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#.# 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

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

PRINCÍPIO2

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

CRITÉRIOS
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

2.3 Respeitar o direito dos trabalhadores a condições de trabalho favoráveis

A operadora
garante que os
trabalhadores
não sejam
discriminados

Usina
Agricultura.
INDICADOR
ESSENCIAL

PADRÃO

sim

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

Aplica-se a todos os trabalhadores nas instalações da usina e fazendas
incluídas na unidade de certificação.
A operadora tem uma política de não discriminação e igualdade de
oportunidades publicamente disponível, implementada e comunicada,
aplicável nos processos de recrutamento, remuneração, acesso a
treinamento e promoção, e acesso a suas instalações.
A discriminação inclui qualquer distinção, exclusão ou preferência que
tenha o efeito de anular ou prejudicar a igualdade de oportunidade ou
tratamento.
A discriminação pode ser baseada em raça, cor, identidade de gênero,
idade, idioma, religião, patrimônio/riqueza, nacionalidade, origem
étnica/social, casta, deficiência, gravidez, indignidade, filiação sindical,
filiação política, estado civil/familiar, relações pessoais, estado de saúde,
orientação sexual ou outras razões não válidas que sejam irrelevantes
para as habilidades, capacidades, qualidades e aptidão médica para o
trabalho.
Para obter mais informações, consulte o Guia.
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2.3.1

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
2.3.1 A operadora garante que os trabalhadores não sejam discriminados
ESCOPO
OBJETIVO

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

Este indicador visa garantir que os trabalhadores sejam tratados da mesma forma em todas as questões.

Para documentar a Política, o operador precisa levar em conta:
o

Requisitos no indicador 1.1.1

o

Convenção de Remuneração Igualitária, 1951 (Nº 100)

o

O OIT C111 (o que está incluído em termos de discriminação).

o

Cuidados especiais - grupos vulneráveis sujeitos à discriminação

o

Mecanismo de reclamação

o

Os operadores devem saber qual percentual de sua força de trabalho (direta e indireta) é do
sexo feminino/minoritário /desfavorecido, qual percentual de salários para
mulheres/minorias/grupos desfavorecidos, e quais ações estão planejando se essas
desalinharem.

o

© Bonsucro

Em termos de implementação da política, o operador precisa levar em conta:
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GUIA DE AUDITORIA
2.3.1 A operadora garante que os trabalhadores não sejam discriminados

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Política de não discriminação e igualdade de oportunidades
Política disponível publicamente
Evidência de implementação
Evidência de não discriminação
Não pagar taxas de recrutamento
Não é obrigado a pagar
Recrutado e promovido com base em habilidades
Evidência para mostrar essa conformidade
Teste de gravidez? Medida discriminatória?

Emprego alternativo para mulheres grávidas
Doenças ou deficiências pré-existentes
Percentual da força de trabalho feminina
Salário pago à mulher
Porcentagem da força de trabalho migrante
Salários para trabalhadores migrantes e
locais
Horas extras oferecidas igualmente.
Reclamação
Comitês

© Bonsucro

o
o
o
o
o
o
o
o
o
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2.3 Respeitar o direito dos trabalhadores a condições de trabalho favoráveis

A operadora
garante que os
trabalhadores
não sofram
abusos ou
assédio

Usina
Agricultura.
INDICADOR
ESSENCIAL

PADRÃO

sim

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

Aplica-se a todos os trabalhadores nas instalações da usina e
fazendas incluídas na unidade de certificação.
A operadora tem uma política pública, implementada e comunicada
para prevenir o assédio sexual e todas as outras formas de assédio e
violência. Os denunciantes são protegidos e seu anonimato é
garantido.
A política garante que nenhum trabalhador seja sujeito a
comportamentos e práticas inaceitáveis, ou a ameaças decorrentes
deles, que resultem em formas verbais e não verbais de danos físicos,
psicológicos, sexuais ou econômicos, e incluam violência de gênero,
extorsão e assédio.
Para obter mais informações, consulte o Guia.
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2.3.2

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
2.3.2 A operadora garante que os trabalhadores não sofram abusos ou assédio
ESCOPO
OBJETIVO

o

o
o
o

Este indicador destina-se a garantir a segurança dos trabalhadores no seu local de trabalho.

