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Critérios 

Críticos
Nivel C Nivel B Nivel A

100,00% 88,24% - -

100,00% 90,20% - -

100,00% 92,16% - -

X

X

X

Recanto Vó Cidinha/Três Irmãos/Vó Lourdes/Santo 

Antônio/Rodansechis I

Cantinho do céu

Rodansechis

(*) Pequeño productor

Nome da Propriedade

Lista para Gestão de Agroquímicos, Julho 2017 (Versão 1.2)

2. Auditoria (público)

2.1. Documentos normativos utilizados

Esta auditoria foi conduzida com base nos seguintes documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável, aplicáveis 

conforme o escopo:

Regras de certificação, Julho 2017 (Versão 1.2)

Norma RAS para Agricultura Sustentável, Julho 2017 (Versão 1.2)

1.2. Conclusão da equipe auditora (público)

A equipe de auditores conclui que o grupo Sechis Participações Ltda. - Beef Passion Cumple con los requerimientos de Año 2 - 

Nivel C com a versão vigente dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. A decisão é de 

responsabilidade do Organismo de Certificação

Propriedades da amostra (público)

Pontuação

Critérios Críticos 97,78% 100,00%

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Administrador do Grupo

Nivel C

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Control Verificação

Resultados

91,23% 91,23%
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Infra estruturas                                                                              -   

Outro uso*                                                                              -   

Outro uso*                                                                              -   

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                              -   

sub total                                                                        74,80 

Total do Escopo                                                                   6.284,30 

sub total                                                                   4.848,40 

Outras Áreas

Outro uso*                                                                        74,80 

Outro uso*                                                                              -   

sub total                                                                   1.361,10 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                        49,22 

Esta auditoria inclui a avaliação de desempenho social e ambiental da(s) fazenda(s) com respeito aos critérios aplicáveis dos 

documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. As áreas e cultivos incluídos no escopo da certificação são 

indicados no seguinte quadro: 

Escopo da propriedade e uso da terra (ha)

Ambiental

Áreas de Conservação (Reserval Legal)                                                                   1.311,88 

Pecuária 4848,40

2.2. Escopo (público)
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#

1

2

3

Recanto Vó Cidinha/Três Irmãos/Vó Lourdes/Santo 

Antônio/Rodansechis I
262,30 234,40

Cantinho do céu 1519,00 1307,00

Rodansechis 1137,00 859,00

2.5. Amostragem (público)

2.5.1. Critérios para seleção da Amostra

Nome da Propriedade Área da fazenda Área de produção

2.5.2. Lista das propriedades da Amostra (público)

2.4. Resumo público

A descrição geral da propriedade, da auditoria (escopo e equipe auditora), assim como as não conformidades identificadas 

durante a presente auditoria estará disponível ao público no portal eletrônico do Organismo de Certificação contratado.

A amostra foi selecionada de acordo com os requisitos da política RA, no entanto foram verificadas todas as propriedades do 

grupo Beef Passion.

2.3. Acordo de confidencialidade (público)

A equipe auditora que elaborou este documento assume o compromisso de confidencialidade ante a fazenda auditada no 

manejo e uso da informação das propriedades, adquirida durante o transcurso da auditoria. O organismo de certificação 

contratado mantém cópias das declarações de confidencialidade assinadas pelos auditores e equipe.
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Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

1.1 CUMPRE CUMPRE

1.2 CUMPRE CUMPRE

1.3 CUMPRE CUMPRE

1.5 CUMPRE CUMPRE

1.6 CUMPRE CUMPRE

1.8 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

1.13 CUMPRE CUMPRE

1.14 CUMPRE CUMPRE

1.17 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

3.2 CUMPRE CUMPRE

A análise documental permitiu uma avaliação inicial das fazendas com informações 

detalhadas sobre as áreas de cultivos de grãos, pastagens e outros tipos de usos do 

solo. As informações foram apresentadas pela administração em mapas e tabelas, 

estão organizadas e atualizadas.

Durante auditoria foi verificado que existe uma pessoa responsável pela rastreabilidade 

da produção das fazendas. São realizadas estimativas e acompanhamento de 

indicadores zootécnicos desde o nascimento até a fase de terminação que ocorre em 

confinamento. As informações foram apresentadas em software utilizado para gestão 

animal.

Existe mecanismo para controle do manejo animal desde o nascimento. As informações 

são registradas em software de gestão com base em número de lote e identificação 

animal, data e fazenda de nascimento, sexo, raça, genética e peso. Quando ocorre 

transporte para a fase de terminação no confinamento são registrados dados sobre a 

fazenda de origem, peso inicial, ganho médio diário e última pesagem antes de ir para o 

abate.

O 'Código de ética e conduta', da Beef Passion, cumpliance 2020, cita que a 

administração das fazendas 'somente se relacionará com Parceiros que: (i) adotem 

práticas de integridade ética e conduta; (ii) cumpram a legislação aplicável no 

desenvolvimento de suas atividades e consecução de seus compromissos contratuais'. 

