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Critérios 

Críticos
Nivel C Nivel B Nivel A

100,00% 92,31% - -

100,00% 92,31% - -

X

X

X

Fazenda São Judas Tadeu

Fazenda Mutuca

Lista para Gestão de Agroquímicos, Julho 2017 (Versão 1.2)

2. Auditoria (público)

2.1. Documentos normativos utilizados

Nivel B N/A N/A

Nivel A N/A N/A

Resultado da Auditoria Control Verificação

Resultados

75,56% 93,33%

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

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 João Ruiz Lourenço - Grupo Ruiz Coffees Brasil 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

Nome da Propriedade

(*) Pequeño productor
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2.2. Escopo (público)

                                                                       42,10 

sub total                                                                      500,00 

Cultivos Certificados

Outras áreas de conservação                                                                        97,00 

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)                                                                      403,00 

Coffea arabica 1466,92

0                                                                             -   

Infra estruturas                                                                        36,00 

0                                                                             -   

(*) altere o tipo de uso se necessário

0                                                                             -   

sub total                                                                      195,10 

Total do Escopo                                                                   2.162,02 

sub total                                                                   1.466,92 

Outras Áreas

Pasto                                                                      117,00 

Área Livre
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#

1

2

Fazenda São Judas Tadeu 657,04 465,13

Fazenda Mutuca 672,28 348,00

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 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.

O Grupo Ruiz é certificado RA desde 2017. É um grupo com 3 membros e 5 fazendas, onde estão distribuídos nas cidades de 

Piumhi e Urucuia/MG. Na última auditoria, foram auditadas as fazendas Matinha/Bela Vista/Sítio Júlia, localizada em Piumhi/MG 

e a fazenda Mutuca/N.S.Abadia localizada em Urucuia/MG, por isso, nesta auditoria, foi selecionada na amostra a Fazenda São 

Judas Tadeu que não foi auditada no ano passado e repetiu-se a Fazenda Mutuca/N.S.Abadia devido ao desempenho desta 

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.

2.5. Amostragem (público)

2.5.1. Critérios para seleção da Amostra

Page 4 of 12



PublicSummary

Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

1.5 CUMPRE CUMPRE

1.6 CUMPRE CUMPRE

1.13 CUMPRE CUMPRE

1.14 CUMPRE CUMPRE

1.20 CUMPRE
NÃO 

CUMPRE

Auditoria de Controle 14/12 a 17/12/2020:

Através de entrevista com o administrador do grupo e do gerente das fazendas, não 

foram apresentadas evidências suficientes para demonstrar o cumprimento do critério. 

No documento Plano para Prestadores de Serviços, não consta no item 04 - Atividades 

Terceiras, a atividade de transporte de trabalhadores contratados para a colheita, que é 

executada por uma empresa terceirizada. Devido a isso, os procedimentos do Plano para 

Prestadores de Serviços não contemplam todos os terceirizados e consequentemente 

não há documentos pertinentes à contratação do ônibus para o transporte de 

trabalhadores.

No dia 20/01/2021 foram apresentados os seguintes documentos:

Carteira de habilitação da motorista do ônibus utilizado para transporte, documento do 

ônibus alugado com data de 2019, Livro de registro onde consta o registro e demissão 

da motorista.

Foi entendido que a fazenda FM1 registrou a motorista do ônibus no quadro de 

funcionários e alugou o ônibus pertencente a ela. A motorista trabalhou como fiscal de 

turma e alugava o ônibus para a fazenda para o transporte de trabalhadores. 

Porém, não foi apresentado o Plano para Prestadores de Serviços atualizado, constando 

a informação do aluguel do ônibus, como é monitorado os prestadores de serviços, 

principalmente referente à situação do veículo utilizado para transporte, os documentos 

legais do ônibus, incluindo o documento atualizado e a permissão de rodagem. Com 

base na ausência de evidências, a não conformidade não poderá ser encerrada.

Auditoria de Verificação:

Através do procedimento Análise de Causa Raiz - Técnica dos 5 Porquês, elaborado em 

25/03/2021, foi realizada a análise da causa raiz da não-conformidade encontrada na 

auditoria externa no dia 05/04/2021. Foram revisados os contratos de prestação de 

serviços dos terceiros contratados  e realizado revisão do Procedimento Plano para 

Prestadores de Serviços, revisão 4 de 05/04/2021.  A fazenda já se programou para a 

próxima safra e fez um contrato de transporte dos trabalhadores, baseando-se no 

procedimento. Toda a documentação exigida foi apresentada.