Política no local de trabalho sobre abuso, violência e assédio alinhada com indicador 1.1.1
Os trabalhadores e os gestores devem ser treinados para reconhecer abusos, discriminação e
assédio e denunciar casos sem medo de represálias. Isso precisa estar ligado ao indicador
1.4.2 no Mecanismo de Reclamação.
Levar em conta o abuso e o assédio e os riscos psicossociais associados na gestão da
segurança e saúde ocupacional, incluindo-o na SG-SSO (OIT 2001) e vinculá-lo ao indicador
2.1.1 na Avaliação de Risco.
Comissão de gênero (igualdade)
Campanhas de conscientização.
Registro de casos notificados de violência e assédio.
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o
o

Este indicador aplica-se à usina e à área agrícola incluídas na unidade de certificação.
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GUIA DE AUDITORIA
2.3.2 A operadora garante que os trabalhadores não sofram abusos ou assédio

•

Multas monetárias e/ou

•

Motivos de rescisão,

•

Procedimentos disciplinares,

•

Mecanismo de reclamação,

•

Função dos seguranças

•

Punição física ou abuso,

•

Abuso verbal ou mental, bullying, coerção ou
assédio

•

Assédio sexual

•

Aplicação de procedimentos disciplinares
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Investigar, coletar dados, entrevistar, analisar e
desenhe conclusões para:
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GUIA DE AUDITORIA
2.3.2 A operadora garante que os trabalhadores não sofram abusos ou assédio

Os auditores devem conduzir
entrevistas:
o Em relação a evidências
o mecanismos de denúncia e sinta-se
à vontade para usá-los
o políticas comunicadas e
compreendidas

Devemos verifica a conscientização e o
comprometimento da alta administração a essas
políticas.
o Práticas em vigor:
o Registros e detalhes de reclamações
o Análise do processo de monitoramento de
governança
o Política anti-assédio
o Comunicação de procedimentos de reclamação
o Treinamento.
o Política para prevenir e proibir
o Política implementada e comunicada
o Relatórios e ações
o Procedimento para relatar
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Os auditores devem revisar registros
mostrando:
o sem deduções salariais
o Registros de atividades disciplinares
e de reclamações
o Políticas e procedimentos
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2.3 Respeitar o direito dos trabalhadores a condições de trabalho favoráveis

A operadora
garante que os
trabalhadores
não façam
trabalhos
forçados

Usina
Agricultura.
INDICADOR
ESSENCIAL

PADRÃO

sim

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

Aplica-se a todos os trabalhadores nas instalações da usina e
fazendas incluídas na unidade de certificação.
A operadora tem uma política pública, implementada e comunicada
que garante que os trabalhadores não sofram trabalho forçado ou
obrigatório. A operadora protegerá os denunciantes e seu anonimato
será garantido.
As políticas cobrirão as várias formas de mão-de-obra mais relevantes
para as operações locais, mesmo quando: o trabalho forçado pode ser
o resultado do tráfico de pessoas e da migração irregular.
Para obter mais informações, consulte o Guia.
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2.3.3

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
2.3.3 A operadora garante que os trabalhadores não façam trabalhos forçados
ESCOPO
OBJETIVO

o
o

o

Este indicador visa garantir o respeito dos direitos humanos dos trabalhadores.

