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X

X

X

Nivel B N/A N/A

Nivel A N/A N/A

Resultado da Auditoria Control Certificação

Resultados

92,31% 100,00%
Pontuação

Critérios Críticos 100,00% 100,00%

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Fazenda

Nivel C

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 a fazenda Fazenda Cruzeiro Cumple con los requerimientos de Año 3 com a versão vigente 

dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. A decisão é de responsabilidade do Organismo de Certificação
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2.2. Escopo (público)

                                                                       84,17 

sub total                                                                      158,34 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                        16,41 

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)                                                                      141,93 

Infra estruturas                                                                          6,15 

Outro uso*                                                                        35,17 

Outro uso*                                                                             -   

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                             -   

sub total                                                                      224,20 

Total do Escopo                                                                      637,20 

sub total                                                                      254,66 

Outras Áreas

Eucalipto                                                                        98,71 

Pasto

Coffee Arabica 254,66
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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.

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

1.2 CUMPRE

1.3 CUMPRE

1.5 CUMPRE

1.6 CUMPRE

2.1 CUMPRE

2.2 CUMPRE

2.4 CUMPRE

3.1 CUMPRE

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 

Apresentado levantamento topoaltimétrico cadastral das três propriedades que compõem 

a fazenda, indicando as parcelas de produção, ecossistemas, infraestrutura e detalhes 

das variedades plantadas e áreas (ha). Para indicar o nível de produção, uma tabela com 

a estimativa de safra foi apresentada. Detalhes das lavouras foram apresentadas no 

documento "Descrição das Lavouras".

Enviados relatório de vendas, controle de produção e estimativas de produção para 

avaliação dos volumes certificados e vendas realizadas. 

Selecionadas notas fiscais de venda e lotes para avaliação do sistema de 

rastreabilidade. Pelos registros, as notas fiscais de remessa estão identificadas, mas não 

é possível confirmar os lotes de café que compuseram cada nota fiscal, pois os campos 

destinados ao registro da informação não foram preenchidos. 

Lotes não rastreáveis: SB 8462, Lote 1 varreção, SB10037.

Enviado em 12/06/2021, um formulário de não conformidade com a análise de causa, 

correção e ação corretiva. O procedimento de rastreabildiade foi enviado com a 

determinação do preenchimento completo dos registros de rastreabilidade.

Os responsáveis da fazenda declararam não ter solicitado prestação de serviços de 

terceiros, e que internalizam a totalidade das atividades que a fazenda realiza, com 

exceção de serviços específicos da oficina mecânica, que são realizados externamente 

(retífica, por exemplo, conforme mencionou o Auxiliar de Mecânico durante a entrevista). 

Os trabalhadores entrevistados, quando indagados, também forneciam a mesma 

resposta, de modo que a presença de terceiros não foi notada na fazenda. Contudo, na 

hipótese de contratarem terceiros, um procedimento consonante com a norma pode ser 

assimilado pelo sistema de gestão da fazenda através de um termo de compromisso 

para contratação de terceiros.

Apresentados certificados dos armazéns terceirizados utilizados pela fazenda.

Apresentados: CAR da propriedade, 

Avaliados documentos relacionados ao sistema de gestão e identificadas falhas no 

monitoramento das ações definidas nos planos. Ações planejadas sem evidências claras 

de acompanhamento adequado. As não conformidades identificadas nos demais critérios 

avaliados corroboraram para esta análise.

Além disso, durante a auditoria foram disponibilizados vídeos de operações de 

pulverização nos talhões da fazenda. Em um destes vídeos foi apresentado um trator 

rebocando um implemento, cujo eixo cardã estava exposto, em desacordo com os 

requisitos de segurança exigidos pela norma NR 31. Em virtude da explícita situação de 

risco para o operador, bem como outras pessoas próximas, foi aberta uma não 

conformidade a fim de que medidas de controle fossem tomadas para minimizar tal risco.

Enviado em 12/06/2021, um formulário de não conformidade definindo correção para a 

questão da proteção de cardã e sugerindo a alteração na dinâmica de auditoria para 

assegurar análise do sistema e a melhoria contínua. A inclusão do tema "trabalho 

forçado" foi verificado no documento sistema de gestão. 

Apresentadas imagens de satélite como uma forma de demonstrar que não há 

destruição de AVC ou de outros ecossistemas naturais. A avaliação não permite um 

diagnóstico preciso, pois foram apresentadas fotos sem detalhamento suficiente das 

áreas avaliadas, mas permitiram confirmar que não ocorreram destruição ou degradação 

de AVCs e ecossistemas naturais.

Apresentadas imagens de satélite como uma forma de demonstrar que não há 

destruição de AVC ou de outros ecossistemas naturais. A avaliação não permite um 

diagnóstico preciso, pois foram apresentadas fotos sem detalhamento suficiente das 

áreas avaliadas, mas permitiram confirmar que não ocorreram destruição ou degradação 

de AVCs e ecossistemas naturais.

