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O objetivo deste adendo ao C.A.F.E. Practices Termos & CondiçõesV4.0 é atualizar sobre as ações que a
Starbucks Coffee Trading Company (SCTC) pode tomar quando Não-Conformidades Zero Tolerância
(ZTNCs) forem encontradas durante uma verificação, reverificação ou uma auditoria não anunciada a
uma cadeia de fornecimento. Ele também aborda os procedimentos e consequências decorrentes de
ZTNCs detectadas durante as verificações, reverificações.
Este adendo terá efeito imediato, se tornando parte integrante do C.A.F.E. Practices Termos &
Condições V4.0.

1. Não-Conformidades Zero Tolerância (ZTNCs) encontradas durante
verificações, reverificações ou auditorias não anunciadas
a. A Starbucks reserva-se no direito de suspender imediatamente a validade de cadeias de
fornecimento existentes se ZTNCs forem encontradas durante uma reverificação ou
uma auditoria não anunciada. A suspensão da validade pode ser temporária ou
permanente, a critério exclusivo da Starbucks, dependendo da gravidade das ZTNCs
encontradas.
b. Mesmo que a validade da cadeia de fornecimento existente não seja suspensa, a
Starbucks reserva-se o direito de suspender imediatamente, a seu exclusivo critério,
remessas originadas de cadeias de fornecimento onde ZTNCs foram encontradas
durante uma verificação, reverificação ou uma auditoria não anunciada. Os embarques
relacionados às cadeias de fornecimento com validade vigente poderão ser retomados
somente quando um processo ZT-CAP tiver sido devidamente implementado, a
verificação ZT-CAP conduzida e os resultados aceitos pela SCS e pela Starbucks.
c. A Starbucks reserva-se o direito de rejeitar ou fazer uma reinvindicação financeira contra
o café que já foi enviado, ou o café contratado que não for mais elegível para envio, de

cadeias de fornecimento onde ZTNCs foram encontradas durante uma verificação,
reverificação ou uma auditoria não anunciada.
d. A decisão de suspender, rejeitar ou fazer reivindicações será baseada no número e na
gravidade das ZTNCs encontradas. O histórico de não conformidade e/ou ZTNCs
encontradas em cadeias de fornecimento existentes sendo verificadas ou reverificadas,
também terá um impacto na decisão.

2. Requisitos em colheita para verificações ZT-CAP (relacionados a
verificações e reverificações)
NOTA: Algumas verificações ZT-CAP devem ser concluídas durante a colheita, no
entanto, algumas podem ser concluídas fora do período de colheita.
a. As verificações ZT-CAP geralmente devem ser conduzidas no local, em entidades
classificadas como “em colheita”. O conjunto completo de requisitos para classificação
“em colheita” de cada tipo de entidade pode ser encontrado nos Termos e
Condições v4.0.
b. Se não for possível realizar uma verificação ZT-CAP durante o mesmo período de
colheita em que a verificação ocorreu, isso pode ter sérias consequências na validade da
cadeia de fornecimento, uma vez que sua aprovação será adiada até a próxima safra, e
a validade das cadeias de fornecimento relacionadas podem ser suspensas ou podem
expirar antes que o processo de verificação ZT-CAP seja concluído.
c. É exigida que uma cadeia de fornecimentos conduza a verificação ZT-CAP com a
mesma organização verificadora que conduziu a verificação mais recente onde as
ZTNCs foram identificadas. No entanto, a reverificação pode ser conduzida por uma
organização verificadora diferente. No caso em que a verificação e a reverificação
ZT-CAP são conduzidas pela mesma organização verificadora original, essas duas
atividades podem ser conduzidas ao mesmo tempo. No caso em que a verificação e a
reverificação ZT-CAP são conduzidas por diferentes organizações verificadoras, essas
duas atividades precisarão ser conduzidas separadamente: primeiro, a verificação
ZT-CAP e, em seguida, a reverificação. Por favor, observe:
• Se a verificação ZT-CAP mostrar que as ZTNCs não podem ser corrigidas, um
status não será concedido, mesmo que uma nova verificação tenha ocorrido.
• Se a verificação ZT-CAP for satisfatória, mas novas ZTNCs ocorrerem durante a
reverificação, elas precisarão ser tratadas e corrigidas durante a mesma safra. A
Starbucks reserva-se o direito de não conceder qualquer validade no caso de
ZTNCs repetidas e de alto risco.

3. Procedimentos em colheita para verificações ZT-CAP por tipo de aplicação

(relacionados a verificações e reverificações)
a. Fazendas Grandes devem reverificar a cada ano na colheita, portanto, a verificação
ZT-CAP deve ser concluída durante o mesmo período de colheita de quando a
reverificação ocorreu. Se não for possível, a verificação ZT-CAP deverá ser concluída
durante a safra seguinte, antes ou durante a reverificação.
b. Para cadeias de fornecimento com pequenos produtores e fazendas médias, quando
uma verificação ZT-CAP precisa ser conduzida durante a colheita, mas o período de
colheita terminou, a verificação ZT-CAP poderá ocorrer durante o próximo período de
colheita. Se as ZTNCs forem corrigidas, a cadeia de fornecimento receberá uma
validade máxima de 1 ano, começando no primeiro dia do período de validade durante
o qual a aprovação foi concedida (o período de validade de quando a verificação
ZT-CAP ocorreu). Isto garante que as verificações completas não sejam adiadas por
muitos anos.
c. Se uma cadeia de fornecimento for considerada de alto risco (não-conformidades
anteriores, casos de trabalho infantil, ZTNCs recorrentes, falta óbvia de
comprometimento, etc.), a Starbucks junto com a SCS pode decidir a seu próprio
critério que a cadeia de fornecimento será obrigada a realizar uma verificação ZT-CAP
e uma reverificação completa para obter uma validade. Se as ZTNCs forem corrigidas,
a cadeia de fornecimento pode receber uma validade máxima de 2 anos (para redes de
fazendas médias e de pequenos produtores).
d. A Starbucks pode decidir, a seu exclusive critério, que uma cadeia de fornecimento de
alto risco não será mais aceita no programa C.A.F.E. Practices.

