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Critérios 

Críticos
Nivel C Nivel B Nivel A

100,00% 100,00% N/A N/A

100,00% 100,00% N/A N/A

100,00% 100,00% N/A N/A

100,00% 100,00% N/A N/A

100,00% 100,00% N/A N/A

X

X

X

Água Santa

Santa Tereza ; Santa Tereza II ; Cachoeira

Nossa Senhora da Conceição e Progresso ; São José ; São 

Lucas

São Geronimo

Santana

(*) 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 Grupo Rainforest Alliance Mogiana - GRAM 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 N/A N/A

Nivel A N/A N/A

Resultado da Auditoria Control Certification

Resultados

88,89% 100,00%
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Café 4301,51

Infra estruturas                                                                      385,60 

Outro uso*                                                                             -   

Outro uso*                                                                             -   

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                   1.903,01 

sub total                                                                   3.114,03 

Total do Escopo                                                                   9.047,47 

sub total                                                                   4.301,51 

Outras Áreas

Outros cultivos (Eucalipto, Milho, Feijão, Soja, Cana de açúcar)                                                                      825,42 

Outro uso*                                                                             -   

sub total                                                                   1.631,93 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                      427,10 

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)                                                                   1.204,83 

2.2. Escopo (público)
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#

1

2

3

4

5

São Geronimo 270,30 189,75

Santana 449,64 132,00

Água Santa 84,29 28,75

Santa Tereza ; Santa Tereza II ; Cachoeira 234,36 144,65

Nossa Senhora da Conceição e Progresso ; São José ; São 

Lucas
677,06 337,74

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 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.

Amostra de fazendas definida pelo Imaflora, seguindo a política RA para amostragem de fazendas de grupo, avaliando a 

particularidade dos membros.

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.
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Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

1.5 CUMPRE

1.6 CUMPRE

1.13 CUMPRE

1.14 CUMPRE

4.4 CUMPRE

4.8 CUMPRE

4.9 CUMPRE

4.12 CUMPRE

4.13 CUMPRE

4.14 CUMPRE

4.16 CUMPRE

Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

Após análise dos documentos relacionados aos prestadores de serviço das propriedades 

amostradas, foi evidenciado que as propriedades possuem procedimentos para 

assegurar que eles cumpram com requisitos críticos nas atividades realizadas dentro das 

fazendas. Existe uma Política de contratação e supervisão de prestadores de serviço do 

grupo.

Após análise dos planos de gestão, códigos de conduta das propriedades e realização de 

entrevistas com trabalhadores e administração das fazendas, foi evidenciado que todas 

as propriedades amostradas atendem a legislação nacional e possuem planos de gestão 

estruturados para atendimento a norma.

Analisando os documentos do administrador do grupo, conclui-se que existe registro de 

todos os membros do grupo através da lista de membros do grupo GRAM

Analisando os documentos do administrador do grupo, conclui-se que são realizadas 

auditorias internas em todas as propriedades do grupo, pelo menos uma vez ao ano, 

avaliando a conformidade das propriedades em relação aos requisitos e implementando 

ações de melhoria quando identificadas.

Após análise das CCT disponibilizadas, entrevistas com trabalhadores e com a 

administração das fazendas, foi evidenciado que as CCT vigentes são seguidas pelas 

propriedades, e nos municípios que não possuem CCT vigente, as propriedades seguem 

a CLT. Todos os trabalhadores entrevistados relataram que são livres para se associar.

Após a análise dos documentos dos trabalhadores amostrados nas fazendas, verificou-

se as fichas de registro e contratos de trabalho, evidenciando que todos os trabalhadores 

são registrados de acordo com o serviço desempenhado.

Após a análise de fotos e entrevistas com trabalhadores, foi evidenciado que existem 

mecanismos de queixas e reclamações implementados nas propriedades e que os 

trabalhadores têm livre diálogo com a administração das fazendas.

