PADRÃO DE PRODUÇÃO
BONSUCRO
Módulo 2: Princípio 1 - Avaliar e

gerir os riscos ambientais,
sociais e de direitos humanos

Módulos de treinamento
1. Introdução ao Padrão de Produção de Bonsucro
2. Princípio 1
3. Princípio 2: Critérios 2.1 – 2-2
4. Princípio 2: Critérios 2.3 – 2.5
5. Princípio 3
6. Princípio 4: Critérios 4.1 – 4.2
7. Princípio 4: Critérios 4.3 – 4.5 & Princípio 5

#.# Critério

Descrição do
indicador

Usina
Agricultura

PADRÃO

Indicador
Métrico

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

Descrição dos requisitos completos do indicador.

INDICADOR
ESSENCIAL
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INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
#.# INDICADOR
ESCOPO

Escopo definido na Orientação

OBJETIVO

Escopo definido na Orientação
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RESUMO DA DESCRIÇÃO DA
ORIENTAÇÃO
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GUIA DE AUDITORIA

#.# INDICADOR

Descrição da
orientação do
indicador.

INTRODUÇÃO
PRINCÍPIO 1

PRINCÍPIO

PRINCÍPIO 2
PRINCÍPIO 3
PRINCÍPIO 4
PRINCÍPIO 5

Avaliar e gerir os
riscos ambientais,
sociais e de direitos
humanos

PRINCÍPIO1
PRINCÍPIO 1

Avaliar e gerir os riscos ambientais, sociais e de
direitos humanos

CRITÉRIO
•

1.1 Liderança demonstrada pela elaboração e
aplicação de políticas de sustentabilidade

•

1.2 Avaliação sistemática dos riscos e impactos

•

1.3 A implementação do sistema de sustentabilidade é
sistemática e baseada no risco

•

1.4 Sistemas de monitoramento e avaliação (M&E, em
inglês) e reclamações são implementados

1.1 Liderança demonstrada pela elaboração e aplicação de políticas de
sustentabilidade

A operadora
desenvolve e
implementa
políticas de
sustentabilidade

Usina
Agricultura

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

PADRÃO

Sim

De acordo com o escopo de aplicação e o conteúdo do padrão de produção Bonsucro, a
operadora tem as seguintes políticas estabelecidas a serem respeitadas:
•

Direitos humanos alinhados com os princípios orientadores da ONU sobre empresas e

Direitos humanos (UNGP)

INDICADOR
ESSENCIAL

•

Direitos dos povos indígenas, participação da comunidade e direitos sobre a terra

•

Direitos trabalhistas

•

Saúde e segurança no trabalho

•

Proteção ambiental / não conversão de AVC

•

Luta contra a corrupção, o suborno e o branqueamento de capitais

•

Conduta ética

As políticas serão assinadas pela alta administração. O compromisso da operadora é
colocado à disposição do pessoal, fornecedores, clientes e outras partes interessadas, com
um interesse legítimo devidamente demonstrado.
As políticas estabelecem claramente que o respeito por esses valores é um dever ativo que
envolve a devida diligência contínua de impactos reais e potenciais.
Para obter mais informações, consulte o guia.
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1.1.1

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
1.1.1 a operadora desenvolve e implementa políticas de sustentabilidade
ESCOPO
OBJETIVO

este indicador aplica-se à usina e à área agrícola incluídas na unidade de certificação.
este indicador visa garantir que as operadoras definam suas metas, critérios e objetivos de sustentabilidade..

A companhia tem uma política?
A alta administração deve:
• Liderança e comprometimento
• Objetivos
• Escopo

• Envolva-se, promova, comunique e
monitore.

Para incluir e considerar:
• Regulamentos internacionais de direitos
humanos
• Relatório da convenção da OIT (nº 169)

• Responsável,

• Principais convenções da OIT

• Compromissos a
cumprir/regulamentos

• Comprometer-se com a política de
sustentabilidade, papéis organizacionais,
responsabilidades e autoridades

• Política geral de saúde e segurança no
trabalho

• Periodicidade isso será
revisado e atualizado

• Fornecimento de recursos

• Termos e definições

• Garanta processos e proteção contra
represálias quando eles relatarem
problemas.
• Missão, visão e valores

• Convenção da OCDE sobre o combate
ao suborno e convenção das nações
unidas contra a corrupção.