Política implementada vinculada ao 1.1.1
A política precisa estar vinculada às Convenções C29 e C105 da OIT e/ou à legislação legal e
à Convenção Internacional das Nações Unidas sobre a Proteção dos Direitos de Todos os
Trabalhadores Migrantes e Membros de suas Famílias Artigo 11.
Certifique-se de que: não há trabalho forçado, escravo ou involuntário / nenhuma dependência
do tráfico humano / nenhuma ameaça de punição e sejam livres para sair
Consultar o Manual da OIT para empregadores & empresas: que define os vários métodos de
avaliação a serem utilizados para identificar trabalho forçado ou obrigatório: Confira os
exemplos.
Treinar trabalhadores e vincular com o indicador mecanismo de reclamação 1.4.2
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o
o

Este indicador aplica-se à usina e à área agrícola incluídas na unidade de certificação
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GUIA DE AUDITORIA
2.3.3 A operadora garante que os trabalhadores não façam trabalhos forçados

Confirme com trabalhadores, representantes dos trabalhadores ou
sindicatos:
o Horas extras
o Servidão por dívida
o Dedução de salários
o Falta de liberdade para renunciar.
o Pagamento de taxas de recrutamento
o Processo para rescindir o contrato de trabalho
o Penalidades
o Direitos dos migrantes / direitos do cidadão
o Lesões de migrantes /

© Bonsucro

o Risco de ocorrência
o Trabalhadores migrantes: recrutados legalmente / assinar um
contrato
o Trabalho voluntário e gratuito
o Cópia do contrato
o Substituição de contrato
o Passaportes ou documentos de identidade dos trabalhadores.
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GUIA DE AUDITORIA
2.3.3 A operadora garante que os trabalhadores não façam trabalhos forçados

Investigar, coletar dados através de entrevistas, analisar e
desenhar conclusões em relação a:
o Liberdade de movimento
o Pagamento para conseguir um emprego
o Endividado ou coagido
O auditor verifica e relata :
o Políticas e procedimentos
o Práticas em vigor:
o Conscientização das políticas
o Registros
© Bonsucro

Entrevistas com os trabalhadores, representantes dos
trabalhadores ou sindicatos: práticas de verificação dupla em
vigor.
19

2.3 Respeitar o direito dos trabalhadores a condições de trabalho favoráveis

A operadora
garante que
não haja
trabalho
infantil

Usina
Agricultura.
INDICADOR
ESSENCIAL

PADRÃO

18
Anos

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

Aplica-se a todos os menores de idade nas instalações da usina e
fazendas incluídas na unidade de certificação, independentemente de
serem empregados da operadora, e garante que nenhum trabalhador
menor de 18 anos esteja presente nos campos ou manuseando
equipamentos pesados.
Para jovens trabalhadores com idade mínima legal para trabalhar, mas
com menos de 18 anos, e para aprendizes legalmente aceitos, há
restrições de horas de trabalho e horas extras; bem como para
trabalho em alturas perigosas; com máquinas, equipamentos e
ferramentas perigosas; transporte de cargas pesadas; com exposição
a substâncias ou processos perigosos; e em condições difíceis, como
trabalho noturno, atividades essas que são proibidas.
A operadora utiliza um sistema para verificar a idade dos
trabalhadores.
Para obter mais informações, consulte o Guia.
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2.3.4

ESCOPO
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INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
2.3.4 A operadora garante que não haja trabalho infantil
ESCOPO
OBJETIVO

o
o

Este indicador destina-se a garantir que nenhuma criança seja empregada.

Nenhuma criança abaixo da idade mínima legal pode trabalhar no campo.
Tabela baseada nas idades incluídas na OIT C138 (idade mínima) e OIT C182 (piores formas
de trabalho)
Garantir que o limite de idade para cada categoria de trabalho, conforme resumido na tabela,
seja respeitado
Isto é aplicável a todas as crianças, incluindo trabalhadores contratados, trabalhadores
migrantes e fazendas familiares.

