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Introdução 

A cadeia de suprimentos no século 21 é caracterizada por mudanças fundamentais, particularmente na 
interface entre varejista e consumidor. Essas mudanças têm um grande impacto sobre os fornecedores. 
Houve uma mudança de uma cadeia de suprimentos impulsionada pelo produtor/fabricante para uma 
situação em que o consumidor tem influência considerável. Os consumidores agora são muito mais 
exigentes em relação aos produtos e também quanto às organizações que produzem os produtos. Eles 
querem qualidade, segurança, variedade, conveniência e uma boa relação de qualidade/preço. 

As circunstâncias sob as quais os produtos são produzidos e fabricados são cada vez mais importantes 
para os consumidores, especialmente aquelas que afetam o tratamento ético das pessoas envolvidas na 
produção. Em resposta à crescente conscientização do consumidor sobre o bem-estar dos funcionários e 
trabalhadores, os consumidores estão pressionando mais os fornecedores e varejistas para que aumentem 
seus padrões e desempenho. Nesse aspecto, o consumidor está determinando quem é bem-sucedido e 
quem não é. 

Os Fatores Fundamentais para o Código de Responsabilidade Social (F2SR) do Safe Quality Food Institute 
são fornecidos para organizações de fornecimento e suprimento que estão comprometidas com a 
implementação de práticas responsáveis relacionadas aos programas de gestão social, incluindo aqueles 
relacionados à gestão de saúde e segurança ocupacional (SSO) (Occupational Health and Safety, OHS), e 
desejam uma avaliação independente do compromisso que elas assumiram. 

O Código F2SR fornece um conjunto central de requisitos orientados ao desempenho que levam uma 
organização de fornecimento ou suprimento a documentar os procedimentos e as práticas do sistema de 
gestão aplicados para demonstrar que ela implementou o Fornecimento Ético em suas operações. Embora 
a implementação seja voluntária, é necessário aconselhar as organizações de fornecimento e suprimento 
que, se optarem por buscar a certificação para o código F2SR, todos os elementos do Código devem ser 
abordados. 

O escopo do fornecimento ético, conforme usado no Código F2SR, engloba considerações de práticas 
sociais, de SSO (OHS) e de negócios éticos, juntamente com atividades de conformidade regulatória 
relacionadas a esses tópicos. Existem outros fatores que podem ser considerados como “éticos” (por 
exemplo, manejo animal); contudo, esses não são abordados neste Código ES F2SR. O código adotou 
referências de vários códigos/padrões internacionais e de varejistas que desenvolveram requisitos 
semelhantes. 

As disposições deste Programa de Fornecimento Ético, Código F2SR, não constituem requisitos máximos. 
Em todos os casos, os requisitos nacionais/estaduais/municipais/locais ou de ES F2SR do SQFI, o que 
oferecer maior proteção aos funcionários, devem ser aplicados às organizações que optarem por 
implementar qualquer programa de ES do SQFI. O código não deve ser interpretado como impedimento 
para que as exigências da legislação nacional, estadual/municipal e/ou local sejam excedidas. 

Todos os usuários são incentivados a dar sugestões para melhorias neste documento e seus apêndices. 
Envie sugestões por escrito para: SQFI | 2345 Crystal Drive, Suite 800 | Arlington, VA 22202, EUA. 
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1.0 Escopo 

1.1 A alta gerência deve identificar e documentar os limites da organização aos quais o Sistema de Gestão de Fornecimento 
Ético (Ethical Sourcing Management System, ESMS) se refere. O escopo do programa deve abranger todas as 
operações e atividades sob o controle da organização, abrangendo a seleção de matérias-primas para venda ou o envio 
de produtos acabados (dependendo da natureza do negócio).  

1.2 Todas as atividades e operações da organização que estão dentro do escopo definido devem ser incluídas no ESMS. O 
escopo deve permanecer atualizado. 

2.0 Manual e Política do Fornecimento Ético (ES) 

2.1 Uma Política de ES deve ser desenvolvida, documentada e assinada pela alta gerência da organização. O pessoal da 
alta gerência atual deve compreender e apoiar os compromissos incluídos na Política de ES. 

2.2 A política de ES da organização deve incluir compromissos para: 
• implementar e melhorar continuamente o desempenho relacionado à gestão social (§ 5.0), à gestão de saúde e

segurança ocupacional (§ 6.0) e às práticas da cadeia de suprimentos incluídas neste padrão;
• identificar e cumprir os requisitos legais aplicáveis e outras obrigações às quais a organização estiver sujeita (por

exemplo, associações comerciais, clientes, etc.); e
• envolver efetivamente os funcionários no Sistema de Gestão de Fornecimento Ético (ESMS).

2.3 A política deve fornecer uma base para definir e revisar os objetivos relacionados ao ES, bem como as atividades do 
programa destinadas a atingir objetivos estabelecidos. 

2.4 Um manual que descreva os métodos que a organização usará para atender aos requisitos deste padrão deve ser 
documentado e mantido. O manual ESMS deve incluir, no mínimo: 

• o escopo e a aplicabilidade do ESMS da organização;
• a política de ES;
• um resumo das políticas e procedimentos relacionados ao ES e seus locais;
• métodos a serem usados para envolver funcionários no ESMS; e
• documentação identificando como as funções e responsabilidades relacionadas ao ES foram atribuídas.

2.5 A política ES deve ser comunicada a todas as pessoas que trabalhem para e em nome da organização, incluindo, dentre 
outros, funcionários (permanentes, temporários e de meio período), consultores, visitantes, contratados, fornecedores, 
etc. 

2.6 A política de ES deve ser revisada periodicamente pela alta gerência quanto à adequação referente ao escopo atual do 
ESMS da organização. 

2.7 A política de ES deve ser disponibilizada a todas as partes interessadas. 
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3.0 Programas de Gestão e Objetivos (Objectives and Management Programs, OMPs) do Fornecimento Ético (ES) 

3.1 A organização deve desenvolver e documentar os objetivos relacionados ao ES.  

 [Observação: Relacionado ao ES inclui a consideração de fatores sociais (§ 5.0), de saúde e segurança (§ 6.0) e da 
cadeia de suprimentos dentro do escopo definido do ESMS.  

3.2 A organização deve desenvolver, documentar e implementar processos de gestão e atividades do programa que sejam 
elaborados para alcançar objetivos relacionados ao ES estabelecidos. 

3.3 Os objetivos e a implementação das atividades do programa devem ser aprovados e adequadamente financiados pela 
alta gerência. 

3.4 A alta gerência deve revisar periodicamente o status dos objetivos aprovados e tomar medidas apropriadas quando os 
objetivos de desempenho não estiverem dentro da faixa estabelecida. 

3.5 Os objetivos e a implementação das atividades do programa devem ser: 
• vinculados, mas não limitados a, riscos significativos nas áreas de gestão social, gestão de saúde e segurança e gestão da 

cadeia de suprimentos; 
• normalizados (por exemplo, para produção anual, volume de vendas, etc.) para apoiar a tendência de desempenho; 
• revisados em intervalos planejados; e 
• cada vez mais de natureza proativa à medida que o ESMS evolui.  

 

 

4.0 Desenvolvimento da Equipe de Fornecimento Ético (ES) da Organização 

4.1 Deve haver prova de que a alta gerência mantenha a responsabilidade geral pelo Sistema de Gestão de Fornecimento 
Ético (ESMS).  

4.2 Uma equipe multifuncional (cross-functional team, CFT) deve ser atribuída pela alta gerência, no nível apropriado (por 
exemplo, nível de instalação ou departamento), para auxiliar na implementação bem-sucedida e melhoria contínua do 
ESMS, especificamente na gestão de: 1) fornecedores e subcontratados, 2) programas sociais/de emprego e 3) saúde e 
segurança ocupacional (SSO). 
4.2.1 Sempre que possível, os indivíduos designados serão membros da equipe de gestão da instalação. 

4.2.2 As funções e responsabilidades da equipe multifuncional (cross-functional team, CFT) devem ser documentadas e 
comunicadas em toda a organização. 

4.2.3 O pessoal designado deve ser competente para atingir as metas atribuídas no apoio ao ESMS. 

4.2.4 Os deveres dos membros da CFT devem incluir o monitoramento de desempenho, a participação na auditoria interna e 
relatórios de status para sua(s) área(s) de responsabilidade.  

4.3 A CFT deve se reunir de forma programada para promover comunicações e melhoria contínua. Atas por escrito da 
reunião devem ser desenvolvidas e compartilhadas com a administração e associados. 

4.4 Metas e objetivos de desempenho relacionados ao ES devem ser estabelecidos para o pessoal que tem 
responsabilidades relacionadas ao ES. 

4.5 A alta gerência deve revisar periodicamente o desempenho de indivíduos/equipes designados para apoiar a melhoria 
contínua do ESMS. 

 

 

 

 



Programa de Fornecimento Ético (ES) do SQFI 
Fatores Fundamentais para a Responsabilidade Social (F2SR) 

Fatores Fundamentais para a Responsabilidade Social (F2SR) 
Página 6 de 16 

5.0 Gestão social 

5.1 A organização deve desenvolver, documentar e implementar de forma consistente políticas e procedimentos que 
proíbam a discriminação pré-contratação (recrutamento, contratação, etc.) e pós-contratação (remuneração, avanço, 
treinamento, etc.) Não deve haver discriminação com base em idade, gênero, religião, estado civil, raça, casta, 
antecedentes sociais, doenças, deficiência, gravidez, origem nacional e étnica, nacionalidade, afiliação em organizações 
de trabalhadores, incluindo sindicatos, afiliação política, orientação sexual ou quaisquer outras características pessoais. 

5.2 As políticas e os procedimentos devem ser desenvolvidos, documentados e implementados de forma consistente, 
proibindo a sujeição de funcionários/trabalhadores e suas famílias a qualquer forma de ameaças, intimidação, coerção, 
bullying, assédio ou abuso (sexual, verbal, físico, cibernético, etc.) por qualquer motivo. Todos os 
funcionários/trabalhadores devem ser tratados com respeito e dignidade. 

5.3 A organização deve desenvolver, documentar e implementar de forma consistente políticas e procedimentos 
relacionados a salários que abordem os seguintes tópicos: valores de pagamento (mínimo, regular/extra), datas e meios 
de compensação, retenção de salários e horas de trabalho habituais.  
5.3.1 Os valores salariais devem, no mínimo, estar de acordo com a lei nacional, estadual/municipal e/ou local, como cláusula 

de um acordo contratual legal ou conforme acordo de negociação coletiva válido. 

5.3.2 As horas de trabalho padrão não devem exceder 48 horas por semana, excluindo horas extras e não devem exceder um 
máximo de 60 horas por semana, incluindo horas extras, como rotina regular. As horas extras serão pagas com um valor 
superior. 

5.3.3 A observação de intervalos para descanso/almoço devem estar de acordo com a lei nacional, estadual/municipal e/ou 
local, como cláusula de um acordo contratual legal ou conforme acordo de negociação coletiva válido.  

5.3.4 Os salários não devem ser retidos, exceto se permitido pela lei nacional, estadual/municipal e/ou local, como cláusula de 
um acordo contratual legal ou conforme acordo de negociação coletiva válido. 

5.3.5 Os dias de descanso devem ser fornecidos aos funcionários/trabalhadores em conformidade com as leis nacionais, 
estaduais/municipais e/ou locais. Na ausência de leis aplicáveis, os trabalhadores terão um (1) dia de descanso em cada 
sete (7) dias corridos como rotina regular.  

5.4 As políticas e os procedimentos devem ser desenvolvidos, documentados e implementados de forma consistente em 
relação ao programa de benefícios da organização, incluindo, se aplicável: férias, feriados e licença (por exemplo, 
regular, doença, maternidade/paternidade, etc.) 

5.5 Todos os funcionários/trabalhadores devem receber informações por escrito e compreensíveis sobre seus termos de 
emprego, incluindo salários, antes de entrar no emprego e com os detalhes dos salários recebidos em cada período de 
pagamento. 
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5.0 Gestão Social (continuação) 

5.6 A organização deve desenvolver, documentar e implementar de forma consistente políticas e procedimentos que 
descrevam as práticas trabalhistas justas da organização e os termos de emprego, incluindo os direitos do empregador e 
funcionários/trabalhadores. Essas políticas e procedimentos devem, no mínimo, atender aos seguintes requisitos: 
5.6.1 Todos os termos e condições de emprego devem ser baseados na capacidade de um indivíduo de fazer o trabalho, não 

com base em crenças ou características pessoais. 

5.6.2 Todos os trabalhos devem ser realizados voluntariamente, e não sob ameaça de qualquer penalidade ou sanções. O 
trabalho forçado/prisional e o trabalho escravo/servil serão proibidos. 

5.6.3 A idade mínima para emprego deve ser de 15 anos. Entretanto, se a lei de idade mínima local estabelecer 14 anos de 
idade, de acordo com as exceções do país em desenvolvimento na Convenção 138 da OIT, essa idade menor poderá ser 
aplicada. 

5.6.4 Os dados de idade devem ser mantidos para todos os funcionários/trabalhadores. 
5.6.5 Os funcionários/trabalhadores estarão livres para deixar o emprego e as instalações do empregador a qualquer momento 

mediante notificação adequada.  

5.6.6 Os empregadores não devem reter ou ocultar documentos de identidade dos funcionários/trabalhadores (por exemplo, 
passaportes, cartões de identidade, etc.) ou ter acesso às contas bancárias dos trabalhadores.  

5.6.7 Os funcionários/trabalhadores têm o direito, conforme permitido pela legislação nacional, estadual/municipal e/ou local, 
de participar ou formar sindicatos de sua própria escolha sem autorização prévia da administração e têm o direito de 
negociar coletivamente. 
• A empresa não deve interferir, obstruir ou impedir tais atividades legítimas e legais. 
• Representantes de funcionários/trabalhadores devidamente eleitos terão acesso ao local de trabalho para realizar suas 

funções representativas (por exemplo, pessoas devidamente eleitas por funcionários/trabalhadores em um local para 
representá-las). 

5.6.8 As condições para ação disciplinar, incluindo suspensão e rescisão, devem ser identificadas. Todas as ações 
disciplinares devem ser documentadas. 

5.7 As políticas e os procedimentos devem ser desenvolvidos, documentados e implementados de forma consistente, 
regendo o compromisso da organização com a prevenção de fraude, suborno, lavagem de dinheiro, fixação de preços e 
outras práticas antiéticas de gestão de negócios. Isso inclui identificar e cumprir todas as legislações nacionais, 
estaduais/municipais e/ou locais aplicáveis e requisitos do setor que regem tais práticas comerciais antiéticas. 

5.8 As informações que descrevem os direitos e as obrigações do empregador e dos funcionários/trabalhadores, 
relacionadas com os requisitos nesta seção, devem ser comunicadas e um procedimento de confirmação deve entrar em 
vigor para garantir a compreensão. 

5.9 A organização terá um meio em vigor para estar ciente das alterações a quaisquer leis e/ou regulamentos aplicáveis nas 
áreas de assunto listadas nesta seção. 

5.9.1 A organização deve avaliar periodicamente sua conformidade em relação aos seus requisitos legais aplicáveis e outras 
obrigações associadas à gestão social. Ações corretivas devem ser implementadas para corrigir quaisquer não 
conformidades identificadas.  

5.10 Deve ser implementado um procedimento de gestão de mudança (management of change, MOC) que apoie a 
identificação proativa de riscos relacionados ao ES e medidas de controle apropriadas antes que as alterações sejam 
feitas. Mudanças podem ocorrer em áreas como regulamentos, pessoal, remuneração e benefícios, relações 
hierárquicas, dados demográficos, etc. 

5.11 As atividades de avaliação de risco devem incluir considerações relacionadas a todos os programas de gestão social e 
práticas antiéticas de gestão de negócios abordados nesta seção. 
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6.0 Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional (SSO) (Occupational Health & Safety, OHS)  

6.1 A organização deve desenvolver, documentar e implementar de forma consistente um procedimento para identificar 
todos os perigos de saúde e segurança ocupacional, avaliar seus riscos associados e avaliar as medidas de controle 
existentes para determinar a eficácia dessas medidas de controle e/ou a necessidade de medidas de controle novas ou 
adicionais. O procedimento deve considerar os perigos reais e potenciais associados com: 

• operações de rotina, não rotineiras e de emergência;  
• contratados, pessoal de entrega, visitantes; e  
• proteções adequadas contra incêndio e força, estabilidade e segurança adequadas de edifícios e 

equipamentos. 
6.1.1 Todos os perigos, riscos e medidas de controle identificados devem ser documentados para avaliação e medidas 

adicionais. 

6.1.2 A identificação de perigos da organização, a avaliação de riscos e a avaliação dos controles devem ser analisadas como 
parte da MOC, após um incidente de SSO (OHS), e pelo menos anualmente para garantir que a listagem esteja completa 
e atualizada.  

6.2 A organização deve conduzir e documentar uma avaliação de risco abrangente e priorizar esses perigos que 
representam os mais altos riscos de SSO (OHS) reais ou potenciais. 
6.2.1 A avaliação/priorização de riscos deve incluir uma avaliação da eficácia das medidas de controle existentes, bem como a 

necessidade de controles adicionais para trazer riscos a um nível aceitável. Os riscos identificados mais significativos 
devem ser documentados para inclusão no Plano de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional (Occupational Health 
and Safety Management Plan, OHSP) da organização.  

6.2.2 Perigos, riscos e medidas de controle devem ser reavaliados quanto à prioridade (significância): 
1. como parte da análise MOC; 
2. após um incidente de SSO (OHS); e 
3. pelo menos anualmente. 

6.2.3 Todas as análises de perigo e riscos devem ser documentadas e os registros devem ser mantidos. 
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6.0 Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional (SSO) (Occupational Health & Safety, OHS) (continuação) 

6.3 A organização deve desenvolver um OHSP para abordar (eliminar, controlar ou reduzir) os riscos prioritários associados 
aos perigos de SSO identificados.  
6.3.1 O OHSP deve incluir medidas de controle específicas associadas aos perigos e riscos prioritários identificados.  

6.3.2 A organização deve levar em conta a hierarquia dos controles de segurança ao identificar medidas de controles 
específicos para seus perigos e riscos prioritários.  

6.3.3 O OHSP deve incluir um procedimento para identificar, acessar e manter-se atualizado com os regulamentos aplicáveis de 
SSO e outros requisitos associados às operações da organização e riscos identificados. 

6.3.4 A organização avaliará periodicamente sua conformidade em relação aos requisitos legais aplicáveis de SSO e outras 
obrigações. Ações corretivas devem ser implementadas para corrigir quaisquer não conformidades identificadas.  

6.4 O treinamento para funcionários/trabalhadores novos/existentes deve incluir: 
• treinamento geral de indução de SSO;  
• treinamento contínuo conforme exigido pelas leis e regulamentos aplicáveis de SSO; 
• instruções descrevendo como as tarefas identificadas no OHSP devem ser realizadas com segurança, incluindo o uso 

eficaz de controles destinados a eliminar, controlar e/ou reduzir perigos e riscos; 
• o direito de funcionários/trabalhadores abandonarem uma situação de trabalho com base em uma justificativa razoável 

de que a situação apresenta um perigo iminente à vida ou à saúde; e 
• gestão de resíduos/manuseio e descarte de produtos químicos e outros materiais perigosos. 

6.4.1 O treinamento obrigatório deve ser fornecido durante o horário de trabalho pago e sem custo para 
funcionários/trabalhadores.  

6.4.2 Um registro de treinamento deve ser mantido, descrevendo: 
• o conteúdo do treinamento e quem o forneceu; 
• quem foi treinado nas áreas relevantes; 
• métodos empregados para demonstrar competência com tópicos de treinamento; e 
• outras informações que possam ser exigidas pelas regulamentações nacionais, estaduais/municipais ou locais 

aplicáveis. 

6.5 Procedimentos de controle operacional devem ser implementados: 
• documentar condições operacionais seguras/normais; e 
• identificar consequências do desvio (por exemplo, dano potencial, violação de conformidade, etc.) 

6.5.1 Um ou mais dos seguintes itens devem ser estabelecidos para perigos e riscos prioritários: 
• Instruções descrevendo como as tarefas devem ser realizadas com segurança.  
• Treinamento de funcionários em um risco específico.  
• Instruções sobre medidas a serem tomadas no caso de desvios de condições operacionais seguras/normais. 

6.5.2 A organização deve investigar e tomar medidas imediatas para abordar quaisquer desvios inaceitáveis de condições 
operacionais seguras. 

6.6 A organização deve estabelecer métricas de SSO que sejam monitoradas periodicamente quanto a tendências no 
desempenho de saúde e segurança.  
6.6.1 O monitoramento de dados deve ser mantido atualizado. 

6.6.2 A organização tomará medidas imediatas para abordar tendências negativas. 

6.7 Todos os equipamentos usados para fornecer as condições de trabalho saudáveis e seguras para 
funcionários/trabalhadores, conforme identificado no OHSP devem ser incluídos em um cronograma de inspeção, teste e 
manutenção preventiva (inspection, testing, and preventive maintenance, ITPM). Todos os equipamentos usados para 
fornecer condições de vida saudáveis e seguras para funcionários/trabalhadores também devem ser incluídos em um 
cronograma de ITPM. 
6.7.1 Registros de atividades de ITPM, incluindo registros de calibração, devem ser mantidos de acordo com os requisitos 

regulatórios e/ou requisitos de retenção de registros organizacionais.  

6.7.2 A organização deve ter procedimentos que rejam como gerenciar deficiências observadas nas atividades de ITPM. 

6.7.3 Os procedimentos para gerenciar deficiências de ITPM devem ser comunicados aos funcionários pertinentes.  
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7.0 Preparação e resposta para emergências  

7.1 A organização deve identificar, avaliar e documentar possíveis cenários de emergência que possam afetar suas 
operações e/ou funcionários/trabalhadores e suas famílias. 

7.2 A organização deve avaliar cada cenário de emergência potencial identificado e determinar as ações de resposta e 
mitigação apropriadas para cada situação. 
7.2.1 Todas as ações de mitigação e resposta planejadas devem estar de acordo com os requisitos legais aplicáveis. 

7.3 Os procedimentos detalhando a resposta apropriada e as ações de mitigação devem ser estabelecidos e mantidos para 
abordarem as situações de emergência identificadas.  
7.3.1 Os procedimentos devem ser analisados e avaliados quanto à adequação: 

• após um incidente que exija a ativação do(s) procedimento(s); 
• após as simulações de resposta; e 
• pelo menos anualmente.  

7.3.2 Todos os funcionários/trabalhadores, contratados e visitantes devem ser treinados para o(s) procedimento(s) de resposta 
emergencial aplicável(is), incluindo a evacuação de emergência, abrigo no local e processos de ativação/notificação.  

7.3.3 O treinamento deve ser de profundidade e frequência suficientes para permitir resposta/mitigação eficaz e atender aos 
requisitos regulatórios e/ou de certificação aplicáveis.  

7.4 A organização deve realizar periodicamente simulações de resposta a emergências e testes de equipamentos de 
emergência. 
7.4.1 Os registros devem ser desenvolvidos e mantidos para documentar as simulações e testes de equipamentos de 

emergência. 

 

 

8.0 Gestão de fornecedores e subcontratados 

8.1 Um procedimento deve ser desenvolvido, documentado e aplicado que identifique os critérios relacionados ao ES para a 
avaliação inicial e seleção de fornecedores e subcontratados.  
8.1.1 Os critérios de seleção/avaliação relacionados ao ES devem ser claramente comunicados aos fornecedores e 

subcontratados, incluindo ações corretivas necessárias para problemas identificados (por exemplo, em contratos, 
contratos de serviço, ordens de compra, etc.) 

