
 

Principais mudanças na Política e Norma de Cadeia de Custódia 
RAS/Rainforest Alliance, Março 2014. 

ASPECTOS IMPORTANTES 
 
1. Quais os impactos da revisão dos documentos normativos no Operador Participante 

(OP) certificado? 
 
Os impactos serão pontuais não demandando mudanças consideráveis ao Sistema de 
Gestão de Cadeia de Custódia previamente aprovado e certificado, ou no Sistema de 
Controle Interno no caso dos OP Multi-sites. Haverá sim, a necessidade de adequações 
documentais nos sistemas implementados pelas empresas para continuar demonstrando a 
conformidade com o sistema, destacando-se três (3) novos documentos obrigatórios, 
apresentados no item 5. abaixo. Entretanto, não será necessariamente preciso adequações 
na estrutura do sistema de gestão e de controle estabelecidos pelos OP. 

 
2. Como a revisão influenciará o ciclo de certificação de sua empresa? 

 
O ciclo de certificação de sua empresa não sofrerá alterações. O certificado, seu código e a 
data de validade não serão alterados e sua empresa passará por auditoria programada sem a 
necessidade de iniciar um novo ciclo, ou seja, se para este ano estava programada uma 
auditoria anual o Imaflora os avaliará mantendo a programação inicial, focando as não 
conformidades (NC) emitidas na auditoria prévia e o princípio da rastreabilidade, nos critérios 
apresentados no item “4. d.” abaixo. 

 
3. O que mudará na próxima auditoria programada (2014/2015)? 

 
A mudança de maior relevância será na avaliação das NC anteriores e na avaliação dos 
novos documentos (acordos documentados – item 5. abaixo). As NC serão avaliadas 
seguindo as ações corretivas estabelecidas pela empresa com base no descritivo da NC 
emitida previamente. Havendo evidências suficientes para seu encerramento a NC será 
devidamente encerrada com base no critério da versão de Maio de 2012 da Norma de CdC. 
Entretanto, caso alguma ação corretiva não seja suficiente para o encerramento da NC o 
resultado da avaliação será alocado dentro dos novos critérios (inserido no contexto de 
equivalência de critérios), tendo em vista a continuidade do ciclo de certificação. O mesmo 
procedimento será aplicável também para as observações. 

 
4. Como será a equivalência dos critérios na próxima auditoria anual? 

A equivalência dos critérios seguirá o estabelecido no tópico “NORMA CDC” abaixo. O foco 
da equivalência é no conteúdo dos critérios e não em sua numeração. Consideramos que 
alguns elementos novos, e destacados no tópico “NORMA CDC”, já são rotineiros na 
operação dos OP, como por exemplo, os aspectos da verificação da origem certificada do 
produto (critério novo # 2.6) e a necessidade ou não de receber ou emitir certificados de 
transação (critério novo # 2.3). 



 

5. Quais são os novos documentos (acordos documentados) exigidos pela certificação? 
 

a. Declaração formal de cumprimento legal – instrumento pelo qual o OP assume seu 
compromisso frente às legislações aplicáveis a sua operação e seu empreendimento. É 
obrigatório a todos os OP. 
 

b. Acordo formal – instrumento pelo qual as empresas subcontratadas se comprometem com a 
certificação e autorizam a realização de auditorias internas e externas pelo OP e Organismo 
de Certificação, respectivamente. 

 
c. Contrato de Licença – instrumento contratual legal firmado entre o OP e a Rainforest Alliance 

regulamentando o uso das marcas registradas pertencentes a esta, em destaque o selo 
Rainforest Alliance Certified™.  

 
6. Quais os prazos para a implementação dos documentos revisados? 

 
A contar da data do comunicado os Operadores Participantes certificados serão submetidos 
aos documentos revisados após 3 meses, ou seja, a partir de 1º de setembro de 2014. 

POLÍTICA DE CDC: 

1. Escopo da Certificação – a certificação da CdC passa a ser direcionada dos “Operadores 
Participantes (OP) que possui legalmente ou manipula o produto” para a “Entidade que 
possuem ou pretendem possuir o produto RAC”. Foi incluída na Política a Isenção da 
Certificação aos participantes com pequena escala, restringindo-se aos processadores de 
produto final na cadeia do café, cacau e chá. Há requisitos que regem a relação dos OP com 
instalações contratadas (terceirização). 
 

2. Implementação – Novos prazos foram estabelecidos. As empresas com a certificação de 
CdC ativas serão avaliadas normalmente por auditoria anual, não havendo necessidade de 
iniciar um novo ciclo de certificação. As não conformidades prévias serão alocadas aos novos 
critérios por equivalência (ver tabela abaixo). 
 

3. Modelos de Rastreabilidade – reduzido a dois modelos, Segregação (física ou no tempo) e 
Mistura Controlada (Cacau e citros). 
 

4. Tipos de Auditoria 
 

a. Auditoria anual: avalia as ações corretivas de não conformidades prévias e agora apenas os 
critérios 2.3, 2.4, 2.6 e 2.7 do princípio da Rastreabilidade. 
 

b. Auditoria presencial (on-site): prevista também em casos onde o OP contrata terceiros para 
processar ou embalar produto certificado, auditoria presencial deve ser realizada nas 
instalações contratadas que prestam serviço ao detentor do certificado. 
 