Apresentadas placas e fotos de espécies ameaçadas. Ambos estão disponíveis para os 

trabalhadores.

Avaliadas fotos dos sistemas de contenção, tratamento de água residuária. Os locais 

informados onde há efluentes são: via úmida, lavanderia de EPIs, praça de preparo de 

calda e caixa separadora de água e óleo. Fotos foram enviadas dos locais.
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3.2 CUMPRE

3.3 CUMPRE

3.4 CUMPRE

3.6 CUMPRE

3.7 CUMPRE

4.1 CUMPRE

4.2 CUMPRE

4.3 CUMPRE

4.4 CUMPRE

4.5 CUMPRE

Foram realizadas 10 entrevistas com trabalhadores (sendo 5 mulheres) os quais 

confirmaram não terem se submetido situações que configurassem algum tipo de 

discriminação. Os trabalhadores também afirmaram terem recebido a comunicação da 

política anti-discriminação no momento da integração na fazenda e que, se precisarem, 

podem usar o mecanismo de queixas para relatar ameaças ou violações desta natureza.

A fazenda não disponibilizou uma convenção coletiva, e tampouco um acordo coletivo. 

Em contato com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais que representa a fazenda foi 

evidenciado que a última convenção foi celebrada em 1999, e após esta data nunca mais 

houve um acordo com o sindicato dos produtores local. A representante do sindicato 

relatou que, há cerca de dois anos, foi iniciado um diálogo com fazendas da região 

interessadas em promover um acordo coletivo, e cita dentre estas fazendas, a Fazenda 

Cruzeiro. Este relato evidencia a próatividade da fazenda, em abrir um diálogo com o 

sindicato dos trabalhadores. A pandemia cessou as conversas que estavam em 

andamento. Ainda assim, a representante do sindicato disse que tem livre acesso a 

fazenda, e que pode conversar com os trabalhadores. Assegura que nunca houve casos 

e relatos de maus-tratos dentro do empreendimento, e pelo contrário, há transparência e 

garantia de direitos. 

Dentro da fazenda há um mural com o telefone do STR para trabalhadores que quiserem 

buscar alguma assessoria relacionada a pagamentos de verbas trabalhistas, benefícios, 

etc. 

Verificado através de holerites de 10 trabalhadores amostrados (meses de junho e 

novembro de 2020, e abril de 2021) que o menor salário (safristas) pago pelo 

empreendimento (trabalhadores safristas) é equivalente ao salário mínimo nacional 

(R$1.100,00), e são todos mensalistas. Não há pagamentos em espécie na fazenda. Não 

há descontos de EPIs substituídos, nem ferramentas. Os treinamentos, eventos e 

exames médicos obrigatórios ocorrem sempre durante o expediente de trabalho. Foi 

constatado também que, para os safristas, há metas diárias de produção que garante um 

salário superior (a titulo de gratificação) no final do mês. Todos os trabalhadores safristas 

(5 de 10) entrevistados mencionaram confiar e compreender o método de anotação 

(através de "vales") utilizado para mensurar a produção diária que é paga ao trabalhador, 

de acordo com sua produção. Por fim, mencionaram também que as metas são 

dimensionadas de maneira honesta, e são possíveis de serem atingidas em um dia 

normal de trabalho, sem haver necessidade de prolongar a jornada, reduzir o intervalo de 

almoço ou aumentar o ritmo de colheita manual. 

Apresentadas fotos das 5 fossas localizadas nas residências e infraestrutura da fazenda. 

Não há despejo de esgoto em ecossistemas aquáticos.

O plano de manejo integrado está desatualizado e não contempla as práticas adotadas 

pela fazenda. O monitoramento de campo avalia inimigos naturais e atua como 

mecanismo para uso racional do controle químico.

Em 12/06/2021, um formulário de não conformidade foi enviado. O documento "Manejo 

integrado de pragas e doenças do cafeeiro" foi apresentado.

Apresentada recomendação técnica safra 2020/2021 com os produtos recomendados 

para aplicação nos talhões de café. Não identificado produtos proibidos.

Apresentada relação de cultivares plantados nas fazendas. Não há OGM de café 

plantados.

Não há uso de esgoto em atividades de produção e processamento. Apresentadas fotos 

dos sistemas de tratamento.

Foram realizadas 10 entrevistas com trabalhadores (sendo 5 mulheres) os quais 

confirmaram não serem forçados a ficar na fazenda contra a própria vontade, não serem 

ameaçados ou terem algum pertence retido para este fim. Foi mencionado também que 

há um mecanismo de queixa sigilosa, caso precisem utilizar. Todos comentaram não 

serem obrigados a fazerem horas extras e afirmaram que o ônibus sai pontualmente, 

após o expediente normal de trabalho. Por fim, afirmaram terem recebido a comunicação 

da política anti-trabalho forçado no momento da integração na fazenda, e que, se 

precisarem, podem usar o mecanismo de queixas para relatar ameaças ou violações.

