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#.# Critério

#.#.#

Descrição do 
indicador

Usina
Agricultura

Indicador 
Métrico

Descrição dos requisitos completos do indicador.

INDICADOR
ESSENCIAL
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GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

Escopo definido na Orientação

Escopo definido na Orientação

#.# INDICADOR

RESUMO DA DESCRIÇÃO DA 
ORIENTAÇÃO



GUIA DE AUDITORIA
#.# INDICADOR

Descrição da 
orientação do 
indicador.



PRINCÍPIO

Respeitar os direitos 
laborais e as normas de 
segurança e saúde no 
trabalho

INTRODUÇÃO

PRINCÍPIO 1

PRINCÍPIO 2

PRINCÍPIO 3

PRINCÍPIO 4

PRINCÍPIO 5



Respeitar os direitos laborais e as normas de 
segurança e saúde no trabalho

2.1 Fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável nos locais das 

operações

2.2 Proporcionar a todos os trabalhadores (incluindo trabalhadores migrantes, 

sazonais e outros trabalhadores contratados) prestações e salários suficientes 

para atingir um nível de vida adequado

2.3 Respeitar o direito dos trabalhadores a condições de trabalho favoráveis

2.4 Salvaguardar o respeito dos direitos laborais através de mecanismos de 

diálogo social que funcionem

2.5 O uso da terra e dos recursos hídricos não prejudica os direitos legais, 

consuetudinários ou de uso dos povos indígenas e das comunidades locais

CRITÉRIOS

PRINCÍPIO2
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2.1 Fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável nos locais das 
operações

2.1.1

A operadora 
garante que 
os principais 
perigos e 
riscos para a 
saúde e a 
segurança 
sejam 
identificados, 
documentado
s, avaliados e 
comunicados.

Usina
Agricultura.

sim Aplica-se a todos os trabalhadores nas instalações da usina e 
fazendas incluídas na unidade de certificação. As avaliações de saúde 
e segurança serão realizadas em todos os tipos de trabalho nas 
instalações da operadora e aderirão às normas relevantes (legislação, 
políticas e melhores práticas) no que diz respeito a garantir que o 
emprego não comprometa a saúde ou a segurança de todos os 
trabalhadores.

Os perigos e riscos para a saúde e a segurança serão avaliados em 
relação aos riscos trabalhistas, riscos ambientais, problemas médicos 
pré-existentes e problemas de saúde mental e cognitiva. A avaliação 
em curso ou repetida para incorporar as condições em mudança será 
disponibilizada aos trabalhadores um resumo dos principais perigos e 
riscos de saúde e segurança.

Para obter mais informações, consulte o Guia.

INDICADOR
ESSENCIAL
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2.1.1 A operadora garante que os principais perigos e riscos para a saúde e a 
segurança sejam identificados, documentados, avaliados e comunicados.

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

Este indicador visa garantir a proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores.

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

o Triagem Ocupacional
o Triagem de Saúde Ambiental
o Metodologia do Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional (NIOSH)
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2.1.1 A operadora garante que os principais perigos e riscos para a saúde e a 
segurança sejam identificados, documentados, avaliados e comunicados.

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

o Convenção 184 da OIT.
o Triagem médica
o Notificar exame de triagem

médica.
o Exame médico pré-emprego
o Identificação: perigos

potenciais a serem
considerados.

o Avaliação: adequação de 
quaisquer controles
existentes.

Avaliar riscos deve inclur:
o Interações perigosas no local de 

trabalho
o Capacidades humanas
o Comportamento
o Competência
o Formação e experiência
o Dados toxicológicos
o Dados epidemiológicos
o Proximidade de outras pessoas
o Controles existentes
o Potencial de falha
o Procedimentos de emergência / planos

de fuga / equipamentos / rotas de fuga
/ comunicação

o Incidentes
o Atos inseguros anteriores
o Risco aceitável
o Níveis de exposição permitidos.

o Igualdade de tratamento para 
trabalhadores que enfrentam riscos
semelhantes.

o Fatores que influenciam o risco
o Projetar e implementar medidas para 

garantir que os riscos sejam
eliminados, prevenidos ou
adequadamente mitigados.

o Documento,implementar, manter e 
revisar o plano

o Eliminação do risco
o Controle do risco
o Minimização do risco
o Medidas preventivas
o Exames de saúde e segurança

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

Este indicador visa garantir a proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores.
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GUIA DE AUDITORIA
2.1.1 A operadora garante que os principais perigos e riscos para a saúde e a 
segurança sejam identificados, documentados, avaliados e comunicados.

