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Bem-vindo ao Good Inside Portal – Sistema de 
rastreabilidade 
No sistema de rastreabilidade da UTZ, todas as atividades de vendas e processamento de produtos 
certificados são registradas. Isso possibilita acompanhar os produtos certificados por toda a cadeia de 
abastecimento e vincular produtos para o consumidor com rótulo da UTZ até sua fonte sustentável. 
 

 
 
Neste Manual de treinamento, você pode encontrar uma visão geral detalhada de todas as partes e 
funcionalidades do sistema de rastreabilidade.  
Na primeira seção, todas as guias da Área do membro são explicadas. Aqui você pode ter uma fácil visão geral 
das informações que podem ser encontradas nas diferentes guias. 
A segunda seção explica passo a passo todas as atividades de negociação e estoque. Observe que, 
dependendo de seus direitos no sistema de rastreabilidade, nem todas as atividades podem estar disponíveis 
para você. 
A terceira seção mostra como gerenciar transações com outras empresas membro da UTZ. 
Na quarta seção é mostrado como você pode gerenciar sua própria conta e adicionar mais usuários a ela. 
 
Caso você não consiga encontrar a resposta à sua dúvida neste Manual de treinamento, fique à vontade para 
entrar em contato conosco pelos e-mails techsupport@utz.org. 
 

 
 
  

É bom saber 
Procurando informações sobre o sistema de aprovação de rotulagem da UTZ? Dê uma olhada na pasta 
"Aplicativo de aprovação de rotulagem" na guia "Downloads" no Good Inside Portal. 

mailto:techsupport@utz.org
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Seção 1 – Introdução à Área do membro 
Geral  
Caso você esteja registrado para mais de um produto com a UTZ, certifique-se de primeiramente selecionar o 
produto desejado no canto superior direito. 

 

 

Para uma visão geral mais fácil, todas as tabelas podem ser personalizadas. Clicando na seta que aparece em 
cada campo do cabeçalho ao passar o cursor sobre ele, será aberto um pequeno menu. Você pode classificar a 
tabela em ordem alfabética e também selecionar as colunas que deseja ver. 

 

Em todo o sistema de rastreabilidade é possível atualizar as informações na tabela, assim como imprimi-la ou 
exportá-la para Excel. 
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Transações 
Na guia Transações, você encontra uma visão geral de todas as transações com as quais você está envolvido. A 
guia é organizada como um sistema de e-mail, com uma Caixa de entrada, Caixa de saída e Transações 
finalizadas.  

Em sua Caixa de entrada, você encontrará notificações sobre vendas que outros membros fizeram para você. 
Aqui você pode confirmá-las ou rejeitá-las.  

Em sua Caixa de saída, você poderá visualizar as transações que você emitiu para outros membros. Antes que 
eles as tenham confirmado ou rejeitado, você tem a possibilidade de retirar ou modificar a transação. Após o 
outro membro ter confirmado ou rejeitado a transação, você receberá uma notificação em sua Caixa de 
entrada, a qual você poderáreconhecer. Reconhecer significa que você viu que a transação foi confirmada (ou 
rejeitada). Todas as transações reconhecidas são movidas para as Transações finalizadas. 

 

 

Cada guia contém filtros que você pode usar para ajustar as informações das transações mostradas na tabela. 
Você também pode realizar uma pesquisa dos registros em cada guia usando a caixa de pesquisa. 
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Negociação e estoque  
Na guia Negociação e estoque, você terá uma visão geral de seu volume certificado (produtores) ou de seu 
estoque negociável (agentes da cadeia de custódia). Aqui você encontra todas as funcionalidades para 
registrar suas atividades de negociação e estoque para as quais você está licenciado, como por exemplo, 
vender, converter, rebaixar e rastrear. Além disso, você poderá anunciar ou comprar do Mercado, colocar o 
volume em um armazém (produtores) ou emitir uma venda ou compra por meio da função leilão. 
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Licenças 
Na guia Licenças, você encontra uma visão geral de suas licenças e certificados atuais e, se aplicável, 
anteriores. Na licença está especificado que transações você pode realizar no sistema de rastreabilidade e para 
que produto específico.  

 
 

 Os membros com licenças anteriores podem acessar essas informações no link Todas as licenças.  
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Finanças 
Na guia Finanças você encontra uma visão geral de suas faturas. Em Saldo atual, você vê todas as transações 
para as quais você precisa pagar uma taxa do programa. Em Faturas, você encontra uma visão geral de todas 
as faturas, com seus status de pagamento. A data da próxima fatura pode ser encontrada abaixo da tabela. 

 

Mercado 
O Mercado é uma área no sistema de rastreabilidade na qual você pode encontrar produtos certificados 
anunciados por outros membros. Caso esteja interessado em comprar um produto anunciado, você pode 
entrar em contato com o vendedor, acertar todos os detalhes da venda e checar esses detalhes 
posteriormente, no sistema de rastreabilidade. 