Após a análise dos resultados da potabilidade de água das propriedades amostradas, foi 

evidenciado que as propriedades atendem as exigências normativas para a potabilidade 

de água.

Após a análise de fotos e entrevistas com trabalhadores residentes nas fazendas 

amostradas, foi evidenciado que as casas e alojamentos atendem as exigências 

normativas. Existe checklist para verificar as condições nas residências e alojamentos, 

algumas casas estão sendo reformadas para total atendimento a norma, de acordo com 

planos de ação.

Após a análise dos documentos dos trabalhadores nas propriedades, foi evidenciado que 

na FM4 não havia sido entregue o avental para a cozinheira, conforme consta no PPRA 

para a função. As outras fazendas amostradas possuem os Planos de SSO 

implementados.

Após a auditoria, no dia 14/05/21, foi elaborado o documento gestão de não 

conformidades de auditoria, contendo causa raiz, ação corretiva e evidencias para 

atendimento ao critério. Após a análise dos documentos, conclui-se que o EPI foi 

fornecido para a trabalhadora, conforme consta na ficha de entrega de EPIs e fotos 

evidenciando a entrega do avental. O PPRA da FM4 está implementado.

Após análise das capacitações realizadas pelos trabalhadores que aplicam agroquímico, 

foi evidenciado que todos os trabalhadores amostrados possuem treinamento da NR31.8 

para execução das atividades.

Número da fazendas

Descrição

Não Conformidade (público)

3.1. Administrador de Grupo

3. Descrição de não conformidades 

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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1.1 CUMPRE CUMPRE

1.2 CUMPRE CUMPRE

1.3 CUMPRE CUMPRE

1.4 CUMPRE CUMPRE

1.5 CUMPRE CUMPRE

1.6 CUMPRE CUMPRE

2.1 CUMPRE CUMPRE

2.2 CUMPRE CUMPRE

2.3 CUMPRE CUMPRE

2.4 CUMPRE CUMPRE

3.1 CUMPRE CUMPRE

3.2 CUMPRE CUMPRE

3.3 CUMPRE CUMPRE

3.4 CUMPRE CUMPRE

3.5 CUMPRE CUMPRE

3.6 CUMPRE CUMPRE

3.7 CUMPRE CUMPRE

As fazendas do grupo proíbem a caça ou sacrifício de animais, ameaçados de extinção 

ou protegidos por lei. Através de análise documental, entrevistas e verificação em campo 

foi possível concluir que existem regras para proteção da vida silvestre.

Nas fazendas FM1 e FM2 existe estrutura para processamento via úmida de café que 

estão desativadas conforme declarações apresentadas durante auditoria. Em FM4 o café 

é colhido e processado em outra fazenda certificada RA do mesmo proprietário, que 

também faz parte deste grupo. Em FM3 e FM5 ocorre a produção de café cereja 

descascado com processamento via úmida. As estruturas foram visitadas e possuem 

tanques para decantação da água residual antes da destinação final em carreadores

Os efluentes domésticos gerados nas fazendas auditadas não são destinados em 

ecossistemas aquáticos. Durante visita nas casas, escritório e outras estruturas das 

fazendas, foram verificados fossas e biodigestores instalados e em adequadas 

condições.

Não aplicável para grupos de fazendas

As fazendas possuem informação documentada e organizada sobre as pulverizações 

realizadas e planejadas. Por meio de análise de documentos sobre os controles 

fitossanitários foi verificado apenas o uso de produtos legalmente registrados no país e 

permitidos pela norma RA.

Não ocorrem pulverizações aéreas nas fazendas auditadas. A informação foi obtida com 

os administradores das fazendas e nos documentos agronômicos sobre manejo dos 

cultivos e manejo integrado de pragas e doenças.

A produção declarada como certificada RA não é proveniente de organismos 

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

contenham OGM. Foram apresentadas informações detalhadas sobre as áreas de cultivo 

com identificação das variedades utilizadas por talhão.