8.1.2 Os fornecedores e subcontratados devem reconhecer e concordar com esses requisitos. 

8.2 A organização deve aplicar os mesmos critérios de seleção aos fornecedores e subcontratados existentes como faria 
com novos fornecedores e subcontratados, quando os contratos surgirem para a renovação, extensão ou outra 
modificação.  

8.3 A organização deve desenvolver, documentar e implementar um procedimento para avaliação periódica e contínua de 
sua base de fornecedores/subcontratados.  

8.3.1 O procedimento escrito deve especificar as qualificações necessárias para o pessoal que realiza essas seleções iniciais 
e avaliações em andamento. 

8.3.2 A documentação deve estar disponível para confirmar que as avaliações foram realizadas de acordo com o método, nível 
de detalhe e frequência necessária, conforme estipulado nos requisitos de seleção e avaliação. 

8.3.3 Os registros disponíveis confirmarão que os problemas resultantes de avaliações periódicas foram abordados em tempo 
hábil. 

8.4 O período de retenção para registros relacionados à avaliação de fornecedores e subcontratados deve ser identificado 
para garantir a conformidade com os requisitos de retenção de registros regulatórios/da empresa aplicáveis e/ou boas 
práticas de gestão. 

8.4.1 Os registros mantidos devem conter informações objetivas suficientes para apoiar decisões relativas à seleção do 
fornecedor e do subcontratado e o desempenho contínuo. 
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9.0 Verificar o apoio à melhoria contínua do Desempenho ES  

9.1 A organização deve desenvolver, documentar e implementar um processo de auditoria interna para confirmar a 
implementação eficaz e a melhoria contínua do ESMS.  
(Observação: auditorias internas podem ser realizadas utilizando recursos internos ou externos competentes.) 
9.1.1 Um recurso interno deve ser atribuído para coordenar o processo de auditoria interna. 

9.1.2 A organização deve desenvolver e implementar um procedimento por escrito para programar, executar e documentar 
auditorias internas de seu ESMS a fim de avaliar a conformidade com os requisitos deste código e os requisitos internos. 

9.1.3 Os resultados da auditoria devem ser documentados e comunicados à alta gerência e aos responsáveis pela área 
auditada. 

9.1.4 As ações corretivas devem ser desenvolvidas e implementadas de acordo com os requisitos do §9.4 deste código. 

9.2 Os procedimentos devem ser desenvolvidos para monitorar e medir o desempenho relacionado ao ES da organização 
regularmente. 

9.2.1 As atividades de monitoramento e medição devem incluir:  
• medidas de desempenho proativas que monitorem a conformidade com os requisitos do ESMS, bem como a 

conformidade com os requisitos legais aplicáveis e outras obrigações; 
• medidas de desempenho reativas que forneçam informações sobre desvios de políticas/procedimentos, lesões e 

doenças ocupacionais, incidentes de emergência, reclamações de funcionários/trabalhadores e outras evidências de 
desempenho deficiente relacionado ao ES; 

• dados e medições suficientes para facilitar a análise e a resolução adequadas da ação corretiva. 

9.2.2 Exemplos específicos de indicadores de desempenho relacionados a ES devem incluir, mas não estão limitados a: 
• a eficácia dos controles para gerenciar perigos/riscos de saúde e segurança prioritários; 
• o status de implementação contínua dos objetivos e programas de gestão associados; 
• conformidade com requisitos legais e outras obrigações; 
• a frequência e gravidade de acidentes/incidentes e a eficácia de ações corretivas; 
• auditorias internas realizadas em comparação com programações e descobertas de auditorias internas e ações 

corretivas relacionadas; 
• a frequência e gravidade das reclamações e preocupações do funcionário/trabalhador; e 
• o status das auditorias de fornecedores e o desempenho relacionado ao ES dos fornecedores auditados. 

9.3 A organização deve desenvolver, documentar e implementar procedimentos para garantir que preocupações 
relacionadas ao ES, levantadas por funcionários/trabalhadores e outras partes envolvidas diretamente, sejam 
investigadas por um representante sênior da empresa em tempo hábil. A resolução dessas preocupações deve ser 
documentada. 
9.3.1 A investigação e resolução de reclamações e preocupações relacionadas ao ES devem ser tratadas de forma confidencial. 

9.3.2 Funcionários/trabalhadores que levantem reclamações ou preocupações não devem estar sujeitos a ações de retaliação, 
incluindo discriminação, coerção, assédio, etc. 

9.3.3 Os mecanismos devem estar em vigor para solicitar ativamente as preocupações dos funcionários em relação a qualquer 
faceta do Sistema de Gestão de Fornecimento Ético, incluindo, mas não limitado a, preocupações relacionadas a 
programas de gestão social, programas de saúde e segurança ocupacional, desempenho de fornecedores e 
subcontratados, etc. Exemplos de mecanismos podem incluir procedimentos de queixas, programas de sugestão, 
reuniões de funcionários/trabalhadores, pesquisas, etc. 
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9.0 Verificar o apoio à melhoria contínua do Desempenho ES (continuação) 

9.4 A organização deve desenvolver, documentar e implementar um procedimento corretivo. 
9.4.1 A organização deve desenvolver, documentar e implementar procedimentos para orientar a identificação da causa raiz e o 

desenvolvimento de ações corretivas em relação a desvios de políticas/procedimentos, acidentes, incidentes, 
preocupações dos funcionários, descobertas de auditoria interna, conformidade com requisitos legais e outras obrigações, 
etc. 

9.4.2 Os procedimentos devem indicar que a alta gerência tenha atribuído ao pessoal apropriado a responsabilidade de auxiliar 
na investigação e resolução de desvios e consequências, especialmente nas áreas de: 
• problemas de

fornecedor/subcontratado,
• problemas sociais/de recursos

humanos,
• preocupações dos funcionários,

• incidentes ambientais e
• incidentes de saúde e segurança

ocupacional.

9.4.3 Os procedimentos devem abordar como as reclamações devem ser registradas, rastreadas e encerradas e fornecer um 
processo para avaliar a eficácia das ações corretivas. 

9.4.4 Todas as ações corretivas propostas devem ser analisadas pelo processo de avaliação de riscos antes da implementação. 

9.4.5 Investigações pós-incidente também devem incluir uma análise que demonstre se algum controle em vigor foi 
devidamente implementado e avaliado (por exemplo, por que ele não impediu a ocorrência/recorrência do incidente). 

9.5 Quanto aos registros necessários para demonstrar conformidade com os requisitos deste código ES, os procedimentos 
devem ser desenvolvidos, documentados e implementados controlando a identificação, o armazenamento, a proteção, 
recuperação, retenção e descarte do registro. 

9.6 O desempenho e a eficácia do ESMS devem ser analisados pela gerência periodicamente. 
9.6.1 A gerência sênior deve documentar o procedimento da organização para garantir a eficácia contínua do ESMS. 

9.6.2 As análises devem ser conduzidas pelo menos anualmente. 

9.6.3 Atas de reuniões de análise gerencial devem ser documentadas e compartilhadas com o pessoal da organização, 
incluindo decisões tomadas para melhorar o desempenho do ESMS. 

9.6.4 As entradas para análises de gestão devem incluir: 
• resultados de auditorias internas e avaliações de conformidade com os requisitos legais aplicáveis e outras

obrigações;
• comunicação(ões) de partes interessadas externas, incluindo reclamações;
• o desempenho geral da organização relacionado ao ESMS;
• até que ponto os objetivos foram cumpridos;
• o status das avaliações de riscos, preocupações dos funcionários, investigações de incidentes, ações corretivas;
• medidas de acompanhamento das análises da gestão anterior;
• mudança de circunstâncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e outras obrigações relacionadas a ES;

e
• recomendações para melhoria do desempenho.
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10.0 Princípios de gestão de negócios para a gerência sênior  

10.1 A organização deve utilizar uma abordagem sistemática para realizar os benefícios financeiros e econômicos 
associados à implementação de seu ESMS. 
10.1.1 A seguinte abordagem ou equivalente deve ser utilizada para ajudar a organização a compreender os benefícios 

financeiros/econômicos associados à implementação de seu ESMS: 
• foco no cliente, 
• liderança, 
• envolvimento das pessoas, 
• abordagem do processo, 

• abordagem do sistema à gestão, 
• melhoria contínua, 
• abordagem real para tomada de decisões e 
• relacionamentos mutuamente benéficos com 

fornecedores. 
 

10.2 A abordagem sistemática utilizada no §10.1 deve ser apoiada por ações por parte da alta gerência. Exemplos de ações 
de apoio incluem: 

• foco no cliente de valor agregado; 
• implementar métodos para obter benefícios financeiros; 
• estabelecer uma linha de base para medição de desempenho financeiro; 
• estabelecer uma análise de tendências para analisar o desempenho do programa e a melhoria contínua; 
• comunicar o desempenho do programa para a organização; e 
• analisar periodicamente o Programa ES para garantir sua compatibilidade, adequação e eficácia contínuas. 

10.2.1 Os indicadores-chave de desempenho (KPIs) devem ser estabelecidos para vincular o desempenho do ESMS aos 
benefícios financeiros/econômicos. 

10.3 Os indicadores e as metas organizacionais relacionados ao ES devem ser incorporados às métricas de desempenho 
dos gerentes e supervisores.  
10.3.1 Um processo estará em vigor para registrar e analisar os benefícios financeiros e econômicos associados à 

implementação do ESMS. A análise deve ser baseada em métricas e KPIs predefinidos.  

10.3.2 Os principais resultados (desempenho para KPIs e oportunidades de melhoria) devem ser comunicados dentro da 
organização. 

10.3.3 As considerações financeiras devem ser incorporadas às atividades de análise de gestão. (Consulte §9.6.) 

 
 
 
 
 
  



Programa de Fornecimento Ético (ES) do SQFI 
Fatores Fundamentais para a Responsabilidade Social (F2SR) 

Fatores Fundamentais para a Responsabilidade Social (F2SR) 
Página 14 de 16 

DEFINIÇÕES 

Aplicável Relevante ou adequado para ser aplicado. 

Trabalho escravo/servil 
Relacionamento de trabalho que incentiva os trabalhadores a incorrer em 
dívidas por meio de taxas de recrutamento, multas ou outros meios. Exemplos 
incluem sistemas de caminhões e dívida pelo uso de lojas da empresa. 

Competência Suficiência de conhecimento e habilidades que permitam que uma pessoa aja 
de forma eficaz em uma tarefa e atinja os resultados pretendidos. 

Melhoria contínua Processo de melhoria do ESMS para alcançar melhorias no desempenho geral 
relacionadas ao ES, consistentes com a política de ES da organização. 

Ação corretiva 

Ação para eliminar a causa de uma não conformidade detectada ou outra 
situação ou condição indesejável. A ação corretiva deve incluir as seguintes 
etapas: 

a. Determinar e documentar qualquer ação imediata necessária/tomada
(isto é, contenção/correção).

b. Determinar as causas iniciais (sistêmicas) do problema.
c. Avaliar as ações necessárias para as causas iniciais identificadas.
d. Determinar se o problema existe em outro lugar do sistema e

implementar as ações necessárias.
e. Documentar os resultados das ações realizadas.
f. Analisar/verificar e documentar a eficácia das ações tomadas com

provas objetivas.

Equipe multifuncional 
Grupo de pessoas de diferentes partes funcionais da organização que 
trabalham juntas para garantir a implementação bem-sucedida e melhoria 
contínua do ESMS.  

Documentado Escrito ou registrado de forma a fornecer prova objetiva. 

Funcionários/trabalhadores Todas as pessoas que trabalham para a organização em período integral, meio 
período, temporário, sazonal, provisório e/ou contratual. 

Relacionado ao ES Associado aos conceitos e requisitos do Código de Fornecimento Ético, 
Fatores Fundamentais para Responsabilidade Social (F2SR). 

Sistema de Gestão de 
Fornecimento Ético (ESMS) 

Um sistema de gestão de risco estabelecido, implementado e mantido por uma 
organização para tratar de riscos sociais, de saúde e segurança ocupacional e 
de riscos de fornecedores e subcontratados associados às suas operações.  

Objetivo do Fornecimento 
Ético (ES) 

Meta de fornecimento ético geral, consistente com a política ES, que uma 
organização define atingir. 

Desempenho do Fornecimento 
Ético (ES) 

Resultados mensuráveis da gestão de uma organização de suas 
considerações de fornecimento ético (riscos, auditorias internas, etc.) Os 
resultados podem ser medidos em relação à política de ES, aos objetivos ou a 
outros requisitos da organização. 

Política de Fornecimento Ético 
(ES) 

Intenções e direção gerais de uma organização em relação ao seu 
desempenho de fornecimento ético, conforme formalmente expresso pela alta 
gerência. A política fornece uma estrutura para a ação e para a definição de 
objetivos. 

Trabalho forçado 

Relacionamento de trabalho que usa ameaças, penalidades, força física e/ou 
outras formas de coerção para recrutar e manter trabalhadores. Exemplos 
incluem tráfico, serviços obrigatórios devido ao status social e trabalho 
prisional. 

Perigo Fonte, situação ou ato com potencial para lesão humana, problemas de saúde 
ou uma combinação desses elementos.  
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Identificação de perigos O processo de reconhecer que existe um perigo e definir suas características. 

Parte interessada 
Qualquer pessoa ou organização que seja ou possa ser afetada por uma ação 
ou decisão ou falta de ação ou decisão por parte de uma organização. Aqueles 
que percebem que são afetados também podem ser uma parte interessada.  

Auditoria Interna 
Processo sistemático, independente e documentado para obter provas de 
auditoria e avaliá-las objetivamente para determinar a extensão em que os 
critérios de auditoria ESMS definidos pela organização estão sendo cumpridos. 

Requisitos legais Disposições legislativas/regulatórias aplicáveis a uma organização e as quais a 
organização deve cumprir. 

Não conformidade 

Não cumprimento de um requisito declarado. A não conformidade pode ser 
qualquer desvio dos padrões de trabalho, práticas, procedimentos, requisitos 
legais ou outras obrigações relevantes, ou requisitos do sistema de gestão de 
fornecimento ético.  

Prova objetiva Informações baseadas na confirmação de fatos que podem ser comprovados 
por análise, medição, observação e outros meios (por exemplo, entrevistas).  

Saúde e Segurança 
Ocupacional (SSO) 
(Occupational Health and 
Safety, OHS) 

Condições e fatores que afetem, ou poderiam afetar, a saúde e a segurança de 
funcionários ou outros trabalhadores, incluindo trabalhadores temporários, 
funcionários contratados, visitantes ou qualquer outra pessoa no local de 
trabalho.  

Plano de Saúde e Segurança 
Ocupacional (OHSP) 

Um plano desenvolvido e implementado para permitir a uma organização: 
• identificar, avaliar e priorizar riscos de saúde e segurança ocupacional

e seus riscos associados;
• avaliar a eficácia dos controles atuais e a necessidade de controles

adicionais;
• identificar e cumprir os regulamentos federais, estaduais/municipais e

locais aplicáveis de saúde e segurança e outros requisitos com os
quais a organização está comprometida;

• cumprir os compromissos de saúde e segurança ocupacional da
política ES da organização; e

• apoiar a melhoria contínua do Desempenho de ES

Organização 

Empresa, corporação, firma, empreendimento, autoridade ou instituição, ou 
parte ou combinação dos mesmos, seja incorporada ou não, pública ou 
privada, que tenha suas próprias funções e administração. OBSERVAÇÃO: 
Para organizações com mais de uma unidade operacional, uma única unidade 
operacional pode ser definida como uma organização. 

Outras obrigações Compromissos que uma organização deve ou opta por cumprir e que não são 
exigidos por lei. 

Trabalho prisional 

Relação de trabalho que obtém o trabalho ou serviço de pessoas após 
condenação em um tribunal de justiça, a menos que o trabalho ou serviço seja 
realizado sob a supervisão e o controle de uma autoridade pública e a pessoa 
não seja contratada ou colocada à disposição de indivíduos, empresas ou 
associações privadas.  

Atividades do programa Ações realizadas para alcançar um objetivo relacionado ao ES. 

Registro Documento que indica resultados alcançados ou que fornece prova de 
atividades realizadas.  

Risco 
Combinação da probabilidade de ocorrência de um evento ou exposição 
perigosa e da gravidade da lesão ou do problema de saúde que possa ser 
causado pelo evento ou exposição.  

http://www.businessdictionary.com/definition/analysis.html
http://www.businessdictionary.com/definition/measurement.html
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Avaliação de risco  
Processo de avaliação de riscos resultantes de perigos, levando em conta a 
adequação de quaisquer controles existentes e decidindo se os riscos são 
aceitáveis.  

Causa raiz O evento inicial que desencadeia uma não conformidade identificada.  

Escopo 
Todas as operações e atividades sob o controle da organização que são 
tratadas pelo ESMS. Inclui a identificação dos limites físicos aplicáveis do 
ESMS.  

Dever Obrigação. Indicação de que um requisito obrigatório será cumprido.  

Equipe de gestão da 
instalação 

Grupo de indivíduos que operam em vários níveis da organização e têm 
responsabilidade diária de gerenciar outros indivíduos e manter a 
responsabilidade pelos principais processos de negócios. 

Gestão social 

Processo de implementação de princípios para gerenciar os principais 
elementos dos relacionamentos que existem entre funcionários/trabalhadores e 
uma organização. A gestão social inclui, mas não está limitada a, práticas de 
emprego associadas à remuneração, benefícios, discriminação, contratação, 
ética empresarial, segurança de funcionários/trabalhadores, etc.  

Fornecedor ou subcontratado Organização externa que fornece um produto ou serviço. 

Levar em conta O tópico deve ser considerado e incluído. 

Alta gerência Indivíduos no nível mais alto da organização responsáveis pela(s) 
operação(ões) de negócios e implementação e melhoria do ESMS. 

Entender Estar familiarizado e compreender o significado de um tópico ou requisito. 

Informações compreensíveis 
Informações que são inequívocas, transparentes e podem ser compreendidas 
pelo receptor. As informações por escrito fornecidas em uma linguagem não 
legível para o receptor não seriam consideradas informações compreensíveis. 

Local de trabalho 

Qualquer local físico em que as atividades relacionadas ao trabalho sejam 
realizadas sob o controle da organização. A organização deve levar em conta 
os efeitos SSO (OHS) sobre o pessoal que estiver, por exemplo, viajando ou 
em trânsito (por exemplo, dirigindo, voando, em barcos ou trens), trabalhando 
nas instalações de um cliente, trabalhando em casa, etc.  
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1.0 Por que precisamos de um Guia sobre Fornecimento Ético (Ethical Sourcing, ES) 
 

Esta diretriz explica como desenvolver, documentar e implementar um programa de gestão, 
lidando com práticas sociais, de saúde e segurança ocupacional e de gestão de negócios em 
vários estágios ao longo da cadeia de suprimentos. 

 
O Código de Fatores Fundamentais para a Responsabilidade Social (F2SR) faz parte do 
programa de Fornecimento Ético do SQFI e é destinado a organizações de fornecimento e 
suprimento. Ele permite demonstrar aos seus clientes que você implementou práticas e 
procedimentos que resultam em maior responsabilidade social e gestão de negócios. Além 
disso, você pode mostrar que atende aos requisitos de saúde e segurança ocupacional e que 
está cumprindo com a lei trabalhista e a legislação aplicável. 

 
2.0 Prática social responsável 

 

 
 

Figura 1: A cadeia de suprimentos de bens de consumo, destacando os principais problemas sociais e de emprego que 
podem causar impacto em uma cadeia de suprimentos. 

 
Os impactos sociais mais importantes das empresas estão geralmente relacionados às 
condições de emprego dos funcionários e ao trabalho casual. No mínimo, essas condições são 
definidas por vários instrumentos legislativos nacionais, estaduais/municipais e/ou locais que 
podem ser baseados em padrões de trabalho internacional promovidos pela Organização 
Internacional do Trabalho, OIT (International Labour Organisation, ILO). A responsabilidade 
social corporativa pode ir além para incluir impactos sociais de negócios na comunidade local, 
fornecedores e consumidores. 

 
O Código F2SR ES do SQFI foi desenvolvido para auxiliar as organizações no desenvolvimento 
de uma base para abordar a ampla gama de desafios de responsabilidade social corporativa 
enfrentados pela cadeia de suprimentos atual. Por meio da adoção de uma abordagem de 
sistema de gestão, você pode tratar essas áreas de responsabilidade social específicas para 

Problemas sociais típicos 
• Viabilidade da comunidade 
• Assistência Médica 
• Educação 
• Infraestrutura comunitária 
• Comércio local e negócios 
• Paisagem e comodidade 
• Interesse do consumidor em comércio ético 

Possíveis problemas de emprego 
• Leis Trabalhistas 
• Oportunidades iguais 
• Discriminação 
• Saúde e Segurança 
• Gênero e Trabalho Infantil 
• Organizações e associações trabalhistas 

Produtor 

Fornecedor de matéria-
prima 

Fabricante/processa
dor 

Distribuidor 

Varejista 

Consumidor 
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seu negócio e estágio na cadeia de suprimentos. É adotada a mesma abordagem em relação à 
forma como você desenvolve seus planos de qualidade. 

 
 

No desenvolvimento da orientação de ES, o foco principal tem sido nos aspectos que estão sob 
o controle direto da empresa. No entanto, a orientação também leva em conta essas áreas de 
responsabilidade social que podem ser influenciadas por outros fora da empresa. Aqueles que 
podem influenciar a responsabilidade social de uma empresa incluem funcionários públicos, 
clientes do ramo varejista, grupos de interesse especial, associações trabalhistas e a 
comunidade local (Figura 1). Incluir esses grupos de interesse em seu sistema de gestão às 
vezes é chamado de “internalização de externalidades empresariais”. Igualmente, as empresas 
que desenvolveram e implementaram programas de responsabilidade social corporativa podem 
usar isso para se diferenciarem no mercado. 

 

 
 
 

Figura 2: As pressões internas e externas sobre as empresas para 
abordar questões de responsabilidade social corporativa. 

 
Os consumidores estão cada vez mais conscientes das consequências sociais associadas às 
atividades de produção e processamento (Figura 2). Ao mesmo tempo, governos e grupos de 
pressão estão pressionando os principais empregadores do setor (e varejistas em particular) a 
aumentarem seus próprios padrões sociais e influenciarem os padrões de seus fornecedores. 
Alguns varejistas têm promovido ainda mais e ativamente sua responsabilidade social (e de 
seus fornecedores) como um elemento de sua diferenciação de mercado dos concorrentes. Por 
exemplo, vários códigos incluem referência às condições do trabalhador, incluindo saúde e 
segurança; no entanto, grandes compradores reconhecem que as regras trabalhistas, a saúde e 
a segurança variam em diferentes partes do mundo e que alguns consumidores querem mais 
do que apenas conformidade legal. Por esses motivos, este guia de implementação e auditoria 
foi desenvolvido. 

  

O governo pressiona a 
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Incentivos, Subsídios 
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Segurança e qualidade, responsabilidade, 
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negócios, comunidade local 
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3.0 Estrutura do Padrão de Fornecimento Ético (Ethical Sourcing, ES) 

 

O código F2SR de Fornecimento Ético consiste em dez seções. Cada seção contém elementos 
que descrevem os requisitos. Essencialmente, os elementos indicam o que você precisa 
fazer. Isso pode incluir coisas como políticas/procedimentos documentados, entendimento do 
funcionário e implementação dessas políticas/procedimentos, manutenção de registros ou 
prova de que as ações estão sendo tomadas. É sua responsabilidade fornecer a prova 
necessária para obter a certificação. 

