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Critérios 

Críticos
Nivel C Nivel B Nivel A

100,00% 87,18% - -

100,00% 84,62% - -

100,00% 97,44% - -

100,00% 84,62% - -

X

X

X

Fazenda Santa Lúcia

Fazenda Barra do Salitre

Fazenda Cláudio

Fazenda Barra do Salitre

(*) 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 GRAE 2 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 100,00% 100,00%

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Administrador do Grupo

Nivel C

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

91,11% 88,89%
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Outro uso*                                                                              -   

Outro uso*                                                                              -   

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                              -   

sub total                                                                   3.362,81 

Total do Escopo                                                                   8.645,57 

                                                                  2.738,81 

sub total                                                                   2.674,16 

Cultivos Certificados

sub total                                                                   2.608,60 

Outras Áreas

Cereais                                                                      624,00 

Eucalipto, pastagens, infraestruturas, estradas e carreadores

Infra estruturas                                                                              -   

Outras áreas de conservação                                                                      689,12 

Esta auditoria inclui a avaliação de desempenho do sistema interno de gestão e do sistema de gestão social e ambiental do 

administrador de grupo 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)                                                                   1.985,04 

Café 2608,60

2.2. Escopo (público)
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#

1

2

3

4

Fazenda Santa Lúcia

2.5. Amostragem (público)

2.5.1. Critérios para seleção da Amostra

5249,17 1147,20

Fazenda Barra do Salitre 467,15 178,90

Fazenda Cláudio 80,98 42,00

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 grupo, 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 auditoria foi realizada totalmente remota, utilizando-se de recursos tecnológicos como sistema de comunicação junto ao 

administrador de grupo e inclusive, entrevistas com os funcionários das fazendas. Foram selecionadas 4 fazendas, sendo 1 

fazenda (FM1) que não havia sido auditada ainda durante o ciclo de certificação, uma fazenda que foi auditada na auditoria 

passada (FM2), uma fazenda de porte pequeno (FM3) e outra fazenda membro (FM4) que faz parte da mesma gestão da FM2.

2.3. Acordo de confidencialidade (público)

A equipe auditora que elaborou este documento assume o compromisso de confidencialidade ante o grupo auditado 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.

Fazenda Barra do Salitre 38,36 38,36

Page 4 of 12



PublicSummary

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

1.7 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

1.13 CUMPRE CUMPRE

As Fazendas possuem documentos para uma avaliação inicial com informações 

detalhadas sobre os cultivos, tipos de usos do solo e áreas ocupadas. As informações 

estão documentadas e organizadas.

Existe procedimento para garantir que os produtos vendidos como certificado não 

excedem o volume colhido nas fazendas. Os registros de colheita são mantidos e os 

métodos utilizados demonstram que apenas produto colhido em fazenda certificada é 

declarado como certificado.

As fazendas seguem procedimento padrão do administrador do grupo para garantir 

rastreabilidade na produção. As informações são documentadas para controle das 

etapas de terreiro, secagem, tulha e beneficiamento.

Através da verificação da documentação e entrevistas com o administrador do grupo e 

proprietários das fazendas, além dos trabalhadores, verificou-se que a fazenda FM1 

possui contrato de prestador de serviços de transporte de trabalhadores da colheita com 

uma empresa PHJC-ME, porém, além de receber pelo transporte, o proprietário da 

empresa recebe uma remuneração da fazenda de 8% sobre o valor pago 

(produtividade) aos trabalhadores. Percebeu-se também, que ele agencia os 

trabalhadores para trabalhar na fazenda. Porém, esse último trabalho de agenciamento 

e a porcentagem que ele recebe devido à produção dos trabalhadores, não aparece no 

contrato e em nenhum documento/recibo. 

Evidência enviada dia 30/10/2020, após a auditoria:

O administrador do grupo enviou o contrato de prestação de serviços onde consta a 

cláusula 1.2, os serviços de arregimentação de mão-de-obra. 

Foi alterado o contrato social da empresa prestadora e incluída a atividade de 

contratação de mão-de-obra, além de emitida uma nota fiscal n.º 334 da empresa 

prestadora de serviços PHJC - ME com o CNAE 0161-0/99-02 - Serviços de 

contratantes de mão-de-obra para a agricultura, evidenciando a regularização da 

atividade do prestador.

