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Calendário de Webinars – link agenda geral

Assunto Data Link 

inscrição

Lançamento 21/05,

quinta, 11h

-

Mudanças na estrutura do Padrão de Produção 

Bonsucro

28/05, 

quinta, 11h
-

Direitos humanos e trabalhistas no Padrão de Produção 

Bonsucro

15/06, 

segunda, 11h
-

Saúde e segurança no Padrão de Produção Bonsucro 25/06, 

quinta, 11h
inscreva-

se aqui

Indicadores agro-ambientais no Padrão de Produção 

Bonsucro

16/07, 

quinta, 11h
inscreva-

se aqui

A consulta termina em 31 de julho.

http://www.bonsucro.com/production-standard-revision-public-consultation/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mx0rP0LiSYiguA6cE9VLfQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ioAhlAluQHKgmtPPrqI8Pg


Panorama do tema direitos humanos e trabalhistas

PRINCÍPIO 2 - NOVA VERSÃO

RESPEITAR DIREITOS TRABALHISTAS E PADRÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA 

OCUPACIONAIS 

3 CRITÉRIOS E 14 INDICADORES - NOVA VERSÃO

• 2.2 - Respeitar o direito dos trabalhadores a condições de trabalho favoráveis 

[7 indicadores]

• 2.3 - Fornecer aos empregados (inclusive mão-de-obra migratória, sazonal e outras formas de 

mão-de-obra contratada) com benefícios e salário suficientes para obter um padrão de vida 

adequado 

[5 indicadores]

• 2.4 - Denúncias de Trabalhadores, Diálogo e Acesso a Tutela 

[2 indicadores]



Indicadores de direitos humanos e trabalhistas

[Versão 4]

*Indicador 2.1.1 Idade mínima dos trabalhadores

[Versão 5 - consulta]

*Indicador 2.2.1 Idade mínima de trabalhadores 

Pontos-chave:

- Numeração

- Trabalho leve em família removido

- Restrições aos jovens trabalhadores em idade legal para trabalhar, mas com menos de 18 

anos 

Critério 2.2 - Respeitar o direito dos trabalhadores a condições de trabalho favoráveis 

[Indicador 1/7]

* Indicador crítico



Indicadores de direitos humanos e trabalhistas

[Versão 4]

*Indicador 2.1.2 Ausência de trabalho forçado ou obrigatório

[Versão 5 - consulta]

*Indicador 2.2.2 Ausência de servidão por dívidas, tráfico e trabalho 

forçado/compulsório

Pontos-chave:

- Numeração e nome

- Nenhuma alteração em conceito

- Guia será aprimorado

Critério 2.2 - Respeitar o direito dos trabalhadores a condições de trabalho favoráveis 

[Indicador 2/7]

* Indicador crítico



Indicadores de direitos humanos e trabalhistas

[Versão 4]

*Indicador 2.1.3 Ausência de discriminação

[Versão 5 - consulta]

*Indicador 2.2.3 Ausência de discriminação

Pontos-chave:

- Numeração 

- Alteração na definição de discriminação 

Critério 2.2 - Respeitar o direito dos trabalhadores a condições de trabalho favoráveis 

[Indicador 3/7]

* Indicador crítico



Indicadores de direitos humanos e trabalhistas

[Versão 4]

-

[Versão 5 - consulta]

*Indicador 2.2.4 – Ausência de abuso/assédio [NOVO]

Pontos-chave:

- Política publicamente disponível e comunicada

- Sistema vigente para impedir práticas abusivas

Critério 2.2 - Respeitar o direito dos trabalhadores a condições de trabalho favoráveis 

[Indicador 4/7]

* Indicador crítico



Indicadores de direitos humanos e trabalhistas

[Versão 4]

*Indicador 2.1.4 Respeitar o direito de todos os trabalhadores de criar e se associar a 

sindicatos e/ou negociar coletivamente 

[Versão 5 - consulta]

*Indicador 2.2.5 Respeito ao direito de todos os trabalhadores de formar e aderir a 

sindicatos e/ou negociação coletiva livre de interferência do operador 

Pontos-chave:

- Numeração 

- Inclusão da promoção do diálogo social 

Critério 2.2 - Respeitar o direito dos trabalhadores a condições de trabalho favoráveis 

[Indicador 5/7]

* Indicador crítico



Indicadores de direitos humanos e trabalhistas

[Versão 4]

Indicador 2.2.7 Horas de trabalho perdidas como porcentagem de horas totais trabalhadas. 

