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X

X

X 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 (Daniel Briso)  Cumpre com os requerimientos da versão 

vigente dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. A decisão é de responsabilidade do Organismo de 

Certificação

Pontuação

Critérios Críticos - 100,00%

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Fazenda

Nivel C

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

- 100,00%
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Manga 298,00

Infra estruturas                                                                              -   

Outro uso*                                                                        79,76 

Outro uso*                                                                              -   

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                              -   

sub total                                                                      242,76 

Total do Escopo                                                                      699,00 

sub total                                                                      298,00 

Outras Áreas

Área degradada em recuperação                                                                          2,00 

Área em processo de formação para cultivo de manga                                                                      161,00 

sub total                                                                      158,24 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                        18,25 

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)                                                                      140,00 

2.2. Escopo (público)
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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

3.2 CUMPRE

3.3 CUMPRE

3.4 CUMPRE

3.6 CUMPRE

3.7 CUMPRE

A fazenda possui MIP com nível de controle geral para todas as pragas) O documento 

para o Manejo Integrado de Pragas e Doenças, identifica as principais pragas e 

doenças, local de ocorrência

e monitoramento nas plantas, níveis de ação e métodos de controle.

A fazenda realiza consulta a lista de agroquímicos da RA e não utiliza substâncias da 

Lista de Pesticidas Proibidos. 

A fazenda não utiliza produtos OGM, como produtos certificado. 

A fazenda realiza limpezas das fossas sépticas com empresa contratada. 

A fazenda apresentou documentação necessária para atendimento ao critério. Mapas 

apresentam identificação de todas infraestruturas, áreas e conservação e preservação e 

áreas de produção e são atualizadas informações sobre talhões e variedades. Imagens 

de satélite corroboram as informações.

A fazenda possui sistema que permite identificar a manga desde colheita até a venda, 

bem como o volume total de produtos. Não são recebidas mangas de outras fazendas

A manga colhida é colocada em contentores na fazenda e mantém sua integridade com 

ticktes de identificação, romaneios e notas fiscais, sendo transportada ao packing house 

da Argofruta diretamente, sem armazenamento e/ou processamento na fazenda. A 

manga da Fazenda Cruzeiro possui também a certificação GlobalGAP, além da RA. O 

sistema utilizado permite a identificação dos lotes e certificados. A fazenda não recebe 

manga de outras fazendas. 

A coordenadora de certificação explicou e apresentou o procedimento adotado pela 

fazenda para contratação de prestadores de serviços e fornecedores. Foi informado que 

no momento da auditoria só havia um contrato referente ao aluguel de ônibus, usado no 

transporte dos trabalhadores, em vigência. O contrato analisado contém cláusulas que 

consideram os requisitos da norma RA e da legislação vigente. O procedimento 

considera inspeções de segurança periódica e auditoria interna. A gestão dos terceiros 

é realizada pelo gerente administrativo da fazenda.

A supervisora de RH explicou que a fazenda segue as diretrizes da convenção coletiva 

de trabalho (CCT), registrada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juazeiro/BA. 

Por meio da avaliação dos holerites de 3 tratoristas e 1 irrigante (competência 

out/nov/dez) e da  CCT vigente, foi verificado que a fazenda não cumpre com a clausula 

terceira, paragrafo 1º da CCT. Além da análise documental, trabalhadores que 

desempenham função de tratorista e irrigante foram entrevistados.

Em 23.02.2021, a coordenadora de certificação apresentou plano de ação com 

identificação da causa raiz e medidas de ação corretiva para a não conformidade. De 

maneira complementar, a fazenda apresentou os holerites (competência janeiro/2021) 

de 7 irrigantes e 5 tratoristas. Os holerites verificados incluem os pagamentos referentes 

ao acréscimo salarial descrito na clausula terceira, paragrafo 1º da CCT para o mês de 

janeiro e os pagamentos do acréscimo salarial retroativo, considerando no cálculo de 

pagamento o inicio da vigência da CCT.

Conforme relatado pela gestora e conforme documentação, a fazenda não destruiu 

áreas de AVC desde 1º de novembro de 2005. 

Segundo entrevistas realizadas, avaliação de imagens de satelite e analise do CAR, são 

conservadas os ecossitemas e não ocorreram desmatamentos.