© Bonsucro

o
o

Este indicador aplica-se à usina e à área agrícola incluídas na unidade de certificação
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GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
2.3.4 A operadora garante que não haja trabalho infantil
ESCOPO
OBJETIVO

o

Este indicador visa garantir que nenhuma criança esteja empregada

Defina as referências aplicáveis
Riscos potenciais e avaliação de riscos identificando impactos
A regulamentação ou convenção mais rigorosa ratificada pelo país.
Defina, divulgue e aplique o limite de idade por categoria de trabalho.
As leis ou regulamentos nacionais podem permitir o emprego ou trabalho de pessoas de 13 a
15 anos de idade em trabalhos leves que: não sejam prejudiciais à sua saúde ou
desenvolvimento; e que não prejudique a sua frequência à escola, a sua participação na
orientação ou formação professional programas aprovado pela autoridade competente ou a
sua capacidade para beneficiar da instrução recebida.
Remediação do trabalho infantil
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o
o
o
o
o

Este indicador aplica-se à fábrica e à área agrícola incluída na unidade de certificação.
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GUIA DE AUDITORIA
2.3.4 A operadora garante que não haja trabalho infantil

Idade mínima legal
Sem trabalho infantil em fazendas ou no Usina
Política de proteção
Comunicação da política
Implementar e cumprir
Idade mínima de trabalho definida
Restrições implementadas
Estágios
Programas de jovem aprendiz
Verificação in loco
Verificação das idades dos trabalhadores
Políticas e procedimentos
Entrevistas de auditor
Práticas em vigor
o Com gerentes relevantes
o

Com trabalhadores, representantes dos
trabalhadores ou sindicatos
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

23

2.3 Respeitar o direito dos trabalhadores a condições de trabalho favoráveis

Quando a
operadora
fornece
alojamento
para os
trabalhadores,
ele garante que
ele está em
conformidade
com as normas
mínimas de
segurança

Usina
Agricultura.
INDICADOR
ESSENCIAL

PADRÃO

100%

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

Aplica-se a todos os trabalhadores nas instalações da usina e
fazendas incluídas na unidade de certificação.
Se o alojamento for fornecido aos trabalhadores, seja pela operadora
ou pelos seus subcontratantes, a operadora deve assegurar que o
alojamento fornecido cumpra as normas sanitárias e regulamentares
locais ou os requisitos estabelecidos no anexo 5, o que for mais
rigoroso.
Para obter mais informações, consulte o Guia.
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2.3.5

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
2.3.5 Quando a operadora fornece alojamento para os trabalhadores, ele garante
que ele está em conformidade com as normas
Este indicador
aplica-se à fábrica e à área agrícola incluída na unidade de certificação.
de segurança
ESCOPOmínimas
OBJETIVO

Este indicador mira no a segurança do trabalhadores

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ausência de ratos, camundongos, insetos e vermes
Pisos secos
Proteção contra chuva, vento ou clima frio;
Ausência de condições de ameaças iminentes à saúde ou
segurança
Cadastro de gestão de habitação fornecida;
Cama separada para cada trabalhador;
Espaço entre as camas de 1 metro.
Beliches de dois andares não são aconselháveis / beliches de
três andares são proibidos.
Pelo menos 1 chuveiro a cada 10 pessoas.
Alojamento separado dos sexos.
Portas com mecanismo de travamento.
Instalações sanitárias
Luz natural
Mecanismos de evacuação ou ventilação do fumo da lenha

o Janelas, portas e telhados sem vazamentos;
o Pelo menos um banho por 10 pessoas, separados
por sexo;
o Uma pia grande para cada 30 pessoas;
o Mecanismos de extinção de incêndio
o Saídas de emergência sinalizadas;
o Fornecimento de água limpa e potável
o Sistemas adequados de coleta de esgoto e lixo
o Proteção contra calor, frio, umidade, barulho, fogo,
animais transmissores de doenças e insetos;
o Padrões de moradia dos trabalhadores revisados
o Construção durável.
o Fornecimento de água potável gratuita
o Normas de hospedagem,
o Armazenamento de pertences pessoais
25

© Bonsucro

Padrões fornecidos e controlados:

