
1

MANUAL DO JOGO
UM JOGO DE MESA COOPERATIVO

www.clac-comerciojusto.org



2

CONTEÚDO

• INTRODUÇÃO (3)
• PARA COMEÇAR (4)
• O QUE VOCÊ DEVE LEMBRAR? (4)
• O QUE VOCÊ ENCONTRARÁ NA CAIXA DO COMITÊ DO PRÊMIO? (5)
• REGRAS DO JOGO E PASSOS A SEGUIR (7)
• RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES (8)
• RECOMENDAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO  

DO JOGO COMO RECURSO PEDAGÓGICO (9)
• EXEMPLOS OU SUGESTÕES DE PERGUNTAS QUE PODEM  

SER REALIZADAS AO FINAL DO JOGO (10)
• RECOMENDAÇÕES PARA IMPRESSÃO (11)
• LIVRETO DE RESPOSTAS ÀS CARTAS DE TRABALHO (12)



3

COMITÊ DO PRÊMIO
JOGO DE MESA COOPERATIVO
COM BASE EM FUNÇÕES

INSTRUÇÕES DE USO

INTRODUÇÃO

Com frequência, trabalhadores e trabalhadoras de fazendas 
certificadas Fairtrade, enfrentam um grande desafio quando precisam 
explicar temas relacionados com o Comitê do Prêmio Fairtrade: O que 
ele é? Para que ele é criado? Quem faz parte dele? Para que serve? 

A norma Fairtrade, por sua vez, requer que todos(as) nós sejamos 
capacitados para conhecer todas as funções e responsabilidades do 
Comitê do Prêmio. Pois, quando chega o(a) auditor(a) da FLOCERT, 
ficamos nervosos(as) e inseguros(as) ao responder às perguntas 
relacionadas com as atividades diárias do nosso comitê e do uso do 
Prêmio. Por isso, a Coordenadora Latino-americana e do Caribe de 
Pequenos(as) Produtores(as) e Trabalhadores(as) de Comércio Justo 
(CLAC) busca uma forma divertida e diferente de conhecer essas 
situações. 

Este jogo foi criado para apreendermos sobre situações que, 
muitas vezes nos parecem difíceis e confusas, mas que na verdade 
fazem parte do nosso dia a dia como direção e administradores(as) do 
Prêmio Fairtrade. 
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Além disso, o jogo também pretende criar um espaço de reflexão 
sobre o que é o trabalho colaborativo, e por isso, tem uma dinâmica 
especial que nos levará a pensar nos caminhos que devemos seguir 
para sermos melhores gestores(as) e beneficiar melhor a nossa 
comunidade.

Este jogo faz parte da mala educativa para os comitês do Prêmio 
Fairtrade, que possui uma série de ferramentas para facilitar os 
processos de treinamento nas organizações membros da CLAC e 
contribuir para um melhor entendimento de seu papel, suas funções 
como parte do sistema Fairtrade. Aproveitem! 

PARA COMEÇAR

O grupo de jogadores(as) participantes devem obter, mínimo, três 
cartas de projeto para ganhar o jogo. Para isso enfrentarão problemas, 
encruzilhadas, situações desafiadoras da vida real, que só poderão ser 
resolvidas aplicando os princípios do Comércio Justo. O tempo será seu 
pior inimigo, já que terão apenas 45 minutos para conseguir as cartas.

O QUE VOCÊ DEVE LEMBRAR?

• Este jogo não é uma competição entre jogadores(as), só 
poderemos atingir a meta e ganhar o jogo se trabalharmos 
juntos(as), colaborando. 

• A carta de projeto será obtida quando qualquer jogador(a) 
conseguir 7 pontos de credibilidade e 7 pontos do prêmio.

• Os pontos de credibilidade e do prêmio podem ser passados  
de jogador(a) para jogador(a), na sua vez.
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O QUE VOCÊ ENCONTRARÁ NA CAIXA  
DO COMITÊ DO PRÊMIO?