De acordo com entrevista e documentos enviados, foi evidenciado que a fazenda não 

permite a caça e a pesca na propriedade. 

As moradias, escritórios e demais áreas de atividade humana contam com fossa séptica 

para tratamento de seus dejetos. 

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 
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4.1 CUMPRE

4.2 CUMPRE

4.3 CUMPRE

4.4 CUMPRE

4.5 CUMPRE

4.6 CUMPRE

4.8 CUMPRE

4.9 CUMPRE

No momento da auditoria, a coordenadora de certificação relatou que a administração 

da fazenda proíbe qualquer tipo de trabalho infantil na fazenda e declara na Política de 

trabalho infantil que mantem ações para garantir todos os direitos e as condições 

estabelecidas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os trabalhadores 

entrevistados declaram que não há menores de 18 anos trabalhando nas atividades da 

fazenda. Verificado registros de treinamentos sobre o regulamento interno e políticas 

sociais da fazenda, realizado em outubro de 2020. Nesta auditoria não foi verificado 

nenhuma evidência de prática de contratação de mão de obra infantil.

 A supervisora do RH relatou que a fazenda cumpre com todos os requisitos da 

legislação nas etapas de seleção, contratação e pagamentos dos colaboradores 

contratados. Verificado contratos de trabalho, holerites e CCT.  A fazenda demonstrou 

por meio dos documentos analisados cumprimento com os requisitos de contratação e 

pagamentos estabelecidos por esta norma e pela legislação vigente. Os trabalhadores 

entrevistados declaram que a fazenda cumpre com as condições pactuadas no 

momento da contratação. A fazenda contratou 5 trabalhadores temporário para 

execução de serviços de suporte a colheita nos meses de agosto à outubro de 2020. 

A fazenda, através da coordenação de certificação, formalizou um mecanismo para 

registro de queixas, reclamações e denuncias. Há na fazenda 3 caixas de sugestões. A 

política de sugestões e/ou reclamações descreve as etapas de abertura das caixas, 

verificação das ocorrências e devolutiva. Todo processo de abertura das caixas é 

acompanhado pelo delegado sindical da fazenda. Foi verificado nas entrevistas com os 

trabalhadores que a administração da fazenda informa nos quadros de avisos sobre o 

direito de acessar sistemas externos de queixas, incluindo os dados de contato, como e-

mail e telefone, do sindicato dos trabalhadores e das entidades certificadoras.

A fazenda, através do RH, declara em seu regulamento interno e nas políticas sociais 

que não aceita práticas relacionadas ao trabalho forçado ou análogo ao escravo. Os 

trabalhadores entrevistados declaram que o ambiente de trabalho é livre de práticas 

relacionadas a trabalho forçado. Nenhuma evidência de trabalho forçado ou involuntário 

foi observada nesta auditoria. Verificado registros de treinamentos sobre o regulamento 

interno e políticas sociais da fazenda, realizado em outubro de 2020.

A fazenda, através do RH, declara em seu regulamento interno de segurança e boas 

práticas agrícolas, item 34 que: A empresa não permitirá quaisquer tipos de assédio, 

discriminação e/ou ofensas aos funcionários, prestadores de serviço e visitantes, de 

acordo com a Política de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual no Ambiente 

de Trabalho. Os trabalhadores entrevistados declaram que são tratados com respeito e 

que não há ocorrência de nenhum tipo de abuso ou intimidação. Nesta auditoria não foi 

verificado nenhuma evidência de prática de assédio.

A fazenda, através do RH, declara em seu regulamento interno de segurança e boas 

práticas agrícolas, item 21 que: Deve-se ter respeito mútuo em todos os setores e 

funções sem distinção de cargos. Os trabalhadores entrevistados declaram que são 

tratados com respeito e que não há ocorrência nenhum ato de discriminação na 

fazenda. Verificado registros de treinamentos sobre o regulamento interno e políticas 

sociais da fazenda, realizado em outubro de 2020. Nesta auditoria não foi verificado 

nenhuma evidência de prática de discriminação.