  

  

É bom saber: Qual é a diferença entre um certificado e uma licença? 

Um certificado é emitido pela Entidade certificadora após a auditoria, desde que o membro cumpra 
todos os requisitos da UTZ. Esse certificado permite que o membro declare os produtos produzidos e/ou 
negociados como certificados pela UTZ. As negociações de produtos certificados pela UTZ precisam ser 
registradas no sistema de rastreabilidade. 

Uma licença dá o direito de acessar o sistema de rastreabilidade e tem a mesma data inicial e final do 
certificado. É solicitada pela Entidade certificadora após a auditoria* e precisa ser aprovada pela UTZ. 

* Os agentes da cadeia de abastecimento podem consultar a Cadeia de custódia para saber mais sobre as 
isenções. 
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Seção 2 – Realizar atividades de negociação e 
estoque 
Realizar uma Declaração de venda/Vender 
As negociações de produtos certificados pela UTZ precisam ser registradas no sistema de rastreabilidade. Isso 
poderáser feito usando-se a função Declaração de venda caso você seja um produtor ou a função Vender caso 
você seja um agente da cadeia de custódia. Abaixo você pode ver onde encontrar a opção para emitir uma 
venda, dependendo de seu tipo de membro. 
 

 
 

Produtores 

Na conta de um produtor, o link para vender um volume é chamado de Declaração de venda e pode ser 
encontrado na guia Negociação e estoque no bloco Volume certificado. 

 

  

É bom saber: Qual é a diferença entre um produtor e um agente da cadeia de custódia? 

Um produtor é um detentor de certificado da UTZ de uma fazenda ou grupo de fazendeiros que cultivam 
uma cultura certificada pela UTZ. Os produtores são certificados em relação ao Código de Conduta. 

Os agentes da cadeia de custódia são agentes que compram e/ou vendem produtos certificados pela 
UTZ. Os agentes da cadeia de custódia são certificados* em relação à Cadeia de custódia. 

* Os agentes da cadeia de abastecimento podem consultar a Cadeia de custódia para saber mais sobre as 
isenções. 
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Agentes da cadeia de custódia 

Na conta de um agente da cadeia de custódia, o link para vender um volume é chamado de Vender e pode ser 
encontrado na guia Negociação e estoque no bloco Volume certificado. 

 

 
Ao clicar nesse link, será aberto o formulário Declaração de venda/Vender. Digite os detalhes da venda e clique 
em OK. Observe que a data de entrega indicada no formulário só pode retroceder 180 dias ou até o primeiro 
dia da validade de sua licença e da licença de seu comprador. Caso a data de entrega no sistema de 
rastreabilidade não corresponda aos seus registros físicos, recomendamos que você anexe um documento à 
declaração confirmando a data de entrega real.  
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Após a Declaração de venda/Vender ter sido enviada, seu comprador receberá uma notificação em sua Caixa 
de entrada, na guia Transações. Quando o comprador confirma a venda, a transação é finalizada no sistema. 
Você receberá uma notificação em sua Caixa de entrada, que você pode reconhecer.  
 

 
  

É bom saber 
O fluxo da funcionalidade no apêndice explica todos os detalhes da realização de uma Declaração de 
venda/Vender. 
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Realizar uma Declaração de compra 
Caso um produtor não tenha acesso regular à Internet e, portanto, não possa fazer uma Declaração de venda 
para você, o produtor poderá dar a você direitos de usuário em nome. Após você ter recebido direitos de 
usuário em nome, você poderá usar a função Declaração de compra para realizar uma Declaração de venda 
em nome do produtor para si mesmo.  
 
Caso o produtor tenha dado a você direitos de usuário em nome, você poderá encontrar a opção Declaração 
de compra na guia Negociação e estoque. 

 
 
Ao clicar nesse link, será aberto o formulário Declaração de venda/Vender. Digite os detalhes da venda e clique 
em OK. Observe que a data de entrega indicada no formulário só pode retroceder 180 dias ou até o primeiro 
dia da validade de sua licença e da licença de seu comprador. Caso a data de entrega no sistema de 
rastreabilidade não corresponda aos seus registros físicos, recomendamos que você anexe um documento à 
declaração confirmando a data de entrega real. 

 
 

Você não terá que confirmar essa transação em sua Caixa de entrada, já que ela é uma transação feita para 
você. Ela será movida automaticamente para suas Transações finalizadas. 
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Realizar uma Declaração de entrega 
A Declaração de entrega reflete uma colocação de um volume certificado em um armazém. Todos os volumes 
colocados em um armazém podem ser vendidos como certificados, mesmo após a licença do produtor ter 
expirado. O único requisito é o de que o volume tenha sido colocado no armazém antes da expiração da 
licença do produtor e que a licença do armazém esteja ativa no momento da venda. 