© Bonsucro

Políticas podem delinear:

• Proteção ambiental/legislação ambiental
relevante/princípio 3 e 4
dobonsucropadrão de produção.
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Liderança gerencial

As Políticas

GUIA DE AUDITORIA

1.1.1 a operadora desenvolve e implementa políticas de sustentabilidade

o
o
o
o
o
o

Provas de conhecimento.
Provas documentadas.
Políticas desenvolvidas.
Acesso às políticas.
Demonstre compreensão.
Plano para atualizar as
políticas.

PRINCÍPIO1
PRINCÍPIO 1

Avaliar e gerir os riscos ambientais, sociais e de
direitos humanos

CRITÉRIO
•

1.1 Liderança demonstrada pela elaboração e
aplicação de políticas de sustentabilidade

•

1.2 Avaliação sistemática dos riscos e impactos

•

1.3 A implementação do sistema de sustentabilidade é
sistemática e baseada no risco

•

1.4 Sistemas de monitoramento e avaliação (M&E, em
inglês) e reclamações são implementados

1.2 Avaliação sistemática dos riscos e impactos

A operadora
faz um
mapeamento
de partes
interessadas
internas,
externas e
vulneráveis

Usina
Agricultura
INDICADOR
ESSENCIAL

PADRÃO

sim

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

A operadora tem um plano de identificação, priorização e participação
com as partes interessadas e afetadas. O plano deve incluir ações e
objetivos alcançáveis, atividades de supervisão, responsabilidades
acordadas, prazos e recursos atribuídos. O plano reflete a melhoria
contínua e os princípios de aprendizagem da organização.
O plano é revisado pelo menos a cada 3 anos ou mais cedo de acordo
com os procedimentos da empresa.
Para obter mais informações, consulte o Guia
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1.2.1

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

1.2.1 a operadora faz um mapeamento de partes interessadas internas,
externas e vulneráveis
ESCOPO
OBJETIVO

Este indicador aplica-se à usina e à área agrícola incluídas na unidade de certificação.
A operadora mapeia e compreende as necessidades e expectativas das principais partes interessadas e promove a
confiança entre as partes interessadas.

O que é o plano de engajamento?
• Necessidades e expectativas
dos trabalhadores e outras
partes.

Plano deve incluir:
• Planejamento de escopo, objetivos e
periodicidade das atividades

• Grupos vulneráveis.

• Identificação das partes interessadas
afetadas

• Consulta de consentimento
livre, prévio e informado e
garantia de boa fé

• Análise de interesses e perspectivas
das partes interessadas

• Não se limite às partes
interessadas em geral
• Planos de engajamento
• Grupo diferente de
“trabalhadores”

• Mecanismo participativo: questões e
relacionamentos
• Mecanismo de abordagem das partes
interessadas identificadas.

Priorização e engajamento:
• Priorização de stakeholders, área de
influência (AOI) - unidade de
certificação/mapa mostrando os limites.
• Uocprimeiro, engajando-se
gradualmente com as partes
interessadas em toda a base de
fornecimento.
• Plano de engajamento: mecanismo,
objetivos, resultados, sistema de
documentação, plano de comunicação,
desafios e riscos e melhoria das
relações -> implementação e
documentação.
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Para incluir e considerar:
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GUIA DE AUDITORIA

1.2.1 O operador realiza o mapeamento das partes interessadas internas,
externas e vulneráveis

o Plano para identificar as partes interessadas.
o Listas de partes interessadas internas e externas
identificadas
o Justifica suas conclusões.
o Evidência de implementação e comunicação.
o Determina onde e como participar.
o Conhecimento sobre o plano de engajamento.