As fazendas apresentam um manual de sistema de gestão atual, com responsáveis por 

setores, leis aplicáveis e auditoria interna realizada.

As duas fazendas verificadas possuem CAR e Licença Ambiental válidos. 

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

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

NC: Os relatórios das auditorias internas das fazendas membro, realizadas em outubro 

de 2020, não apresentam evidências de cumprimento ou evidências de não 

cumprimento. Não apresenta indícios de que foi realizada visando toda a norma. Falhas 

encontradas nos processos poderiam ter sido evitadas caso a auditoria interna fosse 

realizada de maneira satisfatória.

Em 20/01/2021 foram enviados relatórios de auditoria interna em outro formato, 

constando todas as evidências de cumprimento e não cumprimento de cada critério da 

norma RA e que serão usados nos próximos relatórios de auditoria interna realizada pelo 

administrador do grupo. Devido a isso, a não conformidade foi encerrada.

NC: Devido a ausência de uma auditoria interna que produza dados para serem 

analisados e revistos, não há como realizar a análises, verificando-se a eficiência dos 

planos e programas propostos e procedimentos internos, correções das não 

conformidades encontradas e estudo da causa raiz, revisando os programas, executando 

assim o PDCA, visando a melhoria contínua.

Não Conformidade (público)

3.1. Administrador de Grupo

3. Descrição de não conformidades 
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3.38 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

4.4 CUMPRE CUMPRE

4.8 CUMPRE CUMPRE

4.9 CUMPRE CUMPRE

4.12 CUMPRE CUMPRE

4.13 CUMPRE CUMPRE

4.14 CUMPRE CUMPRE

4.16 CUMPRE CUMPRE

4.20 CUMPRE CUMPRE

NC - As fazendas auditadas possuem documento "Plano de Manejo Integrado de 

Resíduos", parte do Plano de Gerenciamento de Fazendas, emitido em 17/01/2020 (pág. 

16). O documento não atende ao critério 3.38, pois não pode ser considerado "plano" de 

acordo com esta Norma. Além disso, faltam informações como: locais de disposição de 

resíduos, atividades para separar os resíduos. Foram evidenciados comprovantes de 

destinação de embalagens de agroquímicos e de resíduos contaminados com óleo ou 

óleos usados. As fazendas não possuem comprovantes de destinação dos resíduos de 

limpeza de fossas sépticas mas, de acordo com administrador do grupo, esses resíduos 

são destinados juntamente com os resíduos com óleo, pela empresa de lubrificantes.  Os 

comprovantes de retirada de óleo foram verificados e os resíduos das fossas não são 

citados. Devido a falta de documentação e informações solicitadas, as fazendas 

auditadas não cumprem com este critério. 

Através de entrevistas com os trabalhadores, além do Código de Conduta, foi possível 

verificar que os trabalhadores tem o direito de serem afiliados aos sindicatos de sua 

categoria, assim como os representates dos sindicatos podem entrar nas fazendas para 

fazer as assembleias e conversar sobre as demandas dos trabalhadores que 

representam. Os dois municípios onde estão localizados os sindicatos são Piumhi/MG e 

Urucuia/MG.

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 nacional. Todos os 

seus direitos estão garantidos.

Em entrevista com os funcionários, verificou-se a existência da Caixa de Sugestões 

localizada no escritório da fazenda e constatou-se que a mesma é usada. A 

funcionalidade da Caixa de Sugestões é explicada no momento da integração dos 

funcionários, ao iniciarem os trabalhos. A fazenda registra as sugestões que aparecem 

na caixa, em um livro. A última sugestão foi em outubro/2020 de um funcionário 

solicitando a reposição do protetor solar. A maioria das solicitações é sobre reposição de 

EPI´s. Mas também há solicitações de manutenção nas residências. 

Foram apresentados os laudos de análise de potabilidade de água, amostra12097 (FM1) 

e 12098/20 (FM2), coletados nas sedes das fazendas. Todos os valores estão dentro dos 

parâmetros da RA para potabilidade de água.