Foi verificado em campo durante auditoria nas fazendas que existem fossas e 

biodigestores para tratamento dos efluentes domésticos e que não são utilizados para 

nenhuma finalidade em atividades de produção ou processamento.

As fazendas apresentaram documentos atualizados com informações detalhadas sobre 

as áreas de cultivo de café, mapas de usos do solo e perímetro georreferenciado das 

propriedades. As informações constam em documentos padrão do grupo e documentos 

técnicos de manejo.

Foi demonstrado pelos administradores das fazendas que existe procedimento para 

garantir a rastreabilidade da produção. Foi explicado como são realizadas as estimativas 

de produção por talhão e o controle nas etapas pós-colheita. Durante o período de safra 

são registrados: talhão de origem, data de colheita, lavador/despolpador, tempo de 

permanência no terreiro, secador, tulha e beneficiamento. A FM4 é um membro novo no 

grupo, portanto não há histórico de registros de rastreabilidade. Foi demonstrado pela 

FM4 que existe procedimento para garantir o cumprimento da norma RA. 

Não ocorre recebimento ou mistura com café de outras fazendas. O café entregue aos 

armazéns é registrado com informações de origem, data, tipo e volume de produto. Nas 

fazendas existem procedimentos para garantir a rastreabilidade na colheita e pós-

colheita garantindo assim a integridade do produto.

Não há grandes conversões de terra nas fazendas do grupo.

Após análise dos documentos relacionados aos prestadores de serviço das propriedades 

amostradas, foi evidenciado que as propriedades possuem procedimentos para 

assegurar que eles cumpram com requisitos críticos nas atividades realizadas dentro das 

fazendas. Existe uma Política de contratação e supervisão de prestadores de serviço do 

grupo.

Após análise dos planos de gestão, códigos de conduta das propriedades e realização de 

entrevistas com trabalhadores e administração das fazendas, foi evidenciado que todas 

as propriedades amostradas atendem a legislação nacional e possuem planos de gestão 

estruturados para atendimento a norma.

As fazendas do grupo mantêm conservadas áreas de alto valor para a conservação. Por 

meio de análise documental, entrevistas e verificação em campo, não foi identificada 

degradação ambiental que possa ter ocorrido desde 1° de novembro de 2005.

Os ecossistemas naturais são conservados dentro das fazendas do grupo. Por meio de 

análise documental, entrevistas e verificação em campo, não foi identificada degradação 

ambiental que possa ter ocorrido após 1° de janeiro de 2014.

Através de coordenadas geográficas das fazendas, foi possível concluir que não estão 

inseridas e não possuem divisas com áreas protegidas.

Page 6 of 8



PublicSummary

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

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

Após análise dos registros de ponto, holerites e entrevistas com os trabalhadores das 

propriedades amostradas, foi evidenciado que existe a realização de horas extras 

normalmente no período de colheita e que estas não ultrapassam 2 horas diárias. A 

realização das horas extras é voluntária e pagas no holerite.

Após a análise dos resultados da potabilidade de água das propriedades amostradas, foi 

evidenciado que as propriedades atendem as exigências normativas para a potabilidade 

de água.

Após a análise de fotos e entrevistas com trabalhadores residentes nas fazendas 

amostradas, foi evidenciado que as casas e alojamentos atendem as exigências 

normativas. Existe checklist para verificar as condições nas residências e alojamentos, 

algumas casas estão sendo reformadas para total atendimento a norma, de acordo com 

planos de ação.

Após a análise dos documentos dos trabalhadores nas propriedades, foi evidenciado que 

na FM4 não havia sido entregue o avental para a cozinheira, conforme consta no PPRA 

para a função. As outras fazendas amostradas possuem os Planos de SSO 

implementados.

