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Fairtrace – Perguntas & Respostas 
Ao clicar no tópico ou pergunta de seu interesse na lista de conteúdo abaixo, você será direcionado 
diretamente para a resposta. Se não encontrar as informações de que precisa ou quiser obter mais 
informações sobre Fairtrace, consulte os guias do usuário em: https://www.flocert.net/fairtrace-login/ ou entre 
em contato conosco através do email: reporting@flocert.net .   

Conteúdo 

Conhecendo a plataforma Fairtrace ........................................................ 4 

Quais os benefícios da Fairtrace? .................................................................................................. 4 

Tenho que usar a Fairtrace como cliente certificado do Fairtrade? ........................................... 4 

Quem poderá ver meus dados e cadeia de fornecimentos? ....................................................... 4 

Acessando a plataforma Fairtrace .......................................................... 5 

Sou um cliente recém-certificado Fairtrade, quando receberei meu acesso? .......................... 5 

Onde faço o login? ........................................................................................................................... 5 

Esqueci minha senha, o que posso fazer? .................................................................................... 5 

Por que existem restrições para definição de senha na Fairtrace? ........................................... 5 

Eu sou o novo responsável pelo uso da Fairtrace – como posso ter acesso? ......................... 5 

Gostaria de ter um usuário adicional – o que devo fazer? .......................................................... 5 

Minha conta foi bloqueada. Por quê? ............................................................................................ 5 

Uso geral da Fairtrace .............................................................................. 6 

Sou responsável por mais de uma organização. Como faço para acessá-las? ........................ 6 

Posso alterar o idioma no qual o Fairtrace é exibido?................................................................. 6 

Quem são os meus Parceiros comerciais? ................................................................................... 6 

Recebi um convite de uma organização que não conheço, o que devo fazer? ........................ 6 

Meu parceiro comercial não reportou e ou verificou, o que devo fazer?................................... 6 

Reportar na Fairtrace ............................................................................... 7 

Quando devo reportar? Em tempo real, mensalmente ou trimestralmente? ............................ 7 

Reporto as transações planejadas ou apenas as completadas? ................................................ 7 

O botão “Relatar uma única transação” não está ativo no meu Fairtrace ................................. 7 

Onde vejo as transações reportadas? ........................................................................................... 7 

Se eu esquecer transações, ainda posso adicioná-las mesmo que já tenha reportado para o 
trimestre? ........................................................................................................................... 7 

Qual produto devo reportar? .......................................................................................................... 7 

Não consigo encontrar o produto que estou negociando na lista de códigos do produto ..... 8 

Obtive um erro ao tentar fazer o upload do meu relatório, o que devo fazer? .......................... 8 

Como faço para excluir transações? ............................................................................................. 8 

Como reportar notas de crédito? ................................................................................................... 8 

https://www.flocert.net/fairtrace-login/
mailto:reporting@flocert.net


 SAM QACustomersFairtrace ED  

VERSION: 10 / 09.12.2022 PAGE 3 OF 9 

Preciso reportar volumes na Connect e na Fairtrace?................................................................. 8 

Verificando na Fairtrace ........................................................................... 9 

O que significa "verificar"? ............................................................................................................. 9 

Verifico as transações planejadas ou apenas as concluídas? ................................................... 9 

Com que frequência sou solicitado a verificar? ........................................................................... 9 

 

  



 SAM QACustomersFairtrace ED  

VERSION: 10 / 09.12.2022 PAGE 4 OF 9 

Conhecendo a plataforma Fairtrace     

Quais os benefícios da Fairtrace? 