1. Um livreto de instruções para o jogo  
e orientações para o(a) facilitador(a).

2.  Oito fichas de personagens para os(as) 
jogadores(as). Se perder ou faltar alguma 
ficha, pode substituir por pequenos objetos 
que simulem a ficha ausente.

3. É necessário ter dois dados. Os dados não estão inclusos nesta caixa, 
terão que adquiri-los separadamente ou utilizar um aplicativo de 
dados do aparelho celular.

4.  Fichas para aplicação dos pontos. Podem usar sementes ou grãos 
para representar as fichas.

 a. 50 fichas de pontos do prêmio (pode usar grãos de feijão para 
identificar os pontos referentes ao prêmio).

 b. 50 fichas de pontos de credibilidade (pode usar grãos de milho 
para identificar os pontos referentes à credibilidade).
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COMITÊ
PRÊMIO
UM JOGO DE MESA COOPERATIVO

do

PENALIDADEINÍCIO

5.  Cartas estão divididas em:

 a. 8 cartas de PERSONAGEM.

 b. 4 cartas de PRODUTO.

 c. 25 cartas de TRABALHO.

 d. 50 cartas da FAZENDA.

 e. 5 cartas de PROJETO.

6.  Tabuleiro.
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REGRAS DO JOGO E PASSOS A SEGUIR

Para participar do jogo é necessário um número mínimo de 
2 pessoas e no máximo 8. O jogo deve ser orientado por um(a) 
facilitador(a) que pode ser: o(a) gestor(a), o(a) assessor(a) da empresa 
ou outra pessoa que defina o grupo. O(a) facilitador(a) é responsável 
pela leitura das cartas e esclarecimento de dúvidas sobre as regras 
do jogo. Se surgirem dúvidas sobre a norma Fairtrade dentro da 
dinâmica do jogo, o(a) facilitador(a) deverá esclarecê-las depois que 
os(as) jogadores(as) tiverem dado suas respostas sobre as perguntas 
ou situações que surgirem no jogo.

1.  O jogo é iniciado pelo(a) jogador(a) mais novo(a).
2.  O jogo deve seguir o sentido anti-horário.
3.  Cada jogador(a) inicia seu turno lançando os dados.
4.  Para iniciar o jogo, o grupo de jogadores(a) deve pegar, de maneira 

aleatória, apenas uma carta de PRODUTO. A carta de produto dará 
para cada jogador(a) pontos do prêmio e pontos de credibilidade.

5.  Cada jogador(a) pega uma carta de PERSONAGEM, aleatoriamente, 
e lê a informação da carta em voz alta para que todos(as) possam 
ouvir. Estes personagens têm características próprias e habilidades 
que permitem realizar as seguintes ações: 
a.  Os(as) jogadores(as) podem ceder seus pontos para beneficiar 

qualquer outro(a) jogador(a) desde que esteja no seu turno.
b.  Os(as) jogadores(as) podem usar a habilidade de seu 

personagem no seu turno.
6.  Quando um(a) jogador(a) atingir 7 pontos do prêmio e 7 pontos 

de credibilidade, ganhará uma carta de PROJETO. No meio do 
tabuleiro devem estar posicionadas as cartas de TRABALHO e 
FAZENDA.

7.  Em cada turno, serão lançados os dados e dependendo da casa 
que caírem, deverão mover a ficha de personagem para a respectiva 
casa. Se a ficha de personagem cair na casa de TRABALHO (indicado 
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no tabuleiro com a letra T) ou FAZENDA (indicado no tabuleiro com 
a letra F), deve retirar a carta indicada e ler. (As cartas de TRABALHO 
e FAZENDA estão posicionadas no meio do tabuleiro).

8.  Se a ficha de personagem, do(a) jogador(a), cair na casa de 
TRABALHO (T), o(a) jogador(a) deve pegar uma carta do baralho 
de TRABALHO e responder à pergunta. Dependendo da resposta, 
ganhará ou não os pontos de credibilidade. Depois de responder à 
pergunta, devolve a carta colocando-a no final do baralho. 