O auditor deve procurar evidências:

o Avaliações de risco

o Os controles estão em vigor e 
atualizados

o Método de avaliação de risco

o Pessoa responsável

o Conscientização dos trabalhadores

o Entrevistas

o Comunicação em torno do risco

o Respostas implementadas
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2.1 Fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável nos locais das 
operações

2.1.2

A operadora 
gerencia os 
perigos e 
riscos de 
segurança  
para a saúde 
através de um 
plano 
implementado 
e aplicado.

Usina
Agricultura.

sim Aplica-se a todos os trabalhadores nas instalações da usina e 
fazendas incluídas na unidade de certificação. Os problemas de saúde 
ocupacionais, ambientais e médicos, mentais e cognitivos, os 
perigos/riscos para a saúde identificados são gerenciados de acordo 
com a avaliação de riscos/perigos para a saúde e a segurança.

A operadora deve definir um plano que contenha ações e objetivos 
alcançáveis, atividades de supervisão, responsabilidades acordadas, 
prazos e recursos atribuídos. O plano de gestão 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.

INDICADOR
ESSENCIAL
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2.1.2 A operadora gerencia os perigos e riscos de segurança  para a saúde através de 
um plano implementado e aplicado.

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

Este indicador visa garantir a proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores.

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

o Plano de Gestão de Saúde e Segurança.

o O operador deve planejar como agir para lidar com os perigos, requisitos legais e outros.

o Os planos provavelmente incluirão protocolos explícitos para prevenir doenças e lesões ocupacionais (EPI)

o Estrutura e arranjos de gestão eficazes

o Avaliação de riscos de saúde e segurança feita pela usina e fazendas

o Se os riscos não puderem ser eliminados, eles devem ser minimizado

o A usina e as fazendas devem medir, monitorar e avaliar o desempenho dos planos de segurança e saúde.

o O autocontrole ativo revela a eficácia com que o plano de segurança e saúde funciona

o Os funcionários devem conhecer o Plano e os responsáveis   pela implementação devem ser treinados.
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GUIA DE AUDITORIA
2.1.2 A operadora gerencia os perigos e riscos de segurança  para a saúde 
através de um plano implementado e aplicado.

o Plano documentado
o Revisão documentada
o Plano de saúde e segurança de acordo com indicador 2.1.1
o Implementação, monitoramento e reportado
o Controles
o Plano de mitigação
o Revisão do plano
o Plano de mitigação atualizado
o Evidência de implementação
o Verificação de treinamentos
o Relatório de monitoramento
o Riscos efetivamente eliminados ou minimizados
o Avaliação de riscos e plano de ações
o Procedimentos de segurança e em conformidade.
o Documentação e práticas
o Recursos disponíveis.
o Proteção.



©
 B

o
ns

u
cr

o
  

15

INDICADORINDICADOR ESCOPOESCOPO PADRÃOPADRÃO TEXTO COMPLETO DO INDICADORTEXTO COMPLETO DO INDICADOR

©
 B

o
ns

u
cr

o

15

2.1 Fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável nos locais das 
operações

2.1.3

A operadora 
garante que os 
trabalhadores 
tenham acesso 
a água potável 
e instalações de 
saneamento 
adequadas

Usina
Agricultura.

sim Aplica-se a todos os trabalhadores nas instalações da usina e fazendas 
incluídas na unidade de certificação.

A operadora fornece água potável gratuita e segura para todos os 
trabalhadores, muito perto de suas estações de trabalho.

O consumo de água recomendado dependerá da exposição ao calor e da 
carga de trabalho.

A operadora fornece acesso gratuito à água para saneamento, lavagem 
das mãos, resfriamento da pele, bem como acesso a instalações 
sanitárias. Banheiros separados são fornecidos para homens e mulheres 
trabalhadoras, a menos que as instalações unissex sejam a norma cultural 
do país, permitidas pela legislação nacional ou exista apenas um gênero.

A água potável fornecida deve estar em conformidade com os parâmetros 
microbiológicos, físicos e químicos e outras características estabelecidas 
na legislação aplicável do país ou, na sua ausência, em conformidade com 
a diretriz que contém os seguintes parâmetros críticos definidos pela 
Organização Mundial de Saúde:

Para obter mais informações, consulte o Guia.

INDICADOR
ESSENCIAL
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2.1.3 A operadora garante que os trabalhadores tenham acesso a água potável e 
instalações de saneamento adequadas

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

Este indicador visa garantir o respeito do direito à água.

