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X

X

X

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado da Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

100,00% 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 Milano 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
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Café 1800,00

2.2. Escopo (público)

                                                                             -   

sub total                                                                   1.175,96 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                      166,16 

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

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

indicados no seguinte quadro: 

Escopo da propriedade e uso da terra (ha)

Ambiental

Áreas de Conservação (Reserval Legal)                                                                   1.009,80 

Infra estruturas                                                                              -   

Outro uso*                                                                              -   

Outro uso*                                                                              -   

(*) altere o tipo de uso se necessário

Outras estruturas*                                                                              -   

sub total                                                                   1.513,45 

Total do Escopo                                                                   4.489,41 

sub total                                                                   1.800,00 

Outras Áreas

Estrada, beneficios e Pstagem                                                                   1.513,45 

Outro uso*
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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 CUMPRE

1.2 CUMPRE CUMPRE

1.3 CUMPRE CUMPRE

1.5 CUMPRE CUMPRE

1.6 CUMPRE CUMPRE

2.1 CUMPRE CUMPRE

2.2 CUMPRE CUMPRE

2.3 CUMPRE CUMPRE

Durante a auditoria foram verificados documentos que comprovam a conformidade 

deste critério. Existem Mapas cadastrais, em KMZ, com identificação de talhões, áreas 

(ha), uso da terra, áreas de conservação, APPs e reserva legal, carreadores, estruturas 

e instalações. Existem planilhas e sistemas informatizados com informação agronômica 

dos cultivos (variedade, idade, espaçamentos, histórico de produção), operações 

realizadas, produtos aplicados, produção. 
Verificados durante a auditoria os registros de produção, colheita, controles de 

beneficiamento e estoques. Verificou-se também a rastreabiliade dos cafés certificados. 

A fazenda realiza vários levantamentos de produtividade baseado no preenchimento de 

planilhas de campo (controle de produtividade) em cada pivot. Na atual safra a 

expectativa de produção é de 27.800 mil sacas. 
Verificados durante a auditoria registros de controle de colheita, registros de produção, 

controles de beneficiamento e estoques. Segundo o responsável da área e de acordo 

com a documentação observada, todo produto colhido é processados e armazenado na 

fazenda e posteriormente enviado para armazens da própria Olam.
A administração da fazenda implementou procedimentos para seleção, supervisão e 

monitoramento dos prestadores de serviço. O procedimento adotado determina 

cláusulas contratuais para apresentação mensal de documentos e comprovantes de 

pagamentos para todos os encargos incidentes sobre o serviço contratado (folha de 

pagamento, guia de recolhimento do FGTS/INSS e licenças) e documentos referente a 

saúde e segurança ocupacional.  A realização de todo serviço executado por terceiros 

dentro da fazenda é supervisionado pelo RH e equipe de saúde e segurança.

Todo prestador de serviço antes de iniciar a atividade passa por treinamento de 

integração, para conhecer a política social e as normas adotadas pela fazenda. Como 

meio de monitoramento, mensalmente é realizado pela área de RH um checklist para 

avaliar o desempenho dos serviços realizados e o cumprimento com as cláusulas 

contratuais. Os trabalhadores terceirizados entrevistados relataram as condições 

contratuais, procedimentos de saúde e segurança e condições do alojamento utilizado. 

Foi evidenciado que o procedimento implementado cumpre com os requisitos da 

legislação aplicável e da norma RA.

Durante a auditoria verificou-se que a fazenda possui recursos materiais, humanos e 

financeiros para realização das atividades referente a certificação. Conversas com os 

reponsáveis das áreas e análise de documentação comprovam isso. Verificados Planos 

de gestão, procedimentos internos e os cronogramas propostos das ações necessárias. 

As equipes são capacitadas e conseguem executar as ações propostas para cada área 

de atuação do empreendimento. Verificado também o relatório de auditoria interna 

realizado em 29/01/2021.
Durante a auditoria foram analisados mapas e imagens do google earth para evidenciar 

que não houve nenhuma destruição de AVC. Verificado também o documento PCA - 

Plano de Controle Ambiental o qual caracteriza e descreve as ações a serem feitas nas 

áreas de proteção. Entrevistas com os responsáveis da área confirmaram o observado 

nos documentos.

Desde o processo de certificação, as áreas de plantio não mudaram, não havendo 

abertura de novas áreas desde a última auditoria. 
Durante a auditoria foram analisados mapas e imagens do google earth para evidenciar 

que não houve nenhuma destruição de ecossistemas naturais. Através de fotografias 

constatou-se que a fazenda mantém áreas identificadas no campo e isoladas das 

atividades agrícolas.  Entrevista com os responsávei da área confirmam o observado 

nos documentos.