As moradias estão em boas condições, conforme evidenciado através de fotos e 

entrevistas com os trabalhadores e moradores das residências. Os gerentes das 

fazendas são os responsável pelas manutenções juntamente com o pedreiro, funcionário 

de outra fazenda certificada Matinha e que presta serviços para outras fazendas como 

pedreiro, quando há demanda. Manutenções programadas na auditoria passada foram 

realizadas, na FM2.

A administração da fazenda desenvolve e implementa um plano de Saúde e Segurança 

Ocupacional (SSO). O plano de SSO está baseado em uma análise de risco 

desenvolvido por um profissional ou organização competente e identifica e caracteriza os 

riscos biológicos, físicos e químicos para cada tipo de trabalho e para as tarefas 

fisicamente exigentes. O plano de SSO descreve e classifica os riscos em termos da 

frequência de ocorrência potencial e do potencial perigo ou impacto e indica a 

comunicação, capacitação, equipamento e procedimentos, incluindo exames médicos e 

primeiros socorros, necessários para a prevenção ou redução dos riscos classificados 

como altos para a saúde do trabalhador ou das outras pessoas nas instalações da 

fazenda. A administração da fazenda nomeia um funcionário de SSO que é o 

responsável por assegurar a implementação do plano de SSO.

Os treinamentos são realizados pela empresa terceirizada de saúde e segurança, a 

mesma empresa inclusive que realiza a consultoria de certificação e auditoria interna RA 

das fazendas do grupo, auxiliando a administração do grupo de fazendas. Os 

treinamentos contemplam os requisitos mínimos solicitados pela NR 31  e todos os 

trabalhadores que aplicam agroquímicos são capacitados.

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.
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4.21 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

Critério
Auditoria 

Anterior

Auditoria 

Atual

1.1 
NÃO 

CUMPRE
CUMPRE

1.2 CUMPRE CUMPRE

1.3 CUMPRE CUMPRE

1.4 CUMPRE CUMPRE

Foi identificada a falta de registro das horas extras trabalhadas na folha ponto dos 

funcionários, não assegurando o pagamento correto aos trabalhadores das horas 

trabalhadas. Existem evidências nos holerites que houve o pagamento de horas extras 

de forma legal. Em entrevistas com os funcionários foi evidenciado que quantidades de 

horas extras pagas pela fazenda é compatível com as horas trabalhadas.

NC: As duas fazendas possuem mapas com levantamento topográfico e altimétrico e 

documento com descrição dos talhões de todas as fazendas certificadas, porém, estão 

incompletos e não atendem ao solicitado no critério. Nos mapas faltam as informações:  

infraestruturas indicadas individualmente (moradias, tanques de água residual FM1), uso 

de terras vizinhas, áreas alagadas (FM1 e FM2), área de cascalho em recuperação 

(FM1), entre outras. Na descrição dos talhões faltam informações como: idade de cada 

talhão (data de plantio), etapa de renovação, tipo e variedade dos cultivos, produção por 

talhão. 

No dia 15/01/2021, foram enviados mapas revisados, porém ainda faltam informações 

importantes: moradias/casas, áreas alagadas (FM2 na cheia do rio e FM1 no centro de 

área com vegetação nativa) e área de cascalho da FM1 (com plantio realizado pelo 

proprietário anterior) e, na FM2 os piscinões construídos para água de chuva e área de 

pedras que 'corta' o pivô 4 (visível em imagem de satélite)na FM2. Os mapas foram 

revisados , mas não há indicação de revisão, estão com mesmo nome e data do anterior. 

Sendo assim, não foi possível encerrar a NC. 

Auditoria de Verificação

Na auditoria de verificação realizada dia 19/04/2021, foram enviados documentos para 

encerramento da NC. Os mapas foram atualizados e foram incluídas as informações 

solicitadas na auditoria anterior. Todos os documentos atenderam ao critério e a NC foi 

encerrada. 

As fazendas mantém os registros da rastreabilidade dos lotes de cafés colhidos nas 

fazendas e notas fiscais de vendas são emitidas, declarando-se o volume de café 

certificado vendido, de acordo com o procedimento elaborado em 05/01/2018 - 

Rastreabilidade de Café. A fazenda conseguiu demonstrar a rastreabilidade dos lotes 

colhidos na safra de 2019/2020.