Desta forma, encerra-se a não conformidade aberta durante a auditoria.

Na FM2, foi constatado que 3 trabalhadores migrantes safristas, oriundos de 

Januária/MG, foram contratados para trabalharem no terreiro de café, sem a 

observância da IN 76 - Instrução Normativa 76 da Secretaria do Trabalho. Estes 

trabalhadores são chamados todo ano pela fazenda. Durante a auditoria, não haviam 

mais trabalhadores safristas, pois todos já haviam ido embora com a finalização da 

colheita.

Evidências enviadas após a finalização da auditoria, dia 16/10/2020:

Foi realizado o Plano de Ação Corretiva PAC da FM1 e FM2, dia 05/10/2020. Definido e 

implementado o procedimento Contratação e Transporte de Safristas, dia 15/10/2020, 

pelo Administrador do Grupo para contratação de trabalhadores, contemplando a IN76 - 

Instrução Normativa da Secretaria do Trabalho. Foi realizado treinamento do novo 

procedimento para a proprietária da fazenda.

O administrador de grupo não auxilia a FM2 a realizar estimativa qualitativa da safra. Os 

outros aspectos que compõem o critério 1.7 da norma RA são abordados nos 

documentos verificados e representam um plano para otimizar a produtividade e 

eficiência no uso de insumos.

Registros são mantidos, de inscrição de todos seus membros, que incluem nome, 

informação de contato, gênero, idade, localização, cultivos e áreas de produção.

Não Conformidade (público)

3.1. Administrador de Grupo

3. Descrição de não conformidades 
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1.14 CUMPRE CUMPRE

3.24 
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

4.7 CUMPRE CUMPRE

4.8 CUMPRE CUMPRE

Avaliações são realizadas, da conformidade de cada membro com a Norma RAS, 

através de inspecções internas. Também inspeciona todas as fazendas novas antes que 

estas sejam incluídas como fazendas membros.

Foram realizadas auditorias internas pelo administrador do grupo nas fazendas da 

amostra de acordo com os relatórios apresentados:

Fazenda Santa Lúcia: 06/05/2020;

Fazenda Barra do Salitre: 13/02/2020 e 20/05/2020;

Fazenda Cláudio: 05/02/2020 e 04/06/2020;

O administrador de gurpo e a FM1 realiza monitoramentos de pragas e doenças sem 

registrar condições climáticas durante a infestação. A Fazenda utiliza um software cuja 

plataforma está sendo atualizada para inserir um campo para registros dessas 

informações.

Todas as formas de trabalho forçado, obrigatório ou escravo são proibidas, incluindo o 

uso de mão-de-obra de tráfico de pessoas e em condições de servidão, trabalho de 

prisioneiros ou soldados, uso de extorsão, dívida, ameaças, multas ou sanções 

monetárias. 

Apresentado a política das fazendas, onde proíbe o trabalho forçado e impõe a 

obrigação do respeito aos trabalhadores, além do cumprimento da legislação. 

Realizado entrevistas  com trabalhadores onde os mesmos confirmaram que a política é 

realmente seguida. 

Trabalhadores são tratados com respeito, e em nenhuma circunstância são objeto de 

ameaças, assédio ou abuso sexual, nem maltrato verbal, físico ou psicológico.

Não foram observados falta de respeito entre os trabalhadores, principalmente em 

níveis de cargos diferentes, conforme relato das entrevistas realizadas com os 

funcionários da amostra. 

As fazendas, através da política implementada, proíbe discriminação de qualquer 

natureza. Foram entrevistados fucionários das fazendas que comprovaram isso.

Os trabalhadores das fazendas da amostra possuem total liberdade para se sindicalizar 

ou negociar coletivamente as condições de trabalho. Os funcionários tem acesso livre 

aos sindicatos locais. Foram analisados os acordos coletivos foi observado que os 

acordos dos sindicatos das fazendas FM1 e FM2 estavam vencidos. Ambos estão em 

negociação e com prazo até 30/11/2020 para chegarem a um acordo e renovarem o 

Acordo Coletivo.

FM1:

O salário mínimo da categoria decidido em Acordo Coletivo é de R$ 1.133,00. Os 

valores de salário demonstrados nos holerites e através das entrevistas, são acima do 

piso da categoria.