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

o Saneamento no local de trabalho.
o O operador deve fornecer água potável fresca e segura e 

saneamento.
o O consumo de água recomendado depende da exposição

ao calor e da carga de trabalho.
o Qualidade da água.
o Água potável suficiente, segura, aceitável e fisicamente

acessível.
o A água deve estar localizada a uma distância conveniente

para os funcionários e disponível o tempo todo.
o As fontes de água potável são protegidas contra 

derramamento de produtos químicos/microbiológicos.
o Padrões locais de qualidade da água, bem como as 

diretrizes da OMS para água potável.
o cumprir os parâmetros microbiológicos, físicos e químicos

Diretriz da Organização Mundial da 
Saúde:
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2.1.3 A operadora garante que os trabalhadores tenham acesso a água potável e 
instalações de saneamento adequadas

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

o Uma pessoa deve ser nomeada pelas salvaguardas de água, saneamento e higiene
(WASH em inglês).

o Nível atual de provisões de WASH devem ser determinadas
Gravidade dos riscos associados à inatividade; e
Facilidade de atender às necessidades de melhoria

o Desenvolva um plano de ação
o Desenvolver práticas internas que possam ser consideradas soluções líderes
o Auditoria interna anual
o Sanitários, mictórios e chuveiros e instalações de banho
o Processos regulares de treinamento e conscientização
o Deve ser fornecido EPI adequado
o Sistema de gerenciamento de água

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

Este indicador visa garantir o respeito do direito à água.
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GUIA DE AUDITORIA
2.1.3 A operadora garante que os trabalhadores tenham acesso a água potável 
e instalações de saneamento adequadas

o Leis/regulamentos locais e nacionais
o Linha de base e lacunas de WASH na usina e 

fazendas.
o Definir plano de ações e priorizar lacunas
o Fontes de água para WASH
o Plano para proteger as fontes de água potável
o Teste de água
o Ações corretivas
o Banheiros e chuveiros disponíveis
o Plano de treinamento
o Pessoa responsável
o Condições no terreno
o Entrevista gerente de qualidade da água
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2.1 Fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável nos locais das 
operações

2.1.4

A operadora 
garante que os 
trabalhadores 
tenham acesso 
gratuito ao 
equipamento 
de proteção 
pessoal 
adequado

Usina
Agricultura.

sim Aplica-se a todos os trabalhadores nas instalações da usina e 
fazendas incluídas na unidade de certificação.

Os EPI necessários, aprovados e adequados são emitidos 
gratuitamente aos trabalhadores e estão em boas condições. A 
operadora formará os trabalhadores no uso de EPI. A operadora deve 
criar um sistema para monitorizar a utilização eficaz dos EPI.

Para obter mais informações, consulte o Guia.

INDICADOR
ESSENCIAL
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2.1.4 A operadora garante que os trabalhadores tenham acesso gratuito ao 
equipamento de proteção pessoal adequado

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

Este indicador visa garantir a proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores.

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

o Fornecimento de EPI
o Proteção eficaz contra o perigo
o Disponível e em boas condições.
o Devidamente cuidado e 

armazenado
o Efetivamente usado
o Atribua um responsável
o Manter substituição EPI 
o Rótulo
o Registros de compra
o Registros de treinamento
o Registros de monitoramento

O operador deve garantir que:

o Quem está exposto e a quê?
o Por quanto tempo eles ficam

expostos?
o Quantos trabalhadores estão

expostos?
o Escolher produtos
o Escolha o equipamento
o Os itens podem ser 

usados   juntos
o Instruir e treinar os funcionários

Sobre EPIs, o operador deve
considerar:
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GUIA DE AUDITORIA
2.1.4 A operadora garante que os trabalhadores tenham acesso gratuito ao 
equipamento de proteção pessoal adequado.

o Pessoa responsável
o E registros de treinamentos
o Avaliação de risco
o Disponibilidade de EPI
o Cobrir todas as operações perigosas identificadas
o Fornecido gratuitamente e substituído
o Lista de distribuição de EPI
o Uso correto
o Treinado em práticas de trabalho seguras
o Usar EPI adequado
o EPI previne riscos
o Usado corretamente
o Instalações sanitárias
o Procedimento para substituir
o Log de compras
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2.1 Fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável nos locais das 
operações

2.1.5

A operadora 
garante que os 
trabalhadores 
sejam 
treinados em 
saúde e 
segurança

Usina
Agricultura.

>90% Aplica-se a todos os trabalhadores nas instalações da usina e fazendas 
incluídas na unidade de certificação.

