriminação (não se aplica a pequenos produtores)  

1 

 

 

 

 

Consulta aos 
trabalhadores 

Discriminação 

Not 
applicable

SH

Not 
applicable

SH

Not 
applicable

SH

Not 
applicable

SH
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Critério: 2.1.7 

Assédio ou abuso físico, sexual, psicológico ou verbal não 

existem 

Pontos de controle relevantes para: BPs Produtores, BPs 

Prestadores de Serviço 
Nível 

• Está em vigor uma política de respeito e proteção dos direitos 

humanos  
1 

• Não existe nenhuma forma de assédio ou abuso físico, sexual, 

psicológico ou verbal entre os trabalhadores de um BP e na 

relação entre o BP e seus trabalhadores 

1 

 

 

Critério: 2.1.8 

Mecanismos para o tratamento de reclamações estão em vigor 

Ponto de controle relevante para: BPs Produtores, BPs 

Prestadores de Serviço 
Nível 

• Existem mecanismos para o tratamento de reclamações, 

tais como mecanismos de reclamação anônimos, dos 

quais os trabalhadores do BP têm conhecimento (não se aplica a 

pequenos produtores)  

2 

 

Critério: 2.1.9 

Existem procedimentos para agir contra casos de discriminação 

e assédio 

Pontos de controle relevantes para: BPs Produtores, BPs 

Prestadores de Serviço 
Nível 

• Foram fornecidas respostas adequadas aos 

trabalhadores do BP caso tenham sido reportados casos 

de discriminação ou comportamento abusivo, e foram 

implementadas medidas concretas para prevenir ou resolver o 

problema (não se aplica a pequenos produtores)  

3+ 

• Existem políticas para promover a igualdade de gênero 

entre os trabalhadores do BP (não se aplica a pequenos 

produtores)  

3+ 

Assédio e abuso 

Tratamento de 
reclamações 

Procedimentos 
contra a 

discriminação 

Not 
applicable

SH

Not 
applicable

SH

Not 
applicable

SH
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Critério: 2.1.10 

Contratos justos de trabalho estão em vigor e são cumpridos 

Pontos de controle relevantes para: BPs Produtores, BPs 

Prestadores de Serviço 
Nível 

• Contratos de trabalho estão disponíveis e são cumpridos 2 

• As condições de emprego dos trabalhadores do BP atendem a 

normas legais e/ou acordos coletivos  
2 

 

 

 

Critério: 2.1.11 

Pelo menos o salário mínimo é pago a todos os trabalhadores 

de forma pontual 

Pontos de controle relevantes para: BPs Produtores, BPs 

Prestadores de Serviço 
Nível 

• Os salários de todos os trabalhadores estão em 

conformidade com pelo menos os salários mínimos 

nacionais ou acordos setoriais (o que for maior) (não se aplica 

a pequenos produtores)  

1 

• A remuneração de todos os trabalhadores está de 

acordo com um salário de subsistência digna (não se 

aplica a pequenos produtores)  

Contínuo 

• Os salários são pagos de forma pontual (não se aplica a 

pequenos produtores)  
1 

• Os salários pagos são documentados por registros de 

pagamento ou folhas de pagamento e uma cópia é 

fornecida aos trabalhadores (não se aplica a pequenos 

produtores)  

1 

 

 

 

 

 

Contratos de 
trabalho 

Salários 

Not 
applicable

SH

Not 
applicable

SH

Not 
applicable

SH

Not 
applicable

SH
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Critério: 2.1.12 

Todos os trabalhadores recebem os mesmos benefícios (por 

exemplo: moradia, alimentação, transporte, higiene) 

Ponto de controle relevante para: BPs Produtores, BPs 

Prestadores de Serviço 
Nível 

• Trabalhadores temporários e permanentes recebem os 

mesmos benefícios (além do salário) (não se aplica a 

pequenos produtores)  

2 

 

 

Critério: 2.1.13 

Condições justas de trabalho no que diz respeito ao horário de 

trabalho estão em vigor 

Pontos de controle relevantes para: BPs Produtores, BPs 

Prestadores de Serviço 
Nível 

• O tempo de trabalho para todos os trabalhadores não 

excede 48 horas semanais ou menos se previsto pela 

legislação nacional (não se aplica a pequenos produtores)  

2 

• As horas extras são voluntárias e totalmente 

remuneradas aos trabalhadores, não excedendo doze 

horas por semana (não se aplica a pequenos produtores)  

2 

• Os trabalhadores têm pelo menos um dia de folga para 

cada seis dias trabalhados, e dias de trabalho seguidos 

nunca excedem 21 dias (não se aplica a pequenos produtores)  