FM2:

O piso do salário da categoria, definido em Convenção Coletiva do Sindicato dos 

Trabalhadores de Patrocínio é de um salário mínimo, ou seja, R$ 1.045,00. Os 

funcionários da fazenda recebem R$ 1.607,85, conforme entrevistas e conferência dos 

holerites.

FM3:

O piso do salário da categoria, definido em Conveção Coletiva do Sindicato dos 

Trabalhadores de Patrocínio é de um salário mínimo, ou seja, R$ 1.045,00. Foi 

entrevistado o único funcionário da fazenda, tratorista, o qual recebe o salário de R$ 

1.567,50 + adicional de periculosidade de R$ 470,25= R$ 2.037,75

Através de entrevistas com os trabalhadores e verificação da lista de funcionário das 

fazendas não foram constatados trabalhadores menores de 18 anos, a não ser em 

condição de Menor Aprendiz. As funções que foram observadas pelos 3 menores de 18 

anos contratados na FM1 são funções de auxiliar de escritório.

Há 3 menores de 18 anos contratados na FM1, registrados na fazenda e com toda a 

documentação disponível. Ambos foram contratados na condição de Menor Aprendiz, 

programa do governo federal. Todos eles trabalham na função de auxiliar administrativo 

e trabalham no máximo 6 horas/dia.

As fazendas auditadas contratam trabalhadores fixos para o ano agrícola inteiro e 

trabalhadores  temporários para a colheita de café e tratamento pós colheita (secador, 

terreiro de café, benefício). Foram selecionados na amostra, trabalhadores nas diversas 

funções. Todos os trabalhadores recebem no mínimo o piso salarial da categoria, 

estipulado pelas Convenções Coletivas dos sindicatos dos trabalhadores rurais locais. 

Todos os seus direitos estão garantidos.
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4.9 CUMPRE CUMPRE

4.10 CUMPRE CUMPRE

4.11 CUMPRE CUMPRE

4.12 CUMPRE CUMPRE

4.13 CUMPRE CUMPRE

4.14 CUMPRE CUMPRE

4.15 CUMPRE CUMPRE

4.16 CUMPRE CUMPRE

4.17 CUMPRE CUMPRE

4.18 CUMPRE CUMPRE

4.19 CUMPRE CUMPRE

As fazendas possuem um Procedimento de Mecanismos de Queixas e Reclamações, 

criado com a ajuda do administrador do grupo, possibilitando assim, melhorar a 

comunicação entre os funcionários e a administração da fazenda. As fazendas 

registram as soluções em um formulário ou caderno, e promovem reuniões com registro 

de ata para dar um retorno aos funcionários sobre as tratativas que serão dadas às 

sugestões/reclamações recebidas. Através de entrevistas com os funcionários 

amostrados, foram confirmados os procedimentos e reuniões realizadas pela 

administração da fazenda.

Através de entrevistas virtuais com os trabalhadores e verificação dos registros de 

pontos, observou-se que todos os trabalhadores possuem folga semanal e há pausas 

para refeições, inclusive nos períodos de colheita.

Durante a auditoria documental foi observado que as horas extras são realizadas dentro 

dos parâmetros legais e de acordo com a Convenção Coletiva, e que são pagas com 

um bônus mínimo de 50% sobre o valor das horas normais.

As fazendas do grupo possuem procedimentos para a verificação da qualidade da água 

fornecida aos trabalhadores. As análises de potabilidade são realizadas anualmente, 

com exceção da FM2 que ainda não realizou a análise deste ano.

FM1: Foram apresentadas as fotos dos alojamentos 1, 2 e 3. Todos estão em boas 

condições e de acordo com a norma RA e a NR31. Foram realizadas entrevistas com os 

trabalhadores confirmando as boas condições dos alojamentos;

Na FM2, foi construída recentemente uma moradia nova para o funcionário morador, 

totalmente em condições que a norma RA solicita e a NR31 - Norma Regulamentadora 

31, conforme foto anexada neste relatório;

FM3: Foi possível realizar apenas a entrevista com o único trabalhador e que mora na 

fazenda. Este trabalhador não estava em na moradia da fazenda no momento da 

entrevista, se encontrando na cidade. A FM3, no momento da auditoria, já havia sido 

entregue ao proprietário, pois ela era arrendadada. De acordo com o relato do 

trabalhador, a moradia possuía boas condições, não sendo relatado nada que a 

desabone.