A operadora garante que pelo menos 90% dos novos trabalhadores 
recebam uma indução, incluindo treinamento básico sobre Instruções de 
saúde e segurança no trabalho antes de iniciar as atividades. A formação 
inclui informações sobre os riscos associados às atividades realizadas 
pelos trabalhadores.

Para os trabalhadores que iniciam um novo emprego ou assumem novas 
atividades, O treinamento é fornecido relacionado aos riscos específicos 
para a saúde e a segurança associados à nova posição ou atividade.

Todos os trabalhadores recebem uma atualização com treinamento de 
atualização pelo menos a cada 3 anos ou com mais frequência, conforme 
determinado pelo plano de gerenciamento de saúde e segurança.

Instruções sobre novos problemas de saúde e segurança relacionados a 
questões específicas são realizadas à medida que surgem.

O tempo gasto na formação será considerado tempo trabalhado e será 
remunerado como tal.

Para obter mais informações, consulte o Guia.
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2.1.5 A operadora garante que os trabalhadores sejam treinados em saúde e segurança

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

Este indicador visa garantir a proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores.

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

o Plano de treinamento em saúde e segurança do 
trabalho.

o O operador deve manter registros.

o Instruções básicas de saúde e segurança.

o Programas de treinamento para funcionários.

o Auditorias internas para verificar se EPI estão
sendo usados de acordo com o treinamentos
ministrados
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GUIA DE AUDITORIA
2.1.5 A operadora garante que os trabalhadores sejam treinados em saúde e 
segurança

o Registros de treinamento
o Tipos de sessões de treinamento
o 90% de todos os trabalhadores
o Registros de treinadores
o Curso de atualização anual
o Trabalhadores subcontratados, sazonais e 

temporários
o Relatório:

o Registros de treinamento de segurança dos 
últimos 12 meses

o Certificados de treinamento de trabalhadores
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2.1 Fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável nos locais das 
operações

2.1.6

A operadora 
garante que 
os primeiros 
socorros e a 
resposta de 
emergência 
estejam

disponíveis 
para todos os 
trabalhadores

Usina
Agricultura.

sim Aplica-se a todos os trabalhadores nas instalações da usina e 
fazendas incluídas na unidade de certificação.

Os suprimentos de primeiros socorros estão disponíveis e revisados, e 
a equipe dedicada é treinada para usá-los. Ter uma resposta de 
emergência evita o aumento de lesões ou doenças e as pessoas 
feridas ou doentes receberão tratamento médico profissional.

Para obter mais informações, consulte o Guia.

.

INDICADOR
ESSENCIAL
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2.1.6 A operadora garante que os primeiros socorros e a resposta de emergência estejam

disponíveis para todos os trabalhadores

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

Este indicador visa garantir a proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

o Legislação nacional / primeiros socorros para resposta a emergências.

o Prestação de primeiros socorros e resposta a emergências.

o Sindicato/trabalhadororganizações, trabalhadores diretos e trabalhadores indiretos.

o Treinado para os procedimentos de resposta a emergências e cumpri-los

o Operações de rotina e condições não rotineiras.

o Teste os procedimentos de emergência e os exercícios da vida real.

o Material de primeiros socorros e número de pessoal treinado.

o Provisão para resposta de emergência.
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GUIA DE AUDITORIA
2.1.6 A operadora garante que os primeiros socorros e a resposta de emergência estejam

disponíveis para todos os trabalhadores

o Treinado em respostas de emergência
o Como proceder durante uma emergência
o Procedimento(s)
o Kit de primeiros socorros
o Orçamento para reposição
o Testes regularmente
o Disponibilidade e atualização
o Pessoa responsável
o Planos de ação
o Verifique aleatoriamente os kits de primeiros socorros
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2.1 Fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável nos locais das 
operações

2.1.7

A operadora 
assegura que 
os acidentes 
sejam 
inferiores ao 
limiar métrico

Usina
Agricultura.

Usina <15;

Agric <30 
número por 
milhão de 
horas 
trabalhadas

Aplica-se a todos os trabalhadores nas instalações da usina e 
fazendas incluídas na unidade de certificação.

Um acidente de tempo perdido é definido como um evento inesperado 
e não planejado que resulta em uma lesão pessoal que faz com que o 
trabalhador não possa continuar suas tarefas normais no dia seguinte 
ou no turno seguinte. Os incidentes, lesões não fatais e lesões 
ocupacionais mortais serão registrados e analisados para identificar 
sua causa raiz e aplicar medidas corretivas.