Durante a auditoria foram analisados mapas e imagens do google earth para evidenciar 

que não existe áreas protegidas dentro dos limites da fazenda. Verificado também o 

documento PCA - Plano de Controle Ambiental o qual caracteriza as áreas de 

preservação.

Não Conformidade (público)

3.1. Fazenda

3. Descrição de não conformidades 

Page 5 of 9



PublicSummary

2.4 CUMPRE CUMPRE

3.2 CUMPRE CUMPRE

3.3 CUMPRE CUMPRE

3.4 CUMPRE CUMPRE

3.7 CUMPRE CUMPRE

4.1 CUMPRE CUMPRE

4.2 CUMPRE CUMPRE

4.3 CUMPRE CUMPRE

4.4 CUMPRE CUMPRE

Verificado através de fotos e conversa com os responsáveis que o cronograma de 

substituição das fossas negras por fossas sépticas foi concluido na fazenda. Desta 

forma não existe descarte de esgoto em ecossistema aquático. Esgoto são retirados 

das fossas quando necessário e encaminhados para a EMBASA
Verificado durante a auditoria o Plano de manejo integrado com identificação das 

pragas e doenças e métodos de controle. O documento MIP está dentro do documento 

Sistema de Gestão.

De acordo com os documentos analisados e conversa com o responsável, verificou-se 

que todas as aplicações possuem recomendação técnica, são registradas e realizadas 

por colaboradores treinados e com utilização dos EPIs pertinentes. A fazenda possui 

três Monitores de Pragas e Doenças que fazem o monitoramento diário dos pivôs. Cada 

monitor realiza a análise de cinco quadrantes de pivô por dia totalizando 18 pivôs 

monitorados por semana. A fazenda possui também um Agrônomo Responsável em seu 

quadro de funcionários,  que acompanha as lavouras periodicamente avaliando o 

aspecto geral das lavouras, bem como os níveis de infestação por pragas e doenças do 

cafeeiro. As condições climáticas também são levadas em consideração de acordo com 

a documentação analisada.
Verificou-se a lista de produtos usados na safra e constatou-se que a empresa não faz 

uso de produtos da lista de proibidos.

Verificado através de fotos e conversa com os responsáveis que o cronograma de 

substituição das fossas negras por fossas sépticas foi concluido na fazenda. Desta 

forma o esgoto não é utilizado em atividades de produção e processamento.
A supervisora de RH, apresentou o código de conduta social implementado na fazenda. 

O documento descreve que: "Somos contra todas as formas de exploração infantil e 

contra a utilização de trabalho forçado, respeitando e cumprindo as convenções da 

OIT". Foi verificado na análise documental que o código de conduta social é um dos 

temas abordado no treinamento de integração dos trabalhadores, prestadores de 

serviço e visitantes da fazenda. De maneira complementar, uma cópia do código de 

conduta é entregue aos trabalhadores e prestadores de serviço. Nas entrevistas os 

trabalhadores relataram que a fazenda garante condições de liberdade para execução 

do trabalho e que toda forma trabalho forçado é proibido na fazenda.

A supervisora de RH, apresentou o código de conduta social implementado na fazenda. 

O documento descreve que: "Nós garantimos ambientes de trabalho projetados para 

proporcionar bem-estar, igualdade e confiança, e adotamos uma abordagem proativa 

quanto à proteção dos direitos das pessoas que frequentam todos os nossos locais de 

trabalho. Acreditamos que, em um ambiente profissional, não há espaço para qualquer 

forma de assédio". Foi verificado na análise documental que o código de conduta social 

é um dos temas abordado no treinamento de integração dos trabalhadores, prestadores 

de serviço e visitantes da fazenda. De maneira complementar, uma cópia do código de 

conduta é entregue aos trabalhadores e prestadores de serviço. Todos os trabalhadores 

entrevistados declaram que são tratados com respeito e que não há ocorrência de 

nenhuma forma de assedio na fazenda.
A supervisora de RH, apresentou o código de conduta social implementado na fazenda. 

O documento descreve que: "Acreditamos em construir locais de trabalho que sejam 

profissionais, orientados ao trabalho em equipe e à confiança, que sejam culturalmente 

diversificados e ofereçam iguais oportunidades de emprego baseadas apenas no mérito 

e no desempenho". Foi verificado na análise documental que o código de conduta social 

é um dos temas abordado no treinamento de integração dos trabalhadores, prestadores 

de serviço e visitantes da fazenda. De maneira complementar, uma cópia do código de 

conduta é entregue aos trabalhadores e prestadores de serviço. Todos os trabalhadores 

entrevistados declaram que são tratados com respeito e que não há ocorrência de 

situações de discriminação na fazenda.