As fazendas implementaram os planos de Saúde e Segurança Ocupacional e estão 

sendo desenvolvidos. Todos os planos contemplam as diversas funções existentes nas 

fazendas, com os seus devidos riscos analisados e medidas de proteção devidas. O 

programa de saúde contempla todos os exames necessários dos funcionários e que as 

fazendas estão cumprindo.

Através das evidências foi possível confirmar que todos os EPI´s foram gratuitamente 

fornecidos aos trabalhadores e de acordo com o indicado no PPRA. Todos os 

trabalhadores entrevistados fazem uso do EPI fornecido. Quando há algum EPI 

danificado pelo uso no dia-a-dia, as fazendas fornecem outro EPI, gratuitamente. 

As fazendas capacitam todos os trabalhadores e membros do grupo que manipulam ou 

entram em contato com pesticidas, ou outras substâncias com risco potencial a saúde. 

Esta capacitação é realizada pelo técnico de Segurança do Trabalho da fazenda e de 

empresas especializadas.

Na FM3, o tratorista, responsável pelas pulverizações e manipulação de agroquímicos, 

realizou o treinamento em 2012, sendo necessário passar por uma reciclagem.

As fazendas contam com procedimento de banho após a aplicação de agrotóxicos. 

Fornecem banheiros específico e local de lavagem de EPI's.

FM1:

Através de entrevistas e verificação de documentos de 6 mulheres da amostra, foi 

evidenciado que caso alguma mulher esteja grávida, é necessário avisar a 

administração da fazenda para que possam ser alocadas em outra função que não haja 

risco à gestação.

FM2 e FM3: Não há mulheres no quadro de funcionários.

As fazendas demonstraram legitimidade no uso da terra mediante apresentação de 

documentos oficiais. 
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4.21 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

4.36 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

4.41 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 NA

Existe procedimento para garantir que os produtos vendidos como certificado não 

excedem o volume colhido nas fazendas. Os registros de colheita são mantidos e os 

métodos utilizados demonstram que apenas produto colhido em fazenda certificada é 

declarado como certificado.

As fazendas seguem procedimento padrão do administrador do grupo para garantir 

rastreabilidade na produção. As informações são documentadas para controle das 

etapas de terreiro, secagem, tulha e beneficiamento.

Durante a auditoria e através das entrevistas realizadas remotamente, não foram 

observadas conversões de terra ou expansão da infraestrutura das fazendas auditadas 

na amostra.

O administrador de grupo não garante o pagamento integral dos salários devidos aos 

trabalhadores das seguintes fazendas do grupo:

FM1:

Salário dos tratoristas nível II e III são diferentes, mas, através de entrevistas com os 

funcionários destas funções, foi possível verificar que não há diferenças nas atividades 

por eles executadas. 

FM2:

Através de entrevistas com trabalhadores que executam a função de terrereiros para a 

secagem do café foi observado que estes trabalhadores recebem uma gratificação do 

empregador durante os meses da colheita. Ao verificar os holerites dos meses de junho, 

julho e agosto/2020 percebeu-se que estes valores não aparecem no recibo de 

pagamento, ou seja, são pagamentos realizados fora do holerite, ocorrendo o não 

recolhimento dos encargos trabalhistas devidos.

O admnistrador de grupo não analisa os níveis de colinesteragem de todos os 

trabalhadores que aplicam agroquímicos, conforme evidenciado na fazenda:

FM1:

Através de entrevista com um funcionário na função de Operador de Máquinas 

entrevistado, constatou-se que ele realiza serviços de pulverização com agroquímicos. 

Ao verificar o Atestado de Saúde Ocupacional, percebeu-se que ele não realiza exames 

de colinesterase. 

O administrador de grupo não fornece exames médicos especificados no PCMSO, em 

sua totalidade, conforme evidenciado na fazenda:

FM2:

Exames médicos de audiometria não foram realizados conforme solicita o PCMSO. O 

último exame de audiometria dos tratoristas avaliados, foi realizado dia 02/05/2019 e 

25/06/2019, respectivamentes, sendo que o PCMSO solicita que seja realizado 

anualmente. 