1.2 Avaliação sistemática dos riscos e impactos

A operadora
realiza uma
análise de risco
sobre a
conformidade
com o Padrão
de Produção
Bonsucro

Usina
Agricultura
INDICADOR
ESSENCIAL

PADRÃO

sim

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

A operadora realiza uma análise de risco sobre a conformidade com o
Padrão de Produção Bonsucro
A análise será revisada pelo menos a cada 3 anos ou mais
regularmente, dependendo dos processos e atividades da empresa.
Para obter mais informações, consulte o Guia.
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1.2.2

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
1.2.2 A operadora realiza uma análise de risco sobre a conformidade com o
Padrão de Produção Bonsucro
ESCOPO
OBJETIVO

Este indicador aplica-se à usina e à área agrícola incluídas na unidade de certificação.
A operadora gerencia continuamente os riscos de não conformidade com o padrão de produção Bonsucro

Risco e Impacto Avaliação
• Probabilidade e impacto negativo
• Controles eficazes de acordo com a
hierarquia de controles.
• Fontes, situações ou tarefas
• Reorganização ou mudanças nos
processos, conhecimentos e
potenciais situações de emergência.
• Ferramentas e técnicas de
identificação.
• Revisões e análises periódicas
• Consentimento livre, prévio e
informado (CLPI).

O operador deve:
• Determinar contexto, questões
relevantes (internas e externas),
impacto potencial, localização,
cultura organizacional.
• Resultados, monitoramento e
gerenciamento
• Objetivos e ações
mensuráveis para mitigar os
impactos identificados e para
gerenciar ou melhorar os
recursos naturais.

O que fazer:
• implementar controles operacionais
• Revise os controles operacionais
• Avaliar novas mudanças nas
operações
• Controles operacionais
estabelecidos e implementados
• Incluir um mecanismo para identificar
continuamente os impactos

© Bonsucro

Determinar e entender:
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Como realizar uma boa avaliação de risco?

1. Escopo da operação

Como realizar uma boa avaliação de risco?

2. Avaliação de perigos

Como realizar uma boa avaliação de risco?

3. Avaliação de riscos

GUIA DE AUDITORIA

1.2.2 O operador realiza uma análise de risco em conformidade com o
Bonsucro Padrão de Produção

o
o
o
o
o
o
o
o

Análise de risco documentada
Fornecer evidências
Avaliação do indicador
Identifique a conformidade com a norma
Revise a evidência documentada
Identificação e envolvimento de potenciais afetados
Registros
Seja conflito, instabilidade política, lacunas de
infraestrutura, agitação social…

1.2 Avaliação sistemática dos riscos e impactos

1.2.3
A operadora
realiza e
documenta
uma avaliação
de
oportunidade
de melhoria
fora da
unidade de
certificação

ESCOPO

Usina
Agricultura
Área fora da
unidade de
certificação
INDICADOR
ESSENCIAL

PADRÃO

sim

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

A operadora realizará e documentará uma avaliação que identifique
oportunidades para enfrentar as condições sociais e ambientais
adversas, enquadradas nos indicadores
fundamentais do princípio 2, 3, 4 do Padrão de Produção Bonsucro
sobre as operações na área fora da unidade de certificação.
A avaliação será revista pelo menos a cada 3 anos ou mais
regularmente, dependendo dos processos e atividades da empresa.
Para obter mais informações, consulte o Guia.
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INDICADOR

23

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
1.2.3 O operadorconduz e documenta um melhoria oportunidade avaliação fora
a unidade docertificação
ESCOPO
OBJETIVO

Este indicador aplica-se à usina e à área agrícola fora da unidade de certificação.
A operadora identifica continuamente oportunidades para implementar o padrão fora da unidade de certificação

Avaliação de Risco e Impacto
• Probabilidade e impacto negativo
• Controles eficazes de acordo com a
hierarquia de controles.
• Fontes, situações ou tarefas
• Reorganização ou mudanças nos
processos, conhecimentos e
potenciais situações de emergência.
• Ferramentas e técnicas de
identificação.
• Revisões e análises periódicas
• Consentimento livre, prévio e
informado (CLPI).

O operador deve:
• Determinar contexto, questões
relevantes (internas e externas),
impacto potencial, localização,
cultura organizacional.
• Resultados, monitoramento e
gerenciamento
• Objetivos e ações
mensuráveis para mitigar os
impactos identificados e para
gerenciar ou melhorar os
recursos naturais.