 
Para ajudá-lo a desenvolver seu sistema de gestão F2SR, esta orientação é definida usando o 
seguinte formato: 

 
Nome da seção do código F2SR do SQFI 

Número do elemento e requisito(s) 
Orientação de implementação para o elemento (conforme mostrado abaixo)  
Orientação de auditoria para o elemento (conforme mostrado abaixo) 

 
Orientação de implementação 

O que isso significa? 
É dada uma interpretação do que o elemento exige, ou a definição de termos usados em cada elemento nesta 
seção. 

 
O que preciso fazer? 
As sugestões do que é necessário fazer são dadas nesta seção. As sugestões não são exaustivas e podem não 
ser aplicadas em todas as situações. Isso pode incluir exemplos de documentos e registros que podem ser 
necessários para o sistema de gestão F2SR ES. 

Orientação de auditoria 

Nesta seção, são dadas sugestões gerais sobre o que um auditor procura. Também são fornecidas algumas 
orientações para aqueles que estão auditando o padrão, incluindo documentos e tipos de registros para verificar 
se o sistema de gestão F2SR ES está em conformidade com os requisitos do código. 
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4.0 Requisitos do Sistema de Gestão de ES 

 
1.0 Escopo 

 

1.1 A alta gerência deve identificar e documentar os limites da organização à qual o Sistema de 
Gestão de Fornecimento Ético (Ethical Sourcing Management System, ESMS) se refere. O 
escopo do programa deve abranger todas as operações e atividades sob o controle da 
organização, abrangendo a seleção de matérias-primas para venda ou o envio de produtos 
acabados (dependendo da natureza do negócio). 

 
Orientação de implementação 1.1 

O que isso significa? 
A alta gerência da organização define os limites da organização e seu ESMS considerando as 
operações/atividades sobre as quais ela tem controle. Esses limites podem incluir toda a organização ou certas 
partes da organização. O escopo, porém, não deve ser usado para excluir intencionalmente operações ou 
atividades que possam ter impacto sobre o desempenho do ES da organização ou sobre os compromissos 
descritos em sua política de ES. 

 
O que preciso fazer? 
Documentar o limite da organização e a aplicabilidade do ESMS para a organização. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 1. Existência de um escopo ESMS documentado. 

 
1.2 Todas as atividades e operações da organização que estão dentro do escopo definido 

devem ser incluídas no ESMS. O escopo do programa deve permanecer atualizado. 
 

Orientação de implementação 1.2 

O que isso significa? 
Todas as operações e atividades identificadas no escopo das organizações devem ser incluídas no ESMS, sem 
exceção, para garantir a credibilidade do ESMS. À medida que operações e/ou atividades mudam, o escopo do 
ESMS deve ser avaliado e mantido para refletir com precisão os limites da organização. Se uma operação-chave 
da organização for terceirizada, por exemplo, essa operação pode não estar mais dentro do escopo da 
organização, dependendo do nível de controle mantido para essa operação pela organização. 

 
O que preciso fazer? 
Assegurar que o ESMS se estenda a todas as atividades e operações incluídas no escopo organizacional. 
Analisar o escopo para garantir que ele permaneça atualizado à medida que ocorram mudanças na organização. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Todas as atividades e operações estão sendo incluídas no ESMS. 
2. Mudanças organizacionais (por exemplo, atividades de terceirização ou operações, fusões, etc.) que 

poderiam afetar o escopo do ESMS. 
3. Revisões do escopo para garantir que ele permaneça atualizado após as mudanças. 
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2.0 Manual e Política do Fornecimento Ético (ES)   

 

2.1 Uma Política de ES deve ser desenvolvida, documentada e assinada pela alta 
gerência da organização. O pessoal da alta gerência atual deve compreender e 
apoiar os compromissos incluídos na Política de ES. 

 

Orientação de implementação 2.1 

O que isso significa? 
O compromisso com uma política por parte da equipe de alta gerência é um sinal claro de liderança. A 
homologação da política fornece o foco que a organização está desejando alcançar em relação às condições de 
emprego. Ações tangíveis devem seguir o compromisso. A Administração deve garantir que os recursos 
necessários para implementar a política estejam disponíveis. 
Os recursos são escassos na maioria das organizações. A Administração deve ser capaz de demonstrar que os 
funcionários recebem “a parte justa” dos recursos disponíveis. “Alta gerência” significa indivíduos que controlam 
ou direcionam uma organização no nível mais alto. Em organizações menores, esse cargo geralmente será o de 
diretor executivo (ou proprietário/gerente). Em organizações médias a grandes, o diretor executivo e os diretores 
podem ter a política elaborada por outros, mas os gerentes seniores devem ser aqueles a comprometer a 
empresa com o cumprimento da política. A alta gerência deve assinar o documento como sinal do seu 
compromisso de implementar a política. As ações de acompanhamento da equipe de administração, como 
fornecer recursos para implementar a política, devem ser colocadas em prática. “Caminhar a caminhada” é mais 
importante do que “falar a conversa”. A Política de ES pode ser documentada eletronicamente ou em formato 
impresso. 

 
O que preciso fazer? 
A alta gerência desenvolve e documenta uma política de ES que descreve os compromissos mencionados no § 
2.2. Uma vez concluída, a alta gerência deve assinar a política, indicando seu compromisso com ela. A alta 
gerência da organização deve revisar e se familiarizar com a política. Ela também apoia a implementação da 
política de ES em toda a organização. Gerentes e supervisores também devem compreender e apoiar a política. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Uma declaração documentada da política ES. 
2. A declaração da política assinada pela alta gerência. 
3. Conscientização da administração sobre a política de ES e suas funções de apoio a ela. 
4. Exemplos do apoio da alta gerência aos compromissos descritos na política de ES. 

 
2.2 A política de ES da organização deve incluir compromissos para: 

• implementar e melhorar continuamente o desempenho relacionado às 
práticas de gestão social (§ 5.0), de gestão de saúde e segurança ocupacional 
(§ 6.0) e da cadeia de suprimentos incluídas neste padrão; 

• identificar e cumprir os requisitos legais aplicáveis e outras obrigações às 
quais a organização estiver sujeita (por exemplo, associações comerciais, 
clientes, etc.); e 

• envolver efetivamente os funcionários no Sistema de Gestão de Fornecimento Ético 
(ESMS). 

 
Orientação de implementação 2.2 

O que isso significa? 
A alta gerência da organização deve estar comprometida com o ESMS para que ele seja implementado de forma 
eficaz em toda a organização. Há três compromissos básicos que a organização deve assumir para ter um ESMS 
eficaz. A organização deve primeiro estar empenhada em melhorar continuamente suas práticas sociais, de 
Segurança e Saúde Ocupacional (SSO) e da cadeia de suprimentos. Sem melhoria contínua, um sistema pode 
ficar estagnado. Em seguida, a organização deve estar comprometida com a conformidade com todos os 
requisitos legais aplicáveis e outros requisitos aos quais ela estiver sujeita. 
A conformidade legal é um requisito básico para certificação. Isto significa conformidade com os requisitos legais 
no país em que a equipe estiver empregada. “Acordos” podem incluir contratos de emprego de pessoal (individual 
ou coletivo), bem como requisitos de clientes definidos nas especificações de compra. Por último, a organização 
deve estar empenhada em envolver efetivamente seus funcionários no ESMS, a fim de alcançar todos os 
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benefícios possíveis. 
 

O que preciso fazer? 
Estabelecer os termos da política, descrevendo o compromisso da organização com a implementação e a 
melhoria contínua de suas práticas e com o desempenho em termos sociais, de SSO e da cadeia de 
suprimentos, compromisso com a conformidade com todos os requisitos legais aplicáveis e outros requisitos aos 
quais estiver sujeita e envolver os funcionários no ESMS. A política deve ser assinada pela alta gerência, 
indicando sua concordância e seu compromisso com a política e os termos. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Uma declaração documentada da política, na qual a gerência sênior da empresa compromete a 

empresa a fornecer e melhorar continuamente o desempenho relacionado à gestão social, à SSO e à 
cadeia de suprimentos, em conformidade com os requisitos legais aplicáveis e outras obrigações, e 
envolvendo efetivamente os funcionários no ESMS. 

2. Atividades de melhoria contínua em gestão social, SSO e cadeia de suprimentos. 
3. Conformidade com os requisitos legais aplicáveis e outras obrigações. 
4. Envolvimento do funcionário no ESMS. 

 

2.3 A política deve fornecer uma base para definir e revisar os objetivos relacionados ao 
ES, bem como as atividades do programa destinadas a atingir objetivos 
estabelecidos. 

 

Orientação de implementação 2.3 

O que isso significa? 
Uma declaração de política geralmente define os objetivos do sistema de gestão ou fornece uma estrutura para 
a definição de objetivos em um nível operacional que garanta a melhoria contínua relacionada ao ES. A 
melhoria contínua das condições de emprego e do desempenho da SSO deve ser um objetivo claro de qualquer 
ESMS, e este padrão de ES utiliza o ciclo de gestão “Planejar, Fazer, Verificar, Agir”, conforme usado em 
outros padrões, como SQF 8ª Edição e ISO 14001 (sistemas de gestão ambiental). Os objetivos devem ser 
vistos como uma rota para alcançar a melhoria contínua. Os objetivos devem ser SMART: específicos, 
mensuráveis, alcançáveis, realistas e oportunos. Os objetivos se relacionam com os resultados do sistema de 
gestão e não com os dados inseridos no sistema de gestão. Um exemplo de objetivo poderia ser: “Durante o 
próximo ano, não haver tempo perdido devido a acidentes de trabalho.” Os objetivos seriam escritos de forma 
que todos na organização pudessem contribuir para alcançá-los. Os programas são essencialmente o roteiro de 
ações ou atividades que serão realizadas para alcançar o(s) objetivo(s) organizacional(is). Sem programas, os 
objetivos provavelmente não serão alcançados. 
O que preciso fazer? 
Estabelecer os termos da política de ES que forneça uma base ou estrutura para definir e revisar objetivos e 
programas de gestão. Estabelecer objetivos relacionados ao ES para a organização. Os objetivos podem ser a 
curto, médio e/ou longo prazos. Analise periodicamente os objetivos estabelecidos e os programas de gestão 
para garantir que a organização esteja no caminho certo para alcançar o objetivo. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Os termos da política que fornecem uma estrutura para definir e revisar objetivos e programas de 

gestão. 
2. Programas de gestão e objetivos (objectives and management programs, OMPs) relacionados ao ES 

destinados a impulsionar a melhoria contínua no desempenho relacionado ao ES. 

 
2.4 Um manual que descreva os métodos que a organização usará para atender aos requisitos 

deste padrão deve ser documentado e mantido. O manual ESMS deve incluir, no mínimo: 

• o escopo e a aplicabilidade do ESMS da organização; 
• a política de ES; 
• um resumo das políticas e procedimentos relacionados ao ES ou sua localização, se 

estiverem guardados em outro local; 
• métodos a serem usados para envolver funcionários no ESMS; e 
• documentação identificando como as funções e responsabilidades relacionadas ao ES 

foram atribuídas.  
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Orientação de implementação 2.4 

O que isso significa? 
Documentos internos e externos que fornecem informações consistentes são coletivamente referidos como 
manual. O manual descreve as políticas e os procedimentos que a organização determinou para aplicar práticas 
sociais responsáveis. Esse manual deve ser documentado e mantido em formato eletrônico e/ou impresso. Se as 
políticas e os procedimentos relacionados ao ES estiverem em locais diferentes do manual, os locais devem ser 
identificados, exercendo a função de um documento de referência principal. O manual destina-se a descrever 
como você cumprirá os requisitos do padrão. Instruções de trabalho são necessárias onde sua ausência possa 
criar um problema. Como exemplo, se os funcionários realizam uma atividade diariamente, estão totalmente 
cientes dos riscos envolvidos e usam equipamentos de proteção adequados, é improvável que instruções 
detalhadas sejam úteis. Mas se uma atividade for extraordinária, uma folha de verificação das precauções de 
segurança a serem seguidas pode ser útil. No mínimo, o manual deve abordar os cinco tópicos apontados no § 
2.4. 

 
O que preciso fazer? 
Identificar e descrever os métodos que a organização usará para atender aos requisitos do padrão de ES. Os 
métodos que a organização usa para atingir os objetivos definidos na política de ES precisam ser projetados e 
acordados. Os métodos precisam ser documentados, quando for necessário. Sempre que necessário, os 
documentos de referência são definidos e disponibilizados. Se houver documentos independentes, o manual 
pode resumi-los e identificar seus locais para facilitar o acesso. O manual e/ou os documentos de referência 
devem ser disponibilizados aos funcionários que precisarão acessar seus conteúdos. O treinamento pode ser 
necessário para garantir que os funcionários entendam o conteúdo do manual, para que possam estar em 
conformidade com ele e, portanto, contribuir para alcançar os objetivos da organização 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Um manual documentado que estabelece como a política seria implementada ou que fornece orientação 

para encontrar os documentos que definem como a política será implementada. 
2. O manual ou os documentos mencionados com ele estão disponíveis em locais onde precisam ser 

consultados. 
3. Documentos que possam ser entendidos pelas pessoas que precisam segui-los. 
4. Documentos que forneçam detalhes suficientes para que os funcionários que os sigam possam entender 

os requisitos claramente. 
 

2.5 A política de ES deve ser comunicada a todas as pessoas que trabalham para e em 
nome da organização, incluindo, mas não limitado a, funcionários (permanentes, 
temporários e de meio período), consultores, visitantes, contratados, fornecedores, 
etc. 

 

Orientação de implementação 2.5 

O que isso significa? 
Todas as pessoas que trabalham para e em nome da organização devem estar cientes da política de ES. Para 
garantir sua conscientização, um processo deve estar em vigor para comunicar a política a funcionários, 
visitantes, contratados, etc. 
Essencialmente, aqueles que trabalham para e em nome da organização devem estar cientes da existência da 
política e dos compromissos organizacionais nela descritos, no que se refere ao relacionamento com a 
organização. 

 
O que preciso fazer? 
Estabelecer um processo para comunicar a política de ES a todas as pessoas que trabalham para e em nome da 
organização. Isso pode ser feito de várias maneiras, como treinamento, cartões de política, crachás de 
visitantes/contratados, vídeos informativos a visitantes, panfletos para visitantes, pacotes de informações de 
contratados, etc. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Prova de comunicação da política de ES aos funcionários. 
2. Prova de comunicação da política de ES a contratados, visitantes, fornecedores ou outros que trabalhem 

para e em nome da organização. 

 
2.6 A política de ES deve ser revisada periodicamente pela alta gerência quanto à adequação 

referente ao escopo atual do ESMS da organização. 
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Orientação de implementação 2.6 

O que isso significa? 
A organização mantém sua política de ES atualizada, especialmente quando ocorrem mudanças na organização. 
“Periodicamente” pode significar diferentes coisas para pessoas diferentes. A alta gerência da organização deve 
revisar sua política de ES em intervalos suficientes para garantir que a política esteja atualizada e reflita as 
operações e atividades da organização. 

 
O que preciso fazer? 
Revisar periodicamente a política de ES para garantir que seja adequada em relação ao escopo atual do ESMS. 
A política de ES deve ser revisada especialmente após mudanças organizacionais (fusões, aquisições, 
terceirização, etc.) que possam afetar o escopo do ESMS da organização. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. A política deve ser revisada periodicamente para verificar se é adequada para o escopo atual do ESMS 

da organização. 
 

2.7 A política de ES deve ser disponibilizada a todas as partes interessadas. 
 

Orientação de implementação 2.7 

O que isso significa? 
A organização deve se orgulhar de seus compromissos, conforme descritos na política de ES. Para isto, a 
organização deve disponibilizar a política para todas as partes interessadas para análise, mesmo que as partes 
interessadas possam querer avaliar seu desempenho de acordo com os compromissos descritos na política de 
ES. 

 
O que preciso fazer? 
A política deve ser disponibilizada ao público e a outras partes interessadas. Isso pode ser feito mediante 
publicação no site ou na portaria da organização, impressão em materiais de marketing, etc. A organização 
também pode disponibilizá-la mediante solicitação. Se disponibilizada mediante solicitação, um processo claro 
deve estar em vigor para garantir que todas as solicitações sejam abordadas de maneira rápida. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Publicações de políticas de ES em áreas disponíveis para o público e outras partes interessadas (por 

exemplo, site). 
2. Processo(s) para atender às solicitações da política de ES do público ou de outras partes interessadas. 
3. Solicitações referentes à política que está sendo abordada. 
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3.0 Programas de Gestão e Objetivos de ES (OMPs) 

 

3.1 A organização deve desenvolver e documentar os objetivos relacionados ao ES. 

[Observação: relacionado ao ES inclui a consideração de fatores sociais (§ 5.0), de saúde e 
segurança (§ 6.0), e da cadeia de suprimentos dentro do escopo definido do ESMS.] 

 
Orientação de implementação 3.1 

O que isso significa? 
Como forma de alcançar a melhoria contínua do ESMS, os objetivos devem ser definidos. Sem objetivos para 
melhorar, o desempenho relacionado a ES de uma organização pode estagnar e estabilizar. A configuração 
constante e a realização dos objetivos impulsionam a melhoria contínua do ESMS. Os objetivos devem estar 
vinculados a riscos ou oportunidades relacionados ao ES para melhorar o desempenho ES. Os objetivos podem 
ser estratégicos, táticos ou de natureza operacional, mas todos são estabelecidos com a mesma meta: melhoria 
do desempenho de ES. Os objetivos são desenvolvidos de acordo com os compromissos da política de ES, 
comunicados, monitorados, apoiados pela alta gerência e mantidos atualizados. Sempre que possível, os 
objetivos são medidos para que a eficácia possa ser avaliada. 

 
O que preciso fazer? 
Identificar objetivos organizacionais relacionados ao ES. Documentar os documentos relacionados ao ES. 
Desenvolver programas/atividades que devem ser concluídos para alcançar o objetivo. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Objetivos estabelecidos que estão vinculados a riscos e oportunidades relacionados ao ES.  
Objetivos sendo usados para apoiar a melhoria contínua do desempenho do ESMS. 

 
3.2 A organização deve desenvolver, documentar e implementar processos de gestão e 

atividades do programa que sejam elaborados para alcançar objetivos relacionados ao ES 
estabelecidos. 

 

Orientação de implementação 3.2 

O que isso significa? 
Para alcançar um objetivo estabelecido, a organização deve estabelecer um programa (plano) para identificar as 
etapas ou atividades necessárias para alcançar o objetivo. Essencialmente, o programa é o roteiro que a 
organização usará para alcançar o objetivo. O não estabelecimento de programas sólidos associados a cada 
objetivo resultará na falha em atingir o objetivo e na estagnação da organização. No mínimo, os programas 
identificam o que precisa ser feito, quando será feito, por quem será feito e em relação a quais critérios o objetivo 
será medido e avaliado. 

 
O que preciso fazer? 
Identificar as etapas ou ações que precisam ser concluídas para alcançar o(s) objetivo(s) estabelecido(s). 
Desenvolver um plano de implementação e cronograma para as ações correspondentes. Documentar o plano. 
Monitorar o plano quanto à sua conclusão e eficácia. Manter o plano atualizado. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Programas estabelecidos para atingir objetivos. 
2. Comunicação de atribuições para funcionários responsáveis referentes ao programa. 
3. Processos de gestão sendo usados para atingir objetivos. 

 
3.3 Os objetivos e a implementação das atividades do programa devem ser aprovados e 

adequadamente financiados pela alta gerência. 
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Orientação de implementação 3.3 

O que isso significa? 
Os objetivos e programas de apoio devem ser totalmente apoiados pela alta gerência para serem bem-sucedidos. 
Para ilustrar a concordância com os objetivos e programas correspondentes, a alta gerência os aprova apenas 
depois de compreender totalmente os recursos necessários para implementar o(s) programa(s). Ao fazer isso, a 
administração se compromete a fornecer recursos para implementar o(s) programa(s) e alcançar o(s) objetivo(s). 
Os recursos podem ser internos ou externos à organização e podem incluir: humano, financeiro, infraestrutura, 
tecnologia, etc. 

 
O que preciso fazer? 
Documentar objetivos e atividades do programa associados aos objetivos. Identificar os recursos necessários 
para implementar o(s) programa(s) e alcançar os objetivos. Analisar os objetivos, programas e recursos 
necessários com a alta gerência. Documentar a aprovação da alta gerência quanto aos objetivos e programas. 
Fornecer recursos necessários para implementar atividades do programa e alcançar objetivos. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Aprovação do(s) objetivo(s) e programa(s) correspondente(s) pela alta gerência. 
2. Alta gerência fornece os recursos adequados e necessários para implementar atividades do programa e 

alcançar os objetivos. 
 

3.4 A alta gerência deve revisar periodicamente o status dos objetivos aprovados e tomar 
medidas apropriadas quando os objetivos de desempenho não estiverem dentro da faixa 
estabelecida. 

 

Orientação de implementação 3.4 

O que isso significa? 
O status dos objetivos aprovados e os programas de gestão correspondentes são monitorados e revisados 
periodicamente com a alta gerência. O status é avaliado para determinar se um progresso suficiente está sendo 
feito para atingir os objetivos. Se o progresso apropriado não estiver sendo atingido, as ações devem ser 
tomadas para “equilibrar o navio” e fazer a organização alcançá-lo. Por exemplo, se recursos adicionais forem 
necessários para concluir um programa de gestão, a alta gerência tem a capacidade de comprometer os recursos 
adicionais para o programa a fim de alcançar o objetivo. Para isso, a alta gerência tem de revisar o status dos 
objetivos em intervalos frequentes o bastante para permitir identificar proativamente os problemas que estão 
tirando objetivos e programas do caminho certo, de modo que as medidas possam ser rapidamente tomadas para 
voltar ao caminho certo. 

 
O que preciso fazer? 
Monitorar o status dos objetivos e programas aprovados. Relatar periodicamente o status dos objetivos e 
programas à alta gerência. Avaliar os objetivos de desempenho para determinar se o status é aceitável. Se o 
status não for aceitável, determinar e tomar as medidas apropriadas para trazer o status para a faixa aceitável. 
Continuar a monitorar o status. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. A situação dos objetivos deve ser monitorada. 
2. Revisões periódicas da situação do objetivo pela alta gerência. 
3. Medidas devem ser tomadas quando o desempenho dos objetivos não estiver dentro da faixa 

estabelecida. 
 

3.5 Os objetivos e a implementação das atividades do programa devem ser: 

• vinculados, mas não limitados a, riscos significativos nas áreas de gestão social, gestão 
de saúde e segurança e gestão da cadeia de suprimentos; 

• normalizados (por exemplo, para produção anual, volume de vendas, etc.) para apoiar a 
tendência de desempenho; 

• revisados em intervalos planejados; e 
• cada vez mais de natureza proativa à medida que o ESMS evolui. 
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Orientação de implementação 3.5 

O que isso significa? 
Os objetivos e a implementação dos programas estão focados na melhoria contínua dos riscos relacionados ao 
ES. Como eles estão centrados na melhoria contínua, os objetivos se concentram em riscos significativos 
relacionados ao ES sempre que possível como uma forma de reduzir a importância do risco. Por exemplo, se 
60% das lesões de funcionários da organização forem lacerações e apenas 2% das lesões de funcionários forem 
de escorregões e quedas, os objetivos da organização seriam mais bem atendidos focando nas lacerações, em 
oposição às exposições a escorregões e quedas. À medida que os objetivos são implementados, os dados são 
normalizados com apoio mais significativo e permitem que a organização “compare maçãs com maçãs”. Por 
exemplo, uma organização pode ter visto que o total de lesões dos funcionários reduziu em 20 lesões de um ano 
para outro, mas quando o total foi normalizado, a taxa de lesão pode ser maior, já que a produção caiu e mais 
horas foram trabalhadas em comparação com o ano anterior. As revisões dos objetivos por parte da alta gerência 
devem ser conduzidas em intervalos que permitam identificar e gerenciar proativamente problemas que possam 
desviar a conclusão dos objetivos. O não estabelecimento das frequências de revisão de forma apropriada pode 
resultar em objetivos não alcançados, o que afetará negativamente os esforços de melhoria contínua da 
organização. Como a definição e a realização de objetivos são parte fundamental da melhoria contínua, as 
organizações devem se esforçar para tornar seus objetivos cada vez mais proativos, já que as consolidações do 
ESMS e as exposições de maior risco são abordadas. À medida que o ESMS se consolida, a melhoria contínua 
se tornará mais difícil de ser alcançada. Assim, a organização precisará se concentrar em exposições de menor 
risco. Isso levará a melhores controles relacionados ao ES, estendendo-se para exposições de menor risco da 
organização. 