Duas das notas fiscais de venda de café certificado verificadas na amostra, 

correspondente ao certificado de transação de venda RA n.ºs 1262885 de 10/08/2020 e 

1264754 de 17/08/2020, estão identificadas no campo observações como lote de café 

UTZ. Gerou dúvidas se o café foi vendido como RA ou UTZ, ou se o mesmo lote foi 

vendido em ambas certificações, visto que as fazendas também possuem a certificação 

UTZ. O administrador do grupo e o gerente das fazendas não conseguiram explicar o 

motivo.

No dia 20/01/2021, foram enviadas as evidências: Foi constatado erro na emissão da 

nota fiscal e foram cancelados os anúncios no dia 15/01/2021 no sistema do marketplace 

da RA, ficando apenas a venda do café como certificado UTZ. Devido a isso, a não 

conformidade foi encerrada.

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

observadas conversões de terra ou expansão da infraestrutura das fazendas auditadas 

na amostra.

Descrição

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.

Número da fazendas
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1.5 
NÃO 

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

A caça e a pesca são proibidas nas fazendas certificadas do grupo. São utilizadas 

armadilhas para roedores com o princípio ativo Difetialona, produto autorizado pela RA. 

De acordo com entrevista com administrador do grupo e de documentação apresentada, 

a fazenda FM1 possui 4 fossas sépticas e a FM2 possui 8 fossas sépticas para 

tratamento de esgoto, não sendo lançados em ecossitemas aquáticos.

Auditoria de Controle 14/12 a 17/12/2020:

Através de entrevista com o administrador do grupo e do gerente das fazendas, não 

foram apresentadas evidências suficientes para demonstrar o cumprimento do critério. 

No documento Plano para Prestadores de Serviços, não consta no item 04 - Atividades 

Terceiras, a atividade de transporte de trabalhadores contratados para a colheita, que é 

executada por uma empresa terceirizada. Devido a isso, os procedimentos do Plano para 

Prestadores de Serviços não contemplam todos os terceirizados e consequentemente 

não há documentos pertinentes à contratação do ônibus para o transporte de 

trabalhadores.

No dia 20/01/2021 foram apresentados os seguintes documentos:

Carteira de habilitação da motorista do ônibus utilizado para transporte, documento do 

ônibus alugado com data de 2019, Livro de registro onde consta o registro e demissão 

da motorista.

Foi entendido que a fazenda FM1 registrou a motorista do ônibus no quadro de 

funcionários e alugou o ônibus pertencente a ela. A motorista trabalhou como fiscal de 

turma e alugava o ônibus para a fazenda para o transporte de trabalhadores. 

Porém, não foi apresentado o Plano para Prestadores de Serviços atualizado, constando 

a informação do aluguel do ônibus, como é monitorado os prestadores de serviços, 

principalmente referente à situação do veículo utilizado para transporte, os documentos 

legais do ônibus, incluindo o documento atualizado e a permissão de rodagem. Com 

base na ausência de evidências, a não conformidade não poderá ser encerrada.

Auditoria de Verificação:

Através do procedimento Análise de Causa Raiz - Técnica dos 5 Porquês, elaborado em 

25/03/2021, foi realizada a análise da causa raiz da não-conformidade encontrada na 

auditoria externa no dia 05/04/2021. Foram revisados os contratos de prestação de 

serviços dos terceiros contratados  e realizado revisão do Procedimento Plano para 

Prestadores de Serviços, revisão 4 de 05/04/2021.  A fazenda já se programou para a 

próxima safra e fez um contrato de transporte dos trabalhadores, baseando-se no 

procedimento. Toda a documentação exigida foi apresentada.

As fazendas apresentam um manual de sistema de gestão atual, com responsáveis por 

setores, leis aplicáveis e auditoria interna realizada.

As duas fazendas verificadas possuem CAR e Licença Ambiental válidos. 

As fazendas auditadas não destruíram áreas de AVC.  

As fazendas auditadas conservam todos os ecossistemas naturais, conforme critério. 

As fazendas auditadas não possuem áreas protegidas.

A FM2 não possui lavador de café (via úmida), somente caixa separadora de água e 

óleo. De acordo com administrador do grupo, a água desta caixa é retirada por empresa 

que coleta óleo usado (não há comprovante) e o mesmo processo é realizado na FM1. 