O que fazer ao menos:
• Implementar controles operacionais
• Revise os controles operacionais
• Avaliar novas mudanças nas
operações
• Controles operacionais
estabelecidos e implementados
• Incluir um mecanismo para identificar
continuamente os impactos
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Determinar e entender:

Fora da Unidade de certificação?
Fazer

Não fazer

• Caracterizar a base de suprimentos,
tamanho, geolocalização, número de
produtores, etc...

• Esta não é uma auditoria interna da
base de suprimentos

• Identificar potenciais riscos e riscos
do ponto de vista dos indicadores dos
princípios 2 a 4.

• Não se espera que os fornecedores
estejam em pleno cumprimento da
norma.

• Conte com a equipe de assistência
técnica (por exemplo) para realizar
essa avaliação.

• O auditor avaliará sua avaliação de
risco, não o cumprimento de
fornecedores fora da unidade de
certificação.

•

•

GUIA DE AUDITORIA

1.2.3 O operadorconduz e documenta um melhoria oportunidade avaliação fora
a unidade docertificação

o
o
o
o
o
o

Avaliação documentada
Mapa identificando as áreas/lista de atividades
conectadas
Identifica o que poderia facilitar as operações
Análise de linha de base
Lista documentada de oportunidades
Se as comunidades indígenas forem identificadas, o
operador toma cuidado especial para se engajar por
meio de um consentimento livre e prévio.

1.2 Avaliação sistemática dos riscos e impactos

A operadora
desenvolve
e implementa
um plano de
melhoria
contínua para
abordar as
oportunidades
destacadas
identificadas fora
da unidade de
certificação.
.

Usina
Agricultura
Área fora da
unidade de
certificação
INDICADOR
ESSENCIAL

PADRÃO

sim

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

Sobre a avaliação do indicador 1.2.3, a operadora desenvolverá e
documentará um plano de melhoria contínua que defina e priorize as ações
que a operadora deve tomar para reduzir as lacunas ambientais e sociais
entre a área de certificação e a área do fornecedor.
O plano de melhoria contínua será progressivo e apropriado para o
tamanho, setor, contexto operacional, propriedade e estrutura da
operadora com ações e objetivos alcançáveis, responsabilidades
acordadas, prazos e recursos alocados. O plano reflete a melhoria
contínua e os princípios de aprendizagem da organização. O plano será
revisado pelo menos a cada 3 anos ou mais regularmente, dependendo
dos processos e atividades da empresa.
Se tiver determinado que a conversão de ecossistemas naturais
representa um risco para toda a base de oferta (no indicador 1.2.3), deve
ser tratada prioritariamente.
Para obter mais informações, consulte o Guia.
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1.2.4

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
1.2.4 A operadora desenvolve e implementa um plano de melhoria contínua para
abordar as oportunidades destacadas identificadas fora da unidade de certificação.

OBJETIVO

Este indicador se aplica à usina e à área agrícola fora da unidade de certificação. .

Este indicador visa promover a implantação do padrão fora da unidade de certificação.

Para considerar e incluir:
• Riscos ambientais e sociais:
• Mecanismos para medir a
implementação
• Medir regularmente a
implementação
• Registros de implementação
• Objetivos e ações mensuráveis
• Promover o cumprimento dos
principais indicadores da bonsucro
princípio padrão 2 a 4
• Identificar quem, o quê, quando,
como

Considerado fora da
unidade de certificação:
• Plano integrado de pragas e
doenças
• Plano de Manejo de
Agroquímicos
• Planos de Manejo Agronômico

O que fazer ao menos:
• Implemente controles operacionais
• Revisão operacional
• Avalie novas mudanças
• Controles operacionais
estabelecidos e implementados

• Plano de saúde e segurança
• Plano de manejo do HCV
© Bonsucro

ESCOPO
.