9.  Se a ficha de personagem, do(a) jogador(a), cair na casa da 
FAZENDA (F), o(a) jogador(a) deve virar uma carta do baralho da 
FAZENDA e de acordo com a frase e indicação, ganhará ou perderá 
pontos do prêmio ou pontos de credibilidade, ou vai para a casa da 
PENALIDADE.

10. Caso o(a) jogador(a) não tenha ainda pontos do prêmio ou pontos 
de credibilidade, na hora que tirar uma carta que indique que 
perde esses pontos, o(a) jogador(a) irá imediatamente para a casa 
da penalidade.

11. Quando estiver na casa da penalidade, o(a) jogador(a) perderá um 
turno.

12. Quando chegar na casa de INÍCIO, o(a) jogador(a) ganha novamente 
os pontos de credibilidade e do prêmio indicada na carta de 
PRODUTO (a mesma carta com a qual o grupo iniciou o jogo).

13. Ganhará o jogo quando entre todos(as) os(as) jogadores(as) 
conseguirem coletar as 3 cartas de PROJETO ou perderá se em 45 
minutos não conseguirem as 3 cartas de projeto.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES 

• Jogar em um ambiente calmo e que os(as) jogadores(as) possam 
se sentir confortáveis.
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• Deve-se promover um espaço respeitoso onde cada pessoa tenha 
tempo para falar e ser ouvida.

• Deve ser promovido um espaço livre de julgamentos e juízo de valor.
• No início e durante o jogo, deve-se ressaltar a seção deste manual: 

“O que você deve lembrar?”. A seção fala sobre a importância do 
trabalho cooperativo.

• O(a) facilitador(a) acompanha o processo de cooperação sem 
forçá-lo ou direcioná-lo, para que no final todos(as) possam avaliar 
como foi seu processo de trabalho cooperativo.

• Estar disposto(a) e atento(a) a qualquer dúvida que possa surgir no 
jogo, sempre dando um tempo para que o(a) outro(a) jogador(a) 
possa ter oportunidade de resolver, ajudar ou auxiliar nessa dúvida.

RECOMENDAÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO DO JOGO COMO RECURSO 
PEDAGÓGICO

Este jogo de tabuleiro é proposto como uma ferramenta 
educacional, que, a partir de dinâmicas de gestão e tomada de 
decisão, busca abrir um espaço de reflexão sobre: os valores do 
Comércio Justo, empoderamento e sustentabilidade dos projetos 
gerados pelos Comitês do Prêmio Fairtrade. Ao mesmo tempo, o jogo 
incentiva o trabalho colaborativo por parte de seus participantes 
( jogadores). 

Destina-se a ser utilizado pela equipe técnica da CLAC que 
ministra oficinas para os membros do Comitê do Prêmio, ele ou 
ela será a pessoa que acompanhará todo o processo de reflexão, 
esclarecerá dúvidas sobre as normas Fairtrade e sobre os direitos e 
obrigações dos membros do Comitê do Prêmio. No entanto, oficiais 
Fairtrade, técnicos da plantação ou trabalhadores(as) também 
podem ser facilitadores(as). 
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Para apoiar o trabalho de facilitação, o “Livreto de Respostas” 
foi criado para as cartas de trabalho, onde se explica a razão para 
cada resposta correta, relacionando-a com os critérios da norma 
Fairtrade correspondente.

 Sugere-se também que, ao final do jogo, o(a) facilitador(a) seja 
aquele(a) que modera a retroalimentação sobre a dinâmica do jogo, 
perguntando como se sentiram, como é trabalhar em cooperação, 
que dúvidas e sugestões têm sobre a norma, etc.

EXEMPLOS OU SUGESTÕES DE PERGUNTAS  
QUE PODEM SER REALIZADAS AO FINAL DO JOGO

• Das situações apresentadas no jogo, existe alguma que gere dúvida 
ou precise de esclarecimento?