 
O que preciso fazer? 
Identificar objetivos vinculados a riscos relacionados ao ES. Quando possível, escolha objetivos associados a 
riscos de ES significativos. Estabelecer medições que possam ser normalizadas para permitir que o desempenho 
siga uma tendência. Normalizar o objetivo, monitorar o desempenho e avaliar os dados normalizados para 
detectar tendências. Analisar o status dos objetivos e programas. Continuar procurando objetivos que possam 
permitir que a organização seja mais de natureza proativa à medida que o ESMS se consolida. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Objetivos vinculados aos problemas relacionados ao ES. 
2. Objetivos vinculados aos riscos de ES significativos. 
3. Objetivos monitorados e dados normalizados para tendências. 
4. Análises de objetivos e programas. 
5. Objetivos de natureza proativa. 
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4.0 Desenvolvimento da Equipe ES da Organização   

 

4.1 Deve haver prova de que a alta gerência mantenha a responsabilidade geral pelo ESMS. 
 

Orientação de implementação 4.1 

O que isso significa? 
O ESMS só será bem-sucedido se tiver o apoio da alta gerência. A alta gerência deve assumir a responsabilidade 
pelo ESMS e ser responsável pelo seu sucesso ou fracasso. A alta gerência pode delegar certas tarefas a outros 
dentro da organização, mas, em última análise, ela deve ser responsável pelo ESMS implementado e viável em 
toda a organização. A alta gerência estabelece a visão estratégica para o ESMS e garante que a organização 
cumpra os compromissos que assumiu na política de ES. 

 
O que preciso fazer? 
Garantir que as descrições de cargos de alta gerência definam suas responsabilidades e autoridades do ESMS. 
Estabelecer a política de ES. Desenvolver uma equipe multifuncional para ajudar na implementação bem-
sucedida e melhoria contínua do ESMS. Estabelecer e aprovar os objetivos de ES. Conduzir análises de gestão. 
Documentar as decisões relacionadas ao ES da alta gerência. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Planejamento da alta gerência e implementação de supervisão de políticas relacionadas ao ES. 
2. Objetivos de aprovação e monitoramento da alta gerência. 
3. A alta gerência deve conduzir análises de gestão frequentes e tomar decisões críticas para o ESMS. 
4. A alta gerência deve demonstrar um entendimento claro de suas funções ESMS e ser capaz de 

demonstrar exemplos de seu trabalho. 

 
4.2 Uma equipe multifuncional (cross-functional team, CFT) deve ser atribuída pela alta 

gerência, no nível apropriado (por exemplo, nível de instalação ou departamento), para 
auxiliar na implementação bem-sucedida e melhoria contínua do ESMS, especificamente na 
gestão de: 1) fornecedores e subcontratados, 2) programas sociais/de emprego e 3) saúde 
e segurança ocupacional (SSO). 

4.2.1 Sempre que possível, os indivíduos designados serão membros da equipe de gestão 
da instalação. 

4.2.2 As funções e responsabilidades da CFT devem ser documentadas e comunicadas em 
toda a organização. 

4.2.3 O pessoal designado deve ser competente para atingir as metas atribuídas no apoio 
ao ESMS. 

4.2.4 Os deveres dos membros da CFT devem incluir o monitoramento de desempenho, a 
participação na auditoria interna e relatórios de status para sua(s) área(s) de 
responsabilidade. 

 
Orientação de implementação 4.2 

O que isso significa? 
A alta gerência não pode fazer tudo e algumas tarefas e atividades relacionadas ao ES precisarão ser delegadas. 
Uma equipe multifuncional será necessária para complementar as responsabilidades da alta gerência, 
especialmente em áreas que exigem conhecimento de leis/regulamentos e as habilidades técnicas necessárias 
para garantir a conformidade com as leis/regulamentos de emprego e SSO. Os membros da CFT devem ter o 
conhecimento, treinamento e habilidades necessários para implementar com sucesso e melhorar continuamente 
o ESMS. De preferência, eles terão autoridade clara para tomar medidas sobre vários assuntos relacionados ao 
ES. As organizações consideram cuidadosamente se é necessário o treinamento adicional em áreas 
especializadas. Funções, responsabilidades e autoridade da CFT são claramente definidas e comunicadas aos 
membros da CFT e em toda a organização. Os deveres dos membros da CFT incluem, dentre outros, o 
monitoramento e relato de desempenho para sua área de responsabilidade, bem como a participação em 
auditorias internas para sua área. 
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O que preciso fazer? 
Identificar e documentar as funções e responsabilidades da equipe multifuncional. Determinar as competências 
necessárias para os membros da equipe. Atribuir indivíduos apropriados à equipe. Avaliar a competência dos 
membros da equipe nomeados. Treinar qualquer membro que precise de competências adicionais relacionadas 
ao ES. Comunicar funções e responsabilidades aos membros da equipe. Monitorar o desempenho da equipe 
mediante análises de gestão. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Nomeação de uma CFT. 
2. Funções e responsabilidades da CFT documentadas. 
3. Funções e responsabilidades da CFT comunicadas. 
4. Competência do membro da CFT. 
5. Membros da CFT envolvidos ativamente no ESMS, como, por exemplo, conduzindo o monitoramento de 

desempenho, a auditoria interna e os relatórios de status. 
 

4.3 A CFT deve se reunir de forma programada para promover comunicações e melhoria 
contínua. Atas por escrito da reunião devem ser desenvolvidas e compartilhadas com a 
administração e associados. 

 

Orientação de implementação 4.3 

O que isso significa? 
A CFT estabelece um cronograma regular para atender e discutir tópicos relacionados ao ES e compartilhar 
informações de suas várias áreas de responsabilidade. Os tópicos da reunião da CFT podem incluir ideias de 
melhoria contínua, preocupações ou reclamações, atualizações de objetivos e programas, métricas de 
desempenho (auditorias internas, ações corretivas), etc. As atas da reunião são desenvolvidas e distribuídas em 
toda a organização para promover a conscientização de suas atividades de melhoria relacionadas ao ES. A alta 
gerência analisa as atas e está ciente dos problemas importantes que surgiram dessas reuniões. Pode haver 
momentos em que as informações das atas da CFT gerarão mais envolvimento imediato ou posterior da alta 
gerência para garantir que o ESMS esteja alcançando seus resultados pretendidos. As informações apropriadas 
das reuniões da CFT são apresentadas como parte do processo formal de análise de gestão. 

 
O que preciso fazer? 
Estabelecer um cronograma de reuniões da CFT. Conduzir reuniões de acordo com o cronograma estabelecido. 
Desenvolver atas para documentar as reuniões. Comunicar as atas da reunião em toda a organização. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Cronograma de reuniões da CFT. 
2. Atas de reunião da CFT. 
3. Comunicação das atas de reunião da CFT. 
4. Conscientização das atividades da CFT em vários níveis da organização. 

 
4.4 Metas e objetivos de desempenho relacionados ao ES devem ser estabelecidos para o 

pessoal que tem responsabilidades relacionadas ao ES. 
 

Orientação de implementação 4.4 

O que isso significa? 
Indivíduos com responsabilidades relacionadas ao ES têm metas e objetivos de desempenho relacionados ao ES 
como parte de suas avaliações de desempenho. Isso enfatiza a importância do ES em relação às suas funções 
gerais de trabalho e fornece à organização uma rota para avaliar o desempenho do membro da CFT em termos 
de responsabilidades de ES. Isso ajuda a destacar as responsabilidades do ES e a direcionar o foco para o 
aumento do desempenho e melhoria contínua. 

 
O que preciso fazer? 
Identificar o pessoal com responsabilidades relacionadas ao ES. Estabelecer metas e objetivos de desempenho 
para o pessoal. Monitorar o status das metas e objetivos. Avaliar o pessoal em relação às metas e objetivos 
estabelecidos. 
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Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Metas e objetivos de desempenho estabelecidos para o pessoal. 
2. Desempenho do membro da CFT avaliado em relação às metas e objetivos estabelecidos. 

 

4.5 A alta gerência deve revisar periodicamente o desempenho de indivíduos/equipes 
designados para apoiar a melhoria contínua do ESMS. 

 

Orientação de implementação 4.5 

O que isso significa? 
Todos os funcionários da organização apoiam a melhoria contínua do ESMS. Alguns funcionários, porém, 
desempenharão funções mais importantes do que outros. Por exemplo, a conclusão de uma tarefa do programa 
de objetivos vitais pode ser atribuída a um indivíduo específico que não tenha agido porque não acreditava que a 
tarefa era importante. Como a alta gerência avalia periodicamente a melhoria contínua geral do ESMS, eles estão 
avaliando o desempenho daqueles com responsabilidades individuais em um alto nível (“o objetivo foi 
concluído?”). O desempenho individual pode então ser avaliado caso a caso, dependendo das responsabilidades 
específicas de cada pessoa. Por exemplo, se a CFT não está realizando suas tarefas atribuídas, a alta gerência 
investiga e pode descobrir que alguns membros da equipe não estavam participando das reuniões. O 
desempenho desses indivíduos seria então abordado pela alta gerência por meio de suas avaliações de 
desempenho individuais. A alta gerência deve revisar o processo de melhoria contínua do ES em intervalos 
frequentes o suficiente para permitir a avaliação proativa. 

 
O que preciso fazer? 
Identificar aqueles indivíduos ou equipes designados para apoiar a melhoria contínua. Avaliar o status de 
melhoria contínua relacionada ao ES. Avaliar o desempenho individual conforme a ocorrência de sucessos e 
fracassos. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Alta gerência avaliando melhorias contínuas de ES. 
2. Resultados de investigações associadas a melhorias contínuas não alcançadas. 
3. Funcionários com responsabilidades relacionadas ao ES sendo avaliados em relação às métricas de 

desempenho relacionadas ao ES. 
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5.0 Gestão social 
 

5.1 A organização deve desenvolver, documentar e implementar de forma consistente políticas 
e procedimentos que proíbem a discriminação pré-contratação (recrutamento, contratação, 
etc.) e pós-contratação (remuneração, avanço, treinamento, etc.) Não deve haver 
discriminação com base em idade, gênero, religião, estado civil, raça, casta, antecedentes 
sociais, doenças, deficiência, gravidez, origem nacional e étnica, nacionalidade, afiliação 
em organizações de trabalhadores, incluindo sindicatos, afiliação política, orientação sexual 
ou quaisquer outras características pessoais. 

 

Orientação de implementação 5.1 

O que isso significa? 
A discriminação de qualquer tipo não deve ser tolerada de nenhuma forma e deve ser especificamente proibida 
pela política organizacional. Para cumprir esses requisitos e para comunicar a necessidade de cumpri-los dentro 
da organização, políticas e procedimentos documentados que proíbem a discriminação na contratação/trabalho e 
pós-contratação são necessários. As pessoas com as mesmas habilidades devem ser tratadas igualmente e 
avaliadas igualmente. Elas devem ter as mesmas oportunidades e estar sujeitas aos mesmos tipos de restrições 
em todas as atividades pré e pós-contratação. Deve ser desenvolvida uma política de recrutamento que inclua a 
avaliação dos candidatos com base unicamente em habilidades e qualificações. 

 
O que preciso fazer? 
Garantir que a política da empresa proíba a discriminação na contratação e no trabalho. Implementar as políticas 
e garantir que todos os funcionários estejam cientes das políticas. Tratar todas as alegações de discriminação 
seriamente para reforçar a mensagem de que esses comportamentos não são aceitáveis. Manter registros de 
incidentes e reclamações e de qualquer medida tomada. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Políticas e procedimentos de recrutamento e contratação que abordam a discriminação. 
2. Políticas e procedimentos que abordam a discriminação após a contratação. 
3. Todos os funcionários estão cientes dessas políticas. 
4. A política da empresa implementada em todos os níveis da organização. 
5. Exemplos de gestão agindo decisivamente em relação a alegações de discriminação. 

 
5.2 As políticas e os procedimentos devem ser desenvolvidos, documentados e implementados 

de forma consistente, proibindo a sujeição de funcionários/trabalhadores1 e suas famílias a 
qualquer forma de ameaças, intimidação, coerção, bullying, assédio ou abuso (sexual, 
verbal, físico, cibernético, etc.) por qualquer motivo. Todos os funcionários/trabalhadores 
devem ser tratados com respeito e dignidade. 

 

Orientação de implementação 5.2 

O que isso significa? 
As organizações devem garantir que todos os funcionários sejam tratados com respeito e dignidade. Ameaças, 
intimidação, coerção, bullying, assédio e abuso de qualquer tipo não devem ser tolerados, e esse comportamento 
deve ser especificamente proibido pela política organizacional e prática real. As ações da organização mostram 
que a política está sendo realizada. Essas políticas não podem ser totalmente implementadas apenas ao abordar 
as atividades do departamento de pessoal. Todos os funcionários devem estar envolvidos ativamente. Quando 
houver evidência de bullying, assédio ou abuso por qualquer funcionário, a administração deve agir de forma 
rápida e decisiva para enviar uma mensagem clara de que este comportamento não será tolerado. 

 
O que preciso fazer? 
Garantir que as políticas da empresa proíbam assédio/abuso. Implementar as políticas e garantir que todos os 
funcionários estejam cientes das políticas. Tratar todas as alegações de assédio ou abuso seriamente para 
reforçar a mensagem de que esses comportamentos não são aceitáveis. Manter registros de incidentes e 
reclamações e de qualquer medida tomada. 
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Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Políticas e procedimentos que abordam assédio e abuso. 
2. Todos os funcionários estão cientes dessas políticas. 
3. A política da empresa implementada em todos os níveis da organização. 
4. Exemplos da gerência agindo decisivamente em relação a alegações de assédio ou abuso. 
5. Qualquer indicação de que o assédio ou abuso possa estar sendo praticado na organização. 

 

5.3 A organização deve desenvolver, documentar e implementar de forma consistente políticas 
e procedimentos relacionados a salários que abordem os seguintes tópicos: valores de 
pagamento (mínimo, regular/extra), datas e meios de compensação, retenção de salários e 
horas de trabalho habituais. 

5.3.1 Os valores salariais devem, no mínimo, estar de acordo com a lei nacional, 
estadual/municipal e/ou local, como cláusula de um acordo contratual legal ou 
conforme acordo de negociação coletiva válido. 

5.3.2 As horas de trabalho padrão não devem exceder 48 horas por semana, excluindo 
horas extras e não devem exceder um máximo de 60 horas por semana, incluindo 
horas extras, como rotina regular. As horas extras serão pagas com um valor 
superior. 

5.3.3 A observação de intervalos para descanso/almoço devem estar de acordo com a lei 
nacional, estadual/municipal e/ou local, como cláusula de um acordo contratual legal 
ou conforme acordo de negociação coletiva válido. 

5.3.4 Os salários não devem ser retidos, exceto se permitido pela lei nacional, 
estadual/municipal e/ou local, como cláusula de um acordo contratual legal ou 
conforme acordo de negociação coletiva válido. 

5.3.5 Os dias de descanso devem ser fornecidos aos funcionários/trabalhadores em 
conformidade com as leis nacionais, estaduais/municipais e/ou locais. Na ausência de 
leis aplicáveis, os trabalhadores terão 1 dia de descanso em 7 dias corridos como 
rotina regular. 

 
Orientação de implementação 5.3 

O que isso significa? 
Os salários mínimos e remunerações de funcionários devem ser estabelecidos de acordo com os mínimos 
legislativos e/ou acordos trabalhistas válidos e aplicáveis. Todas as deduções legalmente exigidas (por exemplo, 
imposto de renda ou pagamentos de previdência social) devem ser feitas. Os funcionários devem contabilizar 
corretamente às autoridades para essas deduções e devem comunicar a natureza e o valor dessas deduções aos 
funcionários. Os empregadores não devem reter salários, exceto conforme permitido pelas leis nacionais, 
estaduais/municipais e/ou locais ou por um acordo contratual legal. Os trabalhadores não devem ser obrigados a 
fazer depósitos/garantias financeiras. Os salários devem ser pagos em dinheiro, cheque ou diretamente em uma 
conta bancária. As despesas não devem ser compensadas desses salários, a menos que isso seja livre e 
explicitamente acordado pelo funcionário. Registros apropriados de horas trabalhadas, salários pagos e data de 
pagamento serão mantidos. De preferência, os funcionários reconhecem o pagamento por meio de assinatura ou 
similar, e isso está incluído no registro. Os funcionários devem ser remunerados por todas as horas trabalhadas 
(incluindo horas extras) de acordo com os requisitos regulatórios locais. As horas de trabalho padrão não 
excedem 48 horas por semana, excluindo horas extras e os trabalhadores não precisam trabalhar mais de 60 
horas por semana regularmente. As horas extras devem ser pagas com um valor superior. Intervalos de 
descanso e almoço são permitidos de acordo com os requisitos legais aplicáveis, acordos contratuais ou de 
acordo com um acordo de negociação coletiva válido. 

 
O que preciso fazer? 
Determinar o nível mínimo de salários e remunerações a ser pago de acordo com a legislação ou acordos 
trabalhistas. Pagar funcionários neste nível ou acima dele. Pagar horas extras com um valor superior. Manter 
registros de horas trabalhadas, deduções e pagamentos, com reconhecimento do funcionário. Garantir que 
quaisquer deduções sejam pagas aos órgãos governamentais apropriados. Estabelecer cronogramas de 
descanso e almoço de acordo com as leis ou acordos aplicáveis. 
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Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Uma política documentada para a descrição da conformidade salarial, concentrando-se em garantir a 

conformidade com os regulamentos. 
2. As horas extras do funcionário devem ser pagas com valor superior. 
3. Um procedimento documentado para garantir que todas as horas de trabalho serão remuneradas de 

acordo com os requisitos regulatórios locais, requisitos da OIT ou acordos de negociação coletiva 
aplicáveis. 

4. Entrevistas com funcionários mostram que os funcionários estão cientes da política salarial e que ela é 
aplicada de forma consistente. 

5. Intervalos de descanso e almoço são fornecidos de acordo com os requisitos regulatórios ou acordos 
contratuais. 

6. Requisitos padrão e o máximo de horas de trabalho observados pela organização. 
 

5.4 As políticas e os procedimentos devem ser desenvolvidos, documentados e 
implementados de forma consistente em relação ao programa de benefícios da 
organização, incluindo, se aplicável: férias, feriados e licença (por exemplo, regular, 
doença, maternidade/paternidade, etc.) 

 

Orientação de implementação 5.4 

O que isso significa? 
A organização tem uma provisão documentada sobre férias, feriados pagos e licença (regular, 
maternidade/paternidade, doença, etc.) conforme exigido pela regulamentação local. 

O que preciso fazer? 
Identificar quaisquer requisitos legais aplicáveis relacionados à provisão de férias, feriados e licença do 
funcionário. Documentar essas provisões e comunicá-las aos funcionários. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Uma provisão documentada para férias, feriados e licença. 
2. Entrevistas com funcionários verificam se os funcionários estão cientes dos seus benefícios. 

 
5.5 Todos os funcionários/trabalhadores devem receber informações por escrito e 

compreensíveis sobre seus termos de emprego, incluindo salários, antes de entrar no 
emprego e com os detalhes dos salários recebidos em cada período de pagamento. 

 

Orientação de implementação 5.5 

O que isso significa? 
As organizações devem ser totalmente transparentes com todos os termos de emprego para permitir que os 
funcionários entendam plenamente os termos antes de aceitar um trabalho. Os termos de emprego são claros e 
compreensíveis aos funcionários. Os funcionários recebem uma cópia por escrito de todos os termos de emprego 
em um idioma pertinente para o funcionário. Em alguns casos, as informações podem precisar ser traduzidas 
para garantir uma compreensão clara por parte dos funcionários. Quando os funcionários não puderem ler um 
documento escrito, as organizações asseguram que, assim como o documento escrito, há meios de se comunicar 
com os funcionários para que tenham uma compreensão completa do conteúdo. Os salários são claramente 
descritos como parte dos termos de emprego e os funcionários recebem uma contabilidade precisa de todas as 
remunerações para cada período de pagamento durante o emprego. 

O que preciso fazer? 
Desenvolver documentação escrita dos termos de emprego, incluindo informações de salário. Fornecer os termos 
de emprego a todos os funcionários em potencial antes de entrar no emprego. Dar tempo para análise e 
consideração. Garantir que os termos sejam totalmente comunicados a qualquer funcionário analfabeto. 
Responder honestamente a todas as perguntas feitas sobre os termos. Fornecer contabilidade detalhada de 
todas as remunerações aos funcionários para cada período de pagamento. 
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Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Termos de emprego documentados. 
2. Comunicação de termos de emprego para possíveis funcionários. 
3. Conscientização sobre os termos de emprego por funcionários mais novos. 
4. Comunicação de detalhes salariais aos funcionários em cada período de pagamento. 
5. Funcionários que reconhecem os termos de emprego antes de entrar no emprego. 

 

5.6 A organização deve desenvolver, documentar e implementar de forma consistente políticas 
e procedimentos que descrevam as práticas trabalhistas justas da organização e os termos 
de emprego, incluindo os direitos do empregador e funcionários/trabalhadores. Essas 
políticas e procedimentos devem, no mínimo, atender aos seguintes requisitos: 

5.6.1 Todos os termos e condições de emprego devem ser baseados na capacidade de um 
indivíduo de fazer o trabalho, não com base em crenças ou características pessoais. 

5.6.2 Todos os trabalhos devem ser realizados voluntariamente, e não sob ameaça de 
qualquer penalidade ou sanções. O trabalho forçado/prisional2 e o trabalho 
escravo/servil2 serão proibidos. 

5.6.3 A idade mínima para emprego deve ser de 15 anos. Entretanto, se a lei de idade 
mínima local estabelecer 14 anos de idade, de acordo com as exceções do país em 
desenvolvimento na Convenção 138 da OIT, essa idade menor poderá ser aplicada. 

5.6.4 Os dados de idade devem ser mantidos para todos os funcionários/trabalhadores. 
5.6.5 Os funcionários/trabalhadores estarão livres para deixar o emprego e as instalações 

do empregador a qualquer momento mediante notificação adequada. 
5.6.6 Os empregadores não devem reter ou ocultar documentos de identidade dos 

funcionários/trabalhadores (por exemplo, passaportes, cartões de identidade, etc.) ou 
ter acesso às contas bancárias dos trabalhadores. 

5.6.7 Os funcionários/trabalhadores têm o direito, conforme permitido pela legislação 
nacional, estadual/municipal e/ou local, de participar ou formar sindicatos de sua 
própria escolha sem autorização prévia da administração e têm o direito de negociar 
coletivamente. 

• A empresa não deve interferir, obstruir ou impedir tais atividades legítimas e 
legais. 

• Representantes de funcionários/trabalhadores devidamente eleitos terão 
acesso ao local de trabalho para realizar suas funções representativas (por 
exemplo, pessoas devidamente eleitas por funcionários/trabalhadores em 
um local para representá-las). 