Existe um contrato de prestação de serviço assinado entre as partes, identificando os 

critérios críticos da norma RA que os prestadores de serviço devem seguir. Além disso, 

a 'Cartilha de sustentabilidade Beef Passion' reforça essas práticas e é entregue aos 

terceiros antes da execução dos serviços. Foi encaminhado um contrato assinado 

evidenciando a implementação das práticas citadas.

O 'Codigo de ética e conduta', as 'Premissas básicas na estrada e graduação dos 

animais no Spa bovino da Beef Passion' e a 'Cartilha de sustentabilidade', são 

documentos apresentados e seguidos pela administração da Beef Passion para o 

cumprimento da norma RA e das legislações aplicáveis, tanto para com os 

trabalhadores, quanto para o bem-estar animal e manejo nas propriedades. Através da 

análise de documentos, foi possível evidenciar que todos os trabalhadores se 

encontram registrados, são pagos todos os encargos trabalhistas e existe bom 

relacionamento entre administração das fazendas e os trabalhadores.

Através da análise de documentos e entrevistas com trabalhadores de campo das 

fazendas do MS e SP, foi evidenciado que um tratorista do Sitio Recanto Vó Cidinha não 

possui treinamento para operação de trator, exigido para executar esta atividade de 

acordo com a NR31.12.77.

Através da análise da planilha com a lista das fazendas que compõe a Beef Passion, foi 

evidenciado que a administração possui todas as informações necessárias para o 

cumprimento do critério.

Através de análise de documentos e entrevistas com a administração do grupo, foi 

evidenciado que não foram realizadas auditorias internas nas propriedades no ano de 

2020 para avaliar a conformidade de cada fazenda com os critérios da norma RA.Após 

a auditoria, no dia 14/01/2021 foi encaminhado o documento “Auditoria Interna 2020”, e 

após a análise foi evidenciado que foi realizada a auditoria interna em todas as 

propriedades do grupo para avaliar a conformidade das fazendas com os critérios da 

norma RA.

Através da análise de documentos e entrevistas com trabalhadores, foi evidenciado que 

não há um plano de capacitação para as propriedades amostradas. Os trabalhadores 

das fazendas do MS não possuem algumas capacitações importantes, devido ao difícil 

acesso as propriedades e grande distância até a cidade mais próxima, como por 

exemplo o treinamento em primeiros socorros e combate a incêndio. Já em Nhandeara, 

um trabalhador não possui a capacitação para operação de tratores.

As estruturas das fazendas possuem fossas sépticas para tratamento dos efluentes 

domésticos. O resíduo das fossas é coletado por empresa especializada e destinado 

para estação de tratamento de esgoto.

Não Conformidade (público)

3.1. Administrador de Grupo

3. Descrição de não conformidades 
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3.3 CUMPRE CUMPRE

3.4 CUMPRE CUMPRE

3.6 CUMPRE CUMPRE

3.7 CUMPRE CUMPRE

3.38 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

4.1 CUMPRE CUMPRE

4.2 CUMPRE CUMPRE

4.3 CUMPRE CUMPRE

4.4 CUMPRE CUMPRE

4.5 CUMPRE CUMPRE

4.6 CUMPRE CUMPRE

4.8 CUMPRE CUMPRE

4.9 CUMPRE CUMPRE

4.10 CUMPRE CUMPRE

O 'Código de ética e conduta', da Beef Passion, cumpliance 2020, cita que a 

administração das fazendas não tolera a utilização de mão de obra infantil ou forçada 

em qualquer nível de sua organização ou de sua cadeia de fornecimento. Não existe a 

contratação de menores de 18 anos.

Através da verificação da lista de trabalhadores das propriedades e dos prontuários de 

registro dos funcionários, foi possível evidenciar que todos os trabalhadores são 

registrados e recebem pelo menos um salário-mínimo federal.

Através de entrevistas com os trabalhadores foi evidenciado que a comunicação entre 

funcionários e administração das fazendas é facilitada e preferencial, mesmo assim 

algumas fazendas possuem caixa de sugestão para eventuais reivindicações dos 

trabalhadores.

Através da análise do cartão de ponto e holerites de 10 trabalhadores, foi possível 

evidenciar que a jornada de trabalho não excede 44 horas semanais com 1 dia de 

descanso por semana, além da realização de pausas de 2 horas para refeição. As 

entrevistas com os trabalhadores confirmaram a jornada de trabalho.

Por meio de análise documental foi verificado que as fazendas possuem Plano para 

Manejo Integrado de Pragas (MIP) em conformidade com a norma RA. Os documentos 

abordam o cultivo de milho, sorgo e soja utilizados na alimentação animal. O 

empreendimento possui uma pessoa responsável pelo manejo agronômico.