2 

• Os trabalhadores têm direito a licença 

maternidade/paternidade e outros benefícios de acordo 

com a legislação nacional (não se aplica a pequenos produtores)  

2 

• Os trabalhadores que tiram licença 

maternidade/paternidade têm direito a retornar ao seu 

emprego nos mesmos termos e condições de emprego prévio 

(não se aplica a pequenos produtores)  

2 

 

 

Benefícios 

Horário de 
trabalho 

Not 
applicable

SH

Not 
applicable

SH

Not 
applicable

SH

Not 
applicable

SH

Not 
applicable

SH

Not 
applicable

SH
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Critério: 2.1.14 

O impacto das operações para as comunidades do entorno é 

avaliada 

Pontos de controle relevantes para: BPs Produtores, BPs 

Prestadores de Serviço 
Nível 

• São avaliados e identificados os impactos negativos 

das operações do BP nas comunidades vizinhas (não 

se aplica a pequenos produtores)  

3+ 

• O BP aborda os impactos negativos identificados (não 

se aplica a pequenos produtores)  
3+ 

• O BP apoia o desenvolvimento econômico, oferecendo 

oportunidades de emprego local e de prestação de 

serviços (não se aplica a pequenos produtores)  

Contínuo 

 

Princípio 2.2: Condições de Trabalho 

Critério: 2.2.1 

Alojamento adequado é fornecido aos trabalhadores 

permanentes e/ou temporários, se necessário 

Ponto de controle relevante para: BPs Produtores, BPs 

Prestadores de Serviço 
Nível 

• É fornecido alojamento adequado a todos os 

trabalhadores permanentes e/ou temporários, se 

necessário (não se aplica a pequenos produtores)  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto nas 
comunidades 

Moradia 

Not 
applicable

SH

Not 
applicable

SH

Not 
applicable

SH

Not 
applicable

SH
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Critério: 2.2.2 

Instalações de saneamento e equipamentos (ou similares) estão 

disponíveis para todos os trabalhadores 

Ponto de controle relevante para: BPs Produtores, BPs 

Prestadores de Serviço 

Nível 

• Áreas limpas e adequadas para armazenamento de 

alimentos, áreas designadas para descanso, proteção 

durante a chuva, banheiros e instalações para lavagem das 

mãos estão disponíveis no local de trabalho e acessíveis a todos 

os trabalhadores (não se aplica a pequenos produtores)  

1 

 

 

Critério: 2.2.3 

Todos os trabalhadores e Parceiros de Negócio são abastecidos 

com água potável 

Ponto de controle relevante para: BPs Produtores, BPs 

Prestadores de Serviço 
Nível 

• Água potável está disponível para o BP e todos os seus 

trabalhadores (incluindo trabalhadores subcontratados) e em 

quantidade suficiente 

1 

 

 

Critério: 2.2.4 

Um programa de saúde e segurança do trabalho está em vigor 

Pontos de controle relevantes para: BPs Produtores, BPs 

Prestadores de Serviço 
Nível 

• Foi realizada uma avaliação de risco para identificar os 

principais riscos à saúde e à segurança no local de trabalho 
1 

• Está implementado um programa de saúde e segurança do 

trabalho com base na avaliação de risco realizada 
2 

• Os trabalhadores estão conscientes e treinados de 

acordo com os riscos e medidas de saúde e segurança 

(não se aplica a pequenos produtores)  

2 

Saneamento 

Água potável 

Saúde e 
segurança 

Not 
applicable

SH

Not 
applicable

SH
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• Procedimentos seguros para manusear pesticidas e produtos 

químicos perigosos estão em vigor 
2 

• Sinalização de alerta, claras e permanentes, são 

colocadas em áreas de risco potencial (não se aplica a 

pequenos produtores)  

3+ 

• Todos os acidentes são documentados, tratamento 

médico apropriado é fornecido e ações são tomadas para 

prevenir acidentes similares no futuro (não se aplica a pequenos 

produtores)  

3+ 

• Os custos do seguro saúde e/ou custos do tratamento 

ligados a acidentes de trabalho ou doenças relacionadas 

com o trabalho são cobertos pelo BP (não se aplica a pequenos 

produtores)  

3+ 

• Mulheres que estejam amamentando têm acesso a salas 

de amamentação/locais específicos para amamentação e 

pausas adequadas durante o horário de trabalho (não se aplica 

a pequenos produtores)  

3+ 

 

 