5.6.8 As condições para ação disciplinar, incluindo suspensão e rescisão, devem ser 
identificadas. Todas as ações disciplinares devem ser documentadas. 
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Orientação de implementação 5.6 

O que isso significa? 
Os termos de emprego devem existir em um documento escrito. Todos os termos e condições de emprego são 
baseados na capacidade de um indivíduo de fazer o trabalho, não com base em crenças ou características 
pessoais. Quando os funcionários não puderem ler um documento escrito, os empregadores asseguram que 
outros meios estejam disponíveis para se comunicarem com os funcionários a fim de que tenham uma 
compreensão completa do conteúdo. Os funcionários, quando solicitados a assinar um contrato formal, recebem 
tempo razoável para considerar o conteúdo do contrato e buscar aconselhamento de terceiros, se necessário. É 
improvável que o tempo razoável seja menos de um dia inteiro. O empregador deve manter uma cópia de 
qualquer contrato e fornecer uma cópia para o funcionário. 
Todos os trabalhos devem ser realizados voluntariamente, e não sob ameaça de qualquer penalidade ou de 
sanções. Nenhum trabalho forçado, escravo ou servil é utilizado. O trabalho forçado inclui qualquer trabalho ou 
serviço exigido de uma pessoa como consequência de uma condenação em um tribunal de justiça, a menos que 
o trabalho ou serviço seja realizado sob a supervisão e controle de uma autoridade pública e a pessoa não seja 
contratada ou colocada à disposição de indivíduos, empresas ou associações privadas. O trabalho forçado é uma 
forma de escravidão de dívida criada quando um indivíduo começa a trabalhar para outra pessoa que detém uma 
dívida desse trabalhador. O trabalho forçado inclui incentivar os trabalhadores a incorrer em dívidas por taxas de 
recrutamento, multas ou outros meios. Os empregadores não devem reter documentos de identidade do 
funcionário (como passaportes, cartões de identidade, etc.) Os trabalhadores têm o direito de rescindir seu 
emprego após notificação razoável e o direito de deixar o local de trabalho após seu turno. 
O empregador deve identificar as regulamentações locais que regem o uso de trabalho infantil e os requisitos de 
idade mínima, se aplicável, e deve cumprir essas regulamentações ou seguir as recomendações da OIT (se elas 
apresentarem mais proteção às crianças). A idade mínima para trabalhar é de 15 anos, a menos que a lei local 
de idade mínima seja estabelecida aos 14 anos de idade, de acordo com as exceções do país em 
desenvolvimento na Convenção da OIT 138, quando essa idade menor poderá ser aplicada. Os dados são 
mantidos para documentar as idades de todos os trabalhadores. Se uma criança for encontrada direta ou 
indiretamente trabalhando para um fornecedor contrariando os requisitos acima, o fornecedor buscará uma 
solução satisfatória que dê prioridade aos melhores interesses da criança. 

Um procedimento por escrito está em vigor para tratar da ação disciplinar, incluindo suspensão e rescisão. Todas 
essas ações devem ser documentadas. Os trabalhadores não devem ser empregados em condições que 
comprometam sua saúde, segurança ou integridade moral, ou que prejudiquem o seu desenvolvimento físico, 
mental, espiritual, moral ou social. Os funcionários têm o direito de aderir a associações legais, como sindicatos 
trabalhistas. Os empregadores (incluindo subcontratados) não impedem os funcionários que optarem por 
participar de associações. O direito dos funcionários de serem representados por essas associações é 
respeitado, e representantes dessas associações recebem acesso razoável aos seus membros e têm permissão 
de representá-los nas negociações. Não há discriminação oculta para membros de associações. Se os 
funcionários quiserem representar-se em negociações, e onde isso é legalmente permitido, este direito é 
respeitado. 

 
O que preciso fazer? 
Desenvolver termos documentados de emprego ou contrato. Certifique-se de que os funcionários tenham tempo 
para considerar o conteúdo antes de se vincularem aos termos ou ao contrato. Quando os contratos de emprego 
forem assinados pelos funcionários, forneça cópias aos funcionários para seus registros. Verificar e documentar a 
idade de todos os trabalhadores e seguir os requisitos relacionados ao uso de trabalho infantil. Garantir que, em 
todos os níveis da organização, os funcionários não sejam impedidos de participar de associações legais. 
Reconhecer o direito dessas organizações para negociar em nome de seus membros. Documentar uma 
declaração que descreva os direitos e obrigações para o funcionário e empregador e disponibilizá-la. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Termos de emprego documentados, que estipulem valores de pagamento, horas extras e horas de 

trabalho habituais. 
2. Conscientização dos funcionários sobre os termos de emprego ou contrato documentados e estar ciente 

dos principais termos. 
3. Os funcionários analfabetos podem explicar como o conteúdo dos termos/contrato documentados foi 

comunicado a eles. 
4. A organização que tem regulamentos identificados que regem o uso do trabalho infantil, requisitos de 

idade mínima e recomendações da OIT. 
5. Os funcionários podem participar de associações legais. 
6. A organização que segue o protocolo documentado ao administrar ações disciplinares. 
7. Dados de idade mantidos para todos os funcionários. 

 

5.7 As políticas e os procedimentos devem ser desenvolvidos, documentados e implementados 
de forma consistente, regendo o compromisso da organização com a prevenção de fraude, 
suborno, lavagem de dinheiro, fixação de preços e outras práticas antiéticas de gestão de 
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negócios. Isso inclui identificar e cumprir todas as legislações nacionais, 
estaduais/municipais e/ou locais aplicáveis e requisitos do setor que regem tais práticas 
comerciais antiéticas. 

 

Orientação de implementação 5.7 

O que isso significa? 
Uma empresa realmente precisa dizer aos seus funcionários/trabalhadores que não é aceitável violar a lei no 
decorrer do seu emprego? Os especialistas dizem que a resposta ressonante é SIM. As políticas e os 
procedimentos que informam os funcionários sobre o que é comportamento aceitável/inaceitável, às vezes 
chamado de Código de Ética e Práticas de Gestão de Negócios, são um componente essencial de um Sistema 
de Gestão de Fornecimento Ético. 
Os funcionários/trabalhadores precisam conhecer as leis e os regulamentos que se aplicam às atividades de 
negócios de uma empresa, bem como as políticas e procedimentos que têm a intenção de afirmar a cultura da 
empresa, apoiar a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis e evitar a possível responsabilidade para 
a empresa e sua força de trabalho, incluindo perda de confiança do cliente e participação de mercado, 
multas/penalidades financeiras e até mesmo penalidades criminais. 

 
O que preciso fazer? 
Desenvolver, documentar, comunicar e implementar de forma consistente políticas e procedimentos que 
identifiquem os requisitos baseados em valor e na conformidade da sua organização. 

Requisitos baseados em valor: Os exemplos incluem a posição da sua empresa em tratamento igualitário e 
respeitoso de funcionários, a não discriminação, manter a alta integridade em negociações comerciais, a 
postura contra o trabalho infantil e trabalho escravo/servil, etc. 
Requisitos baseados na conformidade: Os funcionários/trabalhadores devem conhecer e seguir as regras e 
regulamentos aplicados à sua organização. O não cumprimento desses requisitos pode prejudicar sua 
empresa, bem como representar riscos para funcionários/trabalhadores. Exemplos incluem proibições contra 
fraude, suborno, fixação de preços, condições de trabalho inseguras e várias práticas antiéticas de gestão de 
negócios. 

Informar todos aqueles que trabalham para e em nome da sua organização (por exemplo, 
funcionários/trabalhadores, fornecedores, contratados, consultores, etc.) sobre os padrões baseados em valor e 
na conformidade e as consequências de não cumprir esses requisitos. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Políticas e procedimentos documentados que regem as práticas comerciais éticas da sua organização. 
2. Comunicação desses requisitos a funcionários/trabalhadores, fornecedores, contratados, etc. 
3. Ciência desses requisitos por parte de funcionários/trabalhadores, fornecedores, contratados, etc. 

 

5.8 As informações que descrevem os direitos do empregador e dos funcionários/trabalhadores, 
relacionadas com os requisitos nesta seção, devem ser comunicadas e um procedimento 
de confirmação deve entrar em vigor para garantir a compreensão. 

 

Orientação de implementação 5.8 

O que isso significa? 
Para que o relacionamento entre funcionário e empregador seja um de respeito mútuo, os funcionários devem 
entender claramente seus direitos e os direitos do seu empregador. Como é do maior interesse da organização 
garantir que seus funcionários tenham essa compreensão, as informações sobre este tópico são fornecidas aos 
funcionários. Essas informações podem ser comunicadas de várias maneiras, como reuniões de funcionários, 
treinamentos, comunicações escritas, lançamentos, etc. A comunicação de informações, porém, nem sempre 
leva à compreensão de forma que as organizações devem desenvolver uma metodologia para confirmar a 
compreensão dos seus direitos pelos funcionários. Uma variedade de metodologias poderia ser usada para 
confirmar a compreensão dos seus direitos pelos funcionários. Entrevistas individuais, testes, auditorias internas, 
etc. podem ser opções viáveis, mas a organização deve determinar qual metodologia funcionará melhor para ela 
e seus funcionários. 

 
O que preciso fazer? 
Identificar a rota de comunicação para descrever os direitos do funcionário. Desenvolver comunicações 
apropriadas e fornecê-las aos funcionários. Verificar o entendimento da(s) comunicação(ões). 
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Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Documentos que descrevam os direitos do funcionário. 
2. Comunicações que descrevam os direitos de emprego aos funcionários. 
3. A conscientização do funcionário em relação aos seus direitos. 
4. Metodologia para confirmar a compreensão dos seus direitos pelo funcionário. 

 
5.9 A organização terá um meio em vigor para estar ciente das alterações a quaisquer leis e/ou 

regulamentos aplicáveis nas áreas de assunto listadas nesta seção. 
5.9.1 A organização deve avaliar periodicamente sua conformidade em relação aos seus 
requisitos legais aplicáveis e outras obrigações associadas à gestão social. Ações corretivas 
devem ser implementadas para corrigir quaisquer não conformidades identificadas. 

 

Orientação de implementação 5.9 

O que isso significa? 
As organizações devem estar cientes de todos os requisitos legais relacionados à gestão social e outras 
obrigações aplicáveis às suas operações. A fim de garantir a conformidade contínua, a organização deve estar 
ciente das alterações às suas exigências legais e outras obrigações, de modo que as medidas apropriadas 
possam ser tomadas para levar a organização à conformidade com quaisquer novos requisitos ou verificar se os 
processos atuais da organização permanecem em conformidade. Um processo deve estar em vigor para permitir 
que a organização monitore e esteja ciente das alterações às exigências legais aplicáveis de gestão social e 
outras obrigações. O processo deve permitir a identificação proativa de alterações a esses requisitos. Avaliações 
periódicas devem ser feitas para determinar o status de conformidade da organização com todos os seus 
requisitos legais aplicáveis relacionados à gestão social e outras obrigações. Se forem encontradas não 
conformidades durante essas avaliações periódicas, as ações corretivas devem ser implementadas. 

 
O que preciso fazer? 
Identificar todas as leis e regulamentos de gestão social aplicáveis. Estabelecer um processo para identificar 
proativamente alterações regulatórias. Monitorar as regulamentações aplicáveis para alterações. Avaliar as 
alterações quanto a problemas de conformidade. Analisar periodicamente a conformidade da organização com os 
requisitos legais aplicáveis e outras obrigações. Implementar ações corretivas para quaisquer não conformidades 
identificadas durante o processo de avaliação de conformidade. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Conscientização de indivíduos dentro da organização de recentes mudanças na regulamentação de 

gestão social. 
2. Conformidade organizacional com as leis e regulamentos aplicáveis. 
3. Processo para identificar alterações às leis ou regulamentos aplicáveis. 
4. Respostas organizacionais (alterações) a mudanças de regulamentos. 
5. Registros que documentem as avaliações de conformidade com os requisitos legais aplicáveis e outras 

obrigações. 
6. Ações corretivas eficazes quando não conformidades são identificadas. 

 

5.10 Deve ser implementado um procedimento de gestão de mudança (management of change, 
MOC) que apoie a identificação proativa de riscos relacionados ao ES e medidas de 
controle apropriadas antes que as alterações sejam feitas. Mudanças podem ocorrer em 
áreas como regulamentos, pessoal, remuneração e benefícios, relações hierárquicas, 
dados demográficos, etc. 
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Orientação de implementação 5.10 

O que isso significa? 
A mudança é inevitável dentro de uma organização, especialmente quando se trata de riscos relacionados ao ES 
e suas medidas de controle. Os riscos relacionados ao ES associados à mudança devem abranger questões de 
gestão social, problemas de saúde e segurança ocupacional, contratados/subcontratados, etc. As organizações 
devem ter um sólido processo de gestão de mudança para lidar eficazmente com essas mudanças e identificar 
riscos relacionados ao ES de forma proativa. A identificação proativa dos riscos associados à mudança permitirá 
que a organização avalie os controles existentes, determine sua adequação e desenvolva novos controles 
conforme necessário para abordar os riscos. A mudança pode introduzir novos riscos ou aumentar os riscos 
existentes. Em algumas circunstâncias, as mudanças podem realmente diminuir o risco, o que só será conhecido 
se a organização estiver gerenciando proativamente a mudança e avaliando seus riscos. 

O que preciso fazer? 
Desenvolver um procedimento MOC. Monitorar constantemente as alterações relacionadas ao ES. Identificar 
alterações e implementar o procedimento MOC. Abordar mudanças e riscos, conforme necessário, com base no 
procedimento MOC. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Um procedimento para abordar a mudança dentro da organização. 
2. Exemplos de revisões de MOC. 
3. Medidas tomadas para abordar riscos após as mudanças. 

 
5.11 As atividades de avaliação de risco devem incluir considerações relacionadas a todos os 

programas de gestão social e práticas antiéticas de gestão de negócios abordados nesta 
seção. 

 

Orientação de implementação 5.11 

O que isso significa? 
Programas de gestão social podem criar riscos significativos para uma organização. Como questão de prática, as 
organizações devem identificar e avaliar os riscos associados aos seus programas de gestão social. Isso permite 
que a alta gerência identifique e atribua recursos para abordar riscos prioritários em um esforço para minimizar os 
impactos potenciais desses riscos na organização. As organizações devem avaliar periodicamente se suas 
práticas de trabalho justo estão funcionando. Os mecanismos usados para avaliar a eficácia das práticas 
trabalhistas podem variar de organização para organização e podem incluir: o uso de pesquisas anônimas de 
funcionários, mesas redondas de funcionários, sistemas de reclamações de funcionários, etc. 

O que preciso fazer? 
Identificar riscos associados aos programas de gestão social considerando os controles em vigor. Priorizar os 
riscos e determinar se algum deles é inaceitável. Desenvolver planos de ação para aqueles que são inaceitáveis. 
Continuar a monitorar periodicamente os riscos associados aos programas de gestão social. Desenvolver e 
implementar um processo para verificar se práticas trabalhistas justas estão funcionando. Tomar ações corretivas 
se for identificado que há falhas nas práticas trabalhistas. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Riscos de gestão social devem ser identificados. 
2. Processo para avaliar as práticas trabalhistas. 
3. Medidas tomadas para abordar não conformidades identificadas durante o processo de verificação das 

práticas trabalhistas. 
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6.0 Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional (SSO) (Occupational Health & Safety, 
OHS) 

 

6.1 A organização deve desenvolver, documentar e implementar de forma consistente um 
procedimento para identificar todos os perigos de saúde e segurança ocupacional, avaliar 
seus riscos associados e avaliar as medidas de controle existentes para determinar a 
eficácia dessas medidas de controle e/ou a necessidade de medidas de controle novas ou 
adicionais. O procedimento deve considerar os perigos reais e potenciais associados com: 

• operações de rotina, não rotineiras e de emergência; 
• contratados, pessoal de entrega, visitantes; e 
• proteções adequadas contra incêndio e força, estabilidade e segurança adequadas 

de edifícios e equipamentos. 

6.1.1 Todos os perigos, riscos e medidas de controle identificados devem ser 
documentados para avaliação e medidas adicionais, conforme necessário. 

6.1.2 A identificação de perigos da organização, a avaliação de riscos e a avaliação dos 
controles devem ser analisadas como parte da MOC (de acordo com o §5.10), após 
um incidente de SSO, e pelo menos anualmente para garantir que a listagem esteja 
completa e atualizada. 

 
Orientação de implementação 6.1 

O que isso significa? 
Os perigos podem originar-se de uma variedade de fontes, como tarefas rotineiras, tarefas não rotineiras, 
operações de emergência, atividades de contratados, etc. Uma organização deve ter uma imagem clara desses 
perigos de SSO para determinar se eles são controlados adequadamente. Ela não pode avaliar seus perigos sem 
primeiro estabelecer uma metodologia para identificá-los. Assim que todos os perigos forem identificados, os 
controles existentes devem ser identificados porque a presença ou ausência de tais controles pode afetar o risco 
apresentado pelos perigos identificados. Assim que os perigos e os controles existentes forem identificados, o(s) 
risco(s) apresentado(s) pelos perigos pode(m) ser avaliado(s) para determinar se controles adicionais são 
necessários para eliminar ou reduzir o risco para a organização e seus funcionários. À medida que ocorrem 
mudanças, perigos e riscos podem mudar, ou novos riscos podem se desenvolver e não ser controlados. Para 
identificar e abordar proativamente esses perigos e riscos, o procedimento MOC deve ser utilizado. As 
organizações que praticam a identificação proativa de perigos normalmente terão taxas de incidentes e custos 
associados muito inferiores àquelas que não conseguem gerenciar mudanças e riscos de forma proativa. Quando 
ocorrer um incidente de SSO, a organização deve revisar sua identificação de perigos, avaliação de riscos e 
avaliação de controles para garantir que ela tenha identificado e considerado adequadamente o perigo e o risco 
enquanto também avalia a eficácia de seus controles existentes. O fato de que um incidente ocorreu deve induzir 
a organização a examinar de perto seus controles para garantir que ainda sejam adequados para evitar 
incidentes futuros. No mínimo, análises de perigo e risco devem ser realizadas anualmente. 

 
O que preciso fazer? 
Desenvolver um procedimento e uma metodologia para a identificação de perigos e riscos associados às 
operações da organização. Documentar os perigos, riscos e controles atualmente em vigor. Utilizar um processo 
de gestão de mudança para identificar proativamente novos perigos e riscos de SSO e garantir que controles 
apropriados sejam estabelecidos para quaisquer riscos ou riscos novos. Analisar os perigos, riscos e controles 
identificados pelo menos anualmente. Manter registros. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Um procedimento para identificação de perigos, avaliação de risco e controle. 
2. Perigos, riscos e riscos identificados. 
3. Exemplos de análises de MOC e avaliações de risco de SSO correspondentes. 
4. Exemplos de incidentes de SSO e avaliações de risco de SSO correspondentes. 
5. Análise anual do procedimento de avaliação de riscos e controle, de identificação de perigo da 

organização e documentação correspondente. 

 
6.2 A organização deve conduzir e documentar uma avaliação de risco abrangente e priorizar 

esses perigos que representam os mais altos riscos de SSO reais ou potenciais. 
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6.2.1 A avaliação/priorização de riscos deve incluir uma avaliação da eficácia das medidas 
de controle existentes, bem como a necessidade de controles adicionais para trazer 
riscos a um nível aceitável. Os riscos identificados mais significativos devem ser 
documentados para inclusão no Plano de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional 
(Occupational Health and Safety Management Plan, OHSP) da organização. 

6.2.2 Perigos, riscos e medidas de controle devem ser reavaliados quanto à prioridade 
(significância): 

1. como parte da gestão da análise de mudança; 
2. após um incidente de saúde ocupacional ou de segurança; e 
3. pelo menos anualmente. 

6.2.3 Todas as análises de perigo e riscos devem ser documentadas e os registros devem 
ser mantidos. 

 
 

Orientação de implementação 6.2 

O que isso significa? 
Uma organização deve conhecer e entender qual(is) perigo(s) apresenta(m) o(s) maior(es) risco(s) aos seus 
funcionários para garantir que os controles adequados estejam em vigor para abordá-los. Para fazer isso, uma 
metodologia deve ser desenvolvida para avaliar os riscos de SSO. Para garantir uma metodologia reprodutível, 
deve-se estabelecer critérios para avaliação de risco. Usando os critérios estabelecidos, os riscos são 
priorizados conforme a importância, de modo que os riscos de alta prioridade podem ser adequadamente 
abordados com controles. Durante o processo de avaliação de risco, a eficácia dos controles existentes é 
avaliada para garantir que a imagem verdadeira do(s) risco(s) seja compreendida. À medida que ocorrem 
mudanças (por exemplo, controles sendo adicionados), a prioridade dos riscos pode mudar. Assim, a reavaliação 
dos riscos de SSO é necessária continuamente, especialmente após incidentes e como parte do processo de 
gestão de mudança. Pelo menos anualmente, os riscos devem ser reavaliados para garantir que todos tenham 
sido identificados e priorizados adequadamente. 

 
O que preciso fazer? 
Estabelecer critérios para avaliar o risco representado pelos perigos de SSO identificados, apresentados pelas 
operações da organização. Conduzir uma avaliação de risco dos perigos de SSO identificados e priorizar os 
riscos com base nos critérios estabelecidos. Documentar os riscos da mais alta prioridade para inclusão no 
OHSP. Incluir os riscos prioritários no OHSP. Reavaliar os riscos como parte do processo MOC, após um 
incidente de SSO ou pelo menos anualmente. Documentar todas as análises de perigo e avaliações de risco. 
Manter registros. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Registros de uma avaliação de risco abrangente dos perigos. 
2. Riscos prioritários devem ser identificados e documentados. 
3. A eficácia da medida de controle existente deve ser avaliada como parte do processo de 

avaliação/priorização de risco. 
4. Registros da reavaliação de risco como parte da análise MOC. 
5. Registros de reavaliação de risco após um incidente de SSO. 
6. Registros de uma análise anual de reavaliação de risco. 
7. Critérios devem ser estabelecidos para determinar o que constitui um risco prioritário. 
8. Registros de análises de perigos e riscos. 

 
6.3 A organização deve desenvolver um OHSP para abordar (eliminar, controlar ou reduzir) os 

riscos prioritários associados aos perigos de SSO identificados. 
6.3.1 O OHSP deve incluir medidas de controle específicas associadas aos perigos e riscos 

prioritários identificados. 
6.3.2 A organização deve levar em conta a hierarquia dos controles de segurança ao 

identificar medidas de controles específicas para seus perigos e riscos prioritários. 
6.3.3 O OHSP deve incluir um procedimento para identificar, acessar e manter-se 

atualizado com os regulamentos aplicáveis de SSO e outros requisitos associados às 
operações da organização e riscos identificados. 
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6.3.4 A organização avaliará periodicamente sua conformidade em relação aos requisitos 
legais aplicáveis de SSO e outras obrigações. Ações corretivas devem ser 
implementadas para corrigir quaisquer não conformidades identificadas. 

