Ingressar na UTZ
Produtores e grupos de produtores
Todos os agricultores e grupos de agricultores devem cumprir com o Código de Conduta (Código) e
o módulo do produto específico. Estes são um conjunto de requisitos, cobrindo melhores técnicas
de cultivo e condições de trabalho, bem como dando uma especial atenção à natureza e às gerações
futuras.
Em algumas situações, você também deve cumprir com a Norma de Cadeia de Custódia (CdC), a
norma de UTZ para agentes da cadeia de fornecimento.
Descubra qual cenário melhor se adapta à sua situação, preenchendo as seguintes perguntas:
Se você é um produtor de chá, por favor, conecte-se diretamente através do membersupport@utz.org.
1.

Você quer ser certificado como um grupo de produtores?
Sim
Não

2.

Você comprará e/ou manipulará fisicamente os produtos UTZ de outros produtores UTZ
que não farão parte do seu certificado?
Sim
Não

3.

CAFÉ: Processará seu café UTZ além de café verde?
CACAU: Processará seu cacau UTZ além de amêndoas de cacau secas (por exemplo
liquor, manteiga, pó de cacau)?
Sim
Não

4.

Algum dos membros do grupo tem mais de 4 módulos fiscais (de acordo com a definição
de INCRA) e/ou mais de 10 trabalhadores permanentes trabalhando em toda a fazenda?
Sim
Não

5.

Qual cenário melhor reflete sua situação?
Observe que os produtores com mais de 4 módulos fiscais (INCRA) e/ou mais de 10
trabalhadores permanentes trabalhando em toda a fazenda não podem fazer parte de um
grupo, mas exigem a certificação como produtores individuais/multi-local. Outros produtores
ainda podem fazer parte do grupo.
Individual/multi-local
Grupo/multi-grupo
Ambos individual/multi-local e grupo/multi-grupo

6.

Você comprará e/ou manipulará fisicamente os produtos UTZ de outros produtores UTZ
que não farão parte do seu certificado?
Sim
Não
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7.

CAFÉ: Processará seu café UTZ além de café verde?
CACAU: Processará seu cacau UTZ além de amêndoas de cacau secas (por exemplo
liquor, manteiga, pó de cacau)?
Sim
Não

8.

Você comprará e/ou manipulará fisicamente os produtos UTZ de outros produtores UTZ
que não farão parte do seu certificado?
Sim
Não

9.

CAFÉ: Processará seu café UTZ além de café verde?
CACAU: Processará seu cacau UTZ além de amêndoas de cacau secas (por exemplo
liquor, manteiga, pó de cacau)?
Sim
Não

10.

Você comprará e/ou manipulará fisicamente os produtos UTZ de outros produtores UTZ
que não farão parte do seu certificado?
Sim
Não

11.

CAFÉ: Processará seu café UTZ além de café verde?
CACAU: Processará seu cacau UTZ além de amêndoas de cacau secas (por exemplo
liquor, manteiga, pó de cacau)?
Sim
Não

Cenário A: Certificação individual/multi-local
Por favor seja informado que você precisa receber uma auditoria de certificação contra o Código de
Conduta Núcleo Individual/Multi-local (Código) e o módulo do produto específico para café o cacau.
As dicas para se preparar para sua auditoria irá ajudá-lo na preparação para a auditoria de
certificação.
Você pode registrar sua organização no formulário de registro on-line para café o cacau.

Cenário B: Certificação individual/multi-local + Cadeia de Custódia
Por favor seja informado que você precisa receber uma auditoria de certificação contra o Código de
Conduta Núcleo Individual/Multi-local (Código), o módulo do produto específico para café o cacau e
a Norma da Cadeia de Custódia (CdC) para café o cacau. As dicas para se preparar para sua auditoria
irá ajudá-lo na preparação para a auditoria de certificação.
Você pode registrar sua organização no formulário de registro on-line para café o cacau.
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Cenário C: Certificação grupo/multi-grupo
Por favor seja informado que você precisa receber uma auditoria de certificação contra o Código de
Conduta Núcleo Grupo/Multi-grupo (Código) e o módulo do produto específico para café o cacau. As
dicas para se preparar para sua auditoria irá ajudá-lo na preparação para a auditoria de certificação.
Você pode registrar sua organização no formulário de registro on-line para café o cacau.

Cenário D: Certificação grupo/multi-grupo + Cadeia de Custódia
Por favor seja informado que você precisa receber uma auditoria de certificação contra o Código de
Conduta Núcleo Grupo/Multi-grupo (Código), o módulo do produto específico para café o cacau e a
Norma da Cadeia de Custódia (CdC) para café o cacau. As dicas para se preparar para sua auditoria
irá ajudá-lo na preparação para a auditoria de certificação.
Você pode registrar sua organização no formulário de registro on-line para café o cacau.

Cenário E: Certificação individual/multi-local e grupo/multi-grupo
Por favor seja informado que você precisa receber uma auditoria de certificação contra o Código de
Conduta Núcleo Individual/Multi-local o Código de Conduta Núcleo Grupo/Multi-grupo (Código) e o
módulo do produto específico para café o cacau. As dicas para se preparar para sua auditoria irá
ajudá-lo na preparação para a auditoria de certificação.
Você pode registrar sua organização no formulário de registro on-line para café o cacau.

Cenário F: Certificação individual/multi-local e grupo/multi-grupo + Cadena de
Custodia
Por favor seja informado que você precisa receber uma auditoria de certificação contra o Código de
Conduta Núcleo Individual/Multi-local o Código de Conduta Núcleo Grupo/Multi-grupo (Código), o
módulo do produto específico para café o cacau e a Norma da Cadeia de Custódia (CdC) para café o
cacau. As dicas para se preparar para sua auditoria irá ajudá-lo na preparação para a auditoria de
certificação.
Você pode registrar sua organização no formulário de registro on-line para café o cacau.
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