• Plano de gerenciamento de
resíduos
• Plano de gerenciamento de
partes interessadas
• Mecanismo de melhoria contínua

28

GUIA DE AUDITORIA

1.2.4 O operador desenvolve e implementa um plano de melhoria contínua para
abordar as principais oportunidades identificadas fora da unidade de certificação.

o Plano documentado atualizado no
máximo 36 meses atrás.
o Avaliação de oportunidades no indicador
1.2.3.
o Definiu uma série de ações
o Ecossistemas naturais => definir ações.
o Priorizadoa oportunidade
o Demonstrar como o plano visa reduzir as
lacunas ambientais e sociais
o Revisões regulares do sistema de
progresso para aprender com a
implementação do plano.

PRINCÍPIO1
PRINCÍPIO 1

Avaliar e gerir os riscos ambientais, sociais e de
direitos humanos

CRITÉRIO
•

1.1 Liderança demonstrada pela elaboração e
aplicação de políticas de sustentabilidade

•

1.2 Avaliação sistemática dos riscos e impactos

•

1.3 A implementação do sistema de
sustentabilidade é sistemática e baseada no risco

•

1.4 Sistemas de monitoramento e avaliação (M&E, em
inglês) e reclamações são implementados

1.3 A implementação do sistema de sustentabilidade é sistemática e
baseada no risco

1.3.1

Usina

A operadora tem
um sistema para
promover o
cumprimento de
todas as leis

Agricultura

e regulamentos
locais, nacionais
e internacionais
ratificadas
aplicáveis.

INDICADOR
ESSENCIAL

PADRÃO

sim

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

A operadora tem um sistema de gestão documentado para identificar,
seguir e promover o cumprimento de todas as leis e regulamentos
locais, nacionais e internacionais ratificadas aplicáveis.
Em caso de conflito entre o Padrão Bonsucro e a legislação nacional,
as operadoras procurarão formas de respeitar os princípios do Padrão
de Produção Bonsucro sempre que possível.
Sempre que o contexto nacional impossibilite o pleno cumprimento
desta responsabilidade, as operadoras respeitarão os princípios do
Padrão de Produção Bonsucro, na medida do possível, em função das
circunstâncias, e demonstrarão os seus esforços a este respeito, sem
infringir a lei, os regula-mentos ou as decisões judiciais.
Para obter mais informações, consulte o Guia.
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ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
1.3.1 A operadora tem um sistema para promover o cumprimento de todas as leis
e regulamentos locais, nacionais e internacionais ratificadas aplicáveis.
Este indicador aplica-se à usina e à área agrícola incluídas na unidade de certificação.

ESCOPO
OBJETIVO

Este indicador destina-se a garantir que as operadoras compreendam que o quadro jurídico em que operam
e agem está em conformidade com a legislação aplicável.

Para compreeder a estrutura
• Implemente políticas de conformidade.
• Eduque os funcionários sobre essas
políticas.
• Identifique problemas.
• Programa de conformidade.
• Triagem e avaliação.
• Comunicação, educação e treinamento
em questões de compliance.
• Sistemas de monitoramento, auditoria e
relatórios internos.
• Processo para realizar investigações e
medidas corretivas.

As leis aplicáveis incluem,
mas não estão limitadas a:
• Resíduos, poluição e proteção
ambiental,
• Conservação da natureza e
ecossistemas naturais,
• Qualidade da água, extração e
descarte,
• Energia e emissão de GEE,
• Trabalho condições,
• Licenças operacionais,
• Benefícios/obrigações sociais
• Direitos humanos / direitos
comunitários tradicionais
• etc.…

Considerações para
analisar:
• A Norma prevalecerá em alguns
casos.
• Princípios do Bonsucro Padrão de
Produção.
• Due diligence periódica para
terceiros contratados
• Mecanismo de melhoria contínua,
• Licenças relevantes que permitam a
captação de águas superficiais ou
subterrâneas.
• Em caso de arrendamento de terras,
assegure a documentação pertinente

© Bonsucro

Operador deve:
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A importância do cumprimento legal

GUIA DE AUDITORIA

1.3.1 O operador possui um sistema para promover a conformidade com todas
as leis e regulamentos locais, nacionais e internacionais ratificados.