Na Fairtrace estabelecemos uma plataforma que reúne todas as organizações certificadas Fairtrade, criando 
uma verdadeira comunidade com o espírito Fairtrade, com base numa convicção comum no empoderamento 
e confiança do produtor. Fairtrace traz consigo vários benefícios: 
 

• Maior garantia: Com as informações que você insere na Fairtrace, podemos aumentar o nível de garantia 
e, assim, aumentar a confiança no selo Fairtrade em que você e seus clientes acreditam. Seus relatórios 
e ações de verificação (“aperto de mão virtual”) nos fornecem, como organismo de certificação, mais 
informações que usaremos para melhorar nossas ferramentas e para monitorar e verificar as 
conformidades com os padrões Fairtrade. Isso, em troca, oferece a você e a todas as outras empresas 
certificadas uma melhor garantia de que todos os atores da cadeia de fornecimento cumprem os padrões.  

• Empoderamento do produtor: como produtor você tem uma melhor visibilidade e controle dos volumes 
Fairtrade e pagamentos de Preço e Prêmio comunicados pelos compradores. 

• Auditorias mais eficientes: sua auditoria se torna mais rápida dado que mais informação estará 
disponível durante a preparação da auditoria. 

• Comunicação fácil: com a plataforma intuitiva online a comunicação e transações de verificação são 
simples, permitindo-lhe agir e reagir em tempo real. 

• Maior colaboração: você tem acesso fácil a seus fornecedores e compradores. 

 

Tenho que usar a Fairtrace como cliente certificado do Fairtrade? 

Sim, reportar e/ou verificar suas transações Fairtrade na Fairtrace é obrigatório para todos os clientes 
certificados e está incluído nos Critérios de Conformidade da FLOCERT para a certificação Fairtrade. O que 
exatamente reportar e/ou verificar, depende de sua função na cadeia de fornecimento. 
 

Quem poderá ver meus dados e cadeia de fornecimentos? 

A FLOCERT terá acesso a todos os dados do cliente para fins de garantia Fairtrade, suporte ao cliente e 
operação do Fairtrace. Os dados coletados como parte do processo de certificação são regidos pelo Contrato 
de Certificação. Além da FLOCERT, os dados inseridos são visíveis apenas para seu parceiro na transação 
direta (fornecedor ou cliente) e a FLOCERT só pode compartilhar dados com o "Sistema Fairtrade" conforme 
descrito na política de uso Fairtrace. Os dados transacionais e da cadeia de fornecimento de sua organização 
são mantidos confidenciais para qualquer outra pessoa. 
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Acessando a plataforma Fairtrace 

 

Sou um cliente recém-certificado Fairtrade, quando receberei meu acesso?  

Seu acesso Fairtrace será enviado no máximo três meses após você receber sua permissão para negociar 
ou certificado. Sua ‘Permissão para Comercializar’ ou ‘Certificado Fairtrade’ permite que você comece a 
comercializar Fairtrade. O acesso à Fairtrace não é um pré-requisito para começar a negociar com seus 
parceiros comerciais Fairtrade. 

 

Onde faço o login? 

Você pode fazer login usando seu endereço de e-mail e senha no site da FLOCERT: www.flocert.net/fairtrace-
login. Lembre-se de que apenas o e-mail cadastrado, para o qual o e-mail de ativação foi enviado, pode ser 
usado para conectar a Fairtrace. 
 

Esqueci minha senha, o que posso fazer? 

1. Clique no link “Problemas para acessar?” na página de login Fairtrace (sob o botão azul “Entrar” (Login)).  
2. Introduza seu endereço de email e clique em Enviar (Submit) 
3. Você irá receber um e-mail para redefinir a sua senha, siga os passos. 
Caso você não receba o e-mail para redefinir sua senha, entre em contato conosco via: reporting@flocert.net. 
 

Por que existem restrições para definição de senha na Fairtrace? 

Aumentamos as restrições de senhas para a própria segurança de seus dados e requisitos regulatórios. 
Seguimos as melhores práticas do setor quando se trata de definir senhas seguras, a fim de proteger dados 
confidenciais, pessoais e comerciais, de nossos usuários. 
 

Eu sou o novo responsável pelo uso da Fairtrace – como posso ter acesso? 