Foram realizadas 10 entrevistas com trabalhadores (sendo 5 mulheres) os quais 

confirmaram não terem se submetido a condutas físicas (violência física), verbal (piadas 

não consentidas, insinuações sexuais, etc.) e não-verbal (indiferença, gestos ofensivos, 

etc.) inadequadas e desrespeitosas. Os trabalhadores também afirmaram terem recebido 

a comunicação da política anti-abuso e anti-assédio no momento da integração na 

fazenda e que, se precisarem, podem usar o mecanismo de queixas para relatar 

ameaças ou violações desta natureza.

documento SISTEMA DE GESTÃO, item 1.2
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4.6 CUMPRE

4.8 CUMPRE

4.9 CUMPRE

4.10 CUMPRE

4.11 CUMPRE

4.12 CUMPRE

4.13 CUMPRE

Foi verificado, através da disponibilização do documento SISTEMA DE GESTÃO (item 

1.2) o compromisso da fazenda com a proibição do trabalho infantil. Segundo a 

responsável da fazenda, é proibido contratar menores de idade. Não há jovens 

trabalhadores e menores aprendizes contratados. Foram feitos testes através de 

entrevistas com os trabalhadores amostrados, os quais confirmaram de fato não haver 

menores na fazenda. 

Foi solicitado aos gestores da fazenda o último termo de rescisão do contrato de trabalho 

temporário e uma trabalhadora safrista amostrada, a qual já está em sua sexta safra na 

fazenda. A rescisão estava completa, conforme manda a lei trabalhista.

A trabalhadora foi contratada em 11.05.2020 para a função de trabalhador rural safrista, 

e terminou seu contrato em setembro de 2020. Todas as verbas rescisórias foram pagas 

corretamente (proporcionais e médias) e os tributos trabalhistas devidamente recolhidos. 

Novamente, em 2021 a mesma trabalhadora retornou para a fazenda, para trabalhar na 

safra atual. Esta evidência demonstra que a necessidade de esforço maior durante a 

safra justifica as contratações de trabalhadores temporários, pois as datas de 

contratação e dispensa coincidem com a data de início e fim da safra. Durante a 

entrevista com 10 trabalhadores, foi mencionado que não há redução de benefícios e 

direitos entre as categorias de trabalhadores.

A equipe responsável pela certificação apresentou evidências que, somadas as 

entrevistas, demonstra o esforço para atender a este requisito. É disponibilizada uma 

caixa de reclamação (fixada no escritório) apurada periodicamente (não especificado) 

pelo pessoal do escritório. As reclamações pode ser feitas anonimamente. Nas 

entrevistas os trabalhadores mencionaram que, em absoluto, conhecem o procedimento, 

e que também confiam nele. No mural (foto enviada) há um relatório de apuração (de 

janeiro de 2021). As objeções dos trabalhadores são avaliadas e consideradas pelos 

gestores da fazenda. Na integração do trabalho, além das questões de segurança, o 

trabalhador é informado sobre o direito de ter acesso ao canal de reclamação (foram 

enviadas 5 integrações dos trabalhadores temporários contratados).

Os relatórios apresentam a resposta às reclamações e sugestões.

Através dos 30 espelhos de ponto disponibilizados pela equipe responsável pela 

certificação da fazenda, para 10 trabalhadores, dos meses de junho e novembro de 

2020, e abril de 2021, foi verificado que a jornada regular de trabalho obedece aos limites 

legais estabelecidos pela Consolidação das Leis doTrabalho, qual seja, 44 horas 

semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 2 horas extraordinárias. Os períodos 

de descanso também são respeitados. Absolutamente todos os domingos são exclusivos 

para repouso, conforme demonstraram os documentos amostrados. 

Após disponibilizado pela equipe de certificação da fazenda, foram analisados 30 

espelhos de ponto e holerite a fim de observar a prática de horas extras, bem como o 

modo de remuneração das mesmas. Foi evidenciado que as horas extras são 

remuneradas com um acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal de trabalho, além 

do acréscimo do DSR sobre trabalho variável. O sistema de apontamento é manual e as 

anotações são realizadas pelos próprios trabalhadores, conforme foi possível observar 

durante a auditoria (não há marcação britânica). Por fim, não houve - dentro da 

amostragem - evidências de excesso de horas extras, isto é, acima de 2 horas extras por 

dia. O horário normal de trabalho na safra é das 7h00-16h00 (seg-sex) e 7h00-12h00 

(sab). Por fim, os trabalhadores mencionaram durante a entrevista que as horas extras 

são voluntárias, e que é sugerido para o trabalhador, sem obrigá-lo a permanecer. 