Critério: 2.2.5 

Todos os trabalhadores e Parceiros de Negócio são abastecidos 

com roupas de proteção e equipamentos adequados de acordo 

com os requisitos legais 

Pontos de controle relevantes para: BPs Produtores, BPs 

Prestadores de Serviço 
Nível 

• O BP e todos os seus trabalhadores são treinados e equipados 

com roupas de proteção e equipamentos adequados, de acordo 

com os requisitos legais 

1 

• Os equipamentos de proteção estão em bom estado e são 

limpos regularmente 
1 

• Estão disponíveis instalações para lidar com possíveis acidentes 

e contaminações, e as mesmas estão suficientemente equipadas 
1 

 

 

Roupas e 
equipamentos 

de proteção 

Not 
applicable

SH

Not 
applicable

SH

Not 
applicable

SH

Not 
applicable

SH
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Critério: 2.2.6 

Trabalhos perigosos não são executados por trabalhadores com 

limitações ou restrições 

Ponto de controle relevante para: BPs Produtores, BPs 

Prestadores de Serviço 
Nível 

• Trabalhadores com limitações ou restrições não estão 

envolvidos em trabalhos perigosos (não se aplica a 

pequenos produtores) 

1 

 

 

Critério: 2.2.7 

A segurança alimentar dos Parceiros de Negócio e de todos os 

trabalhadores é garantida 

Ponto de controle relevante para: BPs Produtores, BPs 

Prestadores de Serviço 
Nível 

• Os trabalhadores têm acesso a uma dieta saudável, de 

qualidade e acessível (segurança alimentar) (não se 

aplica a pequenos produtores)  

3+ 

Ponto de controle relevante para: BPs Produtores Nível 

• O BP Produtor diversifica seus cultivos e/ou suas atividades 

comerciais para que suas fontes de renda sejam ampliadas e/ou 

para melhorar sua segurança alimentar (aplicável apenas a 

pequenos produtores)  

3+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho 
perigoso 

Segurança 
alimentar 

Not 
applicable

SH

Not 
applicable

SH
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3 - Dimensão Ambiental 

Princípio 3.1: Proteção da Biodiversidade e Áreas com Alto Estoque de 
Carbono 

Critério: 3.1.1 

Florestas primárias e áreas de preservação são protegidas 

Pontos de controle relevantes para: Entidades Gestoras Nível 

• Está disponível um mapa da Unidade 4C toda, mostrando o uso 

do solo, áreas protegidas, bacias hidrográficas e fontes de água 
1 

• Se houver BPs Produtores da Unidade 4C localizados dentro ou 

próximos de uma área protegida, a ME deve conhecer o plano 

de manejo da área protegida em questão, bem como as leis e 

regulamentos relativos ao uso do solo dentro da mesma 

2 

Ponto de controle relevante para: BPs Produtores Nível 

• Não existe corte, destruição ou conversão de florestas primárias 

e áreas protegidas em plantações de café desde 2006 
1 

 

 

Critério: 3.1.2 

Áreas de alta biodiversidade, vegetação natural, fauna, solo e 

fontes de água, bem como áreas sensíveis, são conservadas 

e/ou restauradas 

Pontos de controle relevantes para: Entidades Gestoras Nível 

• A ME desenvolveu um plano de ação em nível regional (na área 

onde seus BPs estão localizados) para proteger e restaurar 

áreas de alta biodiversidade, vegetação natural, fauna, solo e 

fontes de água, bem como áreas sensíveis 

2 

• Ações do plano de ação de proteção e restauração de áreas de 

alta biodiversidade, vegetação natural, fauna, solo e fontes de 

água, bem como áreas sensíveis, são implementadas em nível 

regional 

3+ 

• A ME está em diálogo com outras partes interessadas para 

coordenar esforços de conservação de áreas dentro da Unidade 

4C, que tenham alta biodiversidade, vegetação natural, fauna, 

solo e fontes de água, bem como áreas sensíveis, numa 

3+ 

Florestas 
primárias e 

áreas de 
preservação 

Conservação da 
biodiversidade 
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abordagem regional, e que sejam conhecidas por estarem em 

estágio crítico de conservação ou em risco de atingir níveis 

críticos de conservação 

Pontos de controle relevantes para: BPs Produtores Nível 

• Não existe caça ou armadilhagem de espécies protegidas 1 

• Existe um plano de ação para proteger e restaurar áreas de alta 

biodiversidade, vegetação natural, fauna, solo e fontes de água, 

bem como áreas sensíveis 

2 

• Ações do plano de ação para a proteção e restauração de áreas 

de alta biodiversidade, vegetação natural, fauna, solo e fontes 

de água, bem como áreas sensíveis, estão implementadas 

3+ 

 