O link Declaração de entrega pode ser encontrado no bloco Volume certificado, na guia Negociação e 
estoque.  

 

Ao clicar nesse link, será aberto o formulário Declaração de venda/Vender. Digite os detalhes da entrega e 
clique em OK para enviar a declaração para o armazém. 

 
 

  

É bom saber 
O fluxo da funcionalidade no apêndice explica todos os detalhes da realização de uma Declaração de 
venda/Vender. 
Para obter mais informações sobre como gerenciar o armazém, dê uma olhada na seção Gerenciar seu 
armazém. 
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Realizar uma Entrega em nome  
A Entrega em nome reflete um depósito de volume certificado em um armazém físico, feita pelo armazém em 
nome do produtor. Essa função só está disponível se o produtor tiver dado a você direitos de usuário em nome 
e pode ser usada se um produtor não tiver acesso regular à Internet. Todos os volumes depositados em um 
armazém podem ser vendidos como certificados, mesmo após a licença do produtor ter expirado. O único 
requisito é o de que o volume tenha sido depositado no armazém antes da expiração da licença do produtor e 
que a licença do armazém esteja ativa no momento da venda. 
 
O link Entrega em nome poderáser encontrado na guia Negociação e estoque. 

 
 
Ao clicar nesse link, será aberto o formulário Declaração de entrega. Digite os detalhes da venda e clique em 
OK. 

 
 

Você não terá que confirmar essa transação em sua Caixa de entrada, já que ela é uma transação feita para 
você. Ela será movida automaticamente para suas Transações finalizadas. 

  

É bom saber 
Para obter mais informações sobre como gerenciar o armazém, dê uma olhada na seção Gerenciar seu 
armazém. 
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Rebaixar 
A função Rebaixar permite que você rebaixe o nível do programa de um produto. Isso é feito para refletir, por 
exemplo, combinações de volumes diferentes. Observe que você não tem a possibilidade de rebaixar se você 
estiver licenciado apenas para o nível mais baixo do programa.  

O link rebaixar pode ser encontrado na guia Negociação e estoque. 

 

Ao clicar nesse link, será aberto o formulário rebaixar. Indique o volume que você deseja rebaixar e o nível do 
programa para o qual você deseja rebaixar. 

 

Seu estoque será atualizado apropriadamente. 

  

É bom saber 
A visão geral do apêndice explica as diferenças entre os diferentes níveis do programa. 
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Converter 
A função Converter reflete o processamento de um produto em um produto derivado. As taxas de conversão 
são definidas pelo programa. Entre em contato com a UTZ para obter mais informações sobre as taxas de 
conversão. 
 
O link converter pode ser encontrado na guia Negociação e estoque. 

 
 
Ao clicar nesse link, será aberto o formulário assistente de Conversão de Produto. Selecione primeiramente o 
produto de saída para o qual se deseja converter. 
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Na próxima etapa, você pode selecionar o produto que se deseja converter, clicando no link Adicionar. Caso 
você tenha vários itens em estoque para os quais possa ser feita a mesma conversão, você poderárealizar 
várias conversões ao mesmo tempo. Indique o volume que você deseja converter e clique em Converter. 

 
 
Seu estoque será atualizado apropriadamente.  
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Misturar 
A função Misturar reflete a mistura de produtos do mesmo tipo de produtores diferentes no nível do programa 
Identidade preservada. O volume misturado ainda irá conterinformações sobre os nomes dos produtores e 
seus respectivos volumes na mistura. 
 
O link misturar pode ser encontrado na guia Negociação e estoque. 

 
 
Ao clicar nesse link, será aberto o formulário misturar estoque. Selecione os produtos que você deseja 
misturar e indique o volume correspondente por produto. 

 
 
Seu estoque será atualizado apropriadamente.  
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Remover 
A função Remover permite que você reduza o volume de seu volume certificado (produtores) ou seu estoque 
negociável (agentes da cadeia de custódia). Isso precisa ser feito se, por exemplo, parte do volume tiver sido 
danificado ou vendido como não certificado pela UTZ. Após o volume ter sido removido, ele não poderá mais 
ser declarado como certificado pela UTZ. 
 
Caso você seja o último agente na cadeia de abastecimento, dependerádas regras de seu programa se você 
poderá remover o volume ou se, ao invés disso, precisará rastreá-lo. Consulte a Cadeia de custódia para obter 
mais informações sobre quando usar cada funcionalidade. 
 
Caso você seja um agente da cadeia de custódia no programa de cacau e você esteja licenciado para o nível do 
programa Balanço de massa, pode ser aconselhável rebaixar seu cacau, ao invés de removê-lo. Entre em 
contato com nossa Equipe de assistência ao membro pelo e-mail membersupport@utz.org caso você 
necessite de mais informações. 
 
