UTZ E RAINFOREST ALLIANCE: UNINDO FORÇAS
Em janeiro de 2018, realizanos à fusão de nossa organização com a Rainforest Alliance. Nós estamos unindo nossas
forças pois sabemos que juntas poderemos ter um maior impacto e ser um melhor parceiro para os muitos atores
com os quais nós trabalhamos. Os trabalhos estão em curso para desenvolver nossa nova organização e programa
de certificação.

O QUE ISSO SIGNIFICA PARA AS ENTIDADES CERTIFICADORAS?
As Entidades certificadoras aprovadas podem continuar a realizar auditorias com a norma UTZ, como de costume.
Em 2019, publicaremos um novo programa de certificação. Continuaremos a trabalhar com entidades
certificadoras independentes.

CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO ÚNICO
Em 2019, publicaremos o nosso novo programa de certificação, reunindo e consolidando o melhor que existe nos
sistemas UTZ e Rainforest Alliance atuais. Uma nova norma para os produtores e uma nova cadeia de custódia
serão inclusas.
Nosso objetivo é desenvolver uma norma que tenha maior impacto social, ambiental e econômico, dando aos
fazendeiros e produtores uma estrutura aprimorada para melhorar seus meios de subsistência, protegendo as
paisagens onde eles vivem e trabalham.
Ela será integrada com novas tecnologias com sistemas efetivos e comprovados. Também enfatizará resultados e
adaptabilidade aos contextos locais.

CRONOGRAMA
Junho de 2018 – Nossa nova abordagem – Comunicaremos nossos objetivos estratégicos para nosso programa de
certificação em um documento de Termo de Referência.
Dezembro de 2018-Fevereiro de 2019 – Dê sua opinião – Um primeiro rascunho da norma serão publicado, e
vamos fazer uma consulta pública. Isso incluirá workshops e um questionário online.
Fevereiro-Abril de 2019– Revisão e melhorias – Baseado nos insumos colhidos do processo de consulta pública,
revisaremos e melhoraremos o primeiro rascunho da norma.
Junho-Agosto de 2019 – Dê sua opinião – Se necessária, uma segunda consulta pública será realizada para partes
interessadas opinarem em alguns aspectos.
Final de 2019 – Aprovação final e publicação – A norma será aprovada pelo Comitê de de Normas da Rainforest
Alliance e o programa será publicado: uma nova norma para produtores, cadeia de custódia, politica de rotulagem
e uma nova estrutura de cobrança.
2020 – A transição começa – Vamos orientar todos os membros por um processo de transição gradual passo a
passo. A transição será possivelmente finalizada por (principais) cada commodity agricola.
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RA CERT E NEPCON
A Rainforest Alliance e a NEPCon anunciaram a sua intenção, que está sujeita à termos detalhados, para que a
NEPCon adquira a RA-Cert que é a unidade de negócio que gerencia a parte de certificação da Rainforest Alliance,
garantias e serviços de auditoria. Quer saber mais? Clique aqui.

PERGUNTAS E RESPOSTAS
Porquê essa fusão?
A fusão da Rainforest Alliance e da UTZ é uma resposta aos desafios urgentes que a humanidade enfrenta:
desmatamento, mudança climática, pobreza endêmica e desigualdade social. Estamos conjugando os pontos fortes
de cada organização porque sabemos que, juntas, nós estaremos em melhor posição para alcançar a escala de
impacto necessário para solucionar estes desafios de maneira eficaz.
Nossa missão é criar um futuro no qual a natureza esteja protegida e a biodiversidade floreça, onde os fazendeiros,
trabalhadores e as comunidades prosperem, e onde o uso sustentável do solo e práticas comerciais responsáveis
são a norma. Temos a visão de um mundo onde as pessoas e a natureza prosperam harmoniosamente.

Uma organização está absorvendo a outra?
Não, esta é uma fusão equitativa de duas organizações.
Ambas organizações estão abordando a fusão com uma posição forte, com um histórico de impacto positivo para
comunidades agrícolas e florestais, companhias, consumidores, e para o nosso planeta – 30 anos de impacto para
Rainforest Alliance e 15 para UTZ, no momento da fusão. As duas organizações poderiam ter prosseguido sua
colaboração separadamente, mas nós estamos dando esse passo pois sabemos que, juntas, nos tornaremos ainda
melhor.
Todos os membros dos conselhos de administração dos dois lados fazem parte de um novo Conselho, e há dois
escritórios centrais, em Amesterdã e em Nova Iorque. O nome da organização é Rainforest Alliance e o novo CEO é
Han de Groot da UTZ.

Qual é o nome da nova organização?
O nome da organização é Rainforest Alliance, levando adiante uma forte identidade pública.

Será criado um novo programa de certificação?
Sim. Em 2019, publicaremos o nosso novo programa de certificação, reunindo e consolidando o melhor que existe
nos sistemas UTZ e Rainforest Alliance atuais. Incluiremos uma nova norma para os produtores e uma nova cadeia
de custódia. Haverá também uma nova estrutura de taxas e política de rotulagem para companhias que contratam
ingredientes certificados.