Após a auditoria, no dia 14/05/21, foi elaborado o documento gestão de não 

conformidades de auditoria, contendo causa raiz, ação corretiva e evidencias para 

atendimento ao critério. Após a análise dos documentos, conclui-se que o EPI foi 

fornecido para a trabalhadora, conforme consta na ficha de entrega de EPIs e fotos 

evidenciando a entrega do avental. O PPRA da FM4 está implementado.

Após análise das fichas de entrega de EPIs para os funcionários responsáveis por 

realizar aplicação de agroquímicos, foi evidenciado que todos recebem os EPIs 

necessários conforme PGSSMATR das propriedades.
Após análise das capacitações realizadas pelos trabalhadores que aplicam agroquímico, 

foi evidenciado que todos os trabalhadores amostrados possuem treinamento da NR31.8 

para execução das atividades.

Após análise de fotos, entrevistas e fichas de controle de lavagens de EPIs, foi 

evidenciado que todos os trabalhadores amostrados realizam a lavagem dos EPIs 

utilizados e tomam banho após as aplicações de agroquímicos.

Após análise do código de conduta das propriedades e as entrevistas com os 

trabalhadores, foi evidenciado que existem procedimentos para garantir direitos de 

mulheres gestantes ou lactantes.

Após análise do código de conduta das propriedades e as entrevistas com os 

trabalhadores, foi evidenciado que todos os trabalhadores amostrados são tratados com 

respeito, não existe trabalho forçado ou discriminação e que todos tem boas condições 

de trabalho nas propriedades.

Após análise do código de conduta das propriedades e as entrevistas com os 

trabalhadores, foi evidenciado que todos os trabalhadores amostrados são tratados com 

respeito, não existe trabalho forçado ou discriminação e que todos tem boas condições 

de trabalho nas propriedades.

Após análise das CCT disponibilizadas, entrevistas com trabalhadores e com a 

administração das fazendas, foi evidenciado que as CCT vigentes são seguidas pelas 

propriedades, e nos municípios que não possuem CCT vigente, as propriedades seguem 

a CLT. Todos os trabalhadores entrevistados relataram que são livres para se associar.

Após análise dos documentos de trabalhadores fixos e safristas, foi evidenciado que 

todos são registrados e recebem pelo menos um salário mínimo federal, estadual ou 

negociado na CCT do município.

Após análise do código de conduta das propriedades e as entrevistas com os 

trabalhadores, foi evidenciado que não existe a contratação de menores de 18 anos.

Não há contratação de menores de 18 anos pelas propriedades do grupo.

Após a análise dos documentos dos trabalhadores amostrados nas fazendas, verificou-

se as fichas de registro e contratos de trabalho, evidenciando que todos os trabalhadores 

são registrados de acordo com o serviço desempenhado.

Após a análise de fotos e entrevistas com trabalhadores, foi evidenciado que existem 

mecanismos de queixas e reclamações implementados nas propriedades e que os 

trabalhadores têm livre diálogo com a administração das fazendas.

Após análise dos registros de ponto, holerites e entrevistas com os trabalhadores das 

propriedades amostradas, foi evidenciado a jornada de 44 horas semanais, com ao 

menos uma hora para refeição e um dia de descanso após 6 dias trabalhados.

Após análise do código de conduta das propriedades e as entrevistas com os 

trabalhadores, foi evidenciado que todos os trabalhadores amostrados são tratados com 

respeito, não existe trabalho forçado ou discriminação e que todos tem boas condições 

de trabalho nas propriedades.

Page 7 of 8



PublicSummary

4.19 CUMPRE CUMPRE

4.20 CUMPRE CUMPRE
As fazendas não realizam atividades que diminuem os direitos de uso da terra de 

comunidades próximas.

Todas as fazendas amostradas estão devidamente registradas nos cartórios de registro 

de imóveis de cada município de localização, conforme matrículas apresentadas. As 

áreas arrendadas possuem contrato de arrendamento.