O link remover poderáser encontrado na guia Negociação e estoque. 

 
 
  

mailto:membersupport@utz.org
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Ao clicar nesse link, será aberto o formulário remover estoque. Indique o volume que você deseja remover e 
indique o motivo da remoção. 

 
 
Seu estoque será devidamente atualizado.  
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Rastrear 
Com a função Rastrear, você pode remover um volume do sistema de rastreabilidade e gerar um número de 
rastreabilidade exclusivo. O rastreamento reflete o final da cadeia de abastecimento de um produto 
certificado, seja porque o produto certificadofoi embalado ou porque ele está misturado com outros 
ingredientes. 
 
O link rastrearpode ser encontrado na guia Negociação e estoque. 
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Ao clicar nesse link, será aberto o formulário rastrear. Indique o volume que você deseja rastrear e digite seu 
próprio número de referência interno. 

 
 
Um documento de rastreamento será gerado e o volume não estará mais disponível em seu estoque. Você 
pode encontrar a transação Rastrear em suas Transações finalizadas, na guia Transações, assim como em 
parâmetros em banco de registro de gestão.  
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Anunciar no mercado 
O Mercado é uma área no sistema de rastreabilidade na qual você pode encontrar produtos certificados 
anunciados por outros membros. Todos os membros têm permissão para anunciar produtos no Mercado. Para 
anunciar um produto, preencha o formulário Anunciar no mercado.  
 

 
 
Você pode encontrar a função Anunciar no mercado na guia Negociação e estoque. 

 
 
  

É bom saber 
Cada produto colocado no Mercado possui seu próprio "código de aperto de mão". Esse código é gerado 
quando o vendedor anuncia o produto no Mercado e precisa ser preenchido pelo comprador ao finalizar a 
transação no sistema. Portanto, compartilhe o código de aperto de mão com seu comprador após a 
venda ter sido finalizada. 
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Ao clicar no link, será aberto o formulário Anunciar no mercado e o código de aperto de mão será gerado. 
Digite os detalhes da venda e clique em OK. 

 
 
Após preencher o formulário, seu estoque será devidamente atualizado. Agora o produto anunciado estará 
visível para os outros membros. Você pode ver o produto colocado no Mercado em seu bloco Mercado, na guia 
Negociação e estoque.  
O anúncio colocado no Mercado ficará disponível por um período de tempo limitado. Esse período de tempo é 
mostrado ao lado de seu anúncio no Mercado, na guia Negociação e estoque ("Data de expiração"). 
 

  

É bom saber 
O fluxo da funcionalidade no apêndice explica todos os detalhes de Como anunciar no mercado. 
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Remover do mercado 
Caso não queira mais anunciar seu produto no Mercado, você pode usar o link Remover do mercado em seu 
bloco Mercado, na guia Negociação e estoque. 

 
 

Ao clicar nesse link, será aberto o formulário remover do mercado. Indique o volume que você deseja remover 
e indique o motivo da remoção. É possível remover apenas uma parte do volume colocado no Mercado. O 
código de aperto de mão para o volume restante continuará o mesmo. 

 

Após removido, o bloco Mercado e seu estoque serão devidamente atualizados.  
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Comprar do mercado 
Os membros interessados em um produto anunciado no Mercado podem entrar em contato com o vendedor 
fora do sistema de rastreabilidade para acertar os detalhes da venda. Após a venda e o envio físico terem 
ocorrido, o comprador precisa completar a transação usando a função Comprar do mercado.  
 

 

 

O link comprar no mercado pode ser encontrado na guia Negociação e estoque. 

 

Ao clicar nesse link, será aberto o formulário comprar do mercado. 

 
 
Após digitar o código de aperto de mão correto, você será direcionado para o formulário Comprar do 
mercado. 

 
 
Seu estoque será devidamente atualizado. 
 

  

É bom saber 
Cada produto colocado no Mercado possui seu próprio "código de aperto de mão". Esse código é gerado 
quando o vendedor anuncia o produto no Mercado e precisa ser preenchido pelo comprador ao finalizar a 
transação no sistema. Portanto, compartilhe o código de aperto de mão com seu comprador após a 
venda ter sido finalizada. 
 

É bom saber 
O fluxo da funcionalidade no apêndice explica todos os detalhes da realização de Comprar do mercado. 
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Vender em leilão 
A função Vender em leilão reflete a venda de um produto certificado pela UTZ a outro membro durante um 
leilão físico. A negociação dos detalhes da venda ocorre durante esse leilão e não é afetada pela UTZ. Apenas 
posteriormente a venda é refletida no sistema de rastreabilidade. Observe que a função Vender em leilão só 
deve ser usada quando o produto é vendido em um leilão. Se o produto for vendido a um comprador de outra 
forma (por exemplo, contratos de venda), deve ser realizado uma Declaração de venda. 
 