GUIA DE AUDITORIA
2.3.5 Quando a operadora fornece alojamento para os trabalhadores, ele
garante que ele está em conformidade com as normas

Habitações que atendam aos padrões
nacionais ou superiores
o Entrevistas com os trabalhadores:
reclamações

© Bonsucro

o Coletar evidências das instalações
habitacionais e usar o anexo 5 da
norma como pontos de controle
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2.3 Respeitar o direito dos trabalhadores a condições de trabalho favoráveis

O operador
registra as horas
de trabalho
perdidas devido
ao absenteísmo

Usina

PADRÃO

< 5%

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

Isso representa as horas de trabalho perdidas devido ao absentismo,
também conhecidas como “não comparecimento”, bem como greves,
doenças não justificadas etc. Não inclui férias, folgas legais, licença de
maternidade ou treinamento.
Para obter mais informações, consulte o Guia
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2.3.6

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
2.3.6 O operador registra as horas de trabalho perdidas devido ao absenteísmo
ESCOPO
OBJETIVO

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

Este indicador visa garantir a satisfação dos trabalhadores com as suas condições de trabalho.

Absentismo
o

É qualquer falha em se apresentar ou permanecer no trabalho conforme o previsto,
independentemente do motivo

o

É mais comumente medido usando uma taxa de absenteísmo.

o

Acompanhe as horas de trabalho perdidas por ausência e “no-show”

o

Mesmo que o operador substitua um funcionário ausente, deve-se contar essa ausência

o

Registre o número de horas trabalhadas durante o período de referência.

o

Este indicador não é afetado por qualquer tempo de inatividade nas usinas; refere-se apenas às
horas de trabalho da equipe.

© Bonsucro

(Nº de dias de ausência) / (Nº de dias de trabalho disponíveis num determinado período)
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GUIA DE AUDITORIA
2.3.6 O operador registra as horas de trabalho perdidas devido ao absenteísmo

O operador mantém registro
documentado das horas de trabalho
perdidas por ausência?

© Bonsucro

o Os auditores avaliará o sistema
implementado pelo operador para
coletar os dados e verificar se é
confiável
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PRINCÍPIO2

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

CRITÉRIOS
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

2.4 Salvaguardar o respeito dos direitos laborais através de mecanismos de
diálogo social que funcionem

A operadora
garante que os
direitos dos
trabalhadores à
formação de
sindicatos e
afiliação a eles
sejam
respeitados e
negociados
coletivamente,
sem interferência

Usina
Agricultura.
INDICADOR
ESSENCIAL

PADRÃO

sim

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

Aplica-se a todos os trabalhadores nas instalações da usina e
fazendas incluídas na unidade de certificação.
A operadora respeita esses direitos e não interfere nos esforços dos
próprios trabalhadores para estabelecer mecanismos de
representação independentes (sindicatos ou plataformas
organizacionais semelhantes) de acordo com a Declaração Universal
dos Direitos Humanos e as Normas Fundamentais da OIT.
A operadora implementa garantias aos trabalhadores sindicalizados
em toda a força de trabalho, estendendo-se aos não sindicalizados.
Os Acordos de Negociação Coletiva são regularmente negociados e
renegociados entre as organizações de empregadores e de
trabalhadores e são devidamente respeitados para vigorar. Os
acordos celebrados são transparentes, documentados e devidamente
cumpridos mediante sua implementação.
Para obter mais informações, consulte o Guia.
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2.4.1

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
2.4.1 A operadora garante que os direitos dos trabalhadores à formação de sindicatos e afiliação
a eles sejam respeitados e negociados coletivamente, sem interferência

OBJETIVO

o
o
o

o

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

Este indicador visa proteger os direitos humanos dos trabalhadores.