A FM1 possui lavador de café e a água residuária é direcionada para "caixas" não 

impermeabilizadas em área próxima à APP. De acordo com administrador do grupo e 

com Eng. Agrônomo, a água é retirada diariamente durante o funcionamento do lavador 

e jogada diretamente na compostagem, então não fica acumulada e não chega a passar 

para outras caixas. Foi realizada análise desta água, com a coleta na primeira caixa, e 

somente o pH atende aos padrões RA. A água dessa qualidade é interessante para a 

utilização na compostagem, de acordo com Agrônomo. 
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3.3 CUMPRE CUMPRE

3.4 
NÃO 

CUMPRE
CUMPRE

3.5 
NÃO 

APLICÁVEL

NÃO 

APLICÁVEL

3.6 CUMPRE CUMPRE

3.7 CUMPRE CUMPRE

3.27 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

3.38 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

O administrador do grupo elaborou documento para todas as fazendas certificadas. O 

MIP indica nível de controle, informações sobre pragas e doenças do café. São utilizadas 

armadilhas para brocas, não utilizam produtos com risco para polinizadores, observam a 

presença de inimigos naturais. Os formulários de amostragens foram verificados e foram 

incluídas justificativas para aplicações/pulverizações, informações sobre condições 

climáticas no período da amostragem. Parte das informações sobre o manejo de pragas 

e doenças fazem parte do Plano de Gerenciamento das fazendas: objetivos, meta, 

métodos e cronograma. 

NC - Foi verificado através de entrevista com o administrador do grupo que a FM1 utiliza 

o produto proibido Sulfluramida (nome comercial: Grão Verde) para controle de formigas 

na plantação de mogno, árvores plantadas junto com o café. Foi apresentada lista com 

todos os produtos utilizados na lavoura do café, safra 2019/2020. 

No dia 15/01/2021 o administrador do grupo enviou, por e-mail, NF de compra de 

Bioiscas orgânicas certificadas pelo IBD como evidência para encerramento da NC, 

porém, ainda são necessárias evidências sobre o destino do produto proibido (em 

estoque) e declaração sobre a não utilização de produtos proibidos nas lavouras das 

fazendas certificadas. Não foi possível encerrar a NC. 

Auditoria de Verificação:

Na auditoria de verificação realizada dia 19/04/2021, foram enviados, para o Google 

Drive, documentos para encerramento da NC. Foi apresentado documento com estoque 

do dia 26/03/21 onde aponta estoque zero de Mirex e 8Kg de BioIsca. Os documentos 

apresentados falam sobre a não utilização de produtos proibidos no café e culturas 

consorciadas, sendo assim, foi necessário, após conversa, emitir carta de correção para 

deixar claro que o escopo da Norma é a fazenda e não podem ser utilizados produtos 

proibidos em nenhuma cultura. Todos os documentos atenderam ao critério e a NC foi 

encerrada. 

As fazendas auditadas não realizam pulverizações aéreas. Foi apresentado documento 

com declaração da fazenda sobre a não realização de pulverizações aéreas, assinado 

pelo representante legal das fazendas (Engº Agrônomo).

De acordo com entrevista com o administrador de grupo, as fazendas certificadas não 

utilizam cultivos OGM.

As fazendas auditadas não utilizam esgoto humano nas atividades de produção ou 

processamento. De acordo com o administrador do grupo, o resíduo da limpeza das 

fossas sépticas são retirados pela mesma empresa que retira o óleo usado, porém o 

comprovante não contém informações sobre esse resíduo, somente "outros resíduos".  

O mesmo procedimento é realizado para as duas fazendas da amostra. Foi apresentada 

declaração sobe a não utilização de esgoto humano da produção e processamento da 

fazenda. Foi registrada "observação" para esse critério.

NC - As fazendas do grupo utilizam produtos com risco para vida silvestre e vida 

aquática (Glifosato, Trifoxistrobina, além do proibido Sulfluramida), mas não possuem 

procedimento para evitar deriva de produtos nas áreas ecossistemas naturais. De acordo 

com gerente da fazenda FM1, os produtos não são aplicados próximo às matas, as 

áreas onde não podem aplicar são marcadas e os tratoristas são orientados, mas não há 

registro de treinamentos e evidências dessas ações. 