Membros que queiram vender um produto certificado durante um leilão precisam preencher previamente o 
formulário Vender em leilão e anexar uma impressão do formulário ao produto no leilão. Após a venda física 
ter sido acertada, o comprador precisa completar a transação no sistema de rastreabilidade usando a função 
Comprar em leilão. 
 

 
 
O link vender em leilão pode ser encontrado na guia Negociação e estoque. 

 
 
 
  

É bom saber 
Cada produto colocado no leilão possui seu próprio "código de aperto de mão". Esse código é gerado 
quando o vendedor anuncia o produto no leilão e precisa ser preenchido pelo comprador ao finalizar a 
transação no sistema. O código de aperto de mão pode ser encontrado no formulário anexado ao 
produto ou você pode pedi-lo diretamente ao vendedor. 
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Ao clicar no link, será aberto o formulário Anunciar no leilão e o código de aperto de mão será gerado. Indique 
os detalhes do produto e clique em OK. 

 

 

Após preencher o formulário, seu estoque será devidamente atualizado. Agora o produto pode ser vendido 
durante um leilão para outro membro. Você pode ver o produto colocado no leilão em seu bloco leilão, na guia 
Negociação e estoque. 

O anúncio colocado no leilão ficará disponível por um período de tempo limitado. Esse período de tempo é 
mostrado ao lado de seu anúncio no leilão, na guia Negociação e estoque ("Data de expiração"). 
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Remover do leilão 
Caso não queira mais vender seu produto por leilão, você pode removê-lo usando o link Remover do leilão. 

 
 
Ao clicar nesse link, será aberto o formulário remover do leilão. Indique o volume que você deseja remover e 
indique o motivo da remoção. É possível remover apenas uma parte do volume colocado no leilão. O código 
de aperto de mão para o volume restante continuará o mesmo. 

 
 
Após removido, o bloco leilão e seu estoque serão devidamente atualizados.  
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Remover do leilão 
Membros que compraram um produto certificado durante um leilão precisam completar a transação usando a 
função Comprar em leilão.  
 

 
 
Você pode ver o produto colocado no leilão em seu bloco leilão, na guia Negociação e estoque. 

 
 
Ao clicar nesse link, será aberto o formulário Comprar do leilão. 

 
 
Após digitar o código de aperto de mão correto, você será direcionado para o formulário Comprar Leilão: 

 
 
Seu estoque será devidamente atualizado.  

É bom saber 
Cada produto colocado no leilão possui seu próprio "código de aperto de mão". Esse código é gerado 
quando o vendedor anuncia o produto no leilão e precisa ser preenchido pelo comprador ao finalizar a 
transação no sistema. O código de aperto de mão pode ser encontrado no formulário anexado ao 
produto ou você pode pedi-lo diretamente ao vendedor. 
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Gerenciar seu armazém 
Caso um produtor armazene seus produtos em um armazém, isso pode ser refletido fazendo-se uma 
Declaração de entrega no sistema de rastreabilidade para o(s) volume(s) correspondente(s). Todos os volumes 
colocados em um armazém podem ser vendidos como certificados, mesmo após a licença do produtor ter 
expirada. O único requisito é o de que o volume tenha sido colocado no armazém antes da expiração da 
licença do produtor e que a licença do armazém esteja ativa no momento da venda. 
É possível tanto para produtores quanto para agentes da cadeia de custódia receber uma licença de armazém, 
mas o armazém também pode ser um membro independente. 
 
Caso tenha uma licença de armazém, você pode encontrar o bloco Armazém na guia Negociação e estoque. 

  

Vender 
Para vender os produtos colocados do armazém para a frente, você pode usar a função Converter para venda. 
A função Converter para venda segue o mesmo procedimento de realizar uma Declaração de venda. 

 
 
Remover 
Se um volume for trazido de volta do armazém para o produtor, isso será refletido na função Remover. Ao 
usar o link Remover, o volume que você indicar será movido de volta para o bloco Volume certificado do 
produtor. Caso o produto não esteja mais disponível como certificado pela UTZ porque, por exemplo, foi 
vendido com não certificado ou sob outro esquema de certificação, a função Remover precisará ser usada 
novamente no bloco Volume certificado do produtor. 
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Seção 3 – Gerenciamento de transações 
Confirmar uma transação 
Quanto outro membro vende a você um produto certificado e anuncia uma venda para você no sistema de 
rastreabilidade, você receberá uma notificação em sua Caixa de entrada. Para finalizar essa venda e receber o 
volume em seu estoque negociável, você precisará confirmar a transação. 
 
Você pode encontrar o link Confirmar em sua Caixa de entrada na guia Transações. 