Para obter mais informações, consulte o Guia
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2.1.7 A operadora assegura que os acidentes sejam inferiores ao limiar métrico

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

Este indicador visa garantir que as operadoras tenham acesso a um indicador métrico para acompanhar o 
desempenho de seus planos de saúde e segurança.

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

o Frequência de acidentes com afastamento = (número de casos de acidentes de 
trabalho durante o período de um ano x 1.000.000) / (número total de horas 
trabalhadas pelos trabalhadores durante o período de referência)

o Registre o número de métricas de quase acidente => acidente com tempo 
perdido (LTA).

o Concentre-se na implementação

o Analisar incidentes, lesões não fatais e fatalidades lesões ocupacionais
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GUIA DE AUDITORIA
2.1.7 A operadora assegura que os acidentes sejam inferiores ao limiar métrico

o Registre o acidente com afastamento (LTA)
o Monitore e revise regularmente
o Pessoa responsável
o Última revisão no LTA
o Sistema implantado para informar e
o Sistema para registro de fatalidades
o Número de acidentes e mortes nos últimos 12 meses
o Processos para monitorar os registros
o Aumento ou redução de horas extras de acidentes
o Última revisão no LTA



Respeitar os direitos laborais e as normas de 
segurança e saúde no trabalho

2.1 Fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável nos locais das 

operações

2.2 Proporcionar a todos os trabalhadores (incluindo trabalhadores 

migrantes, sazonais e outros trabalhadores contratados) prestações e 

salários suficientes para atingir um nível de vida adequado

2.3 Respeitar o direito dos trabalhadores a condições de trabalho favoráveis

2.4 Salvaguardar o respeito dos direitos laborais através de mecanismos de 

diálogo social que funcionem

2.5 O uso da terra e dos recursos hídricos não prejudica os direitos legais, 

consuetudinários ou de uso dos povos indígenas e das comunidades locais

CRITÉRIOS

PRINCÍPIO2
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2.2 Proporcionar a todos os trabalhadores (incluindo trabalhadores migrantes, sazonais e 
outros trabalhadores contratados) prestações e salários suficientes para atingir um nível 
de vida adequado

2.2.1

A operadora 
garante que 
todos os 
trabalhadores 
tenham um 
contrato ou 
documento 
equivalente

Usina
Agricultura.

100% Aplica-se a todos os trabalhadores nas instalações da usina e 
fazendas incluídas na unidade de certificação.

Todos os trabalhadores recebem um contrato ou documento 
equivalente (por exemplo, certificado de trabalho nacional). A 
operadora deve explicar aos trabalhadores as cláusulas presentes no 
contrato de forma apropriada (especialmente se os trabalhadores 
forem analfabetos ou falarem outro idioma) para certificar-se de que 
eles compreendem as cláusulas, os direitos e as obrigações incluídas 
em seus respectivos contratos.

Se não for especificado pela legislação local, o contrato inclui pelo 
menos os seguintes itens: horas de trabalho, horas extras e 
pagamento, aviso, períodos de descanso, férias, licença parental, 
licença de maternidade/paternidade, salários, modo de pagamento e, 
se legal, qualquer dedução relevante será feita. Uma cópia do contrato 
é fornecida ao trabalhador em seu próprio idioma.

Para obter mais informações, consulte o Guia.

INDICADOR
ESSENCIAL
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2.2.1 A operadora garante que todos os trabalhadores tenham um contrato ou 
documento equivalente

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

Este indicador destina-se a garantir que os trabalhadores compreendam e cumpram os seus direitos e 
obrigações.

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

o Deve incluir: horas de trabalho, pagamento de horas extras, aviso prévio, feriados, 
salários e forma de pagamento.

o Lei de contratos de trabalho da OIT aprovada em 17 dezembro 2008 (art.eu 2009, 5, 
35), entrou em vigor 1 julho 2009

o Contratos ou documentos equivalentes antes do início do trabalho.

o Explique as cláusulas do contrato para

o Referência cruzada com o número de funcionários no registro.

o O operador deve garantir que o seguinte esteja incluído:

o Evidência documentada de conformidade legal.

o Não há substituição de contrato.
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GUIA DE AUDITORIA
2.2.1 A operadora garante que todos os trabalhadores tenham um contrato ou 
documento equivalente

o Pagamento e condições
o Idioma
o Leis trabalhistas e acordos sindicais
o Acordo coletivo
o Entrevistas com trabalhadores => pagamento e 

condições
o Requisitos legais e outros requisitos trabalhistas
o Assinatura do trabalhador no contrato
o Estimativa de ganho mensal
o Contrato escrito na sua própria língua se for diferente

da do país de operação. O auditor pode fotografar
pelo menos um como evidência.
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2.2 Proporcionar a todos os trabalhadores (incluindo trabalhadores migrantes, sazonais e 
outros trabalhadores contratados) prestações e salários suficientes para atingir um nível 
de vida adequado

2.2.2

A operadora 
garante que 
as horas de 
trabalho es-
tão em 
conformidade 
de com a 
legislação 
nacional

Usina
Agricultura.