A coordenadora de RH explicou que a fazenda colabora com as ações que objetivam a 

organização de trabalhadores, dando livre acesso aos representantes do sindicato à 

fazenda e proporcionando condições para realização de assembleias durante a jornada 

de trabalho. A fazenda segue convenção coletiva de trabalho do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Juazeiro/BA e um acordo coletivo com o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Sento Sé/BA. Na fazenda há um trabalhador que representa os 

interesses dos trabalhadores junto ao sindicato. Em entrevistas realizadas com 

trabalhadores foi evidenciado que a fazenda colabora para realização de assembleias e 

também permite que o delegado sindical se ausente da fazenda para realizar visitas ao 

sindicato da categoria.

No momento da auditoria, a supervisora de RH relatou que o menor salário pago na 

fazenda é conforme definido na CCT vigente, para a função de trabalhador rural. 

Verificado através dos holerites dos trabalhadores amostrados, referentes aos meses 

out, nov e dez/2020, e confirmado nas entrevistas, que a fazenda realiza o pagamento 

dos salários de acordo com a CCT. A fazenda não pratica pagamento por produção. 
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4.10 CUMPRE

4.11 CUMPRE

4.12 CUMPRE

4.13 CUMPRE

4.14 CUMPRE

A administração da fazenda, através do RH, implementou uma política de segurança na 

contratação dos colaboradores. O documento preconiza que a jornada de trabalho 

adotada na fazenda cumpra com os critérios estabelecidos na legislação aplicável. Por 

meio da verificação da folha de ponto da amostra analisada, referente os meses de out, 

nov e dez/2020, e dos relatos dos trabalhadores entrevistados, foi evidenciado que a 

fazenda pratica jornada de trabalho com descanso semanal e pausa para as refeições 

regular. 

A administração da fazenda declara na Política de horário de trabalho, no item 7, que a 

fazenda utiliza o sistema de registros de ponto eletrônico para registrar as horas 

normais e extraordinárias, de forma a garantir a transparência junto a seus funcionários 

e órgão de fiscalização. Contudo, foi verificado através da análise documental (contrato 

de trabalho, folha de ponto e holerite) e por meio de entrevistas com 2 dos 4 motoristas 

que realizam o transporte dos trabalhadores diariamente, que a jornada efetivamente 

praticada, das 5:30h às 17:30h, com intervalo das 9:30h à 11:30h, não é registrada 

integralmente na folha de ponto. Por meio da analise das folhas de pontos dos meses 

de out, novembro e dezembro foi verificado que o horário final da jornada de trabalho é 

registrado às 16:30h. Foi verificado por meio de entrevistas que o horário final da 

atividade é às 17:30h, horário de parada do ônibus na cidade de moradia dos 

trabalhadores. Os holerites analisados demonstram que a fazenda efetuava o 

pagamento de 25 horas extras no mês.

Em 23.02.2021, a coordenadora de certificação apresentou plano de ação com 

identificação da causa raiz e medidas de ação corretiva para a não conformidade. 

Também foram verificados os registros da ação corretiva implementada. A fazenda 

apresentou registro de reunião realizada com os trabalhadores que desempenham a 

função de motoristas, que teve como objetivo propor um acordo coletivo. O acordo 

proposto prevê que: a jornada de trabalho será das 5:30h às 08:30h e das 11:30 às 

17:30h, de segunda a quinta feira e na sexta feira das 5:30h às 08:30h e das 11:30 às 

16:30h, com intervalo de 3 horas, e pagamento de 25 horas extras  fixas por mês, com 

adicional de 50% sobre o valor da hora extra normal trabalhada. A fazenda 

disponibilizará para os trabalhadores estrutura para que os mesmos possam 

efetivamente descansar, caso não queiram sair das dependências da fazenda, durante 

o intervalo da jornada de trabalho.

A administração da fazenda, através da coordenadora de certificação, implementou um 

procedimento para coleta de amostras de água para analise de potabilidade. Foram 

apresentadas 04 análises de potabilidade de água. As analises foram avaliadas, e 

constatou-se que a água fornecida é potável, pois todas as análises apresentadas 

apresentam resultados que estão dentro dos parâmetros RA.

A coordenadora de certificação relatou que há na fazenda uma vila com 17 moradias. 

Sendo 15 destas destinadas a moradia dos trabalhadores da fazenda e suas famílias e 

2 destinadas a alojar prestadores de serviço, quando necessário. Também foi 

apresentada uma planilha com informações das condições ambientais das moradias; 

identificação dos moradores (nome e idade).