Como será desenvolvido o novo programa de certificação?
Nosso desejo é reunir e consolidar o melhor que existe nos dois programas atuais. 2018 será dedicado à
construção da nossa nova organização, e conclusão de um processo de consulta vasto, com todos os nossos grupos
de partes interessadas.
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Cronograma
Junho de 2018 – Nossa nova abordagem – Comunicaremos nossos objetivos estratégicos para nosso programa de
certificação em um documento de Termo de Referência.
Novembro-Dezembro de 2018 – Dê sua opinião – Um primeiro rascunho da norma serão publicado, e vamos fazer
uma consulta pública. Isso incluirá workshops e um questionário online.
Janeiro-Março de 2019 – Revisão e melhorias – Baseado nos insumos colhidos do processo de consulta pública,
revisaremos e melhoraremos o primeiro rascunho da norma.
Junho-Julho de 2019 – Dê sua opinião – Se necessária, uma segunda consulta pública será realizada para partes
interessadas opinarem em alguns aspectos.
Final de 2019 – Aprovação final e publicação – A norma será aprovada pelo Comitê de de Normas da Rainforest
Alliance e o programa será publicado: uma nova norma para produtores, cadeia de custódia, politica de rotulagem
e uma nova estrutura de cobrança.
2020 – A transição começa – Vamos orientar todos os membros por um processo de transição gradual passo a
passo. A transição será possivelmente finalizada por (principais) cada commodity agricola.

Qual o futuro do logotipo UTZ e do selo Rainforest Alliance?
Nós continuaremos com certeza a usar e investir no selo “Green Frog” da Rainforest Alliance Certified™, que
aportam ambos um forte reconhecimento do consumidor e valor da marca entre os consumidores em muitos
mercados chave. No início de 2018 será realizada uma ampla consulta com as nossas partes interessadas, para
desenvolver a nossa oferta de valor completa para companhias, incluindo o futuro do logotipo UTZ, a estrutura de
taxas, a política de rotulagem e as abordagens de marketing. A consulta será igualmente sobre como gerenciar
melhor a transição para o novo programa de certificação.
Seja qual for o resultado da consulta, as companhias podem continuar a submeter pedidos de aprovação de
rotulagem UTZ ao menos pelos três anos após a publicação do novo programa de certificação em 2019.
Não é permitido usar os rótulos de forma intercambiável. Os produtos certificados pela UTZ só podem ser
vendidos ou rotulados como UTZ, e os produtos certificados da Rainforest Alliance só podem ser vendidos ou
rotulados como Rainforest Alliance.

Os programas/logotipos UTZ e Rainforest Alliance serão intercambiáveis a partir de agora?
Não. Os programas de certificação da UTZ e da Rainforest Alliance continuarão funcionando separadamente e
paralelamente até a publicação do novo programa em 2019. Isso significa que ingredientes certificados UTZ
somente podem ser vendidos, comprados e rotulados como certificados UTZ, e os ingredientes certificados
Rainforest Alliance somente podem ser vendidos, comprados e rotulados como certificados RA.

Os produtores ou companhias certificadas precisam alterar alguma coisa nesse momento?
Não, vocês podem continuar seguindo o programa UTZ, como de costume. Os programas UTZ e Rainforest Alliance
funcionarão paralelamente até a publicação de um novo programa de certificação em 2019, havendo uma
transição gradual que lhe dará tempo suficiente para realizar mudanças

O que isso significa para os produtores?
Os produtores devem continuar seguindo a norma UTZ como de costume. Continue a organizar auditorias e
registrar as vendas de ingredientes certificados seguindo os mesmos processos já existentes.
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Em 2019 nós publicaremos um novo programa de certificação, reunindo e consolidando o melhor que existe nos
sistemas UTZ e Rainforest Alliance atuais. Guiaremos você através de uma transição passo a passo, assegurando
tempo de sobra para você efetuar qualquer mudança necessária.

A norma será inferior ou superior (mais fraca ou mais rigorosa)?
Nossa meta é criar uma norma que seja impactante e escalável, aproveitando os melhores elementos das duas
atuais normas. Isso não significa necessariamente que ela seja mais rigorosa ou mais difícil. A nova norma deve
gerar um impacto positivo para os produtores que trabalham com ela, oferecendo-lhes um enquadramento para
melhorar seus meios de subsistência, protegendo, simultaneamente, os espaços nos quais eles habitam e
trabalham. Ela deverá ser escalável, para que os benefícios da certificação possam ser ainda mais extensivos.

O que isso significa para as companhias?
As companhias podem continuar comprando e rotulando os produtos certificados UTZ ao menos até a publicação
do nosso programa de certificação em 2019.
No futuro, essa fusão reduzirá a complexidade do processo de certificação para as companhias que agora estão
trabalhando com ambos os programas e, ao mesmo tempo, ela aumentará a eficiência e a flexibilidade para que
possamos melhorar continuamente os serviços para atender às necessidades do negócio.
Nosso novo programa de certificação reunirá o melhor da UTZ e Rainforest Alliance, e guiaremos as companhias
através de uma transição passo a passo.

Quero iniciar uma compra sustentável. Devo optar agora por UTZ ou RA?
Você deverá escolher o programa que funciona melhor para o seu negócio pelos próximos dois anos.
Em 2019 nós publicaremos um novo programa de certificação, reunindo e consolidando o melhor que existe nos
dois sistemas, e forneceremos suporte passo a passo para as companhias que estiverem efetuando a transição
nesse momento. Nós ainda não temos todos os detalhes. O novo sistema incluirá mudanças em ambos sistemas
atuais. Nós asseguraremos tempo suficiente para você efetuar qualquer mudança necessária.

O que isso significa para as entidades certificadoras?
As Entidades certificadoras aprovadas podem continuar a realizar auditorias com a norma UTZ, como de costume.
Em 2019, publicaremos um novo programa de certificação. Continuaremos a trabalhar com entidades
certificadoras independentes.

Como eu poderei contribuir?
Você pode compartilhar as suas contribuições ou colocar perguntas, utilizando os seguintes contatos:
Para companhias: Contate com seu gestor de conta ou com a equipe de suporte aos membros através de:
membersupport@utz.org
Para produtores: Favor contatar o representante de país ou envie uma mensagem para communications@utz.org
Para outras Entidades Certificadoras: Envie uma mensagem para cbmanagement@utz.org
Para outros atores: Envie uma mensagem para communications@utz.org
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