• Você já teve ou presenciou com problemas semelhantes aos das 
cartas do jogo?

• Estão cientes de que quando o critério Fairtrade não é cumprido, 
o proprietário ou o comitê podem reparar a sanção? Como? Em 
quanto tempo?

• Durante o jogo, sentiram que trabalharam em cooperação? Deem 
um exemplo das dificuldades em trabalhar cooperativamente? 
Deem um exemplo de benefício de trabalhar cooperativamente? 
(esta pergunta é melhor não deixar aberta e perguntar diretamente 
os olhares de ambas as perspectivas, pois geralmente quando fica 
aberta, somente respondem a positiva).

• O que pensam sobre democracia em um ambiente cooperativo? O 
que acontece com as minorias numa votação democrática? Deve-
se esperar até que seja uma necessidade da maioria? ou como 
encontrar alternativas e horários para atender a essas necessidades? 
Como se pode atuar? Isso pode atrapalhar o processo?

• Existem outros problemas que surgiram? Como os resolveram?
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RECOMENDAÇÕES PARA IMPRESSÃO

Se você deseja imprimir o jogo em sua impressora doméstica 
ou numa gráfica, tenha em consideração as seguintes orientações:
1. Você tem um arquivo com três pastas: Tabuleiro, Carta e Guia.
2. Pasta do “Tabuleiro”: este arquivo contém duas pastas: A4 

e 42X60, ambos os nomes correspondem ao tamanho dos 
arquivos. Se você tiver uma gráfica nas proximidades, poderá 
imprimir o arquivo grande (42x60 cm). Se for imprimir em uma 
impressora doméstica, você pode pegar os 4 documentos no 
formato A4 (21x29,7cm), imprimi-los separadamente, recortar 
na linha pontilhada e colá-los. Desta forma, o tabuleiro é 
montado.

3. Pasta da “Carta”: este arquivo contém seis pastas, cinco delas 
correspondem às cartas do jogo, a sexta pasta, corresponde 
às fontes tipográficas que fazem parte do desenho do jogo. 
Dentro de cada pasta, há três arquivos: um editável, um não 
editável (out) e um PDF. Caso queira imprimir em um centro 
de impressão, deverá entregar o arquivo não editável (out) ou 
o PDF. Caso queira imprimir na sua impressora, use o PDF. 
Na hora de imprimir, lembre-se que sua carta tem duas faces: 
em uma delas está o gráfico, na outra a informação textual. A 
recomendação é que, uma vez impressa, corte seguindo as linhas 
marcadas nos cantos dela. Em seguida, cole a lâmina colorida 
em sua contraparte com as informações. Recomendação: você 
deve imprimir o número necessário de lâminas coloridas para 
que todos as cartas tenham informações em ambos os lados.

4. Pasta “Guia”: neste arquivo você encontrará um documento em 
PDF e uma pasta com os arquivos editáveis. Nesse caso, você 
pode imprimir o arquivo em PDF diretamente em sua impressora 
doméstica ou em uma gráfica. Observe que o tamanho do 
arquivo é A5 (14,8 x 21 cm) e que uma folha A4 pode acomodar 
duas folhas impressas. Essas informações serão úteis se você 
quiser fazer livretos.
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LIVRETO DE RESPOSTAS ÀS CARTAS DE TRABALHO

As cartas de trabalho deste jogo trazem questões sobre situações que 
todos nós passamos quando confrontados com a tarefa de gerenciar 
o Prêmio Fairtrade. Sempre que você responder bem uma dessas 
perguntas, ganha um ponto. Mas se sua resposta estiver errada, você 
não ganha pontos. Neste livreto você encontrará a explicação para as 
respostas corretas, que são baseadas na norma Fairtrade, nos estatutos 
de sua organização ou no documento explicativo do Prêmio Fairtrade. 
Talvez o(a) facilitador(a) do jogo já saiba a resposta para cada pergunta, 
mas no caso de uma situação complexa, este livreto pode ser útil.