Número da fazendas

Descrição

As Fazendas possuem documentos para uma avaliação inicial com informações 

detalhadas sobre os cultivos, tipos de usos do solo e áreas ocupadas. As informações 

estão documentadas e organizadas.

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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1.5 

1.6 

1.7 2

2.1 NA

2.2 

2.3 

2.4 

3.1 

3.2 

3.3 NA

3.4 

3.5 NA

3.6 

3.7 
Todo o esgoto humano é destinado para tratamento em conformidade com a norma RA 

e não são utilizados nas atividades de produção ou processamento.

A FM2 e FM4 não realizam estimativa qualitativa da safra. Os outros aspectos que 

compõem o critério 1.7 da norma RA são abordados nos documentos verificados e 

representam um plano para otimizar a produtividade e eficiência no uso de insumos.

Áreas de Alto Valor para a Conservação (AVC) são mantidas conservadas dentro das 

Fazendas e não houve degradação identificada que possa ter ocorrido desde 1° de 

novembro de 2005. A FM3 não possui áreas com ecossistemas naturais.

Os ecossistemas naturais são conservados e não houve degradação em áreas com 

florestas ou outros ecossistemas naturais que possa ter ocorrido após 1° de janeiro de 

2014. A FM3 não possui áreas com ecossistemas naturais.

A caça ou sacrifício de animais, ameaçados de extinção ou protegidos por lei, não são 

praticados dentro das Fazendas.

Na FM1 é realizado processamento do café com sistema  para tratamento da água 

residual através de tanques de decantação. A água residual do processo de 

descascamento do café é reutilizada na produção de composto na propriedade. No 

pátio de compostagem está sendo construído um sistema similar para reaproveitamento 

da água no processo.

As Fazendas possuem sistema para tratamento de todo o esgoto gerado na propriedade 

e não são descarregados em ecossistemas aquáticos.

não aplicavel para grupo, aplica-se 3.23

A FM1 utilizou produtos proibidos pela norma RA em áreas com cultivo de cereais. 

Não conformidade encerrada com envio de documentos no dia 16/10/2020. As 

informações sobre uso de agroquímicos são registradas pelas fazendas. 

As Fazendas não cultivam organismos geneticamente modificados (OGM), nem 

reembalam ou processam produtos que contenham OGM.

As Fazendas não utilizam aeronaves para aplicação de pesticidas.

Através da verificação da documentação e entrevistas com o administrador do grupo e 

proprietários das fazendas, além dos trabalhadores, verificou-se que a fazenda FM1 

possui contrato de prestador de serviços de transporte de trabalhadores da colheita com 

uma empresa PHJC-ME, porém, além de receber pelo transporte, o proprietário da 

empresa recebe uma remuneração da fazenda de 8% sobre o valor pago 

(produtividade) aos trabalhadores. Percebeu-se também, que ele agencia os 

trabalhadores para trabalhar na fazenda. Porém, esse último trabalho de agenciamento 

e a porcentagem que ele recebe devido à produção dos trabalhadores, não aparece no 

contrato e em nenhum documento/recibo. 

Evidência enviada dia 30/10/2020, após a auditoria:

O administrador do grupo enviou o contrato de prestação de serviços onde consta a 

cláusula 1.2, os serviços de arregimentação de mão-de-obra. 

Foi alterado o contrato social da empresa prestadora e incluída a atividade de 

contratação de mão-de-obra, além de emitida uma nota fiscal n.º 334 da empresa 

prestadora de serviços PHJC - ME com o CNAE 0161-0/99-02 - Serviços de 

contratantes de mão-de-obra para a agricultura, evidenciando a regularização da 

atividade do prestador.

Desta forma, encerra-se a não conformidade aberta durante a auditoria.
Na FM2, foi constatado que 3 trabalhadores migrantes safristas, oriundos de 

Januária/MG, foram contratados para trabalharem no terreiro de café, sem a 

observância da IN 76 - Instrução Normativa 76 da Secretaria do Trabalho. Estes 

trabalhadores são chamados todo ano pela fazenda. Durante a auditoria, não haviam 

mais trabalhadores safristas, pois todos já haviam ido embora com a finalização da 

colheita.