 
 
Sempre verifique primeiramente se todos os detalhes da venda digitados pelo vendedor estão corretos. Caso 
todos os detalhes estejam corretos, confirme a transação clicando no link Confirmar (ou então, pode rejeitar a 
transação). Será aberta uma nova janela. Aqui você pode adicionar seu próprio número de referência e anexar 
um documento. 

 
Após a transação ter sido confirmada, ela será movida para suas Transações finalizadas. O volume confirmado 
estará disponível em seu estoque negociável, na guia Negociação e estoque. 
 

 

É bom saber 
O Número de referência do comprador é seu número de referência pessoal, de acordo com sua própria 
administração. O Número de referência do vendedor é o número administrativo do próprio vendedor e 
não pode ser alterado pelo comprador. 
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Rejeitar uma transação 
Quanto outro membro vende a você um produto certificado e anuncia uma venda para você no sistema de 
rastreabilidade, você receberá uma notificação em sua Caixa de entrada. Caso os detalhes da venda indicados 
pelo vendedor não estejam corretos, você precisa rejeitar a transação. 
 
Você pode encontrar o link rejeitar em sua Caixa de entrada na guia Transações. 

 

Ao clicar nesse link(rejeitar), será aberto o formulário Declaração de venda/Vender. Indique o motivo da 
rejeição e confirme a rejeição assinalando a caixa de confirmação. 

 

Após a transação ter sido confirmada, ela será movida para suas Transações finalizadas. O vendedor receberá 
uma notificação em sua Caixa de entrada, onde poderá modificar e ressubmeter a transação. 
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Modificar uma transação 
Quando você anuncia uma venda no sistema de rastreabilidade, a transação é movida para sua Caixa de saída. 
Antes que o comprador confirme ou rejeite essa transação pendente, você ainda tem a possibilidade de 
modificar a transação. 

 
 
Ao clicar nesse link, será aberto o formulário Declaração de venda/Vender. Aqui você pode modificar os 
detalhes da venda. 

 
 
A transação será atualizada com as alterações tanto em sua Caixa de saída quanto na Caixa de entrada do 
comprador.  
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Retirar uma transação 
Quando você anuncia uma venda no sistema de rastreabilidade, a transação é movida para sua Caixa de saída. 
Antes que o comprador confirme ou rejeite essa transação pendente, você ainda tem a possibilidade de retirar 
a transação. 

 
 
Ao clicar nesse link, será aberto o formulário Declaração de venda/Vender. Indique o motivo da retirada e 
confirme a retirada assinalando a caixa de confirmação. 

 
 
A transação será movida para suas Transações finalizadas com o status "Retirada". A transação na Caixa de 
entrada do comprador também receberá o status "Retirada". O comprador só pode reconhecer a retirada, mas 
não pode mais confirmar ou rejeitar a transação. O volume permanecerá em sua Negociação e estoque.  
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Modificar e ressubmeter uma transação 
Quando você anuncia uma venda no sistema de rastreabilidade, é possível que seu comprador rejeite a 
transação. Você receberá uma notificação em sua Caixa de entrada, com a possibilidade de modificar a 
transação e ressubmetê-la. 

 
 
Ao clicar nesse link, será aberto o formulário Declaração de venda/Vender. Aqui você vê o motivo da rejeição, 
digitado pelo comprador. Você pode ajustar os detalhes da venda, como, por exemplo, o volume. 

 
 
Após clicar em OK, a transação será ressubmetida e o comprador receberá uma notificação na Caixa de 
entrada.  
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Transação cancelada pelo sistema 
Todas as transações precisam ser confirmadas dentro do período de validade das licenças de ambos os 
membros envolvidos na transação. Caso uma transação não seja confirmada e o período da licença de um dos 
membros termine, a transação será automaticamente cancelada e receberá o status "Cancelada pelo sistema 
– Ressubmissão pendente". Tanto o vendedor quanto o comprador receberão uma notificação em suas Caixas 
de entrada. Ao ser reconhecida, a transação será movida para Transações finalizadas. 

Entretanto, após a nova licença estar ativa novamente, será gerada automaticamente uma nova transação 
com os mesmos detalhes. Ela é uma cópia da transação anterior e pode ser encontrada na Caixa de saída do 
vendedor e na Caixa de entrada do comprador. O restante do procedimento é o habitual. 

 

A transação com o status "Cancelada pelo sistema – Ressubmissão pendente" receberá, então, o novo status 
"Cancelada pelo sistema – Ressubmetida", de forma que você verá imediatamente que foi gerada uma cópia. 

 

  

É bom saber 
Uma cópia da transação cancelada só pode ser gerada se a nova licença ainda cumprir os requisitos para a 
transação. 
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Seção 4 – Gerenciamento de transações 
 

 

Gestão de usuários 
Na Gestão de usuários, você pode adicionar outros usuários, dar a eles acesso a certas partes do sistema de 
rastreabilidade e monitorar suas atividades. 