 
Orientação de implementação 6.3 

O que isso significa? 
A organização deve ter um plano para controlar seus perigos e estar em conformidade com as leis e 
regulamentos de SSO aplicáveis às operações da organização. Estar em conformidade com todos os requisitos 
legais e outras obrigações não garante, necessariamente, que todos os perigos e riscos sejam controlados de 
forma eficaz. Contudo, a falha em controlar os riscos normalmente resulta em lesões. No caso de riscos 
prioritários, as lesões dos funcionários e perdas para a organização são muitas vezes significativas. Os métodos 
mais comuns de gerenciar riscos identificados são através da implementação da hierarquia de controles de 
segurança: 1) eliminação (por exemplo, pela alteração de um processo para remover um componente tóxico ou 
inflamável), 2) substituição (por exemplo, substituição de um produto químico perigoso por outro que seja menos 
perigoso), 3) controles de engenharia (por exemplo, por meio de isolamento do risco representado pelas peças 
móveis de máquinas, através do uso de proteção), 4) controles administrativos (por exemplo, treinamento, sinais 
e procedimentos), e 5) protegendo os funcionários individuais contra os perigos (por exemplo, fornecendo aos 
funcionários roupas de proteção). Como parte do Plano SSO, um procedimento deve ser desenvolvido para 
identificar todos os novos regulamentos de SSO aplicáveis à organização e garantir que quaisquer novos 
requisitos sejam prontamente abordados. Avaliações periódicas devem ser feitas para determinar o status de 
conformidade da organização com todos os seus requisitos legais aplicáveis relacionados à SSO e outras 
obrigações. Se forem encontradas não conformidades durante essas avaliações periódicas, as ações corretivas 
devem ser implementadas. 
O que preciso fazer? 
Identificar os perigos e riscos da organização. Identificar os requisitos legais e outras obrigações que a 
organização deve cumprir. Desenvolver e implementar plano(s) para controlar seus perigos e riscos, enquanto 
garante a conformidade com os requisitos legais aplicáveis e outras obrigações. Analisar periodicamente a 
conformidade da organização com os requisitos legais aplicáveis e outras obrigações. Implementar ações 
corretivas para quaisquer não conformidades identificadas durante o processo de avaliação de conformidade. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Um OSHP para abordar riscos prioritários. 
2. Medidas de controle específicas devem ser identificadas para riscos prioritários. 
3. Implementação da hierarquia dos controles de segurança. 
4. Um procedimento para identificar e manter-se atualizado com os requisitos legais aplicáveis e outras 

obrigações. 
5. Registros que documentem as avaliações de conformidade com os requisitos legais aplicáveis e outras 

obrigações. 
6. Ações corretivas eficazes quando não conformidades são identificadas. 

 

6.4 O treinamento para funcionários/trabalhadores novos/existentes deve incluir: 

• treinamento geral de indução de SSO; 
• treinamento contínuo conforme exigido pelas leis e regulamentos aplicáveis de SSO; 
• instruções descrevendo como as tarefas identificadas no OHSP devem ser 

realizadas com segurança, incluindo o uso eficaz de controles destinados a eliminar, 
controlar e/ou reduzir perigos e riscos; 

• o direito de funcionários/trabalhadores abandonarem uma situação de trabalho com 
base em uma justificativa razoável de que a situação apresenta um perigo iminente à 
vida ou à saúde; e 

• gestão de resíduos/manuseio e descarte de produtos químicos e outros materiais 
perigosos. 

6.4.1 O treinamento obrigatório deve ser fornecido durante o horário de trabalho pago e sem 
custo para funcionários/trabalhadores. 

6.4.2 Um registro de treinamento deve ser mantido, descrevendo: 

• o conteúdo do treinamento e quem o forneceu; 
• quem foi treinado nas áreas relevantes; 



 

 
Fatores Fundamentais para a Responsabilidade Social (F2SR) 

Página 28 de 52 

• métodos empregados para demonstrar competência com tópicos de treinamento; 
e 

• outras informações que possam ser exigidas pelas regulamentações nacionais, 
estaduais/municipais ou locais aplicáveis. 

 
Orientação de implementação 6.4 

O que isso significa? 
As organizações não podem proteger adequadamente seus funcionários a menos que os funcionários tenham 
uma compreensão clara dos perigos no ambiente de trabalho e quais controles estão em vigor para garantir sua 
segurança. Para isso, as organizações precisam de um programa de treinamento robusto que comece durante o 
processo de integração do funcionário e continue por todo o vínculo empregatício com a organização. Os 
treinamentos devem ser realizados conforme exigido pelas leis e regulamentos aplicáveis de SSO e conforme a 
organização determinar sua necessidade para garantir a segurança e a saúde dos funcionários. O treinamento 
fornecido deve se concentrar em perigos e riscos no local de trabalho e como os funcionários podem se proteger 
contra os perigos e riscos identificados. Os treinamentos devem ser realizados conforme necessário para garantir 
a competência e a conscientização dos funcionários. O treinamento é conduzido nas ocasiões em que os 
funcionários estiverem sendo pagos e é documentado. 

 
O que preciso fazer? 
Identificar todo o treinamento de SSO exigido pelas leis e regulamentos aplicáveis. Identificar todo o treinamento 
adicional necessário para garantir a implementação efetiva do OSHP. Desenvolver uma matriz de treinamento 
para descrever a frequência de treinamento e o treinamento necessário para aqueles dentro da organização. 
Conduzir o treinamento necessário conforme identificado na matriz de treinamento durante o horário de trabalho 
pago aos funcionários. Documentar todos os treinamentos com um registro de treinamento. Manter registros de 
treinamento. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Matriz(es) de treinamento descrevendo o treinamento necessário dos funcionários. 
2. Documentos de treinamento usados para treinar funcionários. 
3. Treinamento sendo conduzido durante o horário de trabalho pago sem custo para os funcionários. 
4. Registros de treinamento de funcionários. 

 

6.5 Procedimentos de controle operacional devem ser implementados: 

• documentar condições operacionais seguras/normais; e 
• identificar consequências do desvio (por exemplo, dano potencial, violação de 

conformidade, etc.) 

6.5.1 Um ou mais dos seguintes itens devem ser estabelecidos para perigos e riscos 
prioritários: 

• Instruções descrevendo como as tarefas devem ser realizadas com segurança. 
• Treinamento de funcionários em um risco específico. 
• Instruções sobre medidas a serem tomadas no caso de desvios de 

condições operacionais seguras/normais. 

6.5.2 A organização deve investigar e tomar medidas imediatas para 
abordar quaisquer desvios inaceitáveis de condições operacionais 
seguras. 

 



 

 
Fatores Fundamentais para a Responsabilidade Social (F2SR) 

Página 29 de 52 

Orientação de implementação 6.5 

O que isso significa? 
Os controles devem estar em vigor para garantir que as condições operacionais seguras sejam mantidas para 
evitar consequências negativas (por exemplo, ferimentos de funcionários, incêndios, etc.) Os controles devem ser 
implementados de acordo com a hierarquia dos controles de segurança e as melhores práticas de gestão (best 
management practices, BMP) para gerenciar de forma eficaz os perigos e riscos de SSO. Um tipo de controle é o 
desenvolvimento e a implementação de procedimentos de controle operacional que instruam os funcionários a 
realizar tarefas com segurança ou fornecer orientação sobre medidas a serem tomadas no caso de desvios de 
condições operacionais seguras/normais. Esse tipo de controle administrativo pode incluir programas escritos, 
instruções de trabalho, análises de segurança no trabalho, treinamento de funcionários, etc. Embora os controles 
administrativos possam minimizar efetivamente alguns perigos e riscos, a organização deve continuar a se 
esforçar para a melhoria contínua através da implementação de um nível mais alto de controle na hierarquia (por 
exemplo, eliminação, substituição ou controles de engenharia). Por exemplo, uma organização que instala uma 
proteção de máquina (controle de engenharia) em um equipamento para evitar o acesso a um ponto de 
compressão terá um risco muito mais controlado do que se optar por treinar (controle administrativo) seus 
funcionários para que eles não acessem o ponto de compressão. Riscos e perigos prioritários devem ser 
abordados com controles operacionais devido ao potencial de dano que eles representem, mesmo se controles 
de nível mais elevado estiverem em vigor. Por exemplo, um operador deve ter uma compreensão clara do que 
acontece se uma proteção da máquina estiver faltando no equipamento que ele está escalado para operar. Esses 
riscos e perigos devem ser abordados por meio de instruções escritas que descrevam como a tarefa deve ser 
concluída, através de treinamento do funcionário sobre a tarefa e como ela deve ser executada com segurança, 
ou de orientação sobre como responder a desvios de condições seguras/normais. Quando ocorre um desvio 
inaceitável de uma condição operacional segura, medidas imediatas devem ser tomadas para abordar a situação 
e evitar recorrências no futuro. 

 
O que preciso fazer? 
Identificar os perigos e riscos de SSO que precisam ser controlados. Identificar os controles atuais em vigor para 
cada um dos riscos, incluindo riscos prioritários, e determinar quais controles adicionais são necessários para 
fornecer um ambiente de trabalho seguro para os funcionários. Desenvolver controles operacionais para cada um 
dos perigos e riscos que exigem controles adicionais utilizando a Hierarquia de Controles. Implementar controles 
operacionais e treinar funcionários nos controles aplicáveis. Investigar e tomar medidas imediatas se ocorrerem 
desvios inaceitáveis de condições operacionais seguras. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Procedimentos de controle operacional devem ser desenvolvidos, implementados e observados pelos 

funcionários. 
2. Metodologias devem ser implementadas para abordar riscos e perigos prioritários. 
3. Investigações de desvios inaceitáveis de condições operacionais seguras. 
4. Ações corretivas eficazes para lidar com desvios inaceitáveis de condições operacionais seguras. 

 

6.6 A organização deve estabelecer métricas de SSO que sejam monitoradas periodicamente 
quanto a tendências no desempenho de saúde e segurança. 

6.6.1 O monitoramento de dados deve ser mantido atualizado. 

6.6.2 A organização tomará medidas imediatas para abordar tendências negativas. 
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Orientação de implementação 6.6 

O que isso significa? 
As organizações devem determinar o que precisa ser monitorado e medido para garantir que o seu programa 
SSO esteja fornecendo os resultados desejados. Para fazer isso, a organização pode precisar olhar tanto os 
indicadores de liderança quanto os de defasagem para avaliar efetivamente o seu desempenho de SSO. Os 
indicadores principais são de natureza proativa, enquanto os indicadores de defasagem são reativos por 
natureza. Os indicadores principais normalmente medem as ações executadas para prevenir proativamente 
incidentes e ferimentos. Exemplos de indicadores principais incluem: quase acidentes relatados, participação e 
conclusão de treinamento, inspeções e observações comportamentais conduzidas, status das atividades do 
programa de manutenção preventiva, etc. Os indicadores de defasagem normalmente medem a eficácia das 
atividades e do programa de SSO após o fato. Exemplos de indicadores de defasagem incluem: número de 
acidentes, taxas de incidentes, taxas de modificação de experiência, etc. Quando a organização identifica os 
indicadores adequados para avaliar o desempenho de SSO, os dados devem ser coletados e avaliados quanto 
às tendências. 

 
O que preciso fazer? 
Estabelecer métricas que permitirão que a organização cumpra adequadamente o desempenho de SSO. Coletar 
dados periodicamente para permitir a avaliação de desempenho em relação às métricas estabelecidas. Avaliar os 
dados que busquem tendências (por exemplo, lacerações a partir de um processo específico). Se forem 
identificadas tendências negativas, tome medidas imediatas para abordar as tendências negativas. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Métricas de SSO devem ser estabelecidas. 
2. Dados de monitoramento de SSO devem ser mantidos atualizados. 
3. Avaliação de dados de monitoramento de SSO para tendências. 
4. Ações corretivas efetivas tomadas para abordar tendências negativas. 

 
6.7 Todos os equipamentos usados para fornecer as condições de trabalho saudáveis e 

seguras para funcionários/trabalhadores, conforme identificado no OHSP devem ser 
incluídos em um cronograma de inspeção, teste e manutenção preventiva (inspection, 
testing, and preventive maintenance, ITPM). Todos os equipamentos usados para fornecer 
condições de vida saudáveis e seguras para funcionários/trabalhadores também devem ser 
incluídos em um cronograma de ITPM. 

6.7.1 Registros de atividades de ITPM, incluindo registros de calibração, devem ser 
mantidos de acordo com os requisitos regulatórios e/ou requisitos de retenção de 
registros organizacionais. 

6.7.2 A organização deve ter procedimentos que determinem como gerenciar deficiências 
observadas nas atividades do programa de ITPM. 

6.7.3 Os procedimentos para gerenciar deficiências de ITPM devem ser comunicados aos 
funcionários pertinentes. 
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Orientação de implementação 6.7 

O que isso significa? 
O equipamento usado para fornecer condições de trabalho seguras e saudáveis para os funcionários deve ser 
mantido sempre em ordem de funcionamento adequada. Em certas circunstâncias, equipamentos (por exemplo, 
detectores de monóxido de carbono, detectores de incêndio, etc. em alojamento fornecido pela organização) 
também podem ser usados para fornecer condições de vida saudáveis e seguras para os funcionários e suas 
famílias. Quando esse for o caso, esse equipamento também deve ser identificado e mantido na ordem de 
serviço adequada em todos os momentos. O equipamento identificado deve ser mantido adequadamente de 
acordo com as recomendações do fabricante ou melhores práticas de gestão (BMP). Isso inclui um cronograma 
de manutenção preventiva para garantir proativamente que o equipamento permaneça em uma ordem de 
funcionamento adequada. Os registros devem ser mantidos para todas as atividades de manutenção, incluindo a 
manutenção preventiva e de reparo, para garantir que ele foi concluído e documentado. Muitas vezes, as 
atividades do programa de ITPM identificam deficiências. Quando deficiências são identificadas, é importante que 
a organização tenha procedimentos em vigor para gerenciar essas deficiências a fim de manter as condições de 
trabalho e vida seguras e saudáveis. Por exemplo, se os detectores de fumaça não estiverem funcionando em 
um complexo habitacional fornecido pela organização, é necessário um procedimento para corrigir imediatamente 
a deficiência e também fornecer ao mesmo tempo a proteção adequada àqueles que vivem no complexo cuja 
resolução esteja pendente. 

 
O que preciso fazer? 
Identificar todos os equipamentos no OHSP usados para fornecer condições de trabalho seguras e saudáveis aos 
funcionários e/ou suas famílias. Identificar os requisitos apropriados de inspeção, teste e manutenção preventiva 
para cada equipamento. Estabelecer um cronograma de ITPM com base nas recomendações do fabricante do 
equipamento ou as melhores práticas de gestão (BMP). Concluir as atividades de ITPM conforme exigido pelo 
cronograma. Manter registros de ITPM. Estabelecer e comunicar procedimentos para gerenciar deficiências nas 
atividades do programa de ITPM. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Cronograma(s) de ITPM. 
2. Todos os equipamentos identificados no OSHP estão incluídos no cronograma de ITPM. 
3. Registros de atividades de ITPM. 
4. Procedimento(s) para gerenciar deficiências do programa de ITPM. 
5. Equipamento devidamente mantido e calibrado. 
6. Comunicações de gestão de deficiência de ITPM. 
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7.0 Preparação e resposta para emergências 
 

7.1 A organização deve identificar, avaliar e documentar possíveis cenários de emergência que 
possam afetar suas operações e/ou funcionários/trabalhadores e suas famílias. 

 

Orientação de implementação 7.1 

O que isso significa? 
Emergências são situações que representam um risco imediato para a organização, suas operações e/ou seus 
funcionários e suas famílias. Operações potenciais que poderiam levar a emergências potenciais que afetem as 
famílias de funcionários/trabalhadores incluem, mas não estão limitadas a: 

• A empresa forneceu creche (por exemplo, criança com asfixia, resposta rápida ativa). 
• A empresa forneceu transporte (por exemplo, acidentes automobilísticos). 
• A empresa forneceu clínicas/cuidados médicos (por exemplo, exposição a patógenos transmitidos 

pelo sangue. 
• A empresa forneceu acomodação (por exemplo, incêndio no complexo habitacional, liberação de 

produtos químicos exigindo evacuação devido à proximidade da habitação com a instalação de 
liberação). 

É vital que todas as emergências potenciais associadas às suas operações sejam identificadas para garantir que 
haja planos de resposta adequados para mitigar os possíveis impactos dessas emergências. Não identificar e 
abordar todas as emergências potenciais pode ter um impacto incapacitante na organização, em seus 
funcionários e suas famílias. 

 
O que preciso fazer? 
Analisar as operações e atividades da organização para identificar e avaliar todos os vários cenários de 
emergência que poderiam regularmente ocorrer na organização. Operações e atividades dentro do escopo do 
ESMS que poderiam levar a situações de emergência que afetem as famílias de funcionários/trabalhadores 
devem ser identificadas e avaliadas. Esses cenários de emergência devem ser documentados. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. A organização deve identificar e documentar várias situações de emergência que podem ocorrer como 

resultado de suas operações e atividades. 

 
7.2 A organização deve avaliar cada cenário de emergência potencial identificado e determinar 

as ações de resposta e mitigação apropriadas para cada situação. 

7.2.1 Todas as ações de mitigação e resposta planejadas devem estar de acordo com os 
requisitos legais aplicáveis. 

 

Orientação de implementação 7.2 

O que isso significa? 
Sem planos de resposta, o caos muitas vezes se instala quando uma situação de emergência ocorre, colocando 
as operações e os funcionários da organização em maior risco. As ações de resposta e mitigação 
cuidadosamente planejadas podem diminuir o impacto de emergências nas operações e nos funcionários de uma 
organização. 

O que preciso fazer? 
Avaliar cada uma das situações de emergência potenciais identificadas relacionadas às suas operações e 
determinar planos/ações de resposta para cada uma das situações identificadas. Ao planejar as ações de 
resposta, a organização faz referência aos requisitos legais aplicáveis relacionados a cada cenário para garantir 
que suas ações planejadas estejam de acordo com os requisitos identificados. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Planos de resposta e mitigação para cada um dos cenários de emergência documentados pela 

organização. 
2. Os planos de resposta e mitigação devem estar de acordo com os requisitos legais aplicáveis. 

 
7.3 Os procedimentos detalhando a resposta apropriada e as ações de mitigação devem ser 

estabelecidos e mantidos para abordarem as situações de emergência identificadas. 

7.3.1 Os procedimentos devem ser analisados e avaliados quanto à adequação: 
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• após um incidente que exija a ativação do(s) procedimento(s); 
• após as simulações de resposta; e 
• pelo menos anualmente. 

7.3.2 Todos os funcionários/trabalhadores, contratados e visitantes devem ser treinados 
para o(s) procedimento(s) de resposta emergencial aplicável(is), incluindo a 
evacuação de emergência, abrigo no local e processos de ativação/notificação. 

7.3.3 O treinamento deve ser de profundidade e frequência suficientes para permitir 
resposta/mitigação eficaz e atender aos requisitos regulatórios e/ou de certificação 
aplicáveis. 

 

Orientação de implementação 7.3 

O que isso significa? 
Depois de planejar como você responderá ao enfrentar uma situação de emergência, o(s) procedimento(s) 
deve(m) ser desenvolvido(s) para descrever as várias ações e etapas necessárias para responder às situações. 
O(s) procedimento(s) deve(m) ser suficientemente robusto(s) para descrever(em) as ações necessárias para 
prevenir ou mitigar impactos tanto para funcionários quanto para operações organizacionais. Após a ativação de 
um procedimento de emergência, é fundamental avaliar e analisar o procedimento quanto à adequação. Essa 
avaliação pode levar à identificação de pontos fracos no(s) procedimento(s) que possam ser melhorados antes da 
recorrência de situações semelhantes. A fim de implementar com eficácia os procedimentos de emergência, 
todos os funcionários, contratados e visitantes devem compreender suas funções e responsabilidades, e essa 
compreensão só pode ser obtida por treinamento eficaz sobre o(s) procedimento(s). 

 
O que preciso fazer? 
Desenvolver procedimentos delineando as ações para responder ou mitigar o impacto das várias emergências 
potenciais identificadas para as operações da organização. Documentar os procedimentos para cada uma das 
emergências identificadas. Avaliar a resposta da organização após a ativação de um procedimento de 
emergência. Na ausência da ativação do(s) procedimento(s) de emergência, uma avaliação do(s) 
procedimento(s) deve ser realizada pelo menos anualmente para determinar a adequação. Treinar funcionários, 
contratados e visitantes sobre os procedimentos de resposta emergencial aplicáveis com profundidade e 
frequência suficientes para garantir que entendam e possam responder adequadamente às emergências de 
acordo com o(s) procedimento(s) estabelecido(s). 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Procedimentos de emergência. 
2. Avaliações de procedimentos após incidentes, simulações e/ou revisões anuais. 
3. Treinamento sobre procedimentos de resposta a emergências para funcionários, contratados e 

visitantes. 
4. Ciência dos procedimentos de emergência por parte de funcionários, contratados e visitantes. 

 
7.4 A organização deve realizar periodicamente simulações de resposta a emergências e testes 

de equipamentos de emergência. 

7.4.1 Os registros devem ser desenvolvidos e mantidos para documentar as simulações e 
testes de equipamentos de emergência. 

 

Orientação de implementação 7.4 

O que isso significa? 
A prática leva à perfeição. A organização deve ter certeza de que seus procedimentos de resposta a emergências 
e equipamentos de emergência funcionarão de forma eficaz quando necessário. Isso é feito por meio de testes e 
simulações. A organização deve estabelecer um processo para testar seu(s) procedimento(s) de emergência e 
equipamentos em intervalos estabelecidos para permanecer confiante de que os funcionários e equipamentos 
estarão prontos se e quando chamados durante uma situação de emergência. 

 
O que preciso fazer? 
Estabelecer um processo para garantir que os procedimentos de resposta a emergências sejam testados por 
meio da condução de simulações. Identificar todos os equipamentos de emergência e estabelecer um processo 
de teste para garantir que o equipamento esteja disponível e pronto para uso, se necessário, durante uma 
emergência. Estabelecer um processo para garantir que todos os registros de simulações de resposta a 
emergências e testes de equipamentos de emergência sejam mantidos. 
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Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Registros das simulações de resposta a emergências realizadas. 
2. Registros de testes de equipamentos de emergência. 

 
 

8.0 Gestão de fornecedores e subcontratados 
 

8.1 Um procedimento deve ser desenvolvido, documentado e aplicado que identifique os 
critérios relacionados ao ES para a avaliação inicial e seleção de fornecedores e 
subcontratados. 

8.1.1 Os critérios de seleção/avaliação relacionados ao ES devem ser claramente 
comunicados aos fornecedores e subcontratados, incluindo ações corretivas 
necessárias para problemas identificados (por exemplo, em contratos, contratos de 
serviço, pedidos de compra, etc.) 

8.1.2 Os fornecedores e subcontratados devem reconhecer e concordar com esses 
requisitos. 

 

Orientação de implementação 8.1 

O que isso significa? 
Organizações comprometidas com o fornecimento ético escolhem fornecedores e subcontratados (suppliers and 
subcontractors, S&S) cujos padrões organizacionais se alinham, no mínimo, com os compromissos descritos na 
política de ES. Para fazer isso, uma organização avalia e seleciona seus fornecedores e subcontratados 
considerando os critérios relacionados ao ES desenvolvidos pela organização. Para ser justo com os 
fornecedores e subcontratados, os critérios relacionados ao ES, que serão usados para avaliá-los, devem ser 
comunicados a eles e esses devem reconhecer que compreendem e concordam em cumprir os requisitos 
descritos nos critérios. Isso ajudará a organização a manter seus fornecedores e subcontratados responsáveis 
por cumprir com os requisitos descritos em seus critérios relacionados ao ES. 

O que preciso fazer? 
Estabelecer e documentar critérios relacionados ao ES para a avaliação de fornecedores e subcontratados. 
Comunicar os critérios de avaliação e seleção a fornecedores e subcontratados e receber o reconhecimento dos 
fornecedores e subcontratados de seu acordo com os critérios relacionados ao ES. Implementar os critérios 
relacionados ao ES no processo de avaliação e seleção do fornecedor e do subcontratado. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Critérios documentados relacionados ao ES usados para avaliar e selecionar fornecedores e 

contratados. 
2. Seleção de fornecedores e subcontratados de acordo com os critérios descritos relacionados ao ES. 
3. Comunicações para fornecedores e contratados que descrevam os critérios de seleção/avaliação. 
4. Fornecedores e contratados que reconheçam os critérios de seleção relacionados ao ES da 

organização. 
 