Durante análise da lista de produtos utilizados para controle fitossanitário nos cultivos 

de milho e soja foi identificada uma não conformidade devido ao uso de substâncias 

proibidas pela norma RA. No dia 14/01/2021 foram enviados comprovantes de 

devolução ao fornecedor e compra de produto substituto, lista de presença em reunião 

de treinamento e documento elaborado pelo agrônomo responsável sobre o tema.

O empreendimento apresentou informações durante auditoria para garantir que a 

produção declarada como certificada RA não são organismos geneticamente 

modificados (OGM), nem é reembalada ou processada com produtos que contenham 

OGM. O empreendimento cultiva soja e milho transgênicos para uso exclusivo na 

alimentação animal.

Foi demonstrado nas entrevistas com a administração e documentos analisados, que os 

efluentes domésticos são destinados em fossas sépticas e não são utilizados para 

nenhuma finalidade em atividades de produção ou processamento.

As fazendas não possuem um plano desenvolvido e implementado para a gestão 

integrada de resíduos sólidos. Durante auditoria foram identificadas algumas práticas e 

registros, mas não existe um documento teórico como referência, nem cálculo de 

volume aproximado de resíduos gerado nas fazendas.

O 'Código de ética e conduta', da Beef Passion, cumpliance 2020, cita que a 

administração das fazendas 'não tolera qualquer forma de violação aos direitos 

humanos, seja sob a forma de preconceito, discriminação ou assédio, tanto no 

relacionamento entre Colaboradores quanto entre Colaboradores e terceiros, seja em 

virtude de raça, cor, religião, filiação política, nacionalidade, sexo, orientação sexual, 

idade, condição física ou qualquer outra característica'. As entrevistas com os 

trabalhadores evidenciaram que não há trabalho forcado nas propriedades.

O 'Código de ética e conduta', da Beef Passion, cumpliance 2020, cita que a 

administração das fazendas 'não tolera qualquer forma de violação aos direitos 

humanos, seja sob a forma de preconceito, discriminação ou assédio, tanto no 

relacionamento entre Colaboradores quanto entre Colaboradores e terceiros, seja em 

virtude de raça, cor, religião, filiação política, nacionalidade, sexo, orientação sexual, 

idade, condição física ou qualquer outra característica'. As entrevistas com os 

trabalhadores evidenciaram que não há assédio nas propriedades.

O 'Código de ética e conduta', da Beef Passion, cumpliance 2020, cita que a 

administração das fazendas 'não tolera qualquer forma de violação aos direitos 

humanos, seja sob a forma de preconceito, discriminação ou assédio, tanto no 

relacionamento entre Colaboradores quanto entre Colaboradores e terceiros, seja em 

virtude de raça, cor, religião, filiação política, nacionalidade, sexo, orientação sexual, 

idade, condição física ou qualquer outra característica'. As entrevistas com os 

trabalhadores evidenciaram que não há discriminação nas propriedades.

Através de entrevistas com 10 trabalhadores, foi evidenciado que todos são livres para 

sindicalizarem com qualquer organização de trabalhadores, tanto nas fazendas do MS 

quanto nas fazendas de SP.

Através da análise de holerites de 10 trabalhadores, foi evidenciado que todos recebem 

pelo menos um salário-mínimo federal ou estadual, além de não terem desconto no 

salário por equipamentos e ferramentas utilizadas durante o período de trabalho.
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4.11 CUMPRE CUMPRE

4.12 
NÃO 

CUMPRE
CUMPRE

4.13 CUMPRE CUMPRE

4.14 CUMPRE CUMPRE

4.15 CUMPRE CUMPRE

4.16 CUMPRE CUMPRE

4.17 CUMPRE CUMPRE

4.19 CUMPRE CUMPRE

Através do envio das capacitações dos trabalhadores amostrados, foi evidenciado que 

os funcionários que realizam aplicações de agroquímicos possuem o treinamento para 

aplicação e manipulação de agroquímicos de acordo com o exigido na NR 31.8.

Através do envio de fotos e entrevista com os trabalhadores responsáveis pela 

aplicação de agroquímicos, foi evidenciado a existência de banheiros com chuveiro, 

local para troca de roupa e local para lavagem de EPIs, onde os funcionários relataram 

que o procedimento após a aplicação é lavar os EPIs contaminados, colocá-los no varal 

e tomar banho.

Foram apresentadas as matrículas das propriedades amostradas, evidenciando o direito 

de uso do solo das fazendas amostradas: Cantinho do Céu - Mat.28.706/28.916 

Fazenda Rodansechis - Mat. 30.568 Recanto Vó Cidinha - 

Mat.4150/4151/12.266/12.268/12.270/12.253.

Através da análise do cartão de ponto e holerites de 10 trabalhadores, foi possível 

evidenciar que não é frequente a realização de horas extras, quando elas são realizadas 

não ultrapassam 12 horas semanais e são pagas no holerite conforme exigido pela 

legislação aplicável. As entrevistas com os trabalhadores confirmaram que as horas 

extras são voluntárias.

