
 

RAINFOREST ALLIANCE CERTIFIED™ - MARKETPLACE 
Orientações para a participação 

Prezado participante do sistema de certificação da Rede de Agricultura 
Sustentável – RAS. 

Agradecemos seu compromisso com a sustentabilidade e por decidir produzir, 
processar e comercializar o café Rainforest Alliance Certified - RAC, e apreciamos o 
apoio continuo aos nossos esforços para melhorar o sistema de certificação da RAS. 

A rastreabilidade na cadeia de suprimentos, desde as unidades de produção 
agrícola, é um dos importantes componentes no sistema de certificação, oferecendo 
credibilidade e transparência ao consumidor e a todo o público participante. 

Desde o ano de 2008 todos os operadores participantes da cadeia de 
suprimentos de produtos Rainforest Alliance Certified certificados pela RAS estão 
obrigados a realizar transações comerciais com Certificados de Transação  
eletrônicos, gerados no sistema on-line Marketplace, para poder declarar a natureza 
do produto certificado e utilizar o selo Rainforest Alliance Certified no próprio produto 
e em material publicitário1. 

Com a renovação de sistema de Cadeia de Custódia e seu lançamento no dia 
1º de maio de 2012, a obrigatoriedade de realizar as transações comerciais com 
Certificados de Transação  eletrônicos se ampliou a todos os empreendimentos 
certificados pela RAS, englobando agora as fazendas e grupos de fazendas 
certificados sob os mesmos conceitos aplicados aos operadores participantes da 
Cadeia de Custódia da RAS. A obrigatoriedade se dá a cada transação com 
transferência da posse legal (natureza da operação – venda) de café Rainforest 
Alliance Certified. 

O sistema Marketplace oferece instrumentos para a rastreabilidade eletrônica 
do café certificado desde sua origem até o torrefador, passando pelos processos de 
armazenagem, benefício e re-benefício, sendo necessária a efetiva participação das 
empresas participantes para que todos os elos da cadeia de custódia estejam 
contemplados. A rastreabilidade do produto Rainforest Alliance Certified é iniciada a 
partir da emissão dos Certificados de Transação  pelas fazendas ou grupos e seu 
envio aos clientes, e assim por diante, elo por elo da cadeia de suprimentos. 

                                                 
1 A aprovação do uso do selo Rainforest Alliance Certified é realizada diretamente no Marketplace, com base nas 
Diretrizes de Uso do Selo Rainforest Alliance Certified, e conduzida pela Rainforest Alliance. Em caso de 
dúvida contatar Bethany Koch (bkoch@ra.org) Gestora da Rotulagem e Diretrizes. 



 

Desse modo, todos os envios de café Rainforest Alliance Certified devem ser 
acompanhados de certificado de transação  eletrônico emitido no sistema on-line 
Marketplace, para que você e seus clientes, assim como todos os atores e entidades 
envolvidos com a certificação, possam usufruir dos benefícios da participação do 
sistema de certificação da RAS. 

Passos para registro da sua empresa:  

Sua empresa deve estar registrada em www.rainforest-
alliance.org/farmproducts. 

� Muitas empresas que vendem produtos Rainforest Alliance Certified já estão 
inscritas no Marketplace.  Clique em “Directory & Offers” e verifique se sua 
empresa está inscrita.  

� Se já está inscrita e você não sabe qual o login e senha do usuário que foi 
realizada a inscrição, por favor, contatar a rac@ra.org para receber uma nova 
senha. Se preferir, contate o IMAFLORA, sócio da RAS no Brasil, através do 
e-mail pca@imaflora.org. 

� Todas as empresas que estão certificadas pela RAS ou que desejam 
participar do sistema de certificação, devem se inscrever no Marketplace 
independente do cultivo agrícola que produz, processa ou comercializa. A 
inscrição no Marketplace é obrigatória. 

� As fazendas e grupos certificados, cujo registro é realizado automaticamente 
pela RAS, deverão editar seu perfil selecionando a opção “exporter”, no 
campo “Type of business”, para conseguirem emitir Certificados de 
Transação . 

Se a sua empresa ainda não está inscrita, volte à página inicial do 
Marketplace em www.rainforest-alliance.org/farmproducts e clique em “Register 
Here”. A inscrição é gratuita e fácil de realizar. Através do sistema você poderá 
monitorar as compras e vendas de seu café certificado, dentre outras ações, como 
ofertas de produto certificado e ferramentas de mercado, além da aprovação do uso 
do selo Rainforest Alliance Certified. 

Instruções para emissão de certificados de transaçã o:  

A cada transação com transferência da posse legal (natureza da operação – 
venda) de café Rainforest Alliance Certified, é obrigatório que se emita um 
certificado de transação  para sua venda. Isto deve ser feito no momento de 
envio/embarque do produto certificado e não na data da assinatura do contrato. 
Certificados de Transação para os cultivos de chá (Camellia sinensis) e cacau 



 

(Theobroma cacao) são emitidos fora do Marketplace por sistemas manuais de 
geração e comunicação de informação. Em caso de dúvidas contate Claudia 
Medrano (cmedrano@ra.org), Equipe de Rastreabilidade da Rainforest Alliance. 