O auditor verifica:
o Evidência de um sistema legal
o Programa de conformidade
o Entrevistar alguns funcionários e terceiros externos
o Cópias impressas ou digitais de
o Condições de contratação
o Conhecimento sobre leis, compromissos, direitos
o Demonstração de aquisição legal
o Extração de água => extração permitida.
o Legislação identificada e documentada

1.3 A implementação do sistema de sustentabilidade é sistemática e
baseada no risco
ESCOPO

1.3.2

Usina

A operadora
respeita os
termos do
contrato de
entrega de cana.

Agricultura

PADRÃO

sim

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

O pagamento será feito de acordo com o contrato (incluindo o valor e
o momento do pagamento).
Para obter mais informações, consulte o Guia.
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INDICADOR
ESSENCIAL

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

1.3.2 A operadora respeita os termos do contrato de entrega de cana.
ESCOPO
OBJETIVO

Este indicador aplica-se à usina e à área agrícola incluídas na unidade de certificação.
Este indicador destina-se a garantir que os agricultores recebam o montante adequado para o pagamento da
sua cana e não sofram atrasos de pagamento.

O operador deve:
• Garantir que os agricultores entendam e concordem com os termos de seu contrato
• O contrato deve estar de acordo com a legislação local
• O operador faz o pagamento das entregas de cana no prazo e de acordo com o
contrato acordado
• Fornecer aos agricultores um resumo das entregas e pagamentos efetuados.
© Bonsucro

• Disponibilize a metodologia e o cálculo detalhado aos agricultores, se solicitado.
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GUIA DE AUDITORIA

1.3.2 O operador respeita os termos do contrato de entrega de cana.

o Acordos de contrato, valor e tempo
corretos
o Revise o acordo do contrato.
o Verifique com os fornecedores se os
pagamentos são feitos de acordo com os
acordos contratuais.

PRINCÍPIO1
PRINCÍPIO 1

Avaliar e gerir os riscos ambientais, sociais e de
direitos humanos

CRITÉRIO
•

1.1 Liderança demonstrada pela elaboração e
aplicação de políticas de sustentabilidade

•

1.2 Avaliação sistemática dos riscos e impactos

•

1.3 A implementação do sistema de sustentabilidade é
sistemática e baseada no risco

•

1.4 Sistemas de monitoramento e avaliação (M&E,
em inglês) e reclamações são implementados

1.4 Sistemas de monitoramento e avaliação (M&E, em inglês) e
reclamações são implementados

1.4.1

Usina

A operadora
garante que os
processos de
monitoramento
interno sejam
realizados, que
as ações
corretivas sejam
implementadas e
que a revisão da
administração
seja realizada

Agricultura

INDICADOR
ESSENCIAL

PADRÃO

sim

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

A operadora deve realizar avaliações sobre o cumprimento de seus
planos, objetivos e metas, verificar o cumprimento dos requisitos
legais aplicáveis e outros requisitos para promover a melhoria
contínua. A organização mantém registros e relatórios de
monitoramento interno.
Para obter mais informações, consulte o Guia
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INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
1.4.1 A operadora garante que os processos de monitoramento interno sejam realizados, que
as ações corretivas sejam implementadas e que a revisão da administração seja realizada

OBJETIVO

Este indicador aplica-se à usina e à área agrícola incluídas na unidade de certificação.
Este indicador visa garantir que as operadoras identifiquem continuamente oportunidades de melhoria para os
benefícios de suas operações.

Oportunidades melhoria
O operador deve:

O operador deve planejar:

• Tenha um mecanismo para medir
regularmente a implementação.

• O que, onde e quando deve ser
medido.

• Medição e monitoramento

• Documentar o processo e as ações
anuais de auditoria interna

• Realizar avaliações
• Eficácia dos controles operacionais,
• Desempenho da gestão de
sustentabilidade e outros processos
• Avaliar a necessidade de introduzir
novos controles.

Considerações para auditoria do
operador:
• Auditor terceirizado.
• Provas documentadas.
• Treinar o pessoal da

• Revisão gerencial dos resultados das • Relate os resultados às partes
interessadas relevantes.
auditorias internas e todas as ações
tomadas para corrigir não
• plano de não conformidades com as
conformidades.
principais ações a serem tomadas.
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• Prazo para não conformidades
encerrado.
• Plano de melhoria contínua.
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A Revisão gerencial

GUIA DE AUDITORIA

1.4.1 O operador garante que os processos de monitoramento interno sejam
conduzidos, as ações corretivas implementadas e a revisão da gestão realizada.
.