A administração da fazenda colabora para realização de ações que objetivam a 

organização de trabalhadores. A supervisora de RH explicou que a fazenda cumpre com 

todas as cláusulas da convenção e do acordo coletivo de trabalhadores vigente. 

Declarou também, que o Sindicato dos Produtores Rurais de Barreira/BA tem livre 

acesso a fazenda. Por meio das entrevistas realizadas com trabalhadores, foi 

evidenciado que a fazenda colabora para realização de assembleias durante a jornada 

de trabalho provendo as condições necessárias para que os trabalhadores negociem 

livremente melhores condições de trabalho.

Em entrevista com os responsáveis da áreas e trabalhadores da fazenda ficou claro que 

não permitido a prática de caça e pesca. Verificado o documento Sistema de Gestão 

que da prerrogativas para proibir a caça e pesca. Através de fotografias apresentadas 

verificado que existem placas de sinalização em campo. Nenhum trabalhador relatou 

durante as entrevistas essa prática dentro dos limites da fazenda.
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4.5 CUMPRE CUMPRE

4.6 CUMPRE CUMPRE

4.8 CUMPRE CUMPRE

4.9 CUMPRE CUMPRE

4.10 CUMPRE CUMPRE

4.11 CUMPRE CUMPRE

4.12 CUMPRE CUMPRE

A supervisora de RH, apresentou o código de conduta social implementado na fazenda. 

O documento descreve que: "Somos contra todas as formas de exploração infantil e 

contra a utilização de trabalho forçado, respeitando e cumprindo as convenções da 

OIT". Foi verificado na análise documental que o código de conduta social é um dos 

temas abordado no treinamento de integração dos trabalhadores, prestadores de 

serviço e visitantes da fazenda. De maneira complementar, uma cópia do código de 

conduta é entregue aos trabalhadores e prestadores de serviço. Nas entrevistas os 

trabalhadores relataram que a fazenda garante condições de liberdade para execução 

do trabalho e que toda forma trabalho forçado é proibido na fazenda.

A administração da fazenda cumpre os requisitos de contratação e pagamento de 

beneficios estabelecido por esta norma e pela legislação aplicável. A administração da 

fazenda, por meio do RH, contrata diretamente a mão de obra. Não há contratação de 

mão de obra temporária. Todos os contratos de trabalho iniciam com um período de 

experiência de no máximo 90 dias. Certidões negativas referentes à regularidade de 

pagamento do INSS e FGTS, dentro da validade, foram apresentadas. Nas entrevistas, 

os relatos dos trabalhadores efetivos e trabalhadores em contrato de experiência, 

evidenciam que há uma estrutura contratual estável e justa. 
A administração da fazenda, através do RH, adota como mecanismo para registro de 

queixas e reclamações caixas de sugestões distribuídas em três pontos de maior 

circulação na fazenda (alojamentos, refeitório e local de registro de ponto). Todos os 

trabalhadores são comunicados a respeito do mecanismo de queixas/denuncias no 

treinamento de integração. O monitoramento das ocorrências é feito pelo RH da 

fazenda. As devolutivas são comunicadas por meio de aviso em mural e no dialogo 

diário de segurança (DDS). A fazenda apresentou um relatório das ocorrências 

registradas nas caixas, período de out. à dez/2020, contendo detalhamento de cada 

demanda e as medidas tomadas. Também foram apresentados os resultados obtidos a 

partir das ocorrências registradas nas caixas de sugestões. Os trabalhadores 

entrevistados relataram conhecer o mecanismo e os meios de devolutiva praticada pela 

administração da fazenda.
Através da analise dos contratos de trabalho, registro de ponto, CCT e ACT. Foi 

evidenciado que a fazenda adota jornada regular para todos os trabalhadores, conforme 

requisitos da legislação e da norma RA. Foi verificado que a fazenda pratica jornada 

12x36h, jornada de 8 horas (4 horas trabalhada com 2 horas de pausa e mais 4 horas 

de trabalho), e jornada com descanso intrajornada (pausa para descanso) de até 3 

horas.  Todas as jornadas praticadas estão de acordo com os termos do ACT vigente.  

Os trabalhadores entrevistados relataram que a fazenda mantem regularidade na 

jornada estabelecida no contrato, que recebem ao menos um dia de descanso por 

semana, que são garantidas condições para pausa das refeições de no mínimo 1 hora 

por dia.
A supervisora de RH relatou que a gerencia da fazenda realiza avaliação previa para 

planejamento e programação da execução de horas extras. Quando verificado a 

necessidade de realização de horas extra os trabalhadores são consultados sobre a 

disponibilidade para realização da mesma. Um acordo coletivo foi estabelecido para 

pactuar com os trabalhadores a prática de banco de horas. Por meio da análise dos 

registros de ponto, foi verificado que a realização de horas extras não é pratica 

recorrente nas jornadas de trabalho. Os trabalhadores entrevistados relataram que 

consideram justo o acordo de banco de horas e que podem utilizar as horas credito por 

demanda individual.

