
  

 

      

Treinamento Online 4C 

Descrição Geral e Agenda 

Conteúdo 

Dia I:  

História da 4C e Código de Conduta, Términos e 
conceitos do sistema 4C, Escopos da certificação 4C, 
tipos de auditoria e biblioteca de documentos, Mapa 
de Parceiros de Negócios (BPM) 

Dia II:  

Mapa de Parceiros de Negócios (BPM) para cadeia de 
custódia, Avaliação de risco e tamanho da amostra, 
Lista de checagem e método de auditoria 

Dia III:  

Requisitos para a manutenção da certificação 4C, 
Plano de Melhoria (IP), Relatórios Comerciais, 
Programa de Integridade, Colaborações para 
aumentar a demanda por auditoria 4C, Próximos 
treinamentos e eventos 
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 Benefícios em destaque 

 

 

 

   
 
   
 
   
 
   

 

 

 

 

  

O 4C É UM SISTEMA GLOBAL DE CERTIFICAÇÃO DE CAFÉ que aplica requisitos rigorosos sobre as 

condições econômicas, sociais e ambientais para a produção e processamento de café, com o objetivo de 

estabelecer cadeias de fornecimento de café sustentáveis, confiáveis e justas. 

Este treinamento oferece uma visão geral do Código de Conduta 4C e orienta seus participantes sobre o 

processo de certificação, tanto para a produção de café quanto para a cadeia de custódia, garantindo uma 

melhor compreensão e implementação dos requisitos e procedimentos de auditoria. 

Conservação do solo e da água 

uso químico 

desmatamento 
biodiversidade 

condições de trabalho 

direitos humanos 

segurança alimentar transparência 

agricultura regenerativa 
práticas sustentáveis 

gestão de resíduos 

Familiarize-se com 
a Certificação 4C, 
incluindo a Cadeia 

de Custódia 

Aprenda como 
implementar com 

sucesso os 
requisitos de 

sustentabilidade 

Aumente sua 
proficiência na 
avaliação dos 

riscos de 
desmatamento e 
biodiversidade 

Descubra os novos 

Add-Ons 4C: Amigo 

do clima, segurança 

alimentar e igualdade 

de gênero 

Domine a aplicação 
dos requisitos e 

procedimentos de 
auditoria 

- Empresas - - Auditores - 

GRUPOS ALVO: 

• Auditores 

• Empresas, 
incluindo Entidades Gestoras das Unidades 4C, cooperativas e associações de produtores, 

comerciantes e exportadores interessados, assim como torrefadores, varejistas e proprietários de 

marcas 

• ONGs e órgãos de pesquisa 

• Autoridades 

• Outras partes interessadas 

reduzindo a Pegada de Carbono 

Igualdade de gênero 

Rastreabilidade 
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DIAS DE TREINAMENTO 

 

 

 

 

 

 

  

Por favor, encontre abaixo a agenda detalhada para cada dia 

Dia I 
 

História da 4C e Código de 

Conduta, Términos e 

conceitos do sistema 4C, 

Escopos da certificação 4C, 

tipos de auditoria e 

biblioteca de documentos, 

Mapa de Parceiros de 

Negócios (BPM) 

Mapa de Parceiros de 

Negócios (BPM) para 

cadeia de custódia, 

Avaliação de risco e 

tamanho da amostra, Lista 

de checagem e método de 

auditoria 

Dia II Dia III 

Requisitos para a 

manutenção da certificação 

4C, Plano de Melhoria (IP), 

Relatórios Comerciais, 

Programa de Integridade, 

Colaborações para 

aumentar a demanda por 

auditoria 4C, Próximos 

treinamentos e eventos 

TAXAS 

 

 
 
Tarifa Normal*:  
 
Opção 1 - Treinamento completo (3 dias): 745,00 EUROS 
O treinamento completo é obrigatório para os novos auditores, avaliadores e certificadores. 

 

*Não incluindo IVA (aplica-se somente a empresas localizadas na Alemanha) 
 

Há possibilidade de descontos para grupos. 
 
Para mais detalhes, consulte nosso site ou entre em contato info@4c-services.org 
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AGENDA  

7-9 de março de 2023, Língua de trabalho: inglês com tradução simultânea para espanhol e português 

História da 4C e Código de Conduta, Términos e conceitos do sistema 4C, 
Escopos da certificação 4C, tipos de auditoria e biblioteca de 

documentos, Mapa de Parceiros de Negócios (BPM) 
Dia I, 07 Março 2023 

Horário 

(Berlin Time) 
Tema 

14:00 – 14:10 Boas-vindas e Introdução 

14:10 – 14:50 Código de Conduta 4C: História, características e destaques 

14:50 – 15:50 Términos e conceitos do sistema 4C 

15:50 – 16:00 Perguntas e Respostas 

16:00 – 16:20 Pausa para café  

16:20 – 16:40  Escopos da certificação 4C, tipos de auditoria e biblioteca de documentos 

16:40 – 17:40 Processo de certificação 

17:40 – 18:15 Mapa de Parceiros de Negócios (BPM) 

18:15 – 18:30 Perguntas e Respostas 

18:30 – 19:45 TRABALHO EM GRUPO I 

19:45 – 20:00 Perguntas abertas e encerramento do dia 

 

 

  

Dia II 
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Mapa de Parceiros de Negócios (BPM) para cadeia de custódia, Avaliação 
de risco e tamanho da amostra, Lista de checagem e método de auditoria 

Dia II, 08 Março 2023 

Horário 

(Berlin Time) 
Tema 

14:00 – 14:05 Boas-vindas 

14:05 – 15:20 Avaliação de risco e tamanho da amostra 

15:20 – 15:30 Perguntas e Respostas 

15:30 – 15:35 Recapitulação do BPM 

15:35 – 16:40 TRABALHO EM GRUPO II 

16:40 – 17:10  Pausa para café 

17:10 – 18:40 TRABALHO EM GRUPO III 

18:40 – 19:40 Lista de checagem e método de auditoria  

19:40 – 19:50 Perguntas e Respostas 

19:50 – 20:00 Encerramento do dia 

 

 

 

 

 

  

Dia III 
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Requisitos para a manutenção da certificação 4C, Plano de Melhoria (IP), 
Programa de Integridade, Relatórios Comerciais, Colaborações para 

aumentar a demanda por auditoria 4C, Próximos treinamentos e eventos 

Dia III, 09 Março 2023 

Horário 

(Berlin Time) 
Tema 

14:00 – 14:10 Boas-vindas e recapitulação da lista de checagem de auditoria 

14:10 – 15:20 TRABALHO EM GRUPO IV 

15:20 – 16:10 Requisitos para a manutenção da certificação 4C 

16:10 – 16:25 Perguntas e Respostas 

16:25 – 17:25  TRABALHO EM GRUPO V 

17:25 – 17:55 Pausa para café 

17:55 – 18:15 Programa de Integridade 

18:15 – 19:15 Relatórios Comerciais 

19:15 – 19:25 Exercício de escolha múltiple 

19:25 – 19:35 Perguntas e Respostas  

19:35 – 19:45 Colaborações para aumentar a demanda por auditoria 4C 

19:45 – 19:50 Próximos treinamentos e eventos  

19:50 – 20:00 Encerramento do dia e Feedback 

 