• Resposta 1
Embora a maioria dos membros da assembleia tenha votado a favor de 
uma proposta como esta, a norma pede que todos os trabalhadores(as) 
sejam considerados(as), incluindo os trabalhadores(a) temporários(s), 
migrantes ou subcontratados(as). Portanto, é aconselhável, em casos 
como este, que a assembleia reconsidere sua decisão para se ajustar ao 
que a regra exige.  

Referência: Prefácio, princípio da norma de Trabalho Contratado / 
seção Definições / definição de trabalhador(a). Critérios 2.1.10 e 2.1.14.

• Resposta 2
A reparação de danos ambientais causados pela atividade da empresa 
certificada não é da responsabilidade dos(as) trabalhadores(as), mas 
sim da própria empresa. A regra é clara ao afirmar que o dinheiro do 
Prêmio não deve ser usado para custear despesas de responsabilidade 
da empresa, como custos ambientais. 

Referência: Critério 2.1.19.
• Resposta 3

Qualquer uma das duas respostas está correta porque ambas beneficiam 
os(as) trabalhadores(as) e sua comunidade.

Referência: Critério 2.1.19.
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• Resposta 4
A frequência das reuniões pode ser uma vez por mês, uma vez a cada 
três meses ou duas vezes por ano, dependendo da quantidade e fluxo 
do Prêmio Fairtrade recebido. Mas também vai depender de calendários 
previamente acertados com a direção da empresa, que devem 
contemplar as épocas de alta produção onde o tempo para reuniões 
será difícil. Esses calendários não podem ser fixados fora do horário de 
trabalho. 

Referência: Critérios 1.2.3 e 2.1.11.
• Resposta 5

A análise de risco dos projetos do Prêmio não é feita apenas uma vez na 
vida, pois as circunstâncias e o contexto podem mudar. Estas análises 
devem ser realizadas sempre que se considere necessário e sobretudo 
com o objetivo de melhorar os projetos e torná-los mais acessíveis 
aos(às) trabalhadores(as). Por outro lado, a norma exige que o Comitê 
do Prêmio Fairtrade se reúna e consulte os trabalhadores regularmente 
para entender suas necessidades e discutir ideias de projeto.

Referência: Critérios 2.1.14 e 2.1.17.
• Resposta 6

O representante da gerência sempre acompanha e aconselha o Comitê 
do Prêmio, mas não é exatamente a pessoa que decide sobre os projetos 
a serem realizados. Seus conselhos são úteis e valiosos, desde que 
sejam analisados em conjunto com as demais ferramentas disponíveis, 
como um diagnóstico socioeconômico, onde os(as) trabalhadores(as) 
são consultados para entender suas necessidades. Neste caso, uma 
biblioteca comunitária é uma ideia fabulosa, mas antes de tomarmos 
uma decisão devemos rever o que diz o diagnóstico feito e o que dizem 
os(as) colegas.

Referência:Critérios 2.1.14 e 2.1.15.
• Resposta 7

O salário dos(as) trabalhadores(as) é sempre da responsabilidade do 
empregador, mesmo em tempos difíceis. É por isso que o dinheiro do 
Prêmio não pode ser usado para pagar, substituir ou ajudar a pagá-los. 
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Por sua vez, a norma permite a concessão de empréstimos desde que 
seja realizada uma avaliação de risco, seja constituída uma garantia real 
e seja estabelecido um sistema de juros e parcelas de pagamento. 

Referência: Critério 2.1.17 e critério da lista FLOCERT 2.1.0.45.
• Resposta 8

Qualquer sistema de bolsa de estudo implica que o dinheiro seja 
atribuído ao aluno desde que conclua a sua formação de acordo com as 
disposições da entidade acadêmica. Quando um(a) trabalhador(a) pede 
bolsa de estudos, está assumindo um compromisso, e o não cumprimento 
implicará em sanções, como pagar os estudos se não cumpriu os 
horários ou as atividades estabelecidas, ou se não obteve a nota mínima 
para passar em um curso. Não fazer isso pode ser considerado um uso 
indevido do prêmio. Por outro lado, a norma exige que sejam elaborados 
regulamentos e/ou termos de referência para os projetos onde sejam 
estipuladas todas essas situações. 