Através das análises de água enviadas pela administração das fazendas, foi 

evidenciado que a análise de água realizada no Recanto Vó Cidinha, n° 1059/2020 não 

possui os parâmetros de Sódio, Nitratos e Sulfatos e as análises de água realizada nas 

fazendas do MS, n°1246/2020 e n° 1316/2020 não possui os parâmetros 

microbiológicos, não sendo possível evidenciar se os resultados obtidos nas análises de 

água estão dentro dos limites estabelecidos para a potabilidade da água.

Após a auditoria, no dia 14/01/2021 foram encaminhadas novas análises de 

potabilidade de água com os parâmetros exigidos, das fazendas amostradas. Após a 

análise dos parâmetros de potabilidade de água, foi evidenciado que as 4 análises da 

Fazenda Recanto Vó Cidinha e a análise da Fazenda Rodansechis não atendem os 

limites estabelecidos para bactérias heterotróficas, coliformes totais e coliformes 

termotolerantes. Já a análise da Fazenda Cantinho do Céu não atende os limites 

estabelecidos para bactérias heterotróficas e coliformes totais. Por fim, as análises de 

potabilidade de água apresentadas não atendem aos parâmetros de potabilidade de 

água exigidos pela norma RA.

Auditoria de verificação: Na auditoria de verificação, foram verificadas as análises de 

potabilidade de água de todas as fazendas do grupo Beef Passion e um termo de 

responsabilidade enviado pela administração. Conclui-se que todos os poços utilizados 

para coleta de água com fins de consumo humano atendem aos padrões 

microbiológicos exigidos pela norma, não apresentando Coliformes totais nem 

Escherichia coli. O relatório do Poço 3 – Escritório, da Fazenda Recanto Vó Cidinha, 

apresentou Coliformes totais e Escherichia coli na amostra, no entanto o termo de 

responsabilidade enviado pela administração cita que a água do poço não é utilizada 

para fins de consumo humano, sendo de uso exclusivo para casos de extrema urgência 

como por exemplo uma falta de água de outros poços da propriedade que abastecem o 

confinamento de gado, no entanto a água não será fornecida aos animais até que seja 

verificado o motivo da contaminação ou e que ela atenda aos padrões exigidos pela 

norma. A administração se responsabiliza por essas informações perante os órgãos 

competentes. Em entrevista com a administração, foi relatado que será verificado qual o 

motivo de contaminação do poço para correção do problema.

Através do envio de fotos e vídeos de todas as casas das fazendas da amostra, foi 

possível evidenciar que elas se encontram em bom estado de conservação e moradia, 

conforme exigências normativas. As entrevistas com trabalhadores residentes nas 

casas das fazendas evidenciaram que elas foram reformadas e pintadas recentemente.

Através da análise dos programas de SSO das fazendas amostradas, foi evidenciado a 

elaboração de novos programas (PPRA/PGSSMATR/PCMSO) que estão identificando 

todas as funções, assim como os riscos de todas as atividades executadas. Os 

programas estão vigentes até julho de 2021 e implementados com identificação dos 

exames médicos que precisam ser realizados e dos EPIs que foram disponibilizados de 

acordo com cada função. As entrevistas com os trabalhadores confirmaram a realização 

dos exames médicos e a entrega de EPIs.

Através da análise das fichas de entrega de EPIs de 10 trabalhadores, foi evidenciado 

que todos os funcionários que manipulam e realizam aplicações de agroquímicos, 

recebem os EPIs necessários para a atividade. As entrevistas com os trabalhadores 

confirmaram a utilização dos EPIs.
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4.36 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

4.41 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

5.1 CUMPRE CUMPRE

5.2 CUMPRE CUMPRE

5.3 CUMPRE CUMPRE

5.4 CUMPRE CUMPRE

5.5 CUMPRE CUMPRE

5.6 CUMPRE CUMPRE

Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 NA

1.5 

Não são utilizados nenhum tipo de resíduo humano ou animal para alimentação do 

gado. O gado é criado a pasto nas fases iniciais com complementação mineral e ração. 

No confinamento a alimentação é com ração formulada a partir de software específico 

que considera indicadores zootécnicos e procedimentos internos.

Os medicamentos utilizados são verificados por médica veterinária responsável. Não 

ocorre uso de substâncias proibidas pela norma RA.

Através da análise das ASOs de 10 trabalhadores, foi evidenciado que apesar de 

exigido no PCMSO, o exame de colinesterase não foi realizado nos trabalhadores que 

realizam atividades com agroquímicos.

Através da análise das ASOs de 10 trabalhadores, foi evidenciado que nem todos os 

exames médicos exigidos no PCMSO foram realizados. A grande maioria dos 

trabalhadores realizou apenas o exame clínico, não realizando, por exemplo, 

audiometria e acuidade visual, exigidos no PCMSO para quase todas as funções. 

Atualmente, todos os trabalhadores estão registrados e realizaram exame clínico 

admissional. As entrevistas confirmaram que os exames são entregues aos 

trabalhadores.