Para registrá-lo na Fairtrace como o novo contato para relatórios, precisamos de uma confirmação por escrito 
do contato principal de sua empresa junto à FLOCERT de que você é o novo responsável pelo uso da 
plataforma Fairtrace. Ao receber esta confirmação, nós lhe enviaremos um novo e-mail de ativação para que 
você possa ativar a sua conta e começar a usar Fairtrace. 
 

Gostaria de ter um usuário adicional – o que devo fazer?  

Por favor, envie um e-mail para reporting@flocert.net indicando o nome, e-mail e o número de telefone da 
pessoa a ser adicionada, bem como o motivo pelo qual você precisaria de um acesso adicional à conta 
Fairtrace da sua empresa. 
 

Minha conta foi bloqueada. Por quê? 

Se você tentou digitar sua senha mais de cinco vezes, receberá uma mensagem informando que sua conta 
foi bloqueada. Você poderá tentar novamente após 15 minutos. Se você esqueceu sua senha, você pode 
redefini-la usando o "Problemas para acessar?" opção na página de login do Fairtrace. 
 
  

http://www.flocert.net/fairtrace-login
http://www.flocert.net/fairtrace-login
mailto:reporting@flocert.net
mailto:reporting@flocert.net
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Uso geral da Fairtrace 

 

Sou responsável por mais de uma organização. Como faço para acessá-las?  

Se você é responsável por reportar e/ou verificar transações para mais de uma empresa, sua conta será 
vinculada às empresas pelas quais você é responsável. Você poderá alterar diretamente de uma conta 
Fairtrace para outra dentro da plataforma. Para isso, faça o login em Fairtrace, clique em “Configurações” e 
depois em “Trocar organização” (que se encontra no menu do lado esquerdo). 
 

Posso alterar o idioma no qual o Fairtrace é exibido?  

Você pode escolher o idioma no qual Fairtrace é exibido clicando na opção “Idioma” na parte superior da 
página inicial do Fairtrace. Isso também afetará o idioma no qual as notificações e lembretes são enviados. 
Fairtrace está atualmente disponível em inglês, francês, alemão, português e espanhol. 
 

Quem são os meus Parceiros comerciais?  

Na Fairtrace, seus “Parceiros Comerciais” são seus fornecedores e/ou clientes diretos Fairtrade. Certifique-
se de adicioná-los à sua lista de Parceiros Comerciais ou aceite seu convite caso tenha um. Observe que, 
para reportar uma transação, não é necessário que seu parceiro aceite o convite. O envio do convite ao seu 
parceiro comercial é suficiente para que você possa reportar uma transação com este parceiro. 
 

Recebi um convite de uma organização que não conheço, o que devo fazer? 

Se você receber um convite de alguém com quem não está negociando, cabe a você decidir se quer aceitá-
lo ou rejeita-lo. Se você ainda não está negociando com esta empresa, você pode mantê-los em sua lista 
como um parceiro em potencial para o futuro. Você pode contata-lo através da função de mensagens na 
Fairtrace. 

 

Meu parceiro comercial não reportou e ou verificou, o que devo fazer? 

Você pode entrar em contato com seu parceiro comercial para lembrá-lo de acessar Fairtrace já que ele 
possui ações pendentes. Observe que se você não tiver ações pendentes em sua conta Fairtrace, você não 
receberá uma não conformidade caso seu parceiro não esteja cumprindo com seus deveres na Fairtrace. 
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Reportar na Fairtrace 

 

Quando devo reportar? Em tempo real, mensalmente ou trimestralmente? 

Os relatórios devem ser feitos pelo menos trimestralmente, mas também é possível fazer relatórios em tempo 
real se isso se adequar aos seus processos de negócios. Você também pode reportar transações uma a uma 
ou usando a opção “Relatar múltiplas transações” usando nossos modelos Excel fornecidos na plataforma 
Fairtrace. O prazo para apresentação de relatórios é de um mês após o término do trimestre. Por exemplo, o 
primeiro trimestre (janeiro a março) deve ser informado antes do final de abril. 
 