RH/ 
1RH/1

1 dia de 
descanso

Aplica-se a todos os trabalhadores nas instalações da usina e 
fazendas incluídas na unidade de certificação. A operadora deve 
assegurar que as horas de trabalho não excedam o permitido nos 
termos da legislação nacional

Se os trabalhadores trabalharem mais de 60 horas por semana, a 
operadora realizará e documentará uma avaliação de risco para 
garantir que o excesso de horas de trabalho não comprometa a saúde 
e a segurança e minimize a acumulação de fadiga, controlando as 
taxas de acidentes e agindo em conformidade se as taxas de 
acidentes causadas pelo excesso de horas excederem a média 
normal. 

Sem prejuízo de quaisquer circunstâncias excepcionais ocasionais, a 
operadora deve também assegurar que os trabalhadores tenham pelo 
menos 1 dia de folga a cada 7 dias ou 2 dias de folga a cada 14 dias.

Para obter mais informações, consulte o Guia.

INDICADOR
ESSENCIAL
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2.2.2 A operadora garante que as horas de trabalho es- tão em conformidade de com a 
legislação nacional

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

Este indicador visa garantir a proteção dos trabalhadores contra o excesso de horas de trabalho.

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

o O número total de horas trabalhadas não excede o nível estabelecido pela legislação ou 
regulamentação nacional.

o Hora normal = tempo durante o qual as pessoas empregadas estão à disposição do empregador.

o As horas extras são voluntárias/taxas de pagamento.

o Critérios excepcionais.
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2.2.2 A operadora garante que as horas de trabalho es- tão em conformidade de com a 
legislação nacional

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

o Limite de 60 horas extras

o OIT: a jornada de 8 horas e a semana de 48 horas podem ser excedidas.

o ILO orientação do código: jornada de trabalho / ritmo de trabalho agrícola / jornada de 
trabalho diária e semanal / jornada de trabalho estendida.

o Manter registro e controlar o número de horas trabalhadas por todos os trabalhadores.

o Análise de jornada de trabalho.

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

Este indicador visa garantir a proteção dos trabalhadores contra o excesso de horas de trabalho.
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GUIA DE AUDITORIA
2.2.2 A operadora garante que as horas de trabalho es- tão em conformidade 
de com a legislação nacional

o Horas trabalhadas / legislação nacional ou acordo
coletivo

o Horas extras voluntárias
o Conformidade legal
o As horas excedem 60 => avaliação de risco de 

saúde e segurança e plano de gerenciamento de 
fadiga

o Mecanismo para capturar os acidentes
o Dias de folga programados
o Revisar a legislação trabalhista

O auditor deve realizar entrevistas com 
trabalhadores e/ou representantes dos trabalhadores
ou sindicatos para verificar:
o Relatórios do operador,
o Bem-estar do trabalhador,
o Avaliação de risco
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2.2 Proporcionar a todos os trabalhadores (incluindo trabalhadores migrantes, sazonais e 
outros trabalhadores contratados) prestações e salários suficientes para atingir um nível 
de vida adequado

2.2.3

A operadora 
garante que 
as horas 
extras sejam 
pagas com 
um prêmio

Usina
Agricultura.

>25% Aplica-se a todos os trabalhadores nas instalações da usina e 
fazendas incluídas na unidade de certificação.

As horas extras serão voluntárias e excepcionais. As horas extras 
voluntárias são refletidas no contrato de trabalho / do trabalhador e os 
documentos de folha de pagamento são fornecidos com apresentação 
de informações precisas de todo o trabalho executado, incluindo horas 
extras.

Para obter mais informações, consulte o Guia.

INDICADOR
ESSENCIAL
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2.2.3 A operadora garante que as horas extras sejam pagas com um prêmio

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

Este indicador destina-se a garantir que os trabalhadores sejam plenamente compensados pelo excesso de horas de trabalho.