Os registros garantem que os animais vendidos como produção certificada são nascidos 

e criados em fazendas certificadas.

A gestão animal ocorre por meio de software que registra informações desde o 

nascimento até o transporte para abate em frigorífico. Para a identificação animal são 

utilizados brincos com a numeração individual.

A reprodução animal ocorre por meio de inseminação artificial e não existem animais 

transgênicos ou clonados nas fazendas.

O manejo respeita os princípios de bem estar animal. As estruturas são adequadas para 

reduzir o estresse, os funcionários são treinados e monitorados.

A análise documental permitiu uma avaliação inicial das fazendas com informações 

detalhadas sobre as áreas de cultivos de grãos, pastagens e outros tipos de usos do 

solo. As informações foram apresentadas pela administração em mapas e tabelas, 

estão organizadas e atualizadas.

Durante auditoria foi verificado que existe uma pessoa responsável pela rastreabilidade 

da produção das fazendas. São realizadas estimativas e acompanhamento de 

indicadores zootécnicos desde o nascimento até a fase de terminação que ocorre em 

confinamento. As informações foram apresentadas em software utilizado para gestão 

animal.

Existe mecanismo para controle do manejo animal desde o nascimento. As informações 

são registradas em software de gestão com base em número de lote e identificação 

animal, data e fazenda de nascimento, sexo, raça, genética e peso. Quando ocorre 

transporte para a fase de terminação no confinamento são registrados dados sobre a 

fazenda de origem, peso inicial, ganho médio diário e última pesagem antes de ir para o 

abate.

Após análise de mapas atualizados das Fazendas do grupo, entrevista com o 

proprietário e administração das fazendas foi evidenciado que não houve grandes 

conversões de terra na propriedade.

O 'Código de ética e conduta', da Beef Passion, cumpliance 2020, cita que a 

administração das fazendas 'somente se relacionará com Parceiros que: (i) adotem 

práticas de integridade ética e conduta; (ii) cumpram a legislação aplicável no 

desenvolvimento de suas atividades e consecução de seus compromissos contratuais'. 

Existe um contrato de prestação de serviço assinado entre as partes, identificando os 

critérios críticos da norma RA que os prestadores de serviço devem seguir. Além disso, 

a 'Cartilha de sustentabilidade Beef Passion' reforça essas práticas e é entregue aos 

terceiros antes da execução dos serviços. Foi encaminhado um contrato assinado 

evidenciando a implementação das práticas citadas.

Número da fazendas

Descrição

3.2. Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra 

As não conformidades recorrentes em critérios específicos significam que, do total da amostra auditada, mais de 20% da 

amostra obteve uma não conformidade em dito critério. Para obter mais informações e detalhes dos critérios avaliados de 

cada fazenda membro, solicite ao Organismo de Certificação a respectiva informação.
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1.6 

1.8 (1) 1

2.1 

2.2 

2.3 NA

2.4 

3.1 NA

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 NA

3.6 

3.7 

3.38 (3) 3

As fazendas não possuem um plano desenvolvido e implementado para a gestão 

integrada de resíduos sólidos. Durante auditoria foram identificadas algumas práticas e 

registros, mas não existe um documento teórico como referência, nem cálculo de 

volume aproximado de resíduos gerado nas fazendas.

Informações verificadas sobre a localização das fazendas permitem concluir que não 

estão inseridas e não possuem divisas com áreas de proteção ambiental.

Foram apresentadas informações e documentos para garantir que a caça ou sacrifício 

de animais, ameaçados de extinção ou protegidos por lei, não são praticados dentro das 

fazendas.

Em entrevista com a administração e pessoa responsável pela rastreabilidade foi 

entendido que não ocorrem atividades de processamento da produção nas fazendas. 

Portanto, não ocorre geração e tratamento de águas residuais de operações de 

processamento.

As estruturas das fazendas possuem fossas sépticas para tratamento dos efluentes 

domésticos. O resíduo das fossas é coletado por empresa especializada e destinado 

para estação de tratamento de esgoto.

Por meio de análise documental foi verificado que as fazendas possuem Plano para 

Manejo Integrado de Pragas (MIP) em conformidade com a norma RA. Os documentos 

abordam o cultivo de milho, sorgo e soja utilizados na alimentação animal. O 

empreendimento possui uma pessoa responsável pelo manejo agronômico.

Durante análise da lista de produtos utilizados para controle fitossanitário nos cultivos 

de milho e soja foi identificada uma não conformidade devido ao uso de substâncias 

proibidas pela norma RA. No dia 14/01/2021 foram enviados comprovantes de 

devolução ao fornecedor e compra de produto substituto, lista de presença em reunião 

de treinamento e documento elaborado pelo agrônomo responsável sobre o tema.

Durante auditoria remota foi declarado pela administração e agrônomo responsável que 

não ocorrem pulverizações aéreas nas fazendas. A análise de documentos sobre o 

manejo agronômico também não identificou nenhuma ocorrência deste tipo de 

pulverização.