8.2 A organização deve aplicar os mesmos critérios de seleção aos fornecedores e 
subcontratados existentes como faria com novos fornecedores e subcontratados, quando os 
contratos surgirem para a renovação, extensão ou outra modificação. 
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Orientação de implementação 8.2 

O que isso significa? 
Fornecedores e subcontratados existentes devem ser mantidos nos mesmos padrões dos novos fornecedores e 
subcontratados. É muito difícil, no entanto, manter S&S existentes conforme critérios e requisitos que não 
existiam no momento em que seus contratos foram assinados. A fim de estabelecer um campo de jogo justo, os 
fornecedores e subcontratados existentes são avaliados em relação aos critérios relacionados ao ES quando 
seus contratos estiverem prontos para renovação, extensão ou modificação. Para garantir a transparência, os 
fornecedores e subcontratados existentes são notificados sobre os critérios relacionados ao ES com os quais 
serão avaliados e selecionados assim que forem desenvolvidos e implementados. 

O que preciso fazer? 
Identificar todos os fornecedores e subcontratados atuais e quando seus contratos estiverem prontos para 
renovação, extensão ou outra modificação. Comunicar aos fornecedores e subcontratados existentes que eles 
serão avaliados em relação aos critérios relacionados ao ES quando seus contratos estiverem prontos para 
renovação, extensão ou modificação. À medida que os contratos existentes estiverem prontos para avaliação, os 
critérios relacionados ao ES devem ser usados para avaliar fornecedores e subcontratados e a seleção para 
renovação, extensão e outras modificações deve ser baseada nos critérios relacionados ao ES. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Comunicações com fornecedores e subcontratados existentes com relação aos critérios relacionados ao 

ES. 
2. Comunicar aos fornecedores e subcontratados existentes que estão sendo avaliados em relação aos 

critérios ES quando seus contratos estiverem prontos para renovação, extensão ou modificação. 
 
 

8.3 A organização deve desenvolver, documentar e implementar um procedimento para 
avaliação periódica e contínua de sua base de fornecedores/subcontratados. 

8.3.1 O procedimento escrito deve especificar as qualificações necessárias para o pessoal 
que realiza essas seleções iniciais e as avaliações subsequentes. 

8.3.2 A documentação deve estar disponível para confirmar que as avaliações foram 
realizadas de acordo com o método, nível de detalhe e frequência necessários, 
conforme estipulado nos requisitos de seleção e avaliação. 

8.3.3 Os registros disponíveis confirmarão que os problemas resultantes de avaliações 
periódicas foram abordados em tempo hábil. 
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Orientação de implementação 8.3 

O que isso significa? 
Este requisito está relacionado à avaliação e análise antes e depois da concessão de um contrato. 
Antes que um contrato seja concedido, os fornecedores e subcontratados são solicitados a fornecer provas que 
demonstrem sua capacidade de cumprir os requisitos especificados. A organização deve ter um procedimento 
documentado para determinar se o fornecedor ou subcontratado será capaz de cumprir o conjunto de 
especificações. Esse processo deve ser objetivo e pode incluir a verificação de referências, entrevista de 
funcionários antigos e atuais, associações trabalhistas, usuários anteriores do fornecedor ou subcontratado e a 
realização de avaliação de desempenho do seu contrato atual. 
Assim que um fornecedor ou subcontratado tiver sido nomeado, a organização deve ter um meio de monitorar 
sua conformidade com as especificações. Isso pode ser feito por meio de inspeções programadas ou não 
programadas, análise de evidências documentais, monitoramento de não conformidade e reclamações ou 
métodos semelhantes. 
A frequência e a escala de monitoramento são adequadas aos riscos e à probabilidade de que a não 
conformidade possa ocorrer. Por exemplo, o monitoramento de subcontratados que usam equipamentos 
perigosos seria mais frequente do que aqueles que não usam equipamentos. Quando o desempenho anterior 
indicar que há um risco de não conformidade do fornecedor, a frequência de monitoramento seria maior do que 
nos casos em que a prova sugerir um longo histórico de conformidade por parte do fornecedor. 
Uma pessoa na organização deve ser claramente responsável por realizar as avaliações ou para garantir que 
as avaliações sejam realizadas por outra equipe. Registros de avaliações ou análises são mantidos para 
demonstrar a conformidade. 
O procedimento aborda as qualificações da equipe para realizar as avaliações ou inspeções. Também declara 
ações a serem tomadas quando provas de não conformidade são descobertas. As ações tomadas para abordar 
a não conformidade podem variar dependendo da não conformidade, mas podem incluir o uso de S&S. 

 
O que preciso fazer? 
Desenvolver um procedimento documentado para avaliar e analisar fornecedores e subcontratados. O 
procedimento abrange os meios e a frequência de avaliação e análise. Assegura que as ações sejam adequadas 
aos riscos e consequências da não conformidade e ao conhecimento sobre o desempenho anterior do fornecedor 
ou subcontratado. Indicar o pessoal responsável pela avaliação ou monitoramento de fornecedores e 
subcontratados. Assegurar que a equipe envolvida na avaliação seja devidamente qualificada e esteja ciente das 
especificações da avaliação de fornecedores e subcontratados. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Deve haver um procedimento documentado para avaliar e analisar o desempenho de fornecedores e 

subcontratados. 
2. As avaliações e análises foram realizadas de acordo com esse procedimento. 
3. Fornecedores e subcontratados podem cumprir as condições definidas. 
4. Avaliações realizadas em uma frequência e detalhes adequados aos riscos, ao status e à importância da 

atividade realizada. 
5. Aqueles que estão realizando a avaliação que está sendo qualificada e o entendimento da especificação 

que eles estão avaliando. 
6. Registros adequados de avaliação e análise mantidos. 

 

8.4 O período de retenção para registros relacionados à avaliação de fornecedores e 
subcontratados deve ser identificado para garantir a conformidade com os requisitos de 
retenção de registros regulatórios/da empresa aplicáveis e/ou boas práticas de gestão. 

8.4.1 Os registros retidos devem conter informações objetivas suficientes para apoiar 
decisões relativas à seleção do fornecedor e do subcontratado e ao desempenho 
contínuo. 
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Orientação de implementação 8.4 

O que isso significa? 
Quando o desempenho do fornecedor ou subcontratado for avaliado, um registro escrito dos resultados dessa 
avaliação deve ser criado. 
O registro identifica, entre outras informações relevantes: 
• a data e o local da avaliação; 
• a(s) pessoa(s) que conduz(em) a avaliação; 
• quem foi avaliado e em que local; 
• os meios de avaliação; 
• os resultados da avaliação, incluindo a prova objetiva de conformidade e não conformidade; 
• um resumo das ações corretivas que serão tomadas em todas as não conformidades. 
O registro pode estar na forma de um relatório formal, listas de verificação concluídas ou notas de inspeção e o 
tipo de registro é especificado no procedimento de avaliação. De preferência, o registro é acordado pelo 
fornecedor ou subcontratado como registro preciso da avaliação. O registro mostra que as ações corretivas 
foram realizadas e que qualquer não conformidade foi retificada. 

 
O que preciso fazer? 
Garantir que para cada avaliação de um fornecedor ou subcontratado um registro seja criado e mantido. 
Especificar quais registros são necessários, os meios de registro de dados e quanto tempo os registros devem 
ser retidos. Especificar onde os registros serão mantidos e como serão indexados e recuperados. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Registros das atividades de avaliação do fornecedor/subcontratado. 
2. Registros contendo informações objetivas suficientes para permitir uma avaliação da conformidade do 

fornecedor e do subcontratado com os requisitos especificados. 
3. Não conformidades devem ser claramente identificadas nos registros. 
4. As ações corretivas apropriadas devem ser tomadas em relação a não conformidades. 
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9.0 Verificar o suporte para a melhoria contínua do desempenho relacionado ao ES 

 

9.1 A organização deve desenvolver, documentar e implementar um processo de auditoria 
interna para confirmar a implementação eficaz e a melhoria contínua do ESMS. 
(Observação: auditorias internas podem ser realizadas utilizando recursos internos ou 
externos competentes.) 
9.1.1 Um recurso interno deve ser atribuído para coordenar o processo de auditoria interna. 
9.1.2 A organização deve desenvolver e implementar um procedimento por escrito para 

programar, executar e documentar auditorias internas de seu ESMS para avaliar a 
conformidade com os requisitos deste código e requisitos internos. 

9.1.3 Os resultados da auditoria devem ser documentados e comunicados à alta gerência e 
aos responsáveis pela área auditada. 

9.1.4 As ações corretivas devem ser desenvolvidas e implementadas de acordo com os 
requisitos do §9.4 deste código. 

 

Orientação de implementação 9.1 

O que isso significa? 
Auditorias internas são realizadas por funcionários devidamente qualificados para garantir que as atividades da 
organização estejam em conformidade com as disposições planejadas. Esses funcionários devem ser 
qualificados no processo de auditoria (ISO 19011 e ISO 17021 fornecem orientação útil nesta área), bem como 
ter conhecimento detalhado sobre a política e os procedimentos da empresa com relação ao emprego, condições 
SSO e gestão de fornecedores e subcontratados. 
As revisões devem ser agendadas em uma frequência apropriada à probabilidade e magnitude de quaisquer 
riscos enfrentados e para fornecer informações sobre níveis anteriores de não conformidade. A frequência 
mínima para auditorias internas é uma vez por ano. Os resultados das auditorias devem ser documentados. 
Provas de não conformidade devem ser claramente documentadas e medidas de acompanhamento devem ser 
tomadas. 

 
O que preciso fazer? 
Criar um cronograma de auditoria. Programar auditorias de acordo com o risco, status e importância da atividade. 
Definir critérios de qualificação para as pessoas que realizam auditorias. Realizar auditorias usando recursos 
internos ou externos adequadamente treinados/competentes. Garantir que os resultados da auditoria sejam 
documentados e comunicados à alta gerência e aos gerentes responsáveis pela área auditada. Garantir que 
exista um sistema para verificar se uma ação corretiva apropriada e eficaz é tomada em relação às não 
conformidades. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1.Auditorias internas devem ser programadas. 
2. Auditorias devem ser realizadas de acordo com o cronograma. 
3. O cronograma que reflete o risco, o status e a importância da atividade. 
4.As qualificações do auditor atendem aos critérios de competência do auditor. 
5. Os resultados das auditorias devem ser documentados. 
6. Os resultados das auditorias devem ser levados à atenção dos responsáveis pela área auditada. 
7.Ocorrência de ação corretiva eficaz. 

 
9.2 Os procedimentos devem ser desenvolvidos para monitorar e medir o desempenho 

relacionado ao ES da organização regularmente. 

9.2.1 As atividades de monitoramento e medição devem incluir: 

• medidas de desempenho proativas que monitorem a conformidade com os 
requisitos do ESMS, bem como a conformidade com os requisitos legais 
aplicáveis e outras obrigações; 

• medidas de desempenho reativas que forneçam informações sobre desvios de 
políticas/procedimentos, lesões e doenças ocupacionais, incidentes de 
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emergência, reclamações de funcionários/trabalhadores e outras evidências de 
desempenho deficiente relacionado ao ES; 

• dados e medições suficientes para facilitar a análise e a resolução adequadas 
da ação corretiva. 

9.2.2 Exemplos específicos de indicadores de desempenho relacionados a ES devem 
incluir, mas não estão limitados a: 

• a eficácia dos controles para gerenciar perigos/riscos de saúde e segurança 
prioritários; 

• o status de implementação contínua dos objetivos e programas de gestão 
associados; 

• conformidade com requisitos legais e outras obrigações; 
• a frequência e gravidade de acidentes/incidentes e a eficácia de ações 

corretivas; 
• auditorias internas realizadas em comparação com programações e 

descobertas de auditorias internas e ações corretivas relacionadas; 
• a frequência e gravidade das reclamações e preocupações do 

funcionário/trabalhador; e 
• o status das auditorias de fornecedores e o desempenho relacionado ao ES 

dos fornecedores auditados. 
 

Orientação de implementação 9.2 

O que isso significa? 
O que é medido é feito. É importante que uma organização monitore e meça seu desempenho ES regularmente 
para determinar se está cumprindo seus objetivos e seus compromissos conforme descrito na política de ES. 
Para fazer isso, a organização deve identificar métricas relacionadas ao ES da empresa em relação às quais 
avaliará seu desempenho de ES. As métricas da organização devem permitir monitorar seu desempenho de 
forma proativa e reativa e fornecer dados suficientes para facilitar um sistema de ações corretivas apropriado. O 
monitoramento e a medição de desempenho da ES são realizados em frequências apropriadas para facilitar a 
avaliação efetiva e oportuna do desempenho para os objetivos e compromissos da política ES. Se forem 
observadas deficiências no desempenho por meio do processo de monitoramento e medição, medidas são 
tomadas para corrigir as deficiências no desempenho. 

 
O que preciso fazer? 
Desenvolver e implementar procedimentos que permitam que a organização monitore e meça seu desempenho 
de ES. Estabelecer métricas que proporcionarão avaliação do desempenho proativo e reativo da organização em 
requisitos relacionados ao ES. Monitorar e medir o desempenho de ES da organização regularmente. Se forem 
identificadas deficiências no desempenho de ES, as ações corretivas são iniciadas e rastreadas até a conclusão. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Um procedimento para monitorar e medir o desempenho relacionado ao ES da organização. 
2. Métricas ES estabelecidas para avaliação proativa e reativa de desempenho. 
3. Registros indicando que o desempenho de ES está sendo monitorado e medido em intervalos regulares. 
4. Ações corretivas sendo tomadas quando o monitoramento e as medições indicam deficiências no 

desempenho relacionado ao ES. 

 
9.3 A organização deve desenvolver, documentar e implementar procedimentos para garantir 

que preocupações relacionadas ao ES, que sejam levantadas por 
funcionários/trabalhadores e outras partes envolvidas diretamente, sejam investigadas por 
um representante sênior da empresa em tempo hábil. A resolução dessas preocupações 
deve ser documentada. 

9.3.1 A investigação e resolução de reclamações e preocupações relacionadas ao ES 
devem ser tratadas de forma confidencial. 

9.3.2 Funcionários/trabalhadores que levantem reclamações ou preocupações não devem 
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estar sujeitos a ações de retaliação, incluindo discriminação, coerção, assédio, etc. 

9.3.3 Os mecanismos devem estar em vigor para solicitar ativamente as preocupações dos 
funcionários em relação a qualquer faceta do Sistema de Gestão de Fornecimento 
Ético, incluindo, mas não limitado a, preocupações relacionadas a programas de 
gestão social, programas de saúde e segurança ocupacional, desempenho de 
fornecedores e subcontratados, etc. Exemplos podem incluir procedimentos de 
queixas, programas de sugestão, reuniões de funcionários/trabalhadores, pesquisas, 
etc. 

 
Orientação de implementação 9.3 

O que isso significa? 
Está em vigor um processo pelo qual os funcionários podem expressar livremente suas preocupações 
relacionadas ao ES, sem medo de consequências negativas ou discriminação. As investigações das 
preocupações dos funcionários são conduzidas confidencialmente. Isso pode ser de modo formal por meio de 
reuniões agendadas com funcionários, caixas de sugestões, usando um terceiro independente para obter pontos 
de vista de funcionários ou de modo informal por meio de gerentes que perguntem aos funcionários sobre suas 
preocupações ou pela observação. As preocupações levantadas pelos funcionários devem ser acompanhadas 
por meio do sistema de ações corretivas. Reconhecendo que algumas preocupações estarão relacionadas à 
saúde e segurança ocupacional, as respostas precisam ser oportunas em relação ao nível e à rapidez do perigo e 
seu risco associado. As investigações devem ser conduzidas por um membro da alta gerência. Entretanto, pode 
ser apropriado, em certas circunstâncias, que preocupações significativas sejam investigadas por uma parte 
independente que não tenha interesse no resultado da investigação. Isso garante que a investigação seja vista 
como imparcial e objetiva. Como forma de melhoria contínua, as organizações ativamente solicitam a indicação 
de preocupações através de mecanismos estabelecidos. 

 
O que preciso fazer? 
Desenvolver e documentar procedimentos para o relatório, investigação e resolução de preocupações 
relacionadas ao ES do funcionário. Desenvolver e implementar mecanismos para solicitar ativamente e receber 
as preocupações indicadas pelos funcionários. Após o recebimento das preocupações dos funcionários, 
investigações confidenciais são conduzidas por um membro da alta gerência. Abordar adequadamente as 
preocupações em tempo hábil após a conclusão de uma investigação completa. Estabelecer um processo para 
garantir que todos os funcionários que indiquem uma preocupação não sejam submetidos a ações de retaliação. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Um procedimento para que as preocupações relacionadas ao ES sejam levantadas e investigadas. 
2. Preocupações devem ser investigadas em tempo hábil por um membro da alta gerência. 
3. Descobertas e resultados das investigações. 
4. Resoluções de preocupações dos funcionários. 
5. Mecanismos estão disponíveis para o relato de preocupações dos funcionários. 
6. Retaliação contra funcionários que indicaram preocupações relacionadas ao ES. 

 
9.4 A organização deve desenvolver, documentar e implementar um procedimento de ações 

corretivas. 

9.4.1 A organização deve desenvolver, documentar e implementar procedimentos para 
orientar a identificação da causa principal e o desenvolvimento de ações corretivas 
em relação a desvios de políticas/procedimentos, acidentes, incidentes, preocupações 
dos funcionários, descobertas de auditoria interna, conformidade com requisitos legais 
e outras obrigações, etc. 

9.4.2 O(s) procedimento(s) deve(m) indicar qual é o pessoal apropriado para a 
responsabilidade atribuída pela alta gerência para auxiliar na investigação e resolução 
de desvios e consequências, especialmente nas áreas de: 

• problemas de fornecedor/subcontratado, 
• problemas sociais/de recursos humanos, 
• preocupações dos funcionários, 
• incidentes ambientais e 
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• incidentes de saúde e segurança ocupacional. 

9.4.3 Os procedimentos devem abordar como as reclamações serão registradas, 
rastreadas e encerradas e fornecer um processo para avaliar a eficácia das ações 
corretivas. 

9.4.4 Todas as ações corretivas propostas devem ser analisadas por meio do processo de 
avaliação de risco antes da implementação. 

9.4.5 Investigações pós-incidente também devem incluir uma análise que demonstre se 
algum controle em vigor foi devidamente implementado e avaliado (por exemplo, por 
que ele não impediu a ocorrência/recorrência do incidente). 

 
Orientação de implementação 9.4 

O que isso significa? 
Quando uma não conformidade real ou potencial é levantada, a questão é investigada. A não conformidade pode 
ser em relação aos procedimentos da própria empresa ou pode ser que os próprios procedimentos não estejam 
em conformidade com os requisitos legais ou estejam em conformidade com outros requisitos, ou que não 
resultem no cumprimento da política declarada. A investigação deve identificar e considerar a causa raiz do 
problema e como essa causa raiz pode ser tratada para evitar a recorrência do problema. Outros casos em que a 
causa raiz possa ter criado problemas também devem ser investigados e corrigidos. A eficácia da ação corretiva 
tomada é verificada para garantir que a causa raiz do descumprimento/da não conformidade foi identificada 
corretamente e que a solução tenha abordado o problema de forma correta e eficaz. O processo é documentado. 

 
O que preciso fazer? 
Desenvolver um procedimento para identificar e documentar a causa e a resolução de não conformidades reais 
ou potenciais. Garantir que todas as não conformidades reais ou potenciais sejam totalmente investigadas para 
identificar a causa raiz. Propor uma ação corretiva eficaz para resolver os problemas. Verificar se a ação foi 
tomada e é eficaz para resolver o assunto levantado. Documentar os procedimentos e a investigação. Manter a 
confidencialidade durante todo o processo de investigação. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Procedimento(s) documentado(s) para a identificação de causa raiz e ação corretiva. 
2. Os procedimentos estão sendo implementados de forma eficaz. 
3. Exemplos de análises de causa raiz eficazes e ações corretivas para resolver problemas ou 

preocupações. 
4. Todas as ações corretivas propostas devem ser analisadas através do processo de avaliação de riscos 

antes da implementação. 
5. Registros indicando que as ações corretivas tomadas são apropriadas e eficazes na resolução de não 

conformidades reais ou potenciais ou descumprimentos. 
6. Avaliações pós-incidente dos controles (por que o(s) controle(s) existente(s) não 

funcionou/funcionaram). 
 

9.5 Quanto aos registros necessários para demonstrar conformidade com os requisitos deste 
código ES, os procedimentos devem ser desenvolvidos, documentados e implementados 
controlando a identificação, o armazenamento, a proteção, recuperação, retenção e 
descarte do registro. 
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Orientação de implementação 9.5 

O que isso significa? 
Os registros são documentos que fornecem prova objetiva de atividades realizadas ou resultados alcançados. 
Eles devem ser completos, legíveis, identificáveis e armazenados de forma a evitar que sejam deteriorados 
durante o período necessário de manutenção. Os registros também devem ser facilmente recuperados, conforme 
necessário, para documentar as atividades e os resultados. Registros eletrônicos são copiados, com cópias de 
backup mantidas fora da instalação. O período mínimo de retenção de registros é especificado, com base nos 
requisitos regulatórios, requisitos do cliente e/ou requisitos da política de retenção de registros da empresa. 

O que preciso fazer? 
Algumas das principais etapas a serem seguidas para cumprir este elemento são: 

1. Desenvolver um procedimento para a criação, identificação, manutenção, controle e recuperação de 
registros. 

2. Garantir que os registros exigidos pelas regulamentações ou pelos requisitos do cliente sejam mantidos 
pelo período necessário e que todos os outros registros sejam mantidos de acordo com os requisitos de 
manutenção de registros da empresa, conforme descrito no procedimento. 

3. Também pode ser útil especificar os métodos de descarte para registros, especialmente aqueles que 
contêm informações confidenciais do funcionário. 

4. Garantir que os registros sejam criados, mantidos, controlados e armazenados adequadamente. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Procedimentos que descrevam o processo de manuseio de registros. 
2. Registros que estão sendo armazenados de forma a evitar deterioração. 
3. Os registros podem ser facilmente recuperados mediante solicitação, mostrando que estão bem 

arquivados e indexados. 
4. Todos os registros estão completos e legíveis. 
5. Tempos de manutenção para registros definidos e seguidos. 
6. Registros que demonstram adequadamente a conformidade com este módulo. 

 

9.6 O desempenho e a eficácia do ESMS devem ser analisados pela gerência periodicamente. 

9.6.1 A gerência sênior deve documentar o procedimento da organização para garantir a 
eficácia contínua do ESMS. 

9.6.2 As análises devem ser conduzidas pelo menos anualmente. 

9.6.3 Atas de reuniões de análise gerencial devem ser documentadas e compartilhadas 
com o pessoal da organização, incluindo decisões tomadas para melhorar o 
desempenho do ESMS. 