 

c. Auditoria documental (desk audit): permitido também em casos de OP que possuem, mas não 
processam ou embalam material certificado em instalações próprias ou contratadas, que 
adquiriram menos de 100 toneladas nos últimos 12 meses. 
 

d. Auditoria de verificação: realizada dentro de (4) meses a contar da data da versão final do 
relatório em que a(s) NC Maior(es) foi(ram) apresentada(s) ou mais de 50% do total dos 
critérios aplicáveis resultar em NC menor. 
 

5. Avaliação da Conformidade 
 

a. NCM (maior): quando houver (i) evidência de risco material para a integridade do produto 
certificado ou (ii) uma não conformidade com o critério 1.3 da norma de CdC que represente 
um risco substancial para o sistema de CdC. 
 

b. ncm (menor): quando houver (i) evidências de não conformidade que não representa um 
risco significativo para a integridade do produto certificado ou (ii) uma não conformidade 
com o critério 1.3 da norma de CdC que não represente um risco substancial para o 
sistema CdC. 

NORMA DE CDC: 

Requisito Março 2014 Na versão de Maio 2012 

PRINCÍPIO 1 

Sistema de Gestão 
da Cadeia de 

Custódia 

1.1 

Inclusão do item “c) As 
responsabilidades dos envolvidos com 
o Sistema de Gestão da Cadeia de 
Custódia.” Oriundo do critério 2.1 da 
versão Maio 2012. 

Equivale ao critério 1.1 com 
alterações. 

1.2 
NOVO – Capacidade dos envolvidos 
em executar suas funções. 

Equivale parcialmente ao 
princípio 2. 

1.3 

Nova escrita. Inclusão da “declaração 
formal de cumprimento legal” – 
documento no qual o OP assume 
formalmente cumprir as legislações 
cabíveis a sua operação. 

Equivale ao critério 1.4 
Cumprimento legal com 
alterações. 

1.4 

Inspeções internas. Inclusão do item 
“b) Auditorias anuais presenciais 
executadas pelo Operador 
Participante nos contratados que 
processam, embalam e/ou rotulam 
produtos de fazendas certificadas;” 
conferindo de maneira mais clara as 
responsabilidades sobre os 
subcontratados. 

Equivale aos critérios 1.2 e 1.3 
com alterações. 

1.5 
NOVO – demanda um “Acordo formal” 
com os subcontratados (terceirização 
da operação), corresponsabilidade. 

Não há equivalência. 



 

Requisito Março 2014 Na versão de Maio 2012 

1.6 Sem alterações Equivalente ao critério 1.5. 

1.7 Sem alterações Equivalente ao critério 1.6. 

PRINCÍPIO 2 

Rastreabilidade 

- 
O princípio 2 da versão maio 2012 foi 
excluído e seus aspectos são tratados 
basicamente nos critérios 1.1 c) e 1.2  

Equivalente ao Princípio 3. 

2.1 
Preservação da integridade do 
produto mediante a execução de 
procedimentos internos. 

Equivale parcialmente aos 
critérios 3.1 e 3.5 (mistura 
acidental) com alterações. 

2.2 Sistema de identificação. Equivale ao critério 3.3. 

2.3 

NOVO – Quando necessários os 
Certificados de Transação são 
requeridos ao fornecedor ou emitidos 
ao cliente. 

Equivale parcialmente ao 
critério 3.2. 

2.4 

NOVO – Registros de controle dos 
volumes de produtos certificados 
(adquiridos, processados, 
armazenados, expedidos, 
descaracterizados). 

Equivale ao critério 3.1 com 
alterações. 

2.5 Fator de conversão Equivale ao critério 3.4. 

2.6 
NOVO – Documentações recebidas 
do fornecedor para verificar a origem 
certificada. 

Equivale parcialmente ao 
critério 3.2. 

2.7 
NOVO – Documentações fornecidas 
ao cliente declarando o status do 
produto certificado. 

Equivale ao critério 3.3. 
identificação da saída do 
produto. 

PRINCÍPIO 3 

Uso das Marcas 
Registradas 

Rainforest Alliance 

- 
 Equivalente ao Princípio 4, 

excluindo o critério 4.3 

3.1 

NOVO – “License Agreement” – 
documento formal da Rainforest 
Alliance para regularizar o uso de 
suas marcas registradas. 

Não há equivalência. 

3.2 
Registro das aprovações de uso do 
selo RAC. 

Equivale ao critério 4.1 com 
alterações. 

3.3 

Uso do selo em produtos – declaração 
na embalagem em acordo a 
aprovação – porcentual mínimo e 
Diretrizes de uso do selo RAC.. 

Equivale ao critério 4.2 com 
alterações. 

PRINCÍPIO 4 

Sistema de Gestão 
para Operadores 

Multi-site 

4.1 

O consentimento somente é 
necessário quando as empresas sob 
o escopo Multi-site não pertencem ao 
mesmo proprietário. 

Equivale ao critério 5.1 com 
alterações. 

4.2 Inspeção interna Equivale ao critério 5.2. 

4.3 Sistema de sanção. Equivale ao critério 5.3. 

 