O auditor deve revisar:
o Mecanismo documentado
o Documentos sobre a auditoria interna
o Plano de melhoria contínua atualizado
o Evidência de conhecimento: pessoa interna
ou um terceiro
o Reuniões de feedback
o Entrevistas
o Requisitos legais e outros requisitos
o Participação do trabalhador nas atividades
de monitoramento
o Ações após comentários
o Sistema de relatórios

1.4 Sistemas de monitoramento e avaliação (M&E, em inglês) e
reclamações são implementados

1.4.2

Usina

A operadora
garante que haja
um mecanismo
para apresentar
reclamações

Agricultura

INDICADOR
ESSENCIAL

PADRÃO

sim

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

A operadora deve estabelecer um mecanismo de reclamação eficaz, acessível a todas as
partes interessadas que possam ser afetadas negativamente pelas suas operações. O
mecanismo
de reclamação deverá ter como objetivo satisfazer os critérios de eficácia dos Princípios
Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos (UNGP): um processo
legítimo, acessível, previsível, equitativo, transparente, compatível com os direitos, uma fonte
de aprendizagem contínua e baseada no compromisso e no diálogo.
A operadora resolve as controvérsias de forma eficaz, oportuna e adequada, garantindo o
anonimato dos denunciantes quando solicitado, sem risco de retaliação ou intimidação.
Existem procedimentos para garantir que as partes interessadas, incluindo as analfabetas,
compreendam o sistema. As operadoras mantêm as partes atualizadas sobre uma reclamação
informada do seu progresso, dentro do prazo acordado, e disponibilizam o resultado e
comunicam no às partes interessadas relevantes.
O mecanismo de resolução de litígios inclui a opção de acesso a aconselhamento jurídico e
técnico independente, a possibilidade de os autores da denúncia escolherem pessoas ou
grupos que os apoiem ou atuem como observadores, bem como a opção de um mediador
externo.
Para obter mais informações, consulte o Guia.
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INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
1.4.2 A operadora garante que haja um mecanismo para apresentar reclamações

OBJETIVO

Este indicador aplica-se à usina e à área agrícola incluídas na unidade de certificação.

Este indicador destina-se a garantir que as partes interessadas se sintam livres de apresentar reclamações
e que a sua queixa seja abordada objetivamente.

Reclamações e Queixas
O operador deve:

O operador deve ter:

Considerações:

• Mecanismo de comunicação e
engajamento

• Possuir mecanismo de reclamação

• Medidas de melhorias contínuas

• Assegurar anonimato

• Responsável pelo mecanismo

• Mapeamento de stakeholders =>
comunicar e engajar

• Ter uma comunicação eficaz

• Publicação dos registro de
reclamações

• Verificação de documentos

• Manter as partes de uma reclamação
informadas sobre seu progresso,
prazo e resultados.
• Ter um Sistema que permita que os
reclamantes escolham indivíduos ou
grupos para apoiá-los e/ou atuar
como observadores.

• Mecanismo de política vinculado à
política de conformidade.
• Registros e garantias dos resultados
do monitoramento mantidos.
• Status dos processos
• Resultados da resolução.

• Manter registros
• Ferramenta para solução imediata de
problemas
• Mecanismo judicial
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• Uso da terra e/ou recursos naturais
• FPIC
• Monitore a eficácia e a credibilidade
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O Mecanismo de Reclamação

GUIA DE AUDITORIA

1.4.2 A operadora garante que haja um mecanismo para apresentar reclamações

Em preparação para a auditoria:
o O auditor deve pedir informações e procedimentos sobre
reclamações
Coletar provas
o Existe uma pessoa designada?
o O mecanismo é comunicado?
o Satisfação com critérios da UNGP?
o Há algum procedimento?
o Lista de queixas em andamento e passadas?
o É validado com as partes interessadas?
o

Perguntas?