Referência: Critérios 2.1.4, 2.1.15 e 2.1.17.
• Resposta 9

Sim! A norma permite a distribuição do prêmio em dinheiro em até 20% 
do total. No entanto, é necessário comparar o impacto potencial dessa 
quantia individual nos padrões de vida dos(as) trabalhadores(as) com o 
impacto de reunir todas as quantias individuais e iniciar um novo projeto 
ou dar continuidade a um projeto existente.

Referência: Critérios 2.1.19 e 2.1.20. Além disso, Documento Explicativo 
do Prêmio Fairtrade, seção 4.5.

• Resposta 10
Um dos objetivos centrais do Prêmio Fairtrade é usar parte desse 
dinheiro para contribuir com projetos que melhorem a qualidade de vida 
das famílias. Se nossas colegas estão sofrendo violência doméstica em 
suas casas, este não é apenas um problema pessoal, mas uma questão 
que todos(as) podemos ajudar a resolver. Desde Fairtrade, a igualdade 
de gênero é promovida como um dos eixos fundamentais do sistema, 
portanto, o Comitê do Prêmio sempre pode apoiar com a contratação 
de uma pessoa especializada (psicólogo(a), trabalhador(a) social) que 
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aborde esse problema. Esse tipo de conversa deve incluir não apenas as 
mulheres, mas também os maridos. 

Referência: Critério 2.1.19.
• Resposta 11

O plano de trabalho do Prêmio Fairtrade deve levar em consideração as 
necessidades de todos(as) os(as) trabalhadores(as), então o diagnóstico 
socioeconômico será um insumo para a tomada de decisões, não 
uma camisa de força. O Comitê do Prêmio Fairtrade (CPF) deve decidir 
o melhor uso para o Prêmio e estabelecer um orçamento razoável 
com base nas rendas previstas por conceito do Prêmio. Assim, se um 
problema não foi identificado no diagnóstico socioeconômico, mas é 
proposto e apoiado pela Assembleia Geral, o Comitê do Prêmio deve 
revisar essa solicitação e colocá-la novamente em análise. 

Referência: Critérios 2.1.15, 2.1.16 e 2.1.19. 
• Resposta 12

A denúncia à FLOCERT deve ser a última opção que os(as) 
trabalhadores(as) tomem para resolver um problema na fazenda. Em 
princípio, deve-se tentar resolvê-lo internamente, por meio de conversa 
com o envolvido(a), com a administração da fazenda ou com quem atue 
como mediador(a). Neste caso, está claro que o representante da gerência 
não pode tomar decisões unilaterais sobre o destino dos projetos, 
portanto, mostrar à gerência o que os critérios Fairtrade indicam a esse 
respeito pode ser um primeiro passo decisivo para resolver o problema. 

Referência: Critério 2.1.13.
• Resposta 13

Às vezes, a avaliação das necessidades ou o diagnóstico socioeconômico 
podem não estar totalmente bem feitos. Portanto, é necessário monitorar 
e avaliar os projetos durante sua execução, não presumir que tudo terá 
que ser executado conforme o planejado no início. É bom observar os prós 
e os contras ao longo do ano. Essa avaliação deve ser baseada mais do que 
dinheiro, na eficácia e/ou impacto das atividades. 

Referência: Critério 2.1.18. 
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• Resposta 14
A administração seleciona seus conselheiros para o comitê do prêmio 
para participar de forma responsável. Isso significa que esses consultores 
comparecem regularmente às reuniões, facilitam o processo ao invés 
de direcioná-lo, orientam, auxiliam e apoiam os(as) trabalhadores(as) 
compartilhando seus conhecimentos, experiências e contatos sem 
impor seus pontos de vista. Além disso, podem monitorar os riscos de 
favoritismo e fraude, e lidar com quaisquer problemas em conjunto 
com a equipe de suporte da CLAC. Definitivamente, seu papel é de 
consultoria, não votação. 