Detalhes do empreendimento

Nome Legal Grupo Rainforest Alliance Mogiana - GRAM

Nome do grupo Grupo Rainforest Alliance Mogiana - GRAM

Cidade Franca Estado São Paulo

País Brasil

Endereço da auditoria Avenida Major Nicacio, 1681

Pessoa de contato Daiana Borges

Nome do representante legal Daiana Borges

Cargo Administradora do grupo Telefone (16)9 9965-3873
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Farm Name * Member Name * Member Surname * State* City * Crop(s) *

Água Santa CBI Madeiras Ltda. CBI Madeiras Ltda. SP Franca Café

São Paulo Paulo Fiod de Barros SP Altinópolis Café

São Benedito Helder Eugênio Branquinho SP Cristais Paulista Café

Terra Preta Fernanda Silveira Maciel Raucci SP Pedregulho Café

Terra Preta Felipe Maciel Raucci

Santana Francisco Antônio Rios Corral SP Pedregulho Café

Santana Agropecuária FC Santana LTDA Café

Santo Antônio Vitor Hernani de Barros
SP / MG Itirapuã / Capetinga Café

Santo Antônio Paulo Fiod de Barros

Chácara Itamaraty Agropecuária ABL Nossa Senhora Aparecida Ltda. Agropecuária ABL Nossa Senhora Aparecida Ltda. SP Pedregulho Café

Bau I Grupo Famiglia Ferrero Grupo Famiglia Ferrero MG Monte Santo de Minas Café

Bau II Grupo Famiglia Ferrero Grupo Famiglia Ferrero MG Monte Santo de Minas Café

Recreio Zilma Fiod de Barros Mello SP Batatais Café

Horizonte Luiz Antônio Tonin MG São Sebastião do Paraíso Café

São Domingos Luiz Antônio Tonin MG São Sebastião do Paraíso Café

Santa Clara Luiz Antônio Tonin MG Itamogi Café

Paraíso Luiz Antônio Tonin MG Alfenas Café

Santa Helena Luiz Antônio Tonin MG Alfenas Café

Pilar Luiz Antônio Tonin MG Alfenas Café

Santa Maria Luiz Sérgio Cintra SP Cristais Paulista Café

Santa Maria Luiz Rafael Toledo Cintra SP Cristais Paulista Café

Santa Maria Milena Maria Toledo Cintra SP Cristais Paulista Café

Alvorada Luiz Sérgio Cintra SP Jeriquara Café

Alvorada Luiz Rafael Toledo Cintra SP Jeriquara Café

Alvorada Milena Maria Toledo Cintra SP Jeriquara Café

Nossa Senhra da Conceição e Progresso Sebastião de Carvalho Montans MG São Tomás de Aquino Café

São José Sebastião de Carvalho Montans MG São Sebastião do Paraíso Café

São Lucas Sebastião de Carvalho Montans MG São Tomás de Aquino Café

Santa Tereza Alexandre Taveira Engler Pinto SP Jeriquara Café

Santa Tereza 2 Alexandre Taveira Engler Pinto SP Jeriquara Café

Cachoeira Gisela Raiz Engler SP Jeriquara Café

Cachoeira Henrique Raiz Engler

Santa Terezinha Carlos Eduardo Agel Benedetti SP Pedregulho Café

Nossa Senhora Aparecida Janelive Sartini Muniz Garcia MG Muzambinho Café

Nossa Senhora Aparecida Gabriel Muniz Garcia

Nossa Senhora Aparecida Marco Antonio Muniz Mathias

Santa Tereza Janelive Sartini Muniz Garcia MG Cabo Verde Café

Santa Tereza Gabriel Muniz Garcia

Catumbi Andréia Sartini Muniz Mathias MG Muzambinho Café

Santa Barbara Tanea Teresa Tonin MG São Tomás de Aquino Café

Primavera Tanea Teresa Tonin SP Pedregulho Café

São Gerônimo Tanea Teresa Tonin MG São Sebastião do Paraíso Café