 

Critério: 3.1.3 

Organismos/variedades geneticamente modificados (GMO) não 

são utilizados 

Ponto de controle relevante para: BPs Produtores Nível 

• Não existe uso de GMO no cultivo do café 1 

 

 

Critério: 3.1.4 

Mitigação de mudanças climáticas e medidas de adaptação são 

identificadas e implementadas 

Ponto de controle relevante para: BPs Produtores Nível 

• Foram identificados os riscos de mudanças climáticas na 

produção do café e medidas para adaptar à e mitigar tais 

riscos estão implementadas 

 

 

 

Contínuo 

GMO 

Mudanças 
climáticas 
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Princípio 3.2: Uso de Pesticidas e Outros Produtos Químicos Perigosos 

Critério: 3.2.1 

Pesticidas proibidos não são utilizados 

Pontos de controle relevantes para: BPs Produtores Nível 

• Pesticidas listados na Lista 4C de Pesticidas Inaceitáveis não 

são utilizados na produção do café 
1 

• O uso de pesticidas na produção do café é limitado aos produtos 

oficialmente registrados no país  
1 

• Os pesticidas listados na Lista 4C Vermelha de Pesticidas não 

são utilizados na produção do café 
2 

 

Critério: 3.2.2 

O uso de pesticidas é diminuído 

Ponto de controle relevante para: Entidades Gestoras Nível 

• Está disponível um levantamento agregado do uso/aplicação de 

pesticidas na produção do café para todo o grupo de pequenos 

produtores 

1 

Pontos de controle relevantes para: BPs Produtores Nível 

• Pesticidas da Lista 4C Amarela de Pesticidas são evitados na 

produção do café 
3+ 

• A aplicação de pesticidas na produção do café está 

documentada (tipo, quantidade, talhão, etc) 
1 

• Está implementado um sistema de manejo integrado de pragas 

(IPM), minimizando a aplicação de pesticidas em geral 
2 

• Existe um plano para renovar variedades de café com 

variedades mais resistentes e este está implementado  
3+ 

• Uma avaliação sistemática da qualidade com parâmetros 

transparentes está em vigor, documentando a qualidade do 

sistema de IPM e/ou a correta aplicação de pesticidas 

3+ 

• As restrições legais quanto à queima para controle de pragas 

têm sido seguidas 
3+ 

Pesticidas 
proibídos 

Uso de 
pesticidas 
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Critério: 3.2.3 

As melhores práticas na aplicação de pesticidas/produtos 

químicos são utilizadas 

Ponto de controle relevante para: BPs Produtores, BPs 

Prestadores de Serviço 
Nível 

• Pesticidas/produtos químicos são aplicados, manuseados, 

armazenados e descartados de forma adequada, incluindo os 

recipientes vazios 

2 

Ponto de controle relevante para: BPs Produtores Nível 

• Equipamentos para aplicação de pesticidas são regulados antes 

do seu uso  
2 

 

Princípio 3.3: Conservação e Fertilidade do Solo  

Critério: 3.3.1 

Práticas de conservação do solo estão em vigor 

Pontos de controle relevantes para: BPs Produtores Nível 

• Existe um plano de conservação do solo baseado em uma 

avaliação de risco, incluindo medidas relativas à lavoura, 

vegetação ripária e/ou protetora, cobertura do solo, drenagem 

para evitar erosão, etc. 

1 

• O plano de conservação do solo foi implementado 2 

• São tomadas medidas para avaliar e melhorar continuamente a 

conservação do solo, com base na recomendação de 

especialistas 

3+ 

 

 

 

 

 

 

Aplicação 
química 

Conservação do 
solo 
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Critério: 3.3.2 

A fertilidade do solo é mantida e melhorada 

Pontos de controle relevantes para: Entidade Gestoras Nível 

• Análises de solo são realizadas regularmente, com base em 

amostragens de BPs Produtores que utilizam o mesmo sistema 

de produção e no mesmo tipo de solo 

2 

• Com base nas análises de solo, a ME fornece (ou facilita o 

acesso a) assistência técnica ou recomendações de instituições 

de pesquisa quanto às necessidades nutricionais do solo, aos 

BPs Produtores que adotam práticas agrícolas semelhantes e 

estão localizados no mesmo tipo de solo 

2 

Pontos de controle relevantes para: BPs Produtores Nível 

• Existe um plano de fertilidade do solo baseado em avaliações de 

campo, que inclui o gerenciamento e boas práticas para reduzir 

a acidez e a compactação do solo, e este plano está 

implementado 

2 

• Fertilizantes são aplicados de acordo com as necessidades 

nutricionais do solo 
2 

• O carbono orgânico do solo é mantido ou aumentado através da 

devolução de resíduos orgânicos à plantação ou através da 

implementação de medidas específicas de cultivo 

3+ 

 