Reporto as transações planejadas ou apenas as completadas?  

Você só deve reportar transações concluídas porque as transações planejadas ainda podem ser alteradas. 
Por favor, aloque transações para trimestres de acordo com os seguintes critérios: 
• Compras de produtores: uma vez que o Preço e o Prêmio tenham sido pagos ao produtor 
• Vendas, se você estiver atuando como Intermediário na transação: uma vez que o Preço e o Prêmio 
tenham sido recebidos (ou seja, pagos pelo Pagador do Preço/Prêmio ao Intermediário) 
• Todas as outras vendas, nas quais você não esteja atuando como Intermediador na transação: assim que 
a fatura for emitida. A venda deve ser alocada de acordo com a data da fatura (por exemplo, a data da 
fatura 04/06 deve ser alocada no Q2). 
 

O botão “Relatar uma única transação” não está ativo no meu Fairtrace 

Se você for o relator da parceria, só poderá adicionar uma transação depois de convidar ou aceitar o convite 
do parceiro comercial de quem você compra ou para quem está vendendo. Se o botão permanecer inativo, 
entre em contato conosco em reporting@flocert.net. 

 

Onde vejo as transações reportadas? 

Você pode ver as transações que você e seus parceiros reportaram clicando em “Compras” ou “Vendas” no 
menu do lado esquerdo e escolhendo a opção “Todos” do filtro de visualização. Você pode filtrar as 
transações por trimestre, ano, relator, categorias de produtos, status da transação ou mesmo 
especificamente por FLO ID, nome do produto, atributo, fatura e número do contrato usando a função 
“Pesquisar”. 

 

Se eu esquecer transações, ainda posso adicioná-las mesmo que já tenha 
reportado para o trimestre? 

Sim, você sempre pode adicionar transações, mesmo depois de fazer o upload do seu relatório. Lembre-se 
de carregar apenas as transações ausentes, caso contrário, as transações já relatadas serão duplicadas. 

 

Qual produto devo reportar?  

Você precisa reportar o produto Fairtrade real que está negociando, seja ele acabado ou inacabado, cru ou 
processado, com um único ingrediente ou composto de ingredientes diferentes. Por exemplo, se você 
estiver vendendo chocolate, informe o volume total do produto em “chocolate” (e não a quantidade de cacau 
contida em “cacau”). Se você estiver vendendo vinho, informe o volume total do produto em “vinho” (e não 
uvas). 

 

 

mailto:reporting@flocert.net
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Não consigo encontrar o produto que estou negociando na lista de códigos do 
produto 

Se você não encontrar o produto que está negociando em nossa lista de códigos de produtos, reporte suas 
transações usando o modelo Excel de Transação Fairtrace que você pode baixar aqui: 
https://www.flocert.net/fairtrace-login/  

Deixe a coluna “Código do Produto” vazia e indique o produto que você está vendendo na coluna “Informações 
Adicional da Transação” e envie o arquivo para reporting@flocert.net.  Nossa equipe de atendimento ao 
cliente entrará em contato com você assim que um código for criado para o seu produto. 

 

Obtive um erro ao tentar fazer o upload do meu relatório, o que devo fazer? 

Por favor, envie-nos seu relatório de Excel incluindo uma captura de tela ou descrição do erro que você 
recebeu para: reporting@flocert.net. 

 

Como faço para excluir transações? 

Se as informações que você deseja alterar não puderem ser editadas, você também poderá excluir suas 
transações informadas usando o botão "Excluir". Lembre-se de que uma exclusão não pode ser revertida, 
apesar de a transação permanecer visível (somente leitura) no filtro de visualização "Excluído". 

 

Como reportar notas de crédito?  

Fairtrace não aceita valores negativos. 

Se a nota de crédito (valor negativo) se aplicar ao valor total da fatura inicial (mesmo valor positivo – nota de 
crédito + fatura inicial = 0), basta excluir a fatura inicial e não informar a nota de crédito. 