Adicionar usuários  
Na seção Gestão de usuários, você pode adicionar usuários (por exemplo, colegas) à sua conta e definir que 
partes do sistema de rastreabilidade eles podem ver e se podem ou não realizar transações. O link Adicionar 
usuário pode ser encontrado na parte inferior do bloco Gestão de usuários. 

 

  

É bom saber 
 A Seção Parâmetros só está acessível para usuários primários de sua conta. Os usuários normais não 
veem o link para as Configurações. 
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Ao clicar nesse link, será aberto o formulário adicionar usuário. Digite os detalhes de contato do usuário e 
selecione o tipo de contato. 

 

Após ter sido preenchido, clique em OK. O usuário recém-criado aparecerá na visão geral da Gestão de 
usuários e o usuário receberá um e-mail com credenciais para login no Good Inside Portal. 

Usuários principais e normais 
Um usuário no Good Inside Portal pode ser principal ou normal. A diferença é que um usuário principal tem 
acesso total a todas as partes do sistema de rastreabilidade, incluindo as Configurações. Os usuários principais 
podem realizar todas as transações.  
Os usuários normais não têm acesso às Configurações. Além disso, um usuário normal só pode ver as partes 
do sistema de rastreabilidade cujo acesso foi concedido por um usuário primário. O usuário principal pode 
alterar as configurações de qualquer usuário normal por meio da funcionalidade Modificar. 
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Modificar usuários 
Após um novo usuário ter sido criado na Gestão de usuários, o usuário principal poderá modificar as partes do 
sistema de rastreabilidade às quais o novo usuário tem acesso, adaptar o endereço de e-mail e redefinir a 
senha, se necessário. O link Modificar pode ser encontrado ao lado do nome de um usuário. 

 

Ao clicar nesse link, será aberto o formulário abaixo. Na guia Designar função, você pode indicar as partes do 
sistema de rastreabilidade que o usuário tem permissão para acessar.  

 
 

 
 

É bom saber 
A função Somente leitura permite que um usuário veja informações em uma certa guia, mas não realizar 
qualquer transação. 
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O Cadastro de atividades dos usuários proporciona a você uma visão geral das transações que o usuário 
realizou no sistema de rastreabilidade. 

 

Adicionar usuários convidados 
O usuário principal da conta tanto de um produtor quanto de um agente da cadeia de custódia pode adicionar 
outros membros como usuários convidados. Os usuários convidados podem receber direitos de realizar 
atividades básicas de negociação para sua conta. O link Adicionar usuário convidado pode ser encontrado na 
seção Gestão de usuários. 
 

 
 
Ao clicar nesse link, será aberto o formulário acrescentar usuário convidado. Primeiramente, você precisa 
digitar a Identidade do usuário que você deseja adicionar.  
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Após preencher a Identidade do usuário, você pode definir as partes do sistema de rastreabilidade às quais o 
usuário convidado deve ter acesso. 

 

Após ter sido preenchido, clique em OK. O usuário convidado recém-criado aparecerá na visão geral de sua 
Gestão de usuários. Agora o usuário convidado pode acessar as partes de sua conta às quais você deu acesso a 
ele. Isso é feito por ele em sua própria conta no sistema de rastreabilidade, passando para a conta do usuário 
convidado, no canto superior direito. Observe que também existe a possibilidade de conceder a usuários 
(usuários convidados, usuários normais e usuários principais) direitos de somente leitura para certas guias. Isso 
significa que o usuário não pode fazer quaisquer alterações no sistema nessa guia, mas pode visualizar todas 
as alterações feitas.  

 

 
 
 
 

É bom saber  
A Identidade do usuário é um número exclusivo de um usuário específico no sistema de rastreabilidade, 
diferente da Identificação do membro, e pode ser fornecida pelo usuário principal da conta do usuário 
convidado. Na Gestão de usuários, o usuário principal pode ver a Identidade do usuário clicando no link 
Modificar ao lado do nome do usuário. 
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Adicionar usuários em nome 
O usuário principal da conta de um produtor pode dar a seu primeiro comprador o usuário em nome. Isso 
permite que o primeiro comprador realize uma Declaração de compra em nome do produtor, caso o produtor 
não tenha acesso regular à Internet. O link Adicionar usuário convidado pode ser encontrado na seção Gestão 
de usuários. 
 

 
 
Ao clicar nesse link, será aberto o formulário acrescentar usuário em nome. Primeiramente, você precisa 
digitar a Identidade do usuário que você deseja adicionar.  
 