[Versão 5 - consulta]

Indicador 2.2.6 Horas de trabalho perdidas como porcentagem de horas trabalhadas 

totais 

Pontos-chave:

- Sem alterações

Critério 2.2 - Respeitar o direito dos trabalhadores a condições de trabalho favoráveis 

[Indicador 6/7]

* Indicador crítico



Indicadores de direitos humanos e trabalhistas

[Versão 4]

*Indicador 2.4.1 Existência de um contrato ou documento equivalente. 

[Versão 5 - consulta]

*Indicador 2.2.7 Existência de um contrato ou documento equivalente.  

Pontos-chave:

- Sem alterações

Critério 2.2 - Respeitar o direito dos trabalhadores a condições de trabalho favoráveis 

[Indicador 7/7]

* Indicador crítico



Indicadores de direitos humanos e trabalhistas

[Versão 4]

*Indicador 2.3.1 Razão entre o menor salário inicial, incluindo benefícios, e o salário mínimo e 

benefícios exigidos por lei. 

[Versão 5 - consulta]

*Indicador 2.3.1 Proporção do menor salário de nível de entrada, incluindo benefícios em 

relação ao salário mínimo e benefícios requeridos por lei 

Pontos-chave:

- Sem alterações

Critério 2.3 - Fornecer aos empregados (inclusive mão-de-obra migratória, sazonal e outras 

formas de mão-de-obra contratada) com benefícios e salário suficientes para obter um 

padrão de vida adequado 

[Indicador 1/5]

* Indicador crítico



Indicadores de direitos humanos e trabalhistas

[Versão 4]

*Indicador 2.3.1 Razão entre o menor salário inicial, incluindo benefícios, e o salário mínimo e 

benefícios exigidos por lei. 

[Versão 5 - consulta]

*Indicador 2.3.2 O salário mínimo é garantido a trabalhadores pagos por produção

Pontos-chave:

- Requisitos separados para trabalhadores com recebimento por produção

Critério 2.3 - Fornecer aos empregados (inclusive mão-de-obra migratória, sazonal e outras 

formas de mão-de-obra contratada) com benefícios e salário suficientes para obter um 

padrão de vida adequado 

[Indicador 2/5]

* Indicador crítico



Indicadores de direitos humanos e trabalhistas

[Versão 4]

Indicador 2.3.2 Máximo de horas trabalhadas (normal e horas extras) 

[Versão 5 - consulta]

*Indicador 2.3.3 Número máximo de horas trabalhadas 

Pontos-chave:

- Alterações feitas no máximo de horas – 60h

- Caso a legislação local permita mais horas trabalhadas, há implantação de 2 anos para 

esse indicador a partir da certificação inicial

Critério 2.3 - Fornecer aos empregados (inclusive mão-de-obra migratória, sazonal e outras 

formas de mão-de-obra contratada) com benefícios e salário suficientes para obter um 

padrão de vida adequado 

[Indicador 3/5]

* Indicador crítico



Indicadores de direitos humanos e trabalhistas

[Versão 4]

Indicador 2.3.3 Hora extra é paga a uma taxa premium ou compensada da mesma forma 

[Versão 5 - consulta]

*Indicador 2.3.4 As horas extras são pagas em um valor maior ou igualmente 

compensadas 

Pontos-chave:

- Alteração do limite métrico de 25% para 50% (OIT) 

Critério 2.3 - Fornecer aos empregados (inclusive mão-de-obra migratória, sazonal e outras 

formas de mão-de-obra contratada) com benefícios e salário suficientes para obter um 

padrão de vida adequado 

[Indicador 4/5]

* Indicador crítico



Indicadores de direitos humanos e trabalhistas

[Versão 4]

-

[Versão 5 - consulta]