O empreendimento apresentou informações durante auditoria para garantir que a 

produção declarada como certificada RA não são organismos geneticamente 

modificados (OGM), nem é reembalada ou processada com produtos que contenham 

OGM. O empreendimento cultiva soja e milho transgênicos para uso exclusivo na 

alimentação animal.

Foi demonstrado nas entrevistas com a administração e documentos analisados, que os 

efluentes domésticos são destinados em fossas sépticas e não são utilizados para 

nenhuma finalidade em atividades de produção ou processamento.

O 'Codigo de ética e conduta', as 'Premissas básicas na estrada e graduação dos 

animais no Spa bovino da Beef Passion' e a 'Cartilha de sustentabilidade', são 

documentos apresentados e seguidos pela administração da Beef Passion para o 

cumprimento da norma RA e das legislações aplicáveis, tanto para com os 

trabalhadores, quanto para o bem-estar animal e manejo nas propriedades. Através da 

análise de documentos, foi possível evidenciar que todos os trabalhadores se 

encontram registrados, são pagos todos os encargos trabalhistas e existe bom 

relacionamento entre administração das fazendas e os trabalhadores.

Através da análise de documentos e entrevistas com trabalhadores de campo das 

fazendas do MS e SP, foi evidenciado que um tratorista do Sitio Recanto Vó Cidinha não 

possui treinamento para operação de trator, exigido para executar esta atividade de 

acordo com a NR31.12.77.

Por meio da análise de mapas, imagens de satélites e fotografias enviados durante 

auditoria remota foi constatado que Áreas de Alto Valor para a Conservação (AVC) são 

mantidas conservadas dentro das fazendas e não houve degradação identificada nestas 

áreas que possa ter ocorrido desde 1° de novembro de 2005.

Em entrevista com responsável pela área ambiental das fazendas foi relatado que em 

2019 houve um incêndio de causa natural (raio) em área de reserva legal da S2. 

Atualmente a área está cercada e em processo de regeneração natural. Sobre os 

demais ecossistemas naturais, foi verificado que estão conservados e não houve 

nenhum tipo de degradação em áreas com vegetação nativa, reserva legal ou 

preservação permanente que possa ter ocorrido após 1° de janeiro de 2014.
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4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 NA

4.8 

4.9 

4.10 

4.11 

Através de entrevistas com os trabalhadores foi evidenciado que a comunicação entre 

funcionários e administração das fazendas é facilitada e preferencial, mesmo assim 

algumas fazendas possuem caixa de sugestão para eventuais reivindicações dos 

trabalhadores.

Através da análise do cartão de ponto e holerites de 10 trabalhadores, foi possível 

evidenciar que a jornada de trabalho não excede 44 horas semanais com 1 dia de 

descanso por semana, além da realização de pausas de 2 horas para refeição. As 

entrevistas com os trabalhadores confirmaram a jornada de trabalho.

Através da análise do cartão de ponto e holerites de 10 trabalhadores, foi possível 

evidenciar que não é frequente a realização de horas extras, quando elas são realizadas 

não ultrapassam 12 horas semanais e são pagas no holerite conforme exigido pela 

legislação aplicável. As entrevistas com os trabalhadores confirmaram que as horas 

extras são voluntárias.

O 'Código de ética e conduta', da Beef Passion, cumpliance 2020, cita que a 

administração das fazendas 'não tolera qualquer forma de violação aos direitos 

humanos, seja sob a forma de preconceito, discriminação ou assédio, tanto no 

relacionamento entre Colaboradores quanto entre Colaboradores e terceiros, seja em 

virtude de raça, cor, religião, filiação política, nacionalidade, sexo, orientação sexual, 

idade, condição física ou qualquer outra característica'. As entrevistas com os 

trabalhadores evidenciaram que não há trabalho forcado nas propriedades.

O 'Código de ética e conduta', da Beef Passion, cumpliance 2020, cita que a 

administração das fazendas 'não tolera qualquer forma de violação aos direitos 

humanos, seja sob a forma de preconceito, discriminação ou assédio, tanto no 

relacionamento entre Colaboradores quanto entre Colaboradores e terceiros, seja em 

virtude de raça, cor, religião, filiação política, nacionalidade, sexo, orientação sexual, 

idade, condição física ou qualquer outra característica'. As entrevistas com os 

trabalhadores evidenciaram que não há assédio nas propriedades.

O 'Código de ética e conduta', da Beef Passion, cumpliance 2020, cita que a 

administração das fazendas 'não tolera qualquer forma de violação aos direitos 

humanos, seja sob a forma de preconceito, discriminação ou assédio, tanto no 

relacionamento entre Colaboradores quanto entre Colaboradores e terceiros, seja em 

virtude de raça, cor, religião, filiação política, nacionalidade, sexo, orientação sexual, 

idade, condição física ou qualquer outra característica'. As entrevistas com os 

trabalhadores evidenciaram que não há discriminação nas propriedades.