Evidências enviadas após a finalização da auditoria, dia 16/10/2020:

Foi realizado o Plano de Ação Corretiva PAC da FM1 e FM2, dia 05/10/2020. Definido e 

implementado o procedimento Contratação e Transporte de Safristas, dia 15/10/2020, 

pelo Administrador do Grupo para contratação de trabalhadores, contemplando a IN76 - 

Instrução Normativa da Secretaria do Trabalho. Foi realizado treinamento do novo 

procedimento para a proprietária da fazenda.

A fazenda FM2 forai advertida formalmente pelo administrador do grupo no dia 

02/10/2020 e de acordo com a advertência escrita, se o administrador do grupo 

encontrar novamente estas e outras não conformidades abertas durante a auditoria 

externa, a fazenda poderá sofrer sanção de acordo com a decisão do comitê do grupo.

As Fazendas não estão inseridas e não possuem divisas com áreas protegidas.
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3.24 (1) 1

3.27 (1) 2

3.28 (1) 1

3.29 4

3.30 (1) 2

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

4.10 

Através de entrevistas com os trabalhadores e verificação da lista de funcionário das 

fazendas não foram constatados trabalhadores menores de 18 anos, a não ser em 

condição de Menor Aprendiz. As funções que foram observadas pelos 3 menores de 18 

anos contratados na FM1 são funções de auxiliar de escritório.

Há 3 menores de 18 anos contratados na FM1, registrados na fazenda e com toda a 

documentação disponível. Ambos foram contratados na condição de Menor Aprendiz, 

programa do governo federal. Todos eles trabalham na função de auxiliar administrativo 

e trabalham no máximo 6 horas/dia.

As fazendas auditadas contratam trabalhadores fixos para o ano agrícola inteiro e 

trabalhadores  temporários para a colheita de café e tratamento pós colheita (secador, 

terreiro de café, benefício). Foram selecionados na amostra, trabalhadores nas diversas 

funções. Todos os trabalhadores recebem no mínimo o piso salarial da categoria, 

estipulado pelas Convenções Coletivas dos sindicatos dos trabalhadores rurais locais. 

Todos os seus direitos estão garantidos.

As fazendas possuem um Procedimento de Mecanismos de Queixas e Reclamações, 

criado com a ajuda do administrador do grupo, possibilitando assim, melhorar a 

comunicação entre os funcionários e a administração da fazenda. As fazendas 

registram as soluções em um formulário ou caderno, e promovem reuniões com registro 

de ata para dar um retorno aos funcionários sobre as tratativas que serão dadas às 

sugestões/reclamações recebidas. Através de entrevistas com os funcionários 

amostrados, foram confirmados os procedimentos e reuniões realizadas pela 

administração da fazenda.

Através de entrevistas virtuais com os trabalhadores e verificação dos registros de 

pontos, observou-se que todos os trabalhadores possuem folga semanal e há pausas 

para refeições, inclusive nos períodos de colheita.

A FM2 e FM4 implementou parcialmente o procedimento desenvolvido para reduzir os 

riscos das pulverizações em zonas de não aplicação próximas aos ecossistemas 

naturais. Os locais onde a distância entre os cultivos e ecossistemas naturais é inferior a 

10 metros não estão identificados.

Na FM1 foram construidas novas residências com barreira vegetativa que ainda está em 

crescimento e não cumpre com os parâmetros RA.

Existe procedimento documentado que não está sendo cumprido em sua totalidade. Os 

regitros mostram que houve uso de produtos com risco aos polinizadores sem roçadas 

ou herbicidas aplicados em data recente antes da pulverização.

A FM2 e FM4 possui uma estrutura para armazenamento de agroquímicos a uma 

distância do alojamento de funcionários temporários inferior ao que estabelece a NR 31.

Todas as formas de trabalho forçado, obrigatório ou escravo são proibidas, incluindo o 

uso de mão-de-obra de tráfico de pessoas e em condições de servidão, trabalho de 

prisioneiros ou soldados, uso de extorsão, dívida, ameaças, multas ou sanções 

monetárias. 