Pelo contrário, se a nota de crédito (valor negativo) se aplicar a apenas parte do valor inicial (valor positivo - 
ex. Nota de crédito + fatura inicial > 0), por favor, em vez de informar a nota de crédito, deduza o valor da 
nota de crédito da transação inicial. Deduzir todos os valores (volume, preço e prêmio) na mesma 
proporção. Por favor, escreva no campo de informações adicionais uma breve explicação, incluindo o 
número da nota de crédito. 

 

Preciso reportar volumes na Connect e na Fairtrace?  

Você não precisa fazer relatórios duplos. Se você for obrigado a reportar suas vendas de produtos 
acabados/licenciados à sua Organização Nacional de Comércio Justo (NFO) ou à Fairtrade internacional por 
meio da plataforma Connect ou qualquer outro meio, você não precisa repetir isso na Fairtrace. 
 
Quaisquer outras vendas Fairtrade devem ser relatadas na Fairtrace, não importa se o produto está acabado 
ou inacabado. Se não houver vendas a serem reportadas na Fairtrace, você ainda precisa fazer o login e 
clicar em “Ação” e em “Nada a reportar” para seus relatórios de vendas. 
 
Além disso, na Fairtrace você precisa verificar as compras de comerciantes que seus fornecedores reportarão 
à você, e reportar as compras feitas diretamente dos produtores (se houver). 
 
Caso precise de mais orientações, entre em contato conosco em reporting@flocert.net.  
  

https://www.flocert.net/fairtrace-login/
mailto:reporting@flocert.net
mailto:reporting@flocert.net
mailto:reporting@flocert.net
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Verificando na Fairtrace 

 

O que significa "verificar"? 

Verificar significa que você precisa checar cuidadosamente se a transação informada pelo seu parceiro está 
correta. Todos os campos devem ser verificados. A verificação também inclui transações que você reportou 
inicialmente, mas que seu parceiro editou e voltou para você para confirmação. 
Se a transação estiver totalmente correta, você poderá confirmá-la. 
Se as informações não estiverem corretas, edite-as. Suas alterações estarão imediatamente visíveis para seu 
parceiro. 
A opção “Solicitar correção” só deve ser selecionada se você não reconhecer a transação (por exemplo, não 
é seu fornecedor/cliente, número de fatura incorreto etc.). Por favor, sempre insira um comentário indicando 
o motivo pelo qual você está solicitando uma correção à seu parceiro. 

Verifico as transações planejadas ou apenas as concluídas? 

Você só verifica as transações concluídas porque as transações planejadas ainda podem ser alteradas. As 
transações são alocadas aos trimestres de acordo com os seguintes critérios: 
• Compras de produtores: uma vez que o Preço e o Prêmio tenham sido pagos ao produtor 
• Vendas em que você atua como Intermediário na transação: uma vez que o Preço e o Prêmio tenham sido 
recebidos (ou seja, pagos pelo Pagador ao Intermediário) 
• Todas as outras vendas em que você não atua como Intermediador: após a emissão da fatura. 
 
Caso seu parceiro comercial tenha reportado uma transação que ainda não foi concluída, use a opção 
“Solicitar correção” e indique no comentário que esta transação não pode ser verificada porque ainda não foi 
concluída. 

Com que frequência sou solicitado a verificar? 

Você tem 30 dias para verificar uma transação após o relatório ser feito pelo seu parceiro comercial. O mesmo 
se aplica quando você precisa verificar uma correção que seu parceiro fez. Para garantir que você não perca 
esses prazos, a plataforma notifica automaticamente quando você tem transações pendentes para verificar. 

 

 

 

 

 

Se você não encontrar a resposta para sua pergunta, consulte nosso guia do usuário em: 
https://www.flocert.net/fairtrace-login ou entre em contato conosco em reporting@flocert.net . 

https://www.flocert.net/fairtrace-login
mailto:reporting@flocert.net