NC - As fazendas auditadas possuem documento "Plano de Manejo Integrado de 

Resíduos", parte do Plano de Gerenciamento de Fazendas, emitido em 17/01/2020 (pág. 

16). O documento não atende ao critério 3.38, pois não pode ser considerado "plano" de 

acordo com esta Norma. Além disso, faltam informações como: locais de disposição de 

resíduos, atividades para separar os resíduos. Foram evidenciados comprovantes de 

destinação de embalagens de agroquímicos e de resíduos contaminados com óleo ou 

óleos usados. As fazendas não possuem comprovantes de destinação dos resíduos de 

limpeza de fossas sépticas mas, de acordo com administrador do grupo, esses resíduos 

são destinados juntamente com os resíduos com óleo, pela empresa de lubrificantes.  Os 

comprovantes de retirada de óleo foram verificados e os resíduos das fossas não são 

citados. Devido a falta de documentação e informações solicitadas, as fazendas 

auditadas não cumprem com este critério. 
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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 
NÃO 

APLICÁVEL

NÃO 

APLICÁVEL

4.8 CUMPRE CUMPRE

4.9 CUMPRE CUMPRE

A fazenda proíbe qualquer tipo de trabalho infantil. É admitido a contratação de 

trabalhadores acima de 16 anos apenas, conforme escrito no Código de Conduta da 

fazenda. Foi possível verificar que a política da fazenda vem sendo seguida, conforme 

entrevistas realizadas com os trabalhadores.

A fazenda não contrata jovens trabalhadores.

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 nacional. Todos os 

seus direitos estão garantidos.

Através de entrevistas com os trabalhadores tratoristas e braçais, foram observados que 

os trabalhadores são tratados com respeito, e em nenhuma circunstância são objeto de 

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

A fazenda, através de seu Código de Conduta, proíbe discriminação de qualquer 

natureza. As pessoas entrevistadas relataram ter um bom relacionamento com seus 

gerentes e colegas, se sentem respeitados e ouvidos.

Os pagamentos são iguais para as mesmas funções, independente se for homem ou 

mulher, conforme evidenciado na fazenda FM1 (na fazenda FM2 não havia trabalhadores 

mulhereres). Foram avaliados os holerites dos meses de agosto, setembro e outubro de 

2020, de homens e mulheres, que executam a mesma função de trabalhador polivante, 

além das entrevistas onde foi relatado que há oportunidades para exercer diferentes 

funções, para ambos os sexos. 

Através de entrevistas com os trabalhadores, além do Código de Conduta, foi possível 

verificar que os trabalhadores tem o direito de serem afiliados aos sindicatos de sua 

categoria, assim como os representates dos sindicatos podem entrar nas fazendas para 

fazer as assembleias e conversar sobre as demandas dos trabalhadores que 

representam. Os dois municípios onde estão localizados os sindicatos são Piumhi/MG e 

Urucuia/MG.

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.

Em entrevista com os funcionários, verificou-se a existência da Caixa de Sugestões 

localizada no escritório da fazenda e constatou-se que a mesma é usada. A 

funcionalidade da Caixa de Sugestões é explicada no momento da integração dos 

funcionários, ao iniciarem os trabalhos. A fazenda registra as sugestões que aparecem 

na caixa, em um livro. A última sugestão foi em outubro/2020 de um funcionário 

solicitando a reposição do protetor solar. A maioria das solicitações é sobre reposição de 

EPI´s. Mas também há solicitações de manutenção nas residências. 

Através de entrevistas com os trabalhadores da amostra e verificação dos respectivos 

holerites dos meses de agosto, setembro e outubro de 2020 foi possível observar que os 

trabalhadores recebem acima do salário mínimo nacional. As convenções coletivas dos 

sindicatos das duas fazendas não foram renovadas desde 2018 (Pìumhi/MG) e 2013 

(Urucuia/MG):

FM1:

O valor do menor salário praticado na fazenda é de R$ 1.577,00 para os trabalhadores 

na função de Trabalhador Polivalente da Agricultura.

FM2: 

O valor do menor salário praticado na fazenda é de R$ 1.200,00 para a função de 

Serviços Gerais.
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4.10 
NÃO 

CUMPRE
CUMPRE

4.11 
NÃO 

CUMPRE
CUMPRE

4.12 CUMPRE CUMPRE

4.13 CUMPRE CUMPRE

4.14 CUMPRE CUMPRE

Foram apresentados os laudos de análise de potabilidade de água, amostra12097 (FM1) 

e 12098/20 (FM2), coletados nas sedes das fazendas. Todos os valores estão dentro dos 

parâmetros da RA para potabilidade de água.