Apresentado a política das fazendas, onde proíbe o trabalho forçado e impõe a 

obrigação do respeito aos trabalhadores, além do cumprimento da legislação. 

Realizado entrevistas  com trabalhadores onde os mesmos confirmaram que a política é 

realmente seguida. 

Trabalhadores são tratados com respeito, e em nenhuma circunstância são objeto de 

ameaças, assédio ou abuso sexual, nem maltrato verbal, físico ou psicológico.

Não foram observados falta de respeito entre os trabalhadores, principalmente em 

níveis de cargos diferentes, conforme relato das entrevistas realizadas com os 

funcionários da amostra. 

As fazendas, através da política implementada, proíbe discriminação de qualquer 

natureza. Foram entrevistados fucionários das fazendas que comprovaram isso.

Os trabalhadores das fazendas da amostra possuem total liberdade para se sindicalizar 

ou negociar coletivamente as condições de trabalho. Os funcionários tem acesso livre 

aos sindicatos locais. Foram analisados os acordos coletivos foi observado que os 

acordos dos sindicatos das fazendas FM1 e FM2/FM4 estavam vencidos. Ambos estão 

em negociação e com prazo até 30/11/2020 para chegarem a um acordo e renovarem o 

Acordo Coletivo.

FM1, FM2 e FM3:

Os valores de salário demonstrados nos holerites e através das entrevistas, são acima 

do piso da categoria.

A FM1 realiza monitoramentos de pragas e doenças sem registrar condições climáticas 

durante a infestação. A Fazenda utiliza um software cuja plataforma está sendo 

atualizada para inserir um campo para registros dessas informações.
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4.11 

4.12 

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 

4.17 

4.18 NA

4.19 

4.20 NA

4.21 3

As fazendas capacitam todos os trabalhadores e membros do grupo que manipulam ou 

entram em contato com pesticidas, ou outras substâncias com risco potencial a saúde. 

Esta capacitação é realizada pelo técnico de Segurança do Trabalho da fazenda e de 

empresas especializadas.

Na FM3, o tratorista, responsável pelas pulverizações e manipulação de agroquímicos, 

realizou o treinamento em 2012, sendo necessário passar por uma reciclagem.

As fazendas contam com procedimento de banho após a aplicação de agrotóxicos. 

Fornecem banheiros específico e local de lavagem de EPI's.

FM1:

Através de entrevistas e verificação de documentos de 6 mulheres da amostra, foi 

evidenciado que caso alguma mulher esteja grávida, é necessário avisar a 

administração da fazenda para que possam ser alocadas em outra função que não haja 

risco à gestação.

FM2 e FM3: Não há mulheres no quadro de funcionários.

As fazendas demonstraram legitimidade no uso da terra mediante apresentação de 

documentos oficiais. 

Nas fazendas da amostra não foram observadas práticas que possam diminuir os 

direitos de uso da terra ou de recursos das comunidades. Foram entrevistados os 

gerentes e moradores das propriedades.

O administrador de grupo não garante o pagamento integral dos salários devidos aos 

trabalhadores das seguintes fazendas do grupo:

FM1:

Salário dos tratoristas nível II e III são diferentes, mas, através de entrevistas com os 

funcionários destas funções, foi possível verificar que não há diferenças nas atividades 

por eles executadas. 

FM2:

Através de entrevistas com trabalhadores que executam a função de terrereiros para a 

secagem do café foi observado que estes trabalhadores recebem uma gratificação do 

empregador durante os meses da colheita. Ao verificar os holerites dos meses de junho, 

julho e agosto/2020 percebeu-se que estes valores não aparecem no recibo de 

pagamento, ou seja, são pagamentos realizados "por fora" do holerite, ocorrendo o não 

recolhimento dos encargos trabalhistas devidos.

Durante a auditoria documental foi observado que as horas extras são realizadas dentro 

dos parâmetros legais e de acordo com a Convenção Coletiva, e que são pagas com 

um bônus mínimo de 50% sobre o valor das horas normais.

As fazendas do grupo possuem procedimentos para a verificação da qualidade da água 

fornecida aos trabalhadores. As análises de potabilidade são realizadas anualmente, 

com exceção da FM2/FM4 que ainda não realizou a análise deste ano.