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

o Horas extras

o Equivalentes de horas extras e taxas e referências justas

o Convenção da OIT sobre Horas de Trabalho (Indústria) (Nº 1) de 1919

o Horas extras trabalhadas

o Pagamento de hora extra:

o a taxa de pagamento de horas extras não deve ser inferior a uma vez e um quarto da taxa 
normal.

o O operador deve pagar as horas extras a uma taxa premium que deve ser maior ou igual a 
25% da taxa normal de horas.

o Os procedimentos de horas extras devem ser adaptados da legislação nacional.
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GUIA DE AUDITORIA
2.2.3 A operadora garante que as horas extras sejam pagas com um prêmio

o Detalhada folha de pagamento
o Compensação => legislação nacional
o Máximo de horas para trabalhar como horas extras
o Semanas extras em uma safra
o Valores salariais para horas extras

Os auditores devem realizar entrevistas com 
trabalhadores e/ou representantes dos trabalhadores
ou sindicatos para verificar se os trabalhadores:
o Aceitam voluntariamente horas extras/sintem-se 

pressionados
o Cálculo do prêmio de horas extras
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2.2 Proporcionar a todos os trabalhadores (incluindo trabalhadores migrantes, sazonais e 
outros trabalhadores contratados) prestações e salários suficientes para atingir um nível 
de vida adequado

2.2.4

A operadora 
garante que os 
trabalhadores 
recebam pelo 
menos o 
salário mínimo 
legal, incluindo 
as prestações

Usina
Agricultura.

≥1 $/$ Aplica-se a todos os trabalhadores nas instalações da usina e 
fazendas incluídas na unidade de certificação.

O salário-mínimo é pago conforme definido por exigência legal.

Se os salários forem negociados voluntariamente entre empregadores 
e organizações de trabalhadores, esses valores salariais negociados 
se aplicam a todos os trabalhadores cobertos pelo acordo negociado.

Nos casos em que a lei permite formas de pagamento em espécie, 
esses não ultrapassam 30% do salário mínimo.

Para obter mais informações, consulte o Guia.

INDICADOR
ESSENCIAL



ESCOPOESCOPO

OBJETIVOOBJETIVO

©
 B

o
ns

u
cr

o

43

2.2.4 A operadora garante que os trabalhadores recebam pelo menos o salário mínimo 
legal, incluindo as prestações

Este indicador aplica-se à fábrica e à área agrícola incluída na unidade de certificação.

Este indicador visa garantir que os operadores proporcionem aos trabalhadores uma
remuneração que cubra as suas necessidades mais básicas

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

o Salário mínimo: “o valor mínimo da 
remuneração que um empregador é 
obrigado a pagar aos assalariados pelo
trabalho realizado durante um 
determinado período, que não pode ser 
reduzido por convenção coletiva ou
contrato individual”.

o “Salário” é muitas vezes sinônimo de 
termos como “ganhos” ou “remuneração”.

o Leis trabalhistas são aplicáveis / 
administração é exigida / salários ou
remuneração total.

o Convenção da OIT c95 e artigo 24 a 35 do 
Convenção da OIT c110:

o Convenção de proteção de salários da 
OIT permite “o pagamento parcial de 
salários na forma de subsídios …”

o Contribuições previdenciárias.

o Salários a pagar em dinheiro

o Pagamento de salários

o Tratamento igual para trabalhadores

o Salário mínimo

• As necessidades dos trabalhadores e 
suas famílias

• Fatores econômicos
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GUIA DE AUDITORIA
2.2.4 A operadora garante que os trabalhadores recebam pelo menos o salário 
mínimo legal, incluindo as prestações

o Benefícios e salário
o Detalhes da folha de pagamento
o Composição do salário
o Taxa de aluguel
o Pagamento do salário em dia
o Salário vital calculado
o Pagamentos em espécie
o Horas extras
o Número de horas trabalhadas
o Leis trabalhistas => salário mínimo

O auditor deve realizar entrevistas com trabalhadores
e/ou representantes dos trabalhadores ou sindicatos
para verificar se os trabalhadores:
o Entenda a estrutura salarial
o Acredite que pagamentos em espécie são justos
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2.2 Proporcionar a todos os trabalhadores (incluindo trabalhadores migrantes, sazonais e 
outros trabalhadores contratados) prestações e salários suficientes para atingir um nível de 
vida adequado

2.2.5

A operadora 
assegura que os 
trabalhadores 
pagos por volume 
colhido recebam, 
pelo menos, o 
salário mínimo, 
incluindo as 
prestações

Usina
Agricultura.

≥1 $/$ Aplica-se a todos os trabalhadores nas instalações da usina e 
fazendas incluídas na unidade de certificação.