 
 
  

É bom saber  
A Identidade do usuário é um número exclusivo de um usuário específico no sistema de rastreabilidade, 
diferente da Identificação do membro, e pode ser fornecida pelo usuário principal da conta do usuário em 
nome. Na Gestão de usuários, o usuário principal pode ver a Identidade do usuário clicando no link 
Modificar ao lado do nome do usuário. 
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Após a Identidade do usuário ter sido preenchida, você pode confirmar se o usuário poderá realizar compras 
em seu nome assinalando a caixa. 

 

Após ter sido preenchido, clique em OK. O usuário convidado recém-criado aparecerá na visão geral de sua 
Gestão de usuários. Agora o usuário em nome pode realizar uma Declaração de compra de seu volume 
certificado. 

 

 

 

  

É bom saber  
Recomendamos veementemente que você solicite regularmente um relatório das transações feitas em 
seu nome. Mesmo que você dê direitos de usuário em nome a outra pessoa para gerenciar sua conta, 
você ainda será responsável pela correta administração de (os volumes em) sua conta. Você pode revogar 
os direitos de usuário em nome a qualquer momento. 
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Endereço da empresa 
A seção Endereço da empresa contém informações da conta, como sua Identificação do membro, detalhes de 
contato e endereço para correspondência e faturamento. Você pode escolher se sua empresa deve ser 
mostrada no Diretório de membros do Good Inside Portal. O Diretório de membros é uma visão geral de todos 
os membros registrados, onde você pode procurar potenciais fornecedores ou clientes e suas informações de 
contato. Você também pode escolher se deseja ser mostrado no mapa interativo do site da UTZ. Isso só se 
aplica a produtores. 

 
 

   

É bom saber 
Você pode indicar um endereço alternativo para faturamento. Pode ser outro membro ou um 
participante externo. Caso você queira adicionar um participante alternativo para faturamento, entre em 
contato com a UTZ. 

https://www.utzcertified.org/products


 

www.utz.org 46 

Cadastro de gestão de usuários 
Na seção Cadastro de gestão de usuários, você pode monitorar todas as atividades realizadas nas 
Configurações, como adicionar usuários ou modificar regras de usuários. Você também pode ver que usuário 
realizou essas ações. 

 

Banco de registro de gestão 
A seção banco de registro de gestão proporciona uma visão geral de todas as atividades de estoque realizadas 
com sua conta, como conversão ou rebaixamento. Você também pode ver que usuário realizou essas ações. 

Desfazer atividades de estoque 
Aqui você também pode desfazer atividades de estoque. Entretanto, para desfazer atividades de estoque, há 
restrições definidas nas regras de seu programa. Para obter mais informações sobre essas regras, entre em 
contato com a UTZ. 
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Apêndice 
 

Declaração de venda/Vender 

 
Caso o produtor não tenha acesso regular à Internet, ele pode dar direitos de usuário em nome ao primeiro 
comprador. Então, o primeiro comprador pode realizar uma Declaração de compra em nome do produtor. 
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Declaração de entrega 
 

 
Caso o produtor não tenha acesso regular à Internet, ele pode dar direitos de usuário em nome ao primeiro 
comprador. Então, o primeiro comprador pode realizar uma Declaração de entrega em nome do produtor. 
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Mercado 
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Níveis do programa 
Um nível do programa descreve o nível de rastreabilidade do produto. A UTZ oferece os seguintes níveis do 
programa: 

Identidade preservada (IP): A origem de um produto é conhecida por toda a cadeia de abastecimento. Os 
produtos certificados pela UTZ no nível do programa IP não são misturados com outros produtos, certificados 
ou não. O IP é o nível mais alto do programa.  

Caso diferentes produtos no nível do programa IP estiverem misturados, o nível do programa será mostrado 
como IP misturado. No IP misturado, as origens dos produtos na mistura são conhecidas por toda a cadeia de 
abastecimento. 

Segregado (SG): A mistura de vários produtos certificados pela UTZ de diferentes origens. A diferença entre o 
SG e o IP misturado é que no nível do programa SG as origens exatas dos diferentes produtos certificados não 
são conhecidas. Tudo o que se sabe é que todos os produtos na mistura têm origens certificadas pela UTZ. 

Balanço de massa (MB): O Balanço de massa não é um nível de rastreabilidade física, mas sim administrativa. 
Isso significa que produtos certificados pela UTZ podem ser misturados com produtos não certificados em 
algum ponto ao longo da cadeia de abastecimento. Para o MB, as regras de gestão administrativas de estoque 
(não vender mais como UTZ do que o que foi comprado) são definidas na Cadeia de custódia. O IP é o nível 
mais alto do programa. 

Observe que apenas níveis do programa para os quais você esteja certificado/licenciado estarão disponíveis 
em sua conta no sistema de rastreabilidade.  
 
Além disso, nem todo nível do programa está disponível para todo produto. Entre em contato com a UTZ 
pelos e-mails membersupport@utz.org caso você queira saber mais sobre as regras do programa. 
 
 

mailto:membersupport@utz.org