FM1: Foram apresentadas as fotos dos alojamentos 1, 2 e 3. Todos estão em boas 

condições e de acordo com a norma RA e a NR31. Foram realizadas entrevistas com os 

trabalhadores confirmando as boas condições dos alojamentos;

Na FM2/FM4, foi construída recentemente uma moradia nova para o funcionário 

morador, totalmente em condições que a norma RA solicita e a NR31 - Norma 

Regulamentadora 31, conforme foto anexada neste relatório;

FM3: Foi possível realizar apenas a entrevista com o único trabalhador e que mora na 

fazenda. Este trabalhador não estava em na moradia da fazenda no momento da 

entrevista, se encontrando na cidade. A FM3, no momento da auditoria, já havia sido 

entregue ao proprietário, pois ela era arrendadada. De acordo com o relato do 

trabalhador, a moradia possuía boas condições, não sendo relatado nada que a 

desabone.

Através das evidências foi possível confirmar que todos os EPI´s foram gratuitamente 

fornecidos aos trabalhadores e de acordo com o indicado no PPRA. Todos os 

trabalhadores entrevistados fazem uso do EPI fornecido. Quando há algum EPI 

danificado pelo uso no dia-a-dia, as fazendas fornecem outro EPI, gratuitamente. 

As fazendas implementaram os planos de Saúde e Segurança Ocupacional e estão 

sendo desenvolvidos. Todos os planos contemplam as diversas funções existentes nas 

fazendas, com os seus devidos riscos analisados e medidas de proteção devidas. O 

programa de saúde contempla todos os exames necessários dos funcionários e que as 

fazendas estão cumprindo.
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4.36 (1) 1

4.41 2

FM1:

Através de entrevista com um funcionário na função de Operador de Máquinas 

entrevistado, constatou-se que ele realiza serviços de pulverização com agroquímicos. 

Ao verificar o Atestado de Saúde Ocupacional, percebeu-se que ele não realiza exames 

de colinesterase. 

FM2 e FM4:

Exames médicos de audiometria não foram realizados conforme solicita o PCMSO. O 

último exame de audiometria dos tratoristas avaliados, foi realizado dia 02/05/2019 e 

25/06/2019, respectivamentes, sendo que o PCMSO solicita que seja realizado 

anualmente. 

Detalhes do empreendimento

Nome Legal Expocaccer - Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado Ltda.

Nome do grupo GRAE 2

Cidade Patrocínio Estado Minas Gerais

País Brasil

Endereço da auditoria Av. Faria Pereira, 3945 - Industrial, CEP: 38.740-514

Pessoa de contato Jéssica Cortês de Oliveira

Nome do representante legal João Ferreira Junior

Cargo Diretor Comercial Telefone (34) 3839-9300
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Nome Sobrenome Propriedade Cidade
Esta

do
Cultura

Alex Fabiany Mendes Salitre Salitre MG Café

Fagner Bonifácio Claúdio Patrocínio MG Café

Lauro Afonso Vieira e Outros Santo Antonio Alves Santo Antonio do Quebra Anzol MG Café

Luciano Rodrigues Carneiro Alto Paraiso Lemos MG Café

Luciano Nascimento Nunes 3 Irmãos Boqueirão MG Café

Maria Luzia Tonelli de Faria e Outros Boa Vista I Altolândia MG Café/ Eucalipto/ Pimenta

Maria Luzia Tonelli de Faria e Outros Boa Vista II Altolândia MG Café/ Eucalipto 

Maria Luzia Tonelli de Faria e Outros Fazenda Boa Vista III Altolândia MG Café/ Eucalipto 

Maria Luzia Tonelli de Faria e Outros Fazenda Boa Vista IV Altolândia MG Café/ Eucalipto 

Mario Criscuolo Nova Era e Granno Campos Altos MG Café

Santo Aleixo Empreendimentos Agropecuários Ltda. Santa Lucia Perdizes MG Café/ Sojá

Antonio  de Lima Alves e Outros                                     Barra do Salitre Patrocínio MG Café

Leila Guimaraes Ribeiro Alves Barra do Salitre Patrocínio MG Café

Guilherme Guimaraes Ribeiro Alves Barra do Salitre Patrocínio MG Café

Leandro Guimaraes Ribeiro Alves Barra do Salitre Patrocínio MG Café
