Indicador 2.3.5 Movimento para fechar a lacuna do salário mínimo para o sustento [NOVO]

Pontos-chave:

- Indicador não crítico

- Metodologia para cálculo do salário DIGNO/JUSTO será definida com base em parâmetros de 

referência

- Métrica 10%: plano de ação para fechar a lacuna em 10% a cada auditoria de recertificação

Critério 2.3 - Fornecer aos empregados (inclusive mão-de-obra migratória, sazonal e outras 

formas de mão-de-obra contratada) com benefícios e salário suficientes para obter um 

padrão de vida adequado 

[Indicador 5/5]

* Indicador crítico



Indicadores de direitos humanos e trabalhistas

[Versão 4]

Indicador 5.8.1 Existência de um mecanismo reconhecido para resolução de reclamações e 

disputas, para todas as partes interessadas. 

[Versão 5 - consulta]

*Indicador 2.4.1 O mecanismo de denúncia para trabalhadores está em vigor 

Pontos-chave:

- Abrangerá cadeia de suprimento inteira

- Resumo de denúncias publicado anualmente (anonimizado)

- Plano de ação para endereçar principais causas 

Critério 2.4 - Denúncias de Trabalhadores, Diálogo e Acesso a Tutela 

[Indicador 1/2]

* Indicador crítico



Indicadores de direitos humanos e trabalhistas

[Versão 4]

-

[Versão 5 - consulta]

Indicador 2.4.2 O diálogo social demonstra a abordagem colaborativa para lidar com 

trabalhadores/melhoramento das condições de trabalho [NOVO]

Pontos-chave:

- Indicador não crítico

- Conduzir diálogos com trabalhadores diretos e indiretos visando melhorias

- Participação dos trabalhadores em grupos/comitês/etc

Critério 2.4 - Denúncias de Trabalhadores, Diálogo e Acesso a Tutela 

[Indicador 2/2]

* Indicador crítico



• Qual contexto o Grupo de Trabalho teve para modificar os 

indicadores de direitos humanos e trabalhistas no Padrão de 

Produção Bonsucro?

• É possível ressaltar os principais problemas e tendências em direitos 

humanos que vem ganhando importância nos últimos anos e que 

não estão abordados adequadamente no Padrão Bonsucro vigente?

• Quais são os principais riscos em se ignorar os direitos humanos na 

cadeia de suprimentos?

• Quais são as principais expectativas sobre o tema para o novo 

Padrão?

Entrevista com Kendyl Salcito (membro do Grupo de Trabalho)



SALÁRIO DIGNO



• A remuneração recebida por um 

trabalhador em um local específico 

por uma semana de trabalho, 

suficiente para permitir um padrão 

de vida decente para o trabalhador 

e sua família. Os elementos de um 

padrão de vida decente incluem 

comida, água, abrigo, educação, 

assistência médica, transporte, 

roupas e outras necessidades 

essenciais, incluindo provisão para 

eventos inesperados.

O que é um salário digno?



Critérios para salário digno



Referências sobre salário digno
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International recognition 2 3 3 3 1 1 2

Locally adaptable 3 3 3 2 1.5 1 1

Granularity of methodology 3 3 3 1 1.5 1 1.5

Data sources used 3 3 3 0 1.5 1 3

Quality of data source 2 3 3 0 1.5 1 1.5

Adoption of other (standards) 

organizations
2 3 2 2 1 1 2

Feasibility of implementation by 

operators
3 1 2 3 3 3 1

Ease of auditing 2.5 2 2 3 3 3 3

Scalability: data availability 

globally
3 1 2 3 3 3 1

Required frequency of updating 

benchmark
3 2 2 3 3 3 2

Impact on operator’s production 

cost
1 2 n.a. 3 2 3 1

Total Score 27.5 26 25 23 22 21 19
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O relatório destacou algumas 

das metodologias existentes 

usadas para calcular o salário 

digno.

As três principais 

metodologias de referência 

identificados foram a Wage 

Indicator Foundation, a Aker 

Methodology e a SAI 

SA80000.