Sindicatos e similares representam interesses dos trabalhadores e são validados
Abordagem aberta à liberdade de associação, incluindo uma política que apoie sindicatos ou comissão efetiva de
trabalhadores.
Certifique-se de que os trabalhadores são livres para formar ou aderir a um sindicato.
o
Quem optar por não participar: fornecer feedback à gerência/ sem discriminação
o
Que decidem aderir a um sindicato: sem discriminação.
o
Os trabalhadores são livres para deixar um sindicato.
o
Informe no início da relação de trabalho como participar de um sindicato.
o
Não restringir o escopo da atividade dos sindicatos.
o
Respeite o direito de negociação coletiva: salários, tempo de trabalho, treinamento, saúde e segurança
ocupacional e tratamento igualitário.
o
Os representantes dos trabalhadores são voluntários e corretamente escolhidos
o
Livremente e democraticamente eleito
o
Trabalhadores estrangeiros devem ser incentivados a ingressar em sindicatos.
o
Conselhos de trabalho e/ou delegados de trabalhadores.
o
Facilitação da livre escolha pelos trabalhadores para eleger seus próprios representantes no local de trabalho.
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Se a liberdade de associação e negociação coletiva for estabelecida por lei, deve ser respeitada.

© Bonsucro

ESCOPO

GUIA DE AUDITORIA
2.4.1 A operadora garante que os direitos dos trabalhadores à formação de sindicatos
e afiliação a eles sejam respeitados e negociados coletivamente, sem interferência

o Certifique-se de que os trabalhadores entendam a
Liberdade de Associação
o Os trabalhadores têm direito à liberdade de associação
e negociação coletiva
o Evidência de explicação
o Meios para negociar
o Trabalhadores não sindicalizados
o Minutos disponíveis
© Bonsucro

o Última reunião
o Convenção / Acordo coletivo
o Verificação cruzada
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2.4 Salvaguardar o respeito dos direitos laborais através de mecanismos de
diálogo social que funcionem

A operadora
promove a
consulta e o
intercâmbio de
informações
entre as
organizações de
empregadores e
trabalhadores,
através do
diálogo

Usina
Agricultura.

PADRÃO

sim

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

Aplica-se a todos os trabalhadores das dependências da usina e das
fazendas incluídas na unidade de certificação.
A operadora mantém diálogos regulares com trabalhadores diretos e
indiretos para promover a melhoria contínua das condições de
trabalho.
A operadora também promove outros mecanismos de diálogo social
(por exemplo, comitês mistos, comitês de gênero, comitês para lidar
com o assédio e práticas de consulta aos trabalhadores).
Para mais informações, consulte Orientação
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2.4.2

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
2.4.2 A operadora promove a consulta e o intercâmbio de informações entre as
organizações de empregadores e trabalhadores, através do diálogo

OBJETIVO

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

Este indicador destina-se a encontrar soluções baseadas em interesses mútuos entre os trabalhadores e
a direção.

o

Objetivo do Diálogo Social: Construção de consenso e envolvimento democrático envolvendo os
trabalhadores na busca de soluções adequadas.

o

Objetivo estratégico da declaração da OIT de 2008 sobre justiça social para uma globalização justa sob o
pilar "diálogo social".

o

Implementação do Dialogo Social em Indicadores de P1 e P2 pelo menos.

o

Entenda a definição de diálogo social

o

Facilitação ou melhoria do acesso formal e informal à participação

o

Apoiar trabalhadores na implementação do Diálogo Social:
o

Treine os trabalhadores para melhorar sua compreensão de seus direitos legais e os meios para
exercê-los.

o

Desenvolvimento da expertise dos dirigentes sindicais em questões de política nacional por meio
de apoio e assessoria em diversas áreas temáticas.

o

Gestão de treinamento sobre práticas de governança sólida e como se comunicar e se envolver
construtivamente com as partes interessadas.