Referência: Critério 2.1.13.
• Resposta 15

Igual à resposta 14.
• Resposta 16

Embora a norma Fairtrade não exija um comitê de vigilância, todos 
os estatutos das organizações de trabalhadores(as) (Corporações, 
Associações, etc.) o incluem e é obrigatório. Os estatutos fazem parte dos 
termos de referência exigidos pela norma, onde tudo o que for escrito 
e aprovado pela assembleia de trabalhadores(as) deve ser respeitado. 
Assim, se os estatutos indicarem a existência de um Comitê de Vigilância, 
esta deve se respeitar e agir de acordo com tudo o que ali está descrito. 
Como norma geral, as funções do Comitê de vigilância da organização 
não apontam para as relações de trabalho na fazenda, para isso há o 
Comitê de Trabalhadores(as) ou o sindicato. 

Referência: Critério 2.1.4 e seção 3.4 da norma. Além disso, os estatutos 
de cada organização.

• Resposta 17
A função do representante da gerência no Comitê do Prêmio não é 
resolver problemas trabalhistas, mas apoiar a administração do prêmio 
Fairtrade, conforme explicado na resposta 14. Para os casos de assédio 
trabalhista ou sexual dentro da empresa, devem estar disponíveis outros 
mecanismos de responsabilidade direta do(a) proprietário(a) ou gerente 
da fazenda por meio de seu departamento de Recursos Humanos. 
A empresa também deve ter uma política de assédio onde se deixa 
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explícito que não se tolera direta ou indiretamente comportamentos 
(incluindo gestos, linguagem e contato físico) sexualmente intimidatórios, 
insultantes ou de exploração.

Referência: Critérios 2.1.13, 3.1.5 e 3.1.6.
• Resposta 18

O principal motivo para manter atas de reuniões dos(as) trabalhadores(as) 
é que todas as informações ficam registradas para compreender melhor 
como uma ideia foi escolhida em vez de outra. Também é necessário 
saber se as reuniões foram realizadas de acordo com o cronograma 
aprovado e dentro do horário de trabalho. É verdade que o(a) auditor(a) 
da FLOCERT a pede, e seu motivo é o mesmo: manter registros claros das 
decisões tomadas, as datas e horários dessas reuniões. 

Referência: Critérios 2.1.11 e 2.1.12.
• Resposta 19

O prêmio beneficia todos os(as) trabalhadores(as) igualmente, incluindo 
o Comitê do Prêmio. Aceitar um cargo no Comitê do Prêmio é como 
aceitar um cargo em qualquer organização cooperativa, implica um 
trabalho colaborativo, a oportunidade de aprender e fazer parte de um 
projeto que busca como objetivo comum a melhoria da qualidade de vida 
de uma coletividade. Isso não tem preço, e não está previsto em nenhum 
estatuto que qualquer entidade pública aprove em qualquer país. É 
preciso levar em conta que se trata de um trabalho solidário realizado por 
trabalhadores(as) escolhidos(as) por seus colegas com base na confiança.  

Referência: Estatutos da organização de trabalhadores(as) e critério 2.1.4.
• Resposta 20

Há uma pequena diferença nesta resposta, e é que não é a mesma coisa 
descobrir as necessidades da maioria dos(as) trabalhadores(as), como as 
necessidades de todos(as) os(as) trabalhadores(as). A regra exige que as 
necessidades de todos(as) os tipos de trabalhadores(as) sejam levadas em 
consideração. No caso de trabalhadores(as) migrantes e temporários(as), 
deveria ser considerada uma avaliação das necessidades de suas 
comunidades de origem para determinar a melhor forma de se beneficiar 
do Prêmio Fairtrade. Como resolveram isso na sua plantação?