A administração da fazenda definiu um responsável pela manutenção das moradias, de 

maneira a manter  condições ambientais e de saúde e segurança. Por meio de 

entrevistas realizadas com dois trabalhadores residentes na vila de moradores e, 

através da avaliação dos registros fotográficos, foi demonstrado pela fazenda o 

cumprimento com este critério.

O técnico de sáude e segurança, responsável pela implementação das ações SSO na 

fazenda apresentou o Programa de Gestão de Segurança, Sáude e Meio Ambiente do 

Trabalho Rural (PGSSMATR). O documento inclui a identificação dos riscos 

ocupacionais e definição de medidas de controle e exames médicos ocupacionais 

necessários. A fazenda dispõe de estrutura e equipe condizente com o número de 

trabalhadores e as atividades executas na fazenda.
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4.15 CUMPRE

4.16 CUMPRE

4.17 CUMPRE

4.18 CUMPRE

4.19 CUMPRE

Foi verificado através da avaliação do PGSSMATR, dos certificados de treinamentos e 

das entrevistas realizada com trabalhadores, que os funcionários que manipulam 

agrotóxicos e que realizam pulverização recebem treinamento antes de iniciar na 

função. O treinamento é executado por profissional habilitado, com carga horaria 

compatível com o conteúdo do curso. De maneira complementar, anualmente os 

trabalhadores recebem um treinamento para reciclagem do conteúdo abordado no 

curso. Todos os funcionários entrevistados possuem capacitações em todas as áreas 

em que atuam. Foram verificados os certificados e o cronograma de treinamentos.

Por meio da verificação de fotos, procedimento de lavagem de EPI, registros de 

monitoramento de banho e entrevistas realizadas com trabalhadores que executam 

atividades de manipulação e pulverização de agroquímicos, foi evidenciado que a 

fazendas disponibiliza banheiros e armários individuais para os trabalhadores tomarem 

banho após aplicação e manuseio de agrotóxicos. O procedimento de banho após 

aplicação e manuseio e obrigatórios para todos os trabalhadores. 

A supervisora de RH relatou que a fazenda tem no quadro de colaboradores 4 

trabalhadoras. No momento da auditoria não havia gestantes no quadro. A fazenda 

declarou que cumpre com todos os requisitos que a legislação aplicável preconiza e 

com os critérios da norma RA, quando há a comunicação de gravidez. A fazenda 

implementou o "Programa de empoderamento da mulher", que tem por objetivo 

fortalecer a figura feminina no ambiente organizacional da fazenda. No documento 

"política, normas, procedimentos de segurança na contratação dos colaboradores" a 

fazenda declara as tratativas os direitos e os cuidados a serem tomados durante a 

gestação de uma funcionária do quadro de trabalhadores da fazenda.

A administração da fazenda apresentou a documentação necessária e relatou não haver 

disputas por terras ou reclamações de vizinhos.

O técnico de saúde e segurança do trabalho (TST), responsável pela impelementação 

do plano de SSO na fazenda, informou que a equipe que executa atividades de preparo 

e aplicação de agroquimicos é composta por 16 trabalhadores. Além da equipe há 2 

trabalhadores que executam atividade de enxertia e utilizam na atividade o produto 

cercobin 500SC. foi verificado por meio da ficha de entrega de EPI e de entrevistas que 

a fazenda não fornece conjunto hidrorepelente para execução da atividade e 

manipulação do produto.

Em 23.02.2021, a coordenadora de certificação da fazenda apresentou plano de ação 

com identificação da causa raiz e medidas de ação corretiva como meio de adequação 

para cumprir com o critério. De maneira complementar foi apresentado registro de 

treinamento realizado em janeiro de 2021, com lista de presença, conteúdo 

programático e registros fotográficos. Também foram verificadas registros de entrega de 

EPI, com descrição da entrega do equipamento necessário para proteção do 

trabalhador, conforme descrito no plano de SSO da fazenda.

Detalhes do empreendimento

Nome Legal FAZENDA CRUZEIRO - DANIEL GUIMARÃES BRISO

Nome do grupo

Cidade Sento Sé Estado Bahia

País Brasil

Endereço da auditoria ROD. BA 210, KM 561 - ZONA RURAL

Pessoa de contato Andrea Dias - Coordenadora Certificação

Nome do representante legal Marcos Xavier

Cargo Gerente Administrativo Telefone 74 9 9946-6767
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