Foram disponibilizados pela equipe de certificação relatórios de potabilidade usada para 

consumo humano. Os relatórios atestam a potabilidade, de acordo com os parâmetros 

mínimos estabelecidos pela RA. 

Durante a auditoria a equipe de certificação apresentou fotografias das moradias 

situadas na fazenda. Há somente um trabalhador residente (não amostrado para 

entrevista) na fazenda, o qual habita juntamente com sua família. Todos os requisitos 

básicos deste indicador são atendidos, de acordo com as imagens enviadas, em 

detalhes. A construção é nova, em alvenaria, com acabamento em cimento e tinta 

(externo) e cerâmica (banheiro e cozinha). A moradia possui forro, janelas e portas, 

corretamente instaladas. Há fossa sanitária integrada à construção.
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4.14 CUMPRE

4.15 CUMPRE

4.16 CUMPRE

4.17 CUMPRE

4.18 CUMPRE

4.19 CUMPRE

País Brasil

Endereço da auditoria Br 381 Km 643 sentido norte.

Pessoa de contato Isaías Matias Vargas

Nome do representante legal -

Cargo Supervisor Administrativo Telefone -

Detalhes do empreendimento

Nome Legal Ivan Junqueira Ribeiro - Fazenda do Cruzeiro

Nome do grupo -

Cidade Santo Antônio do Amparo Estado MG

Durante entrevista e análise de documentos, foram apresentadas listas de treinamento 

de aplicação de agroquímicos, dentre estes, o trabalhador amostrado (tratorista que faz 

aplicação de defensivos). Atualmente há 12 trabalhadores que realizam este trabalho de 

pulverização de agroquímicos na fazenda. Para o tratorista amostrado, foi solicitado o 

certificado de treinamento, o qual foi prontamente apresentado pelos responsáveis da 

certificação da fazenda.

foram disponibilizadas evidências documentais (lista de presença e procedimento) e 

entrevistado 1 tratorista que faz aplicação de defensivos. Há no total, 12 trabalhadores 

na fazenda que fazem aplicação de defensivos. Em entrevista, o trabalhador comentou 

sobre os cuidados após a aplicação, mencionando a importância de segregar as roupas 

limpas das usadas (em armários específicos). O vestiário contém chuveiros, toalhas e 

sabonetes para que sejam utilizados pelos operadores. O local é de uso exclusivo 

destes, conforme demonstram as fotografias, corroboradas pelas entrevistas.

A fazenda declarou não ter tido gestantes e lactantes no último período. Esta declaração 

foi orçada com os relatos dos entrevistados. Na página 7 do documento "Sistema de 

Gestão" faz-se uma menção, ratificado pela alta direção, de cuidados específicos com 

gestantes.

A fazenda apresentou as matrículas 19832, 20483 e 17887, do cartorio de Bom 

Sucesso/MG. Todas as três matrículas foram declaradas no CAR.

De acordo com 10 entrevistas realizadas - dentre estes 1 tratorista que faz aplicação de 

defensivos, bem como análise de fichas de EPI, certificados e fotografias de vestiário 

para aplicadores, constatou-se que todos os trabalhadores recebem os equipamentos de 

proteção, de acordo com os riscos antecipados no PGSSMATR. As áreas recém-

pulverizadas são sinalizadas no início das ruas, a fim de advertir transeuntes sobre a 

aplicação. Utiliza-se um semáforo como padrão de comunicação (há um procedimento 

específico para isto).  

A equipe da fazenda, responsável pelas certificações, apresentou o PGSSMATR, com 

vigência a partir de junho de 2020 a maio de 2021. O Plano foi elaborado pelo Técnico 

de segurança e pelo Médico do Trabalho.

O PGSSMATR antecipa, reconhece e classifica os riscos possíveis, atrelados às funções 

existentes, dentre outras coisas. Além do Plano propriamente, foi feita análise crítica dos 

seguintes documentos (verificados em outros indicadores desta norma): entregas de EPI, 

treinamentos, exames médicos, integração de terceiros, integração de safristas, dentre 

outras questões. Na página 15 do PCMSO são mencionadas as ações previstas para 

realização dos primeiros socorros, como segue: 

"Todo estabelecimento deve conter o material necessário à realização de procedimentos 

de primeiros socorros (ferimentos, desmaios, convulsões, etc.), considerando-se as 

características próprias das atividades desenvolvidas.

O material deve ser guardado em local adequado e de fácil acesso à pessoa que deverá 

ser treinada para operá-lo.

Em caso de acidente, deve-se encaminhar a vítima ao hospital mais próximo, após 

serem prestados os primeiros socorros. A CAT poderá ser preenchida depois do 

encaminhamento do acidentado, dependendo da gravidade do acidente".
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