Entre no Marketplace com seu User ID e senha e abaixo de “Traceability” 
selecione a página “My Transactions”. 

� Selecione o botão “New Sale” para  registrar a exportação de café Rainforest 
Alliance Certified que você comprou de uma fazenda certificada pela RAS. 

� Coloque os dados da venda em “Input Form.” 

• A data da transação é a data quando você enviou ou entregou o café 
Rainforest Alliance Certified a um cliente, não é a data do contrato.  

• No menu que aparece à direita do campo para Clientes selecione o 
nome de seu cliente. O registro das empresas aparecerá abaixo do 
menu. 

� Se o nome de seu cliente não aparece na lista, por favor, peça 
para que se registre ou contate a Rainforest Alliance para 
qualquer ajuda através do e-mail: rac@ra.org. Se preferir, 
contate o IMAFLORA, sócio local da RAS no Brasil, através do 
e-mail pca@imaflora.org. 

• Coloque os números do contrato, país de origem, ano de colheita, 
informação de preço, país de destino e portos de origem e destino. 

• Para transações no mercado interno escolha as seguintes opções para 
os campos país de destino, porto de origem e de destino: 

� País de destino: Brasil  

� Porto de origem: Other  

� Porto de destino: N/A 

• Coloque o número do container, ou o número de propriedades que 
forneceram o café. Por exemplo, se você enviou um container com 
café de duas propriedades, coloque “2” no espaço demarcado. Para 
enviar três containeres de café de uma mesma propriedade, coloque 
“3”. Para enviar dois containeres com café de quatro propriedades, 
coloque “4” no espaço.  

• Em “Local No./ Warehouse Lot No”, coloque o código de 
certificação de cadeia de custódia do armazém (último elo da 
cadeia antes do embarque). 



 

• Coloque o (s) número(s) de container, o número da OIC, 
(ICO/shipment marks). Em caso de transação no mercado interno 
coloque o número “0” em “Container No.”, “ICO/Shipment Marks” e 
“Seal No.”. 

• Selecione a qualidade apropriada e o nome da propriedade da lista. 
Somente as propriedades Certificadas do país de origem aparecerão 
na lista, para que você saiba que a propriedade está certificada no 
momento que você realiza a exportação de café. Utilize uma linha 
separada para cada propriedade e/ou número de container. 

• Coloque a quantidade de café vendido de cada propriedade. 

• Quando tenha terminado de colocar a informação, selecione “Proceed.” 

� Resumo da Informação. 

• Se você necessita fazer uma correção ou se existe algum erro, por 
favor, selecione “Previous” e faça a edição das informações. 

• Se a informação está correta, por favor, selecione “Submit” para dar 
prosseguimento.  

� Para gravar o envio de café Rainforest Alliance Certified que você adquiriu de 
outro exportador, selecione “Buy” e selecione “Sell”. 

• Se o envio não está na lista, contate seu fornecedor e peça que 
coloque a informação ou contate a Rainforest Alliance (rac@ra.org) 
e/ou o Imaflora (pca@imaflora.org). 

• Coloque a informação das vendas em “Input Form”. A maioria da 
informação deve estar mencionada no formulário. Para tanto, assegure 
incluir: 

� Números de contato do comprador. 

� Eleja o nome do cliente no menu. 

� Preencha a informação de preços. 

� Ajuste a quantidade dependendo da qualidade para vender ou 
desembarcar. 

• Selecione “Proceed” 

• Ao final do processo você haverá gerado o certificado de transação. 
Simplesmente volte para a página de “My Transactions” e selecione o 
número de transação para ver o certificado. O mesmo certificado de 
transação aparecerá instantaneamente na página “My Transactions” de 



 

seu cliente, assim não é necessário imprimir nem enviar uma cópia do 
certificado, apenas se você desejar.  

• Toda a informação colocada é estritamente confidencial entre você, 
seu(s) cliente(s) e a Rainforest Alliance e não será dividida com 
nenhuma outra empresa. 

 Informações adicionais:  

Todas as notas fiscais recebidas por produtores dev erão constar o 
código de certificação do empreendimento rural e do  último elo da cadeia de 
custódia, e o tipo de café vendido, esta é a declar ação necessária para garantir 
que o produto é certificado.  

O sistema avisará aos produtores sempre que houver emissão de 
certificados de transação usando os cafés provenien tes de suas fazendas, 
mas não saberá o destino final.  

Quando houver re-beneficiamento ou utilização de ar mazéns para 
armazenagem e processamento de café, estes deverão ter sua cadeia de 
custódia certificada ou estarem cobertos pelo certi ficado RAS do 
empreendimento que detém o produto Rainforest Alliance Certified (fazendas, 
grupos ou operadores participantes), a responsabili dade fica a cargo do 
detentor legal do produto Rainforest Alliance Certified.  

 