A administração da fazenda, por meio da área ambiental, executa plano de 

monitoramento das condições da água fornecida para consumo dos trabalhadores em 

cinco pontos de distribuição. O plano prevê a realização da análise de potabilidade a 

cada 12 meses. Nessa auditoria foi verificado que a fazenda instalou em 

dezembro/2020 novos equipamentos (filtro e clorador automático) no ponto de 

distribuição central da fazenda para corrigir desvios identificado no parâmetro pH e cloro 

residual. No momento da auditoria os resultados das análises evidenciam cumprimentos 

com os parâmetros estabelecidos pela norma RA.

A supervisora de RH explicou que conforme estabelecido na política social da empresa, 

o menor salário pago na fazenda tem valor superior ao salario mínimo estabelecido na 

convenção coletiva da categoria. Verificado nos holerites que o menor salário pago pela 

fazenda na função de trabalhador agrícola polivalente é de R$ 1.167,41. A CCT vigente 

estabelece como salario mínimo da categoria o valor de R$ 1.130,12. Por meio da 

avalição dos contratos de trabalho, holerites e das declarações dos trabalhadores 

entrevistados foi evidenciado que a fazenda cumpre com os requisitos da norma RA e 

da legislação aplicável. 
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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

4.20 CUMPRE CUMPRE

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

das entrevistas realizada com trabalhadores que executam atividades de manipulação e 

pulverização de agroquímicos, que os trabalhadores que manipulam agrotóxicos e que 

realizam pulverização receberam treinamento de manuseio de agrotóxicos 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 agrotóxico. 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 30 

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. De maneira 

complementar, a fazenda elaborou uma cartilha "Programa Futuras Mamães" para 

informar a todas as trabalhadoras o procedimento a ser adotado após a identificação da 

gravidez, os direitos e os cuidados a serem tomados durante a gestação.
A fazenda apresentou durante a auditoria o registro de propriedade privada da área do 

escopo de manejo agrícola, por meio de matrículas de imóveis registrada em cartório, 

assim como contrato de parceria agrícola, alteração contratual, escritura da fazenda, 

inscrição estadual e CAR.
A administração da fazenda relatou que não há atividades que diminuem os direitos ao 

uso da terra ou dos recursos, ou os interesses coletivos das comunidades.

A fazenda dispõe de três estruturas de alojamentos, sendo dois masculinos e um 

feminino. No momento da auditoria haviam 148 trabalhadores alojados. A fazenda 

evidenciou por meio de fotos as condições estruturais, de higiene e segurança. A 

fazenda mantem uma equipe de cinco pessoas, supervisionada pelo RH, para realizar a 

organização, limpeza e manutenções de maneira a garantir condições estruturais e de 

saúde e segurança nos alojamentos. Os trabalhadores entrevistados, que utilizam os 

alojamentos, relataram que a fazenda mantem condições adequadas em termos de 

organização, limpeza e manutenção.

A administração da fazenda, por meio da equipe de saúde e segurança ocupacional 

(SSO) implementou o Programa de Gestão da Saúde, Segurança e Meio Ambiente do 

Trabalho Rural (PGSSMATR) para proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores. 

O programa identifica os riscos da operação e indicam medidas de prevenção por 

comunicação, capacitação, equipamentos, procedimentos e exames médicos. Conta 

com estrutura e equipe condizente com o número de trabalhadores e as atividades 

executadas na fazenda. Foi verificado plano de emergência, equipe da brigada de 

emergência, ATA da CIPA, plano de capacitação e registros das capacitações 

realizadas.
A fazenda fornece aos trabalhadores todos os equipamentos de proteção individual 

(EPI), previstos no programa de prevenção de riscos ambientais, para todas as 

atividades que demandem proteção individual e coletiva. 

Todo fornecimento dos EPI, controle de lavagem e condições adequada de uso é 

monitorado pela equipe de saúde e segurança da fazenda. Por meio de entrevistas e 

verificação das fichas de entrega de EPI, da amostra auditada, foi verificado que todos 

os funcionários recebem os EPI´s necessários ao desempenho da função.

País Brasil

Endereço da auditoria FAZENDA MILANO - BR 020/242 KM 535 Zona Rural

Pessoa de contato Wesley Moreira

Nome do representante legal VIKRAM ADITYA WATAL

Detalhes do empreendimento

Nome Legal OLAM AGRICOLA LTDA

Nome do grupo Fazenda Milano

Cidade Barreiras Estado BA
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Cargo DIRETOR OPERACIONAL DE FAZENDASTelefone 77 99909-6761
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