As moradias estão em boas condições, conforme evidenciado através de fotos e 

entrevistas com os trabalhadores e moradores das residências. Os gerentes das 

fazendas são os responsável pelas manutenções juntamente com o pedreiro, funcionário 

de outra fazenda certificada Matinha e que presta serviços para outras fazendas como 

pedreiro, quando há demanda. Manutenções programadas na auditoria passada foram 

realizadas, na FM2.

A administração da fazenda desenvolve e implementa um plano de Saúde e Segurança 

Ocupacional (SSO). O plano de SSO está baseado em uma análise de risco 

desenvolvido por um profissional ou organização competente e identifica e caracteriza os 

riscos biológicos, físicos e químicos para cada tipo de trabalho e para as tarefas 

fisicamente exigentes. O plano de SSO descreve e classifica os riscos em termos da 

frequência de ocorrência potencial e do potencial perigo ou impacto e indica a 

comunicação, capacitação, equipamento e procedimentos, incluindo exames médicos e 

primeiros socorros, necessários para a prevenção ou redução dos riscos classificados 

como altos para a saúde do trabalhador ou das outras pessoas nas instalações da 

fazenda. A administração da fazenda nomeia um funcionário de SSO que é o 

responsável por assegurar a implementação do plano de SSO.

Auditoria de Controle 14/12 a 17/12/2020: 

Através de entrevistas, foi possível observar que não há rodízio de funcionários no setor 

de pós-colheita, o qual, é necessário os trabalhos aos sábados e domingos para rodar 

café, evitando assim, a perda da qualidade. Devido a isso, durante o período da colheita, 

não foi evidenciado que os trabalhadores deste setor possuem folgas semanais e que os 

mesmos realizam excessos de horas extras. 

Além disso, em uma folha de ponto analisada na amostra, não há registros de horas 

extras no registro de ponto manual, mas no holerite de um dos funcionários da cultura do 

café, de out/20, há pagamento de horas extras, gerando dúvidas em como são anotadas 

essas horas e se os controles de ponto indicam a realidade do período trabalhado 

diariamente. As folhas de ponto já vem pré-formatadas, impossibilitando a anotação das 

horas aos finais de semana.

Em 20/01/2021 foram enviadas evidências do Cartão de Ponto e holerite deste mesmo 

funcionário, referente outubro/2020 modificado, o que não resolve o problema/causa raiz. 

Auditoria de Verificação:

Foi realizado uma análise da Causa Raiz dia 23/03/2021 da não-conformidade aberta 

durante a auditoria de controle. Após a identificação do problema, houve a realização de 

uma reunião de conscientização no dia 29/03/2021, abordando o tema do Horário de 

Trabalho durante a safra e fora dela, com a diretoria do grupo. Foi criado no dia 

26/03/2021  e revisado no dia 19/04/2021, o procedimento do Horário de Trabalho, 

revisão 3, estabelecendo as regras dos horários de trabalho na safra e entre-safra, 

estipulando assim, o rodízio de funcionários para trabalhos aos finais de semana, 

principalmente no terreiro de café.

A administração corrigiu o modelo de folha de ponto que está sendo utilizada em 

Abril/2021, permitindo os funcionários preencherem os campos destinados aos dias de 

finais de semana, caso haja jornada de trabalho. Desta forma, a não-conformidade foi 

encerrada.

Através de entrevistas, todas as horas extras são voluntárias, mas há excessos de horas 

extras para os trabalhadores do setor de pós-colheita (terreiro de café), observados na 

safra 2019/2020, devido aos trabalhadores realizados aos finais de semana durante a 

época da colheita.

Auditoria de Verificação:

Foi realizado uma análise da Causa Raiz dia 23/03/2021 da não-conformidade aberta 

durante a auditoria de controle na FM2. Após a identificação do problema, houve a 

realização de uma reunião de conscientização no dia 29/03/2021, abordando o tema do 

Horário de Trabalho durante a safra e fora dela, com a diretoria do grupo. Foi criado no 

dia 26/03/2021  e revisado no dia 19/04/2021, o procedimento do Horário de Trabalho, 

revisão 3, estabelecendo as regras dos horários de trabalho na safra e entre-safra. Será 

realizado uma avaliação prévia da necessidade de mão-de-obra para o setor de pós-

colheita para evitar assim, excessos de trabalho aos funcionários atuais durante a safra.