Referência: Critério 2.1.4.
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• Resposta 21
O Prêmio do Comércio Justo Fairtrade é uma soma adicional que a 
empresa recebe além do preço de seus produtos. É uma ferramenta 
para que os(as) trabalhadores(as) organizados de empresas certificadas 
gerenciem projetos que os beneficiem, beneficiem as suas famílias e 
suas comunidades. Ninguém, nem o comprador de produtos Fairtrade, 
nem o(a) proprietário(a) da fazenda podem fazer qualquer desconto 
sobre este valor. Nem serve para compensar os custos de exportação ou 
produção. Tanto os(as) trabalhadores(as), quanto os(as) empresários(as) 
estão cientes desta regra de ouro de Fairtrade. 

Referência: Seção 2.1 da norma, documento explicativo para o Prêmio 
Fairtrade.

• Resposta 22
Os pagamentos do Prêmio Fairtrade são pagos diretamente nas contas 
bancárias estabelecidas para o Prêmio Fairtrade. Se, em circunstâncias 
justificadas, sua empresa receber o Prêmio Fairtrade, então você o 
transfere para a(s) conta(s) do Prêmio Fairtrade o mais rápido possível ou, 
em circunstâncias justificadas, dentro de um período máximo de 30 dias 
a partir da data do recebimento. Uma circunstância pode ser justificada 
se o Comitê do Prêmio preferir assim, ou se houver restrições legais para 
receber o dinheiro em conta bancária independente, por exemplo. Não 
se justifica se for uma questão de conveniência para a empresa ou para 
o comerciante.

Referência: Critério 2.1.6.
• Resposta 23

Uma assembleia geral não pode ser convocada com um ou dois dias 
de antecedência. Um cronograma de reuniões deve ser acordado com 
a gerência e deve conter as datas em que os(as) trabalhadores(as) se 
reunirão para aprovar o plano de trabalho. Essas assembleias devem 
ser realizadas no momento em que a maioria dos trabalhadores(as) 
estiverem presentes na plantação. A frequência das reuniões vai 
depender do fluxo do Prêmio, pois disso depende o volume de trabalho 
que teremos no comitê.

Referência: Critérios 1.2.3, 2.1.4 e 2.1.16.
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• Resposta 24
A norma estabelece os critérios obrigatórios que um relatório do plano 
do Prêmio deve conter. A intenção deste requisito é que o Comitê do 
Prêmio seja responsável perante os(as) trabalhadores(as) pelo Plano do 
Prêmio Fairtrade e que o sucesso do plano possa ser avaliado. Existe um 
modelo genérico que contém todos os elementos de um bom relatório 
de uso do prêmio:
Dados gerais sobre as entradas recebidas, despesas e saldo do Prêmio 
Fairtrade;
Uma descrição de cada projeto que foi planejado, desenvolvido e 
concluído desde o último ciclo relatado;
 As atividades foram realizadas ou não? Se não, por quê? Quando 
aconteceram?
Quanto custaram?
Os objetivos foram alcançados ou é necessária mais ação? 

Referência: Critério 2.1.18.
• Resposta 25

Todos os(as) trabalhadores(as) são eleitos(as) democraticamente por 
uma assembleia geral. Todos(as) podem participar, independentemente 
de sua nacionalidade, idade, raça, religião ou tipo de trabalho que 
realizam. Além disso, a composição do Comitê do Prêmio reflete o 
grupo de trabalhadores(as), levando em consideração o gênero, áreas 
de trabalho, associação a uma comunidade, associação a um sindicato 
e, quando aplicável, trabalhadores(as) migrantes, trabalhadores(as) 
temporários(as)/sazonal e subcontratados(as). O que pode acontecer é 
que a assembleia geral escolha o Comitê do Prêmio sem definir o cargo 
que cada um ocupará, e isso é decidido dentro do comitê, levando 
em consideração as capacidades de cada membro. Isto deveria estar 
definido nos termos de referência ou estatutos da organização de 
trabalhadores(as).

Referência: Critérios 2.1.4, 2.1.9 e 2.1.10.
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