© Bonsucro

ESCOPO
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O Diálogo Social

GUIA DE AUDITORIA
2.4.2 A operadora promove a consulta e o intercâmbio de informações entre as
organizações de empregadores e trabalhadores, através do diálogo

o Canais/plataformas disponíveis para o diálogo social
o Como se engajar no diálogo social
o Comunicação sobre o diálogo social?
o Tópicos principais
o Documentação da reunião
1. Frequência das reuniões,
2. Principais questões levantadas,
3. Evidência de que as decisões foram tomadas
4. Evidência de que os problemas foram resolvidos,
5. Presença de gerentes seniores
6. Registros de canais de comunicação com os trabalhadores, respostas de questionários e de pesquisas aplicadas s funcionários,
resumos de gerenciamento/funcionários e avisos visuais/cartazes
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© Bonsucro

Revisão de documentos: atas de comitês de trabalhadores e reuniões sindicais devem demonstrar

GUIA DE AUDITORIA
2.4.2 A operadora promove a consulta e o intercâmbio de informações entre as
organizações de empregadores e trabalhadores, através do diálogo

Entrevistas com os trabalhadores e representantes dos
trabalhadores ou sindicato, bem como a alta administração:
o Conhecimento sobre processos
o Eles se sentem representados?
o Eles sentem que os problemas são resolvidos?
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o Conscientização da alta administração
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PRINCÍPIO2

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

CRITÉRIOS
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

2.5 O uso da terra e dos recursos hídricos não diminui os direitos legais,
consuetudinários ou de uso dos povos indígenas e comunidades locais

A operadora
identificará os
direitos legais
e/ou
consuetudinários
em relação aos
usuários da terra
e da água e
qualquer
transferência
desses direitos à
operadora é feita
com base na
participação e
consulta.

Usina
Agricultura.

PADRÃO

sim

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

O operador deve demonstrar que identificou e documentou quaisquer
direitos legais e/ou consuetudinários em relação ao uso da terra e da
água. Quando os direitos foram renunciados por Povos Indígenas ou
Comunidades Locais em benefício do operador, na ou após a
publicação desta norma, ou quando o operador se tornou certificado
pela primeira vez (o que ocorrer por último), o operador deve
demonstrar que a decisão foi tomada por meio de um processo de
Consentimento Livre, Prévio e Informado de acordo com a legislação
nacional, no mínimo.
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2.5.1

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
2.5.1 A operadora identificará os direitos legais e/ou consuetudinários em relação aos
usuários da terra e da água e qualquer transferência desses direitos à operadora é feita com
base na participação e consulta.
Este indicador aplica-se à fábrica e à área agrícola incluída na unidade de certificação.
ESCOPO

o
o
o
o
o

Este indicador visa proteger os direitos à terra e à água

Identificar as comunidades locais e seu uso de terras e água
Demonstre seus direitos legais ou habituais de terra e água.
Evidência de propriedade e direito de uso da terra e da água
Convenção da OIT nº 169 sobre direitos de terra para povos indígenas e tribais
Implementação do FPIC se necessário:
o
Consentimento: Os povos indígenas e as comunidades locais tomam uma decisão
coletiva para conceder ou negar a aprovação da atividade especificada.
o
Livre: O consentimento é concedido por povos indígenas e comunidades locais
voluntariamente afetados sem coerção, pressão ou intimidação.
o
Prévio: O consentimento é dado antes que a atividade especificada seja autorizada ou
iniciada.
o
Informado: O consentimento é dado depois que os povos indígenas e as comunidades
locais receberam a informação pertinente, oportuna e culturalmente apropriada
necessária para tomar uma decisão com pleno conhecimento de causa.
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OBJETIVO
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GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
2.5.1 A operadora identificará os direitos legais e/ou consuetudinários em relação aos
usuários da terra e da água e qualquer transferência desses direitos à operadora é feita com
base na participação e consulta.
Este indicador aplica-se à usina e à área agrícola incluídas na unidade de certificação.
ESCOPO
Este indicador destina-se a proteger os direitos sobre a terra e a água.