Através de entrevistas com 10 trabalhadores, foi evidenciado que todos são livres para 

sindicalizarem com qualquer organização de trabalhadores, tanto nas fazendas do MS 

quanto nas fazendas de SP.

Através da análise de holerites de 10 trabalhadores, foi evidenciado que todos recebem 

pelo menos um salário-mínimo federal ou estadual, além de não terem desconto no 

salário por equipamentos e ferramentas utilizadas durante o período de trabalho.

O 'Código de ética e conduta', da Beef Passion, cumpliance 2020, cita que a 

administração das fazendas não tolera a utilização de mão de obra infantil ou forçada 

em qualquer nível de sua organização ou de sua cadeia de fornecimento. Não existe a 

contratação de menores de 18 anos.

O 'Código de ética e conduta', da Beef Passion, cumpliance 2020, cita que a 

administração das fazendas não tolera a utilização de mão de obra infantil ou forçada 

em qualquer nível de sua organização ou de sua cadeia de fornecimento. Não existe a 

contratação de menores de 18 anos.

Através da verificação da lista de trabalhadores das propriedades e dos prontuários de 

registro dos funcionários, foi possível evidenciar que todos os trabalhadores são 

registrados e recebem pelo menos um salário-mínimo federal.
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4.12 (3)

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 

4.17 

4.18 

4.19 

4.20 NA

Foram apresentadas as matrículas das propriedades amostradas, evidenciando o direito 

de uso do solo das fazendas amostradas: Cantinho do Céu - Mat.28.706/28.916 

Fazenda Rodansechis - Mat. 30.568 Recanto Vó Cidinha - 

Mat.4150/4151/12.266/12.268/12.270/12.253.

As Fazendas do grupo Beef Passion não realizam atividades que diminuem os direitos 

ao uso da terra de comunidades.

Através das análises de água enviadas pela administração das fazendas, foi 

evidenciado que a análise de água realizada no Recanto Vó Cidinha, n° 1059/2020 não 

possui os parâmetros de Sódio, Nitratos e Sulfatos e as análises de água realizada nas 

fazendas do MS, n°1246/2020 e n° 1316/2020 não possui os parâmetros 

microbiológicos, não sendo possível evidenciar se os resultados obtidos nas análises de 

água estão dentro dos limites estabelecidos para a potabilidade da água.

Após a auditoria, no dia 14/01/2021 foram encaminhadas novas análises de 

potabilidade de água com os parâmetros exigidos, das fazendas amostradas. Após a 

análise dos parâmetros de potabilidade de água, foi evidenciado que as 4 análises da 

Fazenda Recanto Vó Cidinha e a análise da Fazenda Rodansechis não atendem os 

limites estabelecidos para bactérias heterotróficas, coliformes totais e coliformes 

termotolerantes. Já a análise da Fazenda Cantinho do Céu não atende os limites 

estabelecidos para bactérias heterotróficas e coliformes totais. Por fim, as análises de 

potabilidade de água apresentadas não atendem aos parâmetros de potabilidade de 

água exigidos pela norma RA.

Auditoria de verificação: Na auditoria de verificação, foram verificadas as análises de 

potabilidade de água de todas as fazendas do grupo Beef Passion e um termo de 

responsabilidade enviado pela administração. Conclui-se que todos os poços utilizados 

para coleta de água com fins de consumo humano atendem aos padrões 

microbiológicos exigidos pela norma, não apresentando Coliformes totais nem 

Escherichia coli. O relatório do Poço 3 – Escritório, da Fazenda Recanto Vó Cidinha, 

apresentou Coliformes totais e Escherichia coli na amostra, no entanto o termo de 

responsabilidade enviado pela administração cita que a água do poço não é utilizada 

para fins de consumo humano, sendo de uso exclusivo para casos de extrema urgência 

como por exemplo uma falta de água de outros poços da propriedade que abastecem o 

confinamento de gado, no entanto a água não será fornecida aos animais até que seja 

verificado o motivo da contaminação ou e que ela atenda aos padrões exigidos pela 

norma. A administração se responsabiliza por essas informações perante os órgãos 

competentes. Em entrevista com a administração, foi relatado que será verificado qual o 

motivo de contaminação do poço para correção do problema.

Através do envio de fotos e vídeos de todas as casas das fazendas da amostra, foi 

possível evidenciar que elas se encontram em bom estado de conservação e moradia, 

conforme exigências normativas. As entrevistas com trabalhadores residentes nas 

casas das fazendas evidenciaram que elas foram reformadas e pintadas recentemente.

Através da análise dos programas de SSO das fazendas amostradas, foi evidenciado a 

elaboração de novos programas (PPRA/PGSSMATR/PCMSO) que estão identificando 

todas as funções, assim como os riscos de todas as atividades executadas. Os 

programas estão vigentes até julho de 2021 e implementados com identificação dos 

exames médicos que precisam ser realizados e dos EPIs que foram disponibilizados de 

acordo com cada função. As entrevistas com os trabalhadores confirmaram a realização 

dos exames médicos e a entrega de EPIs.