O salário-mínimo é pago a todos os trabalhadores, incluindo aqueles 
em regime de remuneração por produção/cotas, para os quais o 
cálculo é baseado na proporção da diária do salário-mínimo de acordo 
com as horas trabalhadas (conforme descrito em 2.2.4 e 2.2.2). Se, 
nessas condições, a remuneração pelo trabalho baseado em 
produção não atingir o salário-mínimo, o nível salarial será elevado 
para pelo menos o salário-mínimo. A parcela do salário-mínimo exigido 
que é paga em espécie não ultrapassa 30%. Os dias com restrições 
ao trabalho (por ordem da administração ou devido a incidentes/lesões 
no local de trabalho) são compensados como um dia inteiro.

Para obter mais informações, consulte o Guia.

INDICADOR
ESSENCIAL
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2.2.5 A operadora assegura que os trabalhadores pagos por volume colhido 
recebam, pelo menos, o salário mínimo, incluindo as prestações

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

Este indicador destina-se a garantir que as operadoras proporcionem aos trabalhadores um salário que cubra as suas 
necessidades mais básicas.

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

o Pagamento por produção

o Sistemas de remuneração por produção

o Pagamento do salário mínimo é obrigatório

o Cálculo do salário

o Assegurar a igualdade de tratamento e a igualdade de remuneração

o Determinar um salário mínimo

o “Os elementos a serem levados em consideração na determinação do nível do salário mínimo
devem, na medida do possível e apropriado em relação às práticas e condições nacionais, 
incluir:

o As necessidades dos trabalhadores e suas famílias

o Fatores ECONOMICOS

o Programa de responsabilidade social.
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GUIA DE AUDITORIA
2.2.5 A operadora assegura que os trabalhadores pagos por volume colhido 
recebam, pelo menos, o salário mínimo, incluindo as prestações

o Pagamento por produção
o Folha de pagamento
o Fornecer informações sobre folha de pagamento
o Taxa por produção mais baixa
o Salário mínimo para horas padrão e taxas de horas 

extras
O auditor deve realizar entrevistas com trabalhadores
e/ou representantes dos trabalhadores ou sindicatos
para verificar se:
o Existem trabalhadores que recebam por produção
o O pagamento em espécie é um valor justo
o Se há folha de pagamento e se trabalhadores podem

explicar isso.
o O pagamento reflete o trabalho real
o Se há leis trabalhistas para identificar o salário

mínimo aplicável às operações
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2.2 Proporcionar a todos os trabalhadores (incluindo trabalhadores migrantes, sazonais e 
outros trabalhadores contratados) prestações e salários suficientes para atingir um nível de 
vida adequado

2.2.6

A operadora 
assegurasse 
de que os 
salários 
predominantes 
sejam 
comparados

Usina
Agricultura.

sim Aplica-se a todos os trabalhadores nas dependências da usina e 
fazendas incluídas na unidade de certificação.

A operadora completará a ferramenta de salários prevalecentes, 
alinhada com a metodologia de salário digno, incluída na Calculadora. 
O índice de referência será atualizado a cada 3 anos, ou mais 
frequentemente de acordo com as políticas da empresa.

Para obter mais informações, consulte o Guia.

INDICADOR
ESSENCIAL
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2.2.6 A operadora assegurasse de que os salários predominantes sejam 
comparados

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

Este indicador destina-se a garantir que as operadoras proporcionem aos trabalhadores um salário suficiente 
para que o trabalhador e a sua família possam beneficiar de um nível de vida digno.

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

o Salário digno é a remuneração
recebida por uma semana de trabalho
padrão por um trabalhador em um 
determinado local, suficiente para 
proporcionar um padrão de vida
decente para o trabalhador e sua
família. Os elementos de um padrão de 
vida decente incluem alimentação, 
água, habitação, educação, saúde, 
transporte, vestuário e outras
necessidades essenciais, incluindo
provisão para eventos inesperados.

o Remuneração necessária

o Metodologia para cálculo do salário
mínimo.
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2.2.6 A operadora assegurasse de que os salários predominantes sejam 
comparados

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

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

Este indicador destina-se a garantir que as operadoras proporcionem aos trabalhadores um salário suficiente 
para que o trabalhador e a sua família possam beneficiar de um nível de vida digno.



Salário digno
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GUIA DE AUDITORIA
2.2.6 A operadora assegurasse de que os salários predominantes sejam 
comparados

o Os auditores devem examinar os registros
usados   pelo operador para relatar os
salários predominantes.

o O Auditor cruzou informações de alguns dos 
registros verificados e trabalhadores
entrevistados e/ou representantes dos 
trabalhadores ou sindicatos



Perguntas? 