Princípio 3.4: Conservação da Água 

Critério: 3.4.1 

As fontes de água são conservadas 

Pontos de controle relevantes para: BPs Produtores, BPs 

Prestadores de Serviço  
Nível 

• Existe um plano de conservação hídrica para proteger as 

fontes de água através de, por exemplo, a prevenção do 

escoamento de produtos químicos, substâncias minerais e 

orgânicas e de água não tratada, e para recuperar/conservar 

matas ciliares 

2 

• O plano de conservação hídrica está implementado 3+ 

Fertilidade do 
solo 

Fontes hídricas 
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• Áreas para armazenamento e lavagem de fertilizantes, 

pesticidas, baterias, diesel, tanques de outros combustíveis ou 

óleo ou qualquer resíduo que possa contaminar as fontes de 

água são construídas com segurança, mantidas 

ambientalmente seguras, de acordo com a legislação local 

3+ 

• As fontes de água foram identificadas, conservadas e 

avaliadas em relação à sua disponibilidade para as 

comunidades locais e recuperadas, se necessário (não se 

aplica a pequenos produtores)  

Contínuo 

Ponto de controle relevante para: BPs Produtores Nível 

• Áreas de vegetação natural ao redor de nascentes e cursos de 

água naturais estão conservadas ou em recuperação 
3+ 

 

Critério: 3.4.2 

Os direitos existentes de uso da água são respeitados 

Pontos de controle relevantes para: BPs Produtores, BPs 

Prestadores de Serviço  
Nível 

• O uso da água está em conformidade com os regulamentos e 

legislações locais aplicáveis e respeita os direitos de uso da 

água existentes (tanto formais como costumeiros) 

2 

• Em caso de disputas relacionadas à água, o BP se envolve com 

as partes interessadas afetadas para resolvê-las 
3+ 

 

Critério: 3.4.3 

A eficiência no uso da água é melhorada 

Pontos de controle relevantes para: BPs Produtores, BPs 

Prestadores de Serviço  
Nível 

• O uso excessivo da água em áreas com recursos escassos é 

evitado 
2 

• O uso da água é documentado (não se aplica a pequenos 

produtores)  
2 

• Foram implementadas medidas para melhorar a eficiência do 

uso da água 
3+ 

Direitos de uso 
da água 

Eficiência no uso 
da água 

Not 
applicable

SH

Not 
applicable

SH



  37 

© 4C Services GmbH 

C
Ó

D
IG

O
 D

E
 C

O
N

D
U

T
A

 4
C

 

 

Critério: 3.4.4 

As melhores práticas em gestão de águas residuárias são 

aplicadas 

Ponto de controle relevante para: BPs Produtores, BPs 

Prestadores de Serviço 
Nível 

• As águas residuárias não são despejadas diretamente nos 

cursos d'água 
2 

 

Princípio 3.5: Gestão de Resíduos 

Critério: 3.5.1 

Existe uma gestão segura de resíduos 

Pontos de controle relevantes para: BPs Produtores, BPs 

Prestadores de Serviço 
Nível 

• Está disponível um plano de gestão de resíduos, que 

corresponde à dimensão da operação do BP, incluindo medidas 

para reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos, para garantir a sua 

eliminação segura e para evitar o seu descarte em aterro ou por 

queima 

2 

• O plano de gestão de resíduos está implementado 3+ 

• Os resíduos perigosos são descartados com segurança, a fim de 

evitar a contaminação dos recursos hídricos, do solo e do ar, 

bem como danos aos seres humanos e animais 

1 

 

Princípio 3.6: Consumo de Energia 

Critério: 3.6.1 

O consumo geral de energia é reduzido e o uso de fontes 

renováveis de energia é aumentado 

Pontos de controle relevantes para: BPs Prestadores de 

Serviço  
Nível 

• Registros da energia consumida para o processamento e/ou 

armazenamento do café estão disponíveis 
2 

Águas 
residuárias 

Resíduos 

Energia 
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• Estão identificadas a disponibilidade, a acessibilidade e a 

viabilidade de fontes de energia renováveis 
3+ 

• Foram feitos esforços para reduzir o uso de energia no geral, 

para reduzir especialmente o uso de energia não renovável e 

para aumentar a quantidade de fontes de energias renováveis 

utilizadas 

Contínuo 

 