Através da análise das fichas de entrega de EPIs de 10 trabalhadores, foi evidenciado 

que todos os funcionários que manipulam e realizam aplicações de agroquímicos, 

recebem os EPIs necessários para a atividade. As entrevistas com os trabalhadores 

confirmaram a utilização dos EPIs.

Atualmente não existem gestantes ou lactantes nas propriedades. As entrevistas com a 

administração das fazendas evidenciaram que caso constatado, as mulheres não 

executam atividades de risco.

Através do envio das capacitações dos trabalhadores amostrados, foi evidenciado que 

os funcionários que realizam aplicações de agroquímicos possuem o treinamento para 

aplicação e manipulação de agroquímicos de acordo com o exigido na NR 31.8.

Através do envio de fotos e entrevista com os trabalhadores responsáveis pela 

aplicação de agroquímicos, foi evidenciado a existência de banheiros com chuveiro, 

local para troca de roupa e local para lavagem de EPIs, onde os funcionários relataram 

que o procedimento após a aplicação é lavar os EPIs contaminados, colocá-los no varal 

e tomar banho.
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4.36 (2) 2

4.38 (3) 3

4.41 (3) 3

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.15 (3) 3

O manejo respeita os princípios de bem estar animal. As estruturas são adequadas para 

reduzir o estresse, os funcionários são treinados e monitorados.

Através da análise das ASOs de 10 trabalhadores, foi evidenciado que apesar de 

exigido no PCMSO, o exame de colinesterase não foi realizado nos trabalhadores que 

realizam atividades com agroquímicos.

Através de entrevistas com trabalhadores e verificação de comprovantes de entrega de 

óleo usado, foi verificada uma melhora com relação a devolução de resíduos perigosos 

acumulados nos locais de armazenamento, no entanto, as fotos enviadas não deixam 

claro se as oficinas estão totalmente organizadas, com extintores de incêndio 

carregados e sem acúmulo de materiais.

Através da análise das ASOs de 10 trabalhadores, foi evidenciado que nem todos os 

exames médicos exigidos no PCMSO foram realizados. A grande maioria dos 

trabalhadores realizou apenas o exame clínico, não realizando, por exemplo, 

audiometria e acuidade visual, exigidos no PCMSO para quase todas as funções. 

Atualmente, todos os trabalhadores estão registrados e realizaram exame clínico 

admissional. As entrevistas confirmaram que os exames são entregues aos 

trabalhadores.

Os registros garantem que os animais vendidos como produção certificada são nascidos 

e criados em fazendas certificadas.

A gestão animal ocorre por meio de software que registra informações desde o 

nascimento até o transporte para abate em frigorífico. Para a identificação animal são 

utilizados brincos com a numeração individual.

A reprodução animal ocorre por meio de inseminação artificial e não existem animais 

transgênicos ou clonados nas fazendas.

Não são utilizados nenhum tipo de resíduo humano ou animal para alimentação do 

gado. O gado é criado a pasto nas fases iniciais com complementação mineral e ração. 

No confinamento a alimentação é com ração formulada a partir de software específico 

que considera indicadores zootécnicos e procedimentos internos.

Os medicamentos utilizados são verificados por médica veterinária responsável. Não 

ocorre uso de substâncias proibidas pela norma RA.

Em entrevista com médica veterinária foram obtidas informações que sobre o 

procedimento para descorna que continua ocorrendo por meio do uso de ferro quente 

nos primeiros meses de vida do animal. As informações foram verificadas em 

documento apresentado sobre o procedimento.

Detalhes do empreendimento

Nome Legal Sechis Participações Ltda.

Nome do grupo Beef Passion

Cidade Nhandeara Estado São Paulo

País Brasil

Endereço da auditoria Nhandeara/SP

Pessoa de contato Antônio Ricardo Sechis

Nome do representante legal Antônio Ricardo Sechis

Cargo Proprietário Telefone (17) 99754-9791
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Farm Name * Member Name * State* City * Crop(s) *

Nome da Fazenda * Nome do Membro * Estado* Cidade * Crop(s) *

Bom Sucesso Sechis Participações Ltda Mato Grosso do Sul Alcinopolis Pecuária

Rodansechis Sechis Participações Ltda Mato Grosso do Sul Alcinopolis Pecuária

Cabaça Sechis Participações Ltda Mato Grosso do Sul Alcinopolis Pecuária

Cantinho Do Céu Sechis Participações Ltda Mato Grosso do Sul Cassilândia Pecuária

Recanto Vó Cidinha, Recanto Vó Lourdes, 

Sítio Rodansechis e Sítio Santo Antônio.
Sechis Participações Ltda São Paulo Nhandeara

Pecuária