Page 11 of 12



PublicSummary

4.15 CUMPRE CUMPRE

4.16 CUMPRE CUMPRE

4.17 CUMPRE CUMPRE

4.18 
NÃO 

APLICÁVEL

NÃO 

APLICÁVEL

4.19 CUMPRE CUMPRE

4.20 
NÃO 

APLICÁVEL

NÃO 

APLICÁVEL

4.21 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

4.34 
NÃO 

CUMPRE

NÃO 

CUMPRE

São fornecidos equipamentos de proteção individual gratuitamente, conforme descrito no 

PPRA, para cada função existente na fazenda, visando minimizar os riscos de acidentes 

decorrentes das atividades do trabalho, confirmado através de entrevistas e fichas de 

entrega de EPIs.

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.

Foi identificada a falta de registro das horas extras trabalhadas na folha ponto dos 

funcionários, não assegurando o pagamento correto aos trabalhadores das horas 

trabalhadas. Existem evidências nos holerites que houve o pagamento de horas extras 

de forma legal. Em entrevistas com os funcionários foi evidenciado que quantidades de 

horas extras pagas pela fazenda é compatível com as horas trabalhadas.

A fazenda FM1 possui mais funcionários trabalhando atualmente do que foi apresentado 

no registro. O motivo é que os outros funcionários são esposas dos trabalhadores e 

residentes na fazenda FM1,  mas estão registradas em outra fazenda do grupo (fazenda 

não certificada),  mas trabalham na FM1. Sendo assim, a fazenda FM1 possui mais do 

que 20 pessoas trabalhando, sendo obrigatório a correção dos registros dos 

trabalhadores e a implantação da CIPA.

País Brasil

Endereço da auditoria Rodovia MG-824, km 5

Pessoa de contato Patrick Junio da Silva

Nome do representante legal Patrick Junio da Silva

Os treinamentos são realizados pela empresa terceirizada de saúde e segurança, a 

mesma empresa inclusive que realiza a consultoria de certificação e auditoria interna RA 

das fazendas do grupo, auxiliando a administração do grupo de fazendas. Os 

treinamentos contemplam os requisitos mínimos solicitados pela NR 31  e todos os 

trabalhadores que aplicam agroquímicos são capacitados

Existem estruturas para os trabalhadores que manipulam pesticidas ou outras 

substâncias que representem riscos potenciais à saúde. Estes trabalhadores tomam 

banho e trocam de roupa depois de finalizado o horário diário de aplicação e antes de 

deixar o local de trabalho ao final da jornada de trabalho. Todos os EPIs usados pelos 

trabalhadores são lavados por eles e armazenados nas instalações da fazenda e não 

entram nas moradias, conforme relatado em entrevistas.

Demonstra-se o direito legítimo ao uso da terra mediante escritura de propriedade, de 

arrendamento, ou outros documentos oficiais, ou mediante documentação sobre direitos 

de usos tradicionais ou da comunidade. O direito ao uso da terra não está sob disputa 

legal por residentes ou comunidades locais atuais ou passadas, incluídas disputas em 

relação a desapropriações passadas ou abandono forçado. Em caso de conflito de 

terras, o direito legítimo pode ser demonstrado se um processo de resolução de conflitos 

tiver sido implementado, documentado e aceito pelas partes afetadas.

Através de entrevistas realizadas com 3 funcionários e verificado os registros de 5 

funcionárias (esposas dos funcionários e moradores das fazendas), das duas fazendas 

do grupo, não foi relatado que mulheres se estão em período de amamentação ou 

grávidas exercem atividades que colocam riscos ao bebê. Os trabalhadores disseram 

que qualquer suspeita de gravidez, comunicam o gerente da fazenda.

Cargo Consultor de Certificação Telefone (37) 99812-1101

Detalhes do empreendimento

Nome Legal Agropecuária Ruiz Ltda.

Nome do grupo Grupo Ruiz Coffees Brasil

Cidade Piumhi Estado Minas Gerais
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