o Passos (o número de passos e a ordem
não são fixos e devem ser adaptados a
cada caso):
• Riscos e efeitos das operações
• Identificação de titulares de direitos,
tomadores de decisão e representantes
• Mapeamento participativo de direitos de
terra e recursos
• Consultas e negociações com as
comunidades afetadas
• Formalização decisões, termos e
acordos
• Plano de atividades acordadas
• Implementação de acordos
• Mecanismo de reclamação

o

Manter registros:
o
o
o
o
o
o

Processo FPIC antes de qualquer
aquisição e/ou
Todas as comunidades afetadas
Informados e cientes de seu direito de
retenção
Formas e linguagens
Direitos humanos fundamentais
Documentos finais do contrato
© Bonsucro

OBJETIVO
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GUIA DE AUDITORIA
2.5.1 A operadora identificará os direitos legais e/ou consuetudinários em relação aos
usuários da terra e da água e qualquer transferência desses direitos à operadora é
feita com base na participação e consulta.

o Direito consuetudinários mapeado
o Entrevistas com os reclamantes
o Evidência documentada
o Direitos à terra ou à água => povos indígenas ou
comunidades locais
o Consentimento / Livre / prévio / informado
O auditor verifica e relata:
o Nomeou uma pessoa responsável
o Evidência de conformidade.
© Bonsucro

o Conhecimento das leis locais/nacionais/internacionais
o Entrevistas com partes interessadas
o Os trabalhadores envolvidos com a conformidade legal
devem ser entrevistados
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2.5 O uso da terra e dos recursos hídricos não diminui os direitos legais,
consuetudinários ou de uso dos povos indígenas e comunidades locais

A operadora
deverá
demonstrar que
está a tomar
medidas para
tratar de
reclamações
legítimas de
terras e águas
de acordo com
os processos
legais aplicáveis.

Usina
Agricultura.
INDICADOR
ESSENCIAL

PADRÃO

sim

TEXTO COMPLETO DO INDICADOR

A operadora participará de boa-fé nos processos jurídicos aplicáveis e
tomará as medidas adequadas de acordo com a legislação nacional
para resolver qualquer conflito relacionado com a terra ou a água. A
operadora está em conformidade com qualquer decisão judicial.
Quando as denúncias forem apresentadas através de processos não
judiciais, a operadora se comprometerá de boa-fé a resolver os
conflitos de terras ou de água.
Para obter mais informações, consulte o Guia
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2.5.2

ESCOPO

© Bonsucro

INDICADOR

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO
2.5.2 A operadora deverá demonstrar que está a tomar medidas para tratar de reclamações
legítimas de terras e águas de acordo com os processos legais aplicáveis
ESCOPO
OBJETIVO

Este indicador aplica-se à usina e à área agrícola incluídas na unidade de certificação.
Este indicador destina-se a proteger os direitos sobre a terra e a água.

o A resolução da disputa foi alcançada.
o Estabelecer processos de engajamento com populações deslocadas
o O processo legal tomado não viola qualquer direito humano e/ou condições de vida dos
reclamantes.
o Certifique-se de que há uma comunicação verbal garantindo a posição da outra parte
o Identificar quaisquer conflitos relacionados à terra, ao uso da água e
o Obter uma solução ou acordo antes de um mecanismo judicial ser aberto
© Bonsucro

o A avaliação da subsistência é realizada antes de qualquer resolução final de conflitos e
realocação.
o Acordo 169 da OIT. Veja também o indicador 2.5.1 para FPIC e P4.
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Conflitos da terra/Água e Não conformidades

GUIA DE AUDITORIA
2.5.2 A operadora deverá demonstrar que está a tomar medidas para tratar de
reclamações legítimas de terras e águas de acordo com os processos legais aplicáveis

Dentro preparação para a auditoria:
o Informações sobre reivindicações de terra ou água em andamento e
agendar entrevistas com os reclamantes com antecedência
O auditor avaliações a seguir:
o Registros
o Evidência
o Leis ou regulamentos
o Conformidade
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o Disputas
o Comprometimento
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Perguntas?

