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Guia de Atualização para Verificador e Inspetor  
 

Prezados Verificadores e Inspetores,  
 
Esse documento destina-se a complementar o “C.A.F.E. Practices Manual de Operações para Verificador 
e Inspetor”. Esse guia de atualização inclui uma atualização nos Procedimentos e Metodologia de 
Verificação assim como lembretes.  
   

Número da Atualização 11.0−02/2019 
 
1.0 Procedimentos e Metodologia de Verificação: 
 
1.1 Nova metodologia de amostragem para fazendas grandes  

 
Todas fazendas grandes (≥50ha de área produtiva) e benefícios utilizados pelas fazendas incluídos 
na aplicação devem ser verificados em uma determinada cadeia de fornecimento com 20 ou menos 
fazendas grandes. Quando uma cadeia de fornecimento consistir em mais de 20 fazendas grandes, 
os inspetores devem utilizar uma abordagem baseada em amostragem para as fazendas grandes.   
 
A intensidade da amostragem para fazendas grandes (≥50ha), quando a cadeia de fornecimento 
possui mais de 20 fazendas grandes é: as primeiras 20 fazendas +1,5 vezes a raiz quadrada do 
número de fazendas grandes que ultrapasse as 20. Em termos estatísticos, o número total de 
fazendas grandes a ser amostradas é n. 
 
Portanto, para fazendas grandes, 𝑛𝑛 = 20 + 1,5�𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑚𝑚𝑛𝑛𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑔𝑔𝑚𝑚𝑓𝑓𝑛𝑛𝑑𝑑𝑚𝑚𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑚𝑚 20 
 
A nova metodologia de amostragem para fazendas grandes entra em vigor em 15 de fevereiro de 
2019. Todas as aplicações com data de início a partir de 15 fevereiro de 2019 serão afetadas, mesmo 
que elas tenham sido anunciadas antes.  

 
1.2 Lembrete: Discrepâncias na Cadeia de Fornecimento  

 
Assim que todas as discrepâncias na cadeia de fornecimento sejam compiladas para a aplicação, o 
verificador precisará enviar um e-mail para o cliente, com cópia para a SCS 
(cafepractices@scsglobalservices.com) e Starbucks (CAFEprac@starbucks.com), explicando que uma 
correção pode ser solicitada.  
 
Também é altamente recomendado que os verificadores anexem o documento do Excel 
compartilhado por e-mail em 30 de novembro de 2018. Esse deve ser anexado ao e-mail enviado. 
Para maiores detalhes do procedimento verifique a seção 6.4.5 no Manual de Operações para 
Verificador e Inspetor. 
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1.3 Lembrete: Armazéns 

 
A partir de 01 de agosto de 2018 somente armazéns que foram inspecionados durante o mesmo 
ciclo de verificação e pertencentes ao mesmo fornecedor podem ser copiados para outras 
aplicações. 
Note que o SRV ainda não tem a funcionalidade para solicitar a cópia do relatório, como ocorre 
atualmente para os benefícios. Assim sendo, todas as solicitações de cópias devem ser dirigidas à 
SCS, utilizando nosso endereço geral de e-mail cafepractices@scsglobalservices.com.  
 
A Carta de Primeira Resposta já inclui os armazéns com validade. Caso você não encontre um 
armazém (ou benefício) esperado listado no Adendo da Carta de Primeira Resposta, por favor entre 
em contato com a SCS assim que possível para esclarecimentos. 
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