Referências sobre salário digno
Figura 1: Escala salarial da 

Guatemala em 2020, USD 

por mês - * Indicador de 

salário + Os dados 

nacionais da linha de 

pobreza representam 

pontos de referência do 

salário mínimo urbano e 

rural

Figura 2: Escala 

salarial para o 

Brasil em 2020, 

USD por mês

1. Alta variabilidade entre as 
metodologias utilizadas.

2. Alta variabilidade regional em 
termos de salário e salário 
digno

3. Falta de dados adequados 
para calcular efetivamente o 
salário digno

* Os indicadores de salários incluídos neste 
estudo são provavelmente os mais altos porque 
representam médias nacionais, incluindo áreas 
urbanas e rurais, enquanto outros indicadores 
de salários são calculados regionalmente e são 
aplicáveis a áreas rurais específicas, que tendem 
a ter um custo de vida menor.

Figura 3: Diferença 

relativa dos parâmetros 

de referência do salário 

digno nos países de 

destino em relação ao 

salário mínimo legal [%]



2.3.5 

Movimento 

para fechar a 

lacuna do 

salário mínimo 

para o sustento 

Ind

Agr

10% Aplica-se a todos os trabalhadores nas dependências da usina e às fazendas 

incluídas na unidade de certificação.

A sociedade deve identificar a lacuna entre o Salário Mínimo para o Sustento 

e o salário de seus empregados e tem um plano de ação para fechar a lacuna 

em 10% por cada auditoria de recertificação da Bonsucro. A Bonsucro

fornecerá os dados de parâmetro de salário mínimo para o sustento aplicável

que serão usados para aferir a lacuna do salário mínimo para o sustento. 

Para mais informações, consulte a Orientação. 

Recomendações e perguntas

• O fechamento de 10% da diferença salarial a cada 3 anos é uma meta ambiciosa e realista?

• Quais ações os operadores estão adotando atualmente em relação ao Salário Digno e quais são 
alguns dos desafios que podem ser enfrentados para alcançar esse indicador?

• Existem desafios metodológicos para implementar o salário digno: existe uma maneira 
alternativa para alcançar os objetivos do indicador (que cubra as necessidades básicas e 
alinhado ao futuro)?



Perguntas? 
Use a caixa de perguntas e respostas (Q&A)



• A consulta será realizada de 18 de Maio a 31 de Julho.

• 3 documentos da consulta: Rascunho do Padrão + Sumário de Mudanças + Formulário, 

disponíveis em inglês, espanhol e português (link)

• Comentários devem ser fornecidos por meio do formulário de consulta, que pode ser 

baixado em nosso site (link) e deve ser enviado por e-mail a info@bonsucro.com ou

livia@bonsucro.com ou nahuel@bonsucro.com

• Formulário pode ser preenchido parcialmente ou integralmente, conforme interesse

• Webinars nas próximas semanas para destacar as principais alterações feitas no Padrão 

de Produção Bonsucro.

• Todos os webinars serão gravados e publicados no site da Bonsucro (link) 

Processo de consulta pública

http://www.bonsucro.com/production-standard-revision-public-consultation/
http://www.bonsucro.com/production-standard-revision-public-consultation/
mailto:info@bonsucro.com
mailto:livia@bonsucro.com
mailto:nahuel@bonsucro.com
http://www.bonsucro.com/production-standard-revision-public-consultation/


Calendário de Webinars – link agenda geral

Assunto Data Link 

inscrição

Lançamento 21/05, quinta, 

11h

-

Mudanças na estrutura do Padrão de Produção 

Bonsucro

28/05, quinta, 

11h

-

Direitos humanos e trabalhistas no Padrão de Produção 

Bonsucro

15/06, 

segunda, 11h

-

Saúde e segurança no Padrão de Produção Bonsucro 25/06, 

quinta, 11h
inscreva-

se aqui

Indicadores agro-ambientais no Padrão de Produção 

Bonsucro

16/07, 

quinta, 11h
inscreva-

se aqui

A consulta termina em 31 de julho.

http://www.bonsucro.com/production-standard-revision-public-consultation/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mx0rP0LiSYiguA6cE9VLfQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ioAhlAluQHKgmtPPrqI8Pg