9.6.4 As entradas para análises de gestão devem incluir: 

• resultados de auditorias internas e avaliações de conformidade com os 
requisitos legais aplicáveis e outras obrigações; 

• comunicação(ões) de partes interessadas externas, incluindo reclamações; 
• o desempenho geral da organização relacionado ao ESMS; 
• até que ponto os objetivos foram cumpridos; 
• o status das avaliações de riscos, preocupações dos funcionários, 

investigações de incidentes, ações corretivas; 
• medidas de acompanhamento das análises da gestão anterior; 
• mudança de circunstâncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e 

outras obrigações relacionadas a ES; e 
• recomendações para melhoria do desempenho. 
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Orientação de implementação 9.6 

O que isso significa? 
A gerência sênior estabeleceu uma política (2.1) com o(s) manual(is) operacional(is) de apoio (2.4) para garantir 
que a organização atenda aos requisitos do padrão ES. A alta gerência deve estar familiarizada e apoiar os 
compromissos estabelecidos na política. Para concluir o ciclo, uma análise de desempenho é realizada e, quando 
indicado durante a análise, as mudanças são feitas para a política de ES e outros aspectos do sistema de gestão 
de ES para promover a melhoria contínua do desempenho. 
Uma revisão de gestão geralmente inclui uma avaliação de oportunidades de melhoria, análise da adequação 
contínua da política e dos meios atuais de implementá-la. Uma boa reunião de análise de gestão considera uma 
série de dados que indicam como os objetivos estão sendo alcançados. No mínimo, todos os dados descritos em 
9.6.4 devem ser analisados para que a alta gerência avalie o status do sistema de gestão de ES. 
A análise de gestão é um processo relativamente formal, incluindo o desenvolvimento de uma pauta e atas de 
análise. Deve ocorrer pelo menos anualmente, mas uma frequência mais alta pode ser apropriada se o sistema 
for recém-introduzido, estiver passando por uma mudança significativa ou se os dados indicarem que os 
objetivos não estão sendo alcançados. Uma gama de pessoas pode estar envolvida na análise da gestão. Junto 
com gerentes e supervisores seniores, a equipe de linha de frente pode fornecer contribuições valiosas para 
uma análise de gestão. 
Os resultados da análise de gestão devem se concentrar em quais mudanças podem ser necessárias para 
melhorar as práticas de saúde e segurança sociais e ocupacionais da empresa e sobre como essas mudanças 
precisam ser implementadas. A implementação pode exigir alteração ou criação de procedimentos, registros e 
programas de treinamento documentados. As saídas da análise de gestão devem ser comunicadas às partes 
interessadas internas e externas, conforme apropriado, para aumentar a conscientização. 
O que preciso fazer? 
Algumas das principais etapas a serem seguidas para cumprir este elemento são: 

1. Agendar uma reunião de análise de gestão, pelo menos uma vez por ano e com mais frequência, se 
necessário. 

2. Identificar e fornecer os dados para a reunião a ser considerada. 
3. Estabelecer uma pauta e realizar a reunião. 
4. Completar as atas e prosseguir para implementar pontos de ação para melhoria. 
5. Comunicar as saídas para partes interessadas internas e externas, conforme apropriado. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Uma análise de gestão foi realizada nos últimos 12 meses. 
2. A análise de gestão considerando relatórios/dados/informações sobre a eficácia do sistema de gestão 

no cumprimento de objetivos para o emprego da equipe. 
3. As decisões de análise de gestão foram totalmente implementadas na organização. 
4. O procedimento de análise de gestão está sendo documentado. 
5. Os resultados da análise de gestão foram documentados e comunicados aos funcionários. 
6. A análise de gestão está resultando em ações documentadas para melhoria. 
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10.0 Princípios de gestão de negócios para a gerência sênior 

 
10.1 A organização deve utilizar uma abordagem sistemática para realizar os benefícios 

financeiros e econômicos associados à implementação de seu ESMS. 

10.1.1 A seguinte abordagem ou equivalente deve ser utilizada para ajudar a organização 
a obter os benefícios financeiros/econômicos associados à implementação de seu 
ESMS: 

• foco no cliente; 
• liderança; 
• envolvimento das pessoas; 
• abordagem do processo; 
• abordagem do sistema quanto à gestão; 
• melhoria contínua; 
• abordagem factual para tomada de decisão; e 
• relacionamentos mutuamente benéficos com fornecedores. 

 
Orientação de implementação 10.1 

O que isso significa? 
A implementação eficaz de todos os elementos deste padrão pode ajudar uma organização a obter benefícios 
econômicos e financeiros. A gestão de recursos e processos de melhoria organizacional fornece benefícios 
financeiros e contribui para a saúde econômica geral da organização através da implementação de práticas de 
gestão de custo-benefício. 

 
O que preciso fazer? 
A seleção e implementação de processos de melhoria é uma decisão de gerência sênior. Assim, este nível de 
gerência deve decidir e documentar quais métodos serão utilizados para obter e sustentar os benefícios 
financeiros e econômicos relacionados ao setor de Fornecimento Ético. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. A existência de uma abordagem documentada para a realização dos benefícios financeiros e 

econômicos relacionados ao Fornecimento Ético. 
2. Inclusão de componentes de fornecimento ético no plano de negócios da organização. 

 
10.2 A abordagem sistemática utilizada no §10.1 deve ser apoiada por ações por parte da alta 

gerência. Exemplos de ações de apoio incluem: 

• foco no cliente de valor agregado; 
• implementar métodos para obter benefícios financeiros; 
• estabelecer uma linha de base para medição de desempenho financeiro; 
• estabelecer uma análise de tendências para analisar o desempenho do 

programa e a melhoria contínua; 
• comunicar o desempenho do programa para a organização; e 
• analisar periodicamente o Programa ES para garantir sua compatibilidade, 

adequação e eficácia contínuas. 

10.2.1 Os indicadores-chave de desempenho (Key performance indicators, KPIs) devem 
ser estabelecidos para vincular o desempenho do ESMS com benefícios 
financeiros/econômicos. 
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Orientação de implementação 10.2 

O que isso significa? 
Vários métodos e ferramentas estão disponíveis para ajudar uma organização a alcançar os benefícios 
financeiros/econômicos associados à implementação do Padrão ES. Esses métodos/ferramentas incluem, mas 
não estão limitados a: foco no cliente de valor agregado, estabelecimento de uma linha de base para melhoria de 
desempenho financeiro, análise de tendências, melhorias de saúde e segurança ocupacional, planejamento de 
necessidades de material (material requirement planning, MRP), planejamento avançado de qualidade do produto 
(advanced product quality planning, APQP), planejamento de sucessão de recursos humanos, redução de 
congestionamento, indicador de desempenho equilibrado, etc. 

 
O que preciso fazer? 
Selecione e implemente os métodos/ferramentas que melhor ajudarão sua organização a obter os benefícios 
financeiros e econômicos associados à implementação do Sistema de Gestão de Fornecimento Ético. 
Estabelecer KPIs que permitirão à gerência vincular o desempenho do ESMS com benefícios financeiros e 
econômicos. Monitorar, medir e comunicar os resultados à gestão organizacional. 

Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Existência de métodos/ferramentas documentados utilizados para atingir esses objetivos. Existe um 

processo em vigor para rastrear, registrar e analisar esses benefícios. 
2. Indicadores-chave de desempenho que vinculem o desempenho ES com benefícios financeiros e 

econômicos associados. 
3. Os benefícios derivados são comunicados às partes interessadas internas e externas apropriadas. 

 

10.3 Os indicadores organizacionais e metas relacionados ao ES devem ser incorporados às 
métricas de desempenho dos gerentes e supervisores. 
10.3.1 Um processo estará em vigor para registrar e analisar os benefícios financeiros e 

econômicos associados à implementação do ESMS. A análise deve ser baseada 
em métricas e KPIs predefinidos. 

10.3.2 Os principais resultados (desempenho para KPIs e oportunidades de melhoria) 
devem ser comunicados dentro da organização. 

10.3.3 As considerações financeiras devem ser incorporadas às atividades de análise de 
gestão. (Consulte §9.6.) 

 

Orientação de implementação 10.3 

O que isso significa? 
Gerentes e supervisores podem ter um impacto significativo sobre o sucesso ou falha do ESMS. Para garantir o 
envolvimento no sistema, as métricas de desempenho relacionadas ao ES são desenvolvidas para gerentes e 
supervisores e seu desempenho em relação a essas métricas é avaliado. A organização desenvolve métricas e 
KPIs em relação aos quais pode analisar o impacto financeiro e econômico que recebeu da implementação do 
ESMS. Uma análise é concluída para avaliar o impacto financeiro e econômico do ESMS na organização através 
da utilização das métricas e KPIs predefinidos. Os resultados da análise são comunicados aos níveis apropriados 
da organização. As considerações financeiras da análise estão incluídas na análise de gestão. 

 
O que preciso fazer? 
Desenvolver e incorporar indicadores e metas relacionados ao ES em métricas de desempenho nos níveis de 
gerência e supervisão da organização. Estabelecer um processo para analisar os benefícios financeiros e 
econômicos da implementação do ESMS. Medir o desempenho para os KPIs e comunicar os resultados 
juntamente com quaisquer oportunidades de melhoria na gestão para consideração. Incorporar considerações 
financeiras do ESMS nas reuniões de análise gerencial. 
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Orientação de auditoria 

O auditor pode procurar provas de: 
1. Os indicadores e as metas de ES incorporados às métricas de desempenho dos gerentes e 

supervisores. 
2. O desempenho do gerente e do supervisor está sendo medido em relação aos indicadores e metas de 

ES. 
3. Uma análise dos benefícios financeiros e econômicos da implementação do ESMS com base em 

métricas predefinidas e KPIs. 
4. Os principais resultados (desempenho para KPIs e oportunidades de melhoria) devem ser comunicados 

dentro da organização. 
5. As atas de análise de gestão indicando considerações financeiras foram incorporadas à análise de 

gestão. 
 
Anexo 1: Problemas sociais em cadeias de suprimento 

Todas as empresas têm responsabilidade para com seus funcionários, independentemente de 
sua posição, ao longo das cadeias de fornecimento de produtos. Algumas indústrias, porém, 
têm problemas específicos a serem abordados que diferem muito de outras indústrias. 
(Consulte a Figura A1). 

 
 Estágios na cadeia de suprimentos 

Problemas 
sociais 

corporativos 
Produtor 

Fornecedor 
de matéria-

prima 

Fabricante/pr
ocessador Distribuidor Varejista Consumidor 

Emprego 
• Tempo integral/meio 

período 
• Sazonal 
• Conformidade legal 

* * * * * * 
Subcontratados 
• Serviços 
• Projetos 
• Trabalhadores em grupo 

* * * * * * 
Condições de emprego 
• Contratos e pagamento 
• Liberdade de 

associação/emprego 
• Folga e feriados 

* * * * * * 
Saúde e Segurança 
• Geral 
• Operações de maior 

risco 
• Conformidade legal 

* * * * * * 
Oportunidades iguais 
• Gênero e idade 
• Trabalho infantil 
• Deficiência 

* * * * * * 
Fornecedores e clientes 
• Termos de negociação 
• Saúde do cliente 
• Grupos de interesse 

especial 
* * * * * * 

Comunidade local 
• Saúde e Segurança 
• Prosperidade * * * * * * 

 

Figura A1: Possíveis problemas sociais em diferentes estágios da cadeia de suprimentos em relação às principais partes interessadas. 

Observação: * = Possíveis problemas secundários e * = Possíveis problemas importantes. 

Muitas organizações e grupos de interesse especial buscaram definir a responsabilidade social 
corporativa em termos gerais e em relação a setores específicos da indústria. Algumas 
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abordagens consideram os setores inteiros, todas as partes interessadas vinculadas e as 
comunidades afetadas pela proximidade do setor. Outras abordagens, incluindo o Módulo de 
Prática Social Responsável SQF, concentram-se mais nos negócios individuais e nos fatores 
sob o controle direto da gestão. 

 
A seção a seguir detalha os principais problemas sociais vinculados às cadeias de suprimentos 
e indica como a adoção de Fornecimento Ético pode ajudá-lo a resolver tais problemas. 

 
Oportunidades iguais – Refere-se a um princípio geral de que cada pessoa deve ter as 
mesmas oportunidades de emprego sem discriminação por raça, religião, gênero ou qualquer 
outra divisão arbitrária. Ao afirmar isso, porém, é importante reconhecer a natureza global de 
muitas cadeias de suprimentos e a sensibilidade necessária para abraçar os relacionamentos 
comerciais onde as diferenças culturais podem impactar a igualdade de oportunidades. 

 
A adoção de ES fornece a estrutura para permitir que você considere os problemas levantados 
de acordo com oportunidades e leis iguais vinculadas à prevenção de qualquer forma de 
discriminação no local de trabalho. 

Emprego – Todos os negócios dependem das pessoas para oferecer produtos e serviços de 
qualidade segura. Investir no treinamento e desenvolvimento de funcionários e no fornecimento 
de oportunidades de desenvolvimento de carreira são indicativos de empresas socialmente 
responsáveis que valorizam sua equipe. No mínimo, os empregadores devem garantir que os 
funcionários estejam cientes dos seus direitos e obrigações, bem como os do empregador. Os 
funcionários potenciais devem estar cientes dos valores do pagamento e do método de 
pagamento, de horas de trabalho habitual e quaisquer acordos de horas extras, feriados e 
acordos de licença médica, e devem ter tempo e acesso adequados a aconselhamentos 
independentes antes de assinar qualquer contrato de emprego. 

 
O Padrão ES permite que você vincule sua política de emprego e procedimentos à promoção de 
seus produtos e serviços no mercado 

 
Condições de emprego – É importante que todos os negócios estejam cientes e em 
conformidade com as leis locais e com quaisquer padrões ou acordos do setor. Além disso, os 
funcionários não são obrigados a entregar documentos de identidade ou outros documentos de 
valor como condição de emprego. Da mesma forma, os funcionários não devem ter seus direitos 
de emprego (acima) negados por empregadores, tratando-os como subcontratados ou 
trabalhadores externos. Além disso, os funcionários têm o direito de participar e serem 
representados por associações ou sindicatos legais e podem ser livres para rescindir seu 
emprego após um prazo acordado. 

 
A adoção de ES permite que você garanta que suas condições de emprego atendam aos 
requisitos da lei trabalhista local e dos princípios de emprego estabelecidos pela OIT. 

 
Trabalho infantil – Um problema importante em muitas cadeias de suprimentos é o uso do 
trabalho infantil. As crianças podem contribuir significativamente para a família e para os 
pequenos negócios, mas podem ser exploradas em termos de suas condições de emprego, 
podem sofrer com o impacto prejudicial do trabalho no desenvolvimento físico e emocional e no 
acesso à educação. No mínimo, as convenções da Organização Internacional do Trabalho 
sobre a proteção do trabalho infantil serão adotadas para evitar a exploração infantil, a menos 
que as leis locais estabeleçam padrões e normas alternativos. 

 
O Padrão ES permite que você aborde os problemas difíceis de trabalho infantil (dentro de seu 
próprio negócio ou em relação àqueles com quem você negocia) de acordo com as convenções 
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da OIT e das leis locais. 
 

Subcontratados e fornecedores – Onde subcontratados são usados para prestar serviços a 
uma empresa, é responsabilidade da empresa garantir que esses subcontratados atendam aos 
mesmos requisitos do negócio em relação às leis trabalhistas, condições de serviço dos 
funcionários e requisitos de saúde e segurança. Uma empresa socialmente responsável 
também pode optar por estipular condições de emprego, saúde e segurança para seus 
fornecedores como parte do contrato para fornecer matérias-primas ou produtos acabados e, 
em troca, estar preparada para oferecer aos fornecedores condições justas de negociação, 
como especificações claras de produtos e condições de pagamento. Seguindo os requisitos e a 
orientação do Padrão ES, os termos e condições que você desenvolve com subcontratados 
refletirão a qualidade da gestão que você definiu para sua própria empresa. 

 
Saúde e segurança – Os empregadores são obrigados a fornecer um ambiente de trabalho 
seguro para funcionários, contratados e visitantes, bem como para a comunidade local, e isso é 
codificado pela legislação em muitos países. Na ausência de quaisquer requisitos legais, suas 
políticas e procedimentos devem refletir uma clara conscientização sobre perigos óbvios e um 
respeito geral pelo bem-estar dos funcionários e outros visitantes à sua empresa. No nível mais 
básico, os funcionários precisam de acesso à água potável limpa e áreas sanitárias limpas. São 
necessários procedimentos para lidar com lesões menores e graves que possam ocorrer. O que 
é fundamental para sua estratégia de saúde e segurança, porém, é a avaliação de riscos para 
as pessoas e as estratégias para evitar, minimizar e reduzir tais riscos a um nível aceitável. 

 
A adoção de ES oferece a oportunidade de garantir que você esteja em conformidade com as 
leis locais e que seu plano de saúde e segurança ocupacional (Occupational Health and Safety 
Plan, OHSP) esteja implicitamente vinculado ao seu plano de gestão de produção. 

 
Clientes e a comunidade local – Como empresa, é importante estar ciente e sensível à 
comunidade local e aos problemas do cliente (e consumidor). No nível da comunidade local, é 
importante demonstrar como sua empresa se relaciona com a comunidade em relação a 
oportunidades de emprego e carreira e como você pode apoiar grupos ou projetos públicos 
locais. Ao mesmo tempo, você deve avaliar quais questões sociais e éticas são importantes 
para seus clientes e consumidores em geral. Isso pode incluir questões de bem-estar animal, 
como a comida é produzida, se os trabalhadores em países emergentes estão obtendo um 
salário justo pelo seu trabalho, ou pode haver um foco no uso de recursos e responsabilidade 
ambiental. Se a sua empresa for capaz de entregar esses atributos extras, é importante 
promover isso para seus clientes. 

 
Ao adotar as visões e opiniões dos clientes e da comunidade local através da adoção do Padrão 
ES, você tem a oportunidade de demonstrar e comunicar sua responsabilidade social 
corporativa. 

 
Considerando esta visão geral dos problemas sociais (incluindo saúde e segurança) vinculados 
às cadeias de suprimentos do consumidor, é importante considerar agora os impactos de sua 
empresa nessas áreas. O Anexo 2 fornece um kit de ferramentas de avaliação de risco social 
para ajudá-lo a decidir quais partes da sua empresa podem afetar de forma adversa ou benéfica 
os tópicos sociais. 
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Anexo 2: Kit de ferramentas de avaliação de risco social 
 

Realizar uma avaliação de risco social é em parte atender às suas exigências legais em relação 
a condições de emprego, saúde e segurança, e relacionamentos contratuais e, em parte, sobre 
como os outros percebem a sua empresa ou a reputação da sua empresa. Por exemplo: 

 

Risco social corporativo = Gravidade de ameaça à(s) pessoa(s) X Probabilidade de ocorrência 
Reputação corporativa = Gravidade da perda em temos de reputação X Probabilidade de 
ocorrência 

 

O seguinte kit de ferramentas de avaliação de riscos combina a saúde e a segurança com a 
ética corporativa e o leva pelas principais etapas para determinar os impactos sociais de sua 
empresa. 

 
Etapa 1: Usando um fluxograma do seu processo, mapeie cada estágio do seu processo quanto 
a possíveis problemas sociais. (Consulte a Figura A2.1, Matriz de Identificação de Ameaças 
Sociais para um exemplo sobre como os processos de alimentos ou agricultura podem ser 
vinculados a questões sociais). Os receptores listados na Figura A2.1 podem ser usados como 
base para sua lista de problemas sociais. Destaque as células onde pode haver ameaças às 
pessoas ou à reputação da empresa. Isso é chamado de Identificação de ameaça. Você 
também destaca quaisquer áreas que se relacionem à conformidade legal relacionadas ao 
emprego, à saúde e à segurança e/ou aos relacionamentos contratuais. 
 

  

Problemas sociais  
corporativos  

Principais estágios em seu negócio 
de alimentos, por exemplo, 

agricultura 
Etapa 1 Etapa 2, por 

exemplo, 
pulverização 
de culturas 

Etapa 3 Etapa 5 Etapa 4, por 
exemplo, 

colheita de 
culturas 

T 1 * 

T 4 

T 5 

T 3 

T 2 * 

Emprego 
• Tempo integral/meio período 
• Sazonal 
• Conformidade Legal 

Subcontratados 
• Serviços 
• Projetos 
• Trabalhadores em grupo 

Condições de emprego 
• Contratos e pagamento 
• Liberdade de 

associação/emprego 
• Folga e feriados 

Saúde e Segurança 
• Geral 
• Operações de maior risco 
• Conformidade Legal 

Oportunidades iguais 
• Gênero e idade 
• Trabalho infantil 
• Deficiência 

 Fornecedores e clientes 
• Termos de negociação 
• Saúde do cliente 
• Grupos de interesse 

especial 

Comunidade local 
• Saúde e Segurança 
• Prosperidade 

Figura A2.1: Matriz de Identificação de Ameaças Sociais 
vinculando processos de alimentos ou agricultura a 
problemas sociais.  

Agora que você identificou as 
ameaças potenciais ao ambiente, 
determine os pontos em seu 
processo onde você pode controlar 
essas ameaças (consulte a Etapa 2).  

Comentários sobre exemplos 

T1 – Os funcionários são 
operadores qualificados para 
aplicação de pesticidas? 

T2 – A aplicação de pesticida 
pode prejudicar os operadores. 
As roupas de proteção estão 
sendo usadas? 

T3 – O fluxo do pesticida pode 
afetar o público. Os sinais de 
alerta são publicados e as 
condições climáticas são 
monitoradas? 

T4 – Se o trabalho em grupo for 
usado, o mestre do grupo está 
em conformidade com a 
legislação trabalhista e as 
condições de emprego? 

T5 – Seu cliente especifica 
quaisquer requisitos vinculados 
ao trabalho em grupo ou ao uso 
de trabalho infantil? 

* Conformidade legal 
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Etapa 2: Para cada uma das ameaças identificadas ao longo de seu fluxograma de processo, 
agora você precisa determinar quais ameaças são Pontos Sociais Críticos (Critical Social 
Points, CSPs) e quais são Pontos Sociais (Social Points, SPs). Isso pode afetar o status legal 
ou a reputação da sua empresa (ou as credenciais sociais do seu produto ou serviço). Ao 
decidir se um Ponto de Controle Social é crítico ou não, um diagrama de árvore de decisão 
pode ser usado (Figura A2.2). 

 

Esses pontos em seu processo que não são Pontos Sociais Críticos podem justificar alguma 
forma de monitoramento ou controle sobre eles. Isso pode ser porque seu cliente especificou 
algumas condições sociais adicionais em seu contrato de fornecimento (por exemplo, condições 
de trabalho e habitação do funcionário) ou porque você está promovendo seus produtos ou 
serviços com benefícios sociais ou éticos associados (por exemplo, produtos de comércio justo). 
Esses pontos de controle são pontos sociais (SPs) – pontos em seu processo onde a falta de 
controle pode comprometer sua reputação comercial ou os atributos de qualidade do produto. 

 
Neste estágio, os julgamentos desses Pontos Sociais serão geralmente subjetivos. O próximo 
passo é verificar suas descobertas iniciais através de um método de avaliação de riscos mais 
quantitativo, que avalie a probabilidade da ocorrência de ameaça e as consequências para a 
sua empresa – consulte a Etapa 3. 

 

P1 Existe uma ameaça social 
significativa neste estágio no 

processo? 

Não é 
um 
CSP 

Modificar etapa, 
processo ou produto 

O controle é necessário? 

P2 Existem medidas preventivas 
para a(s) ameaça(s) 

identificada(s)? 
P4 Lesões podem ocorrer (ou danos à 

reputação da empresa) ou aumentar para 
níveis inaceitáveis? 

P5 As etapas ou ações subsequentes 
eliminarão ou reduzirão a(s) ameaça(s) a um 

nível aceitável? 

P3 A etapa especificamente 
projetada para eliminar ou reduzir 

(para um nível aceitável) é a provável 
ocorrência da ameaça? 

Ponto 
social 
crítico 
(CSP) 

Figura A2.2: Árvore de decisão do ponto de controle social 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 
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Etapa 3: Para cada CSP e SP identificados, você agora avalia a importância das ameaças 
identificadas em termos do seu impacto. Você pode fazer isso usando a Avaliação dos Critérios 
de Risco Social (Figura A2.3a) e a Matriz de Importância de Ameaça Social (Figura A2.3b). 

 
 

Gravidade da ameaça à(s) pessoa(s) e à empresa Probabilidade de ocorrência 

1 Morte ou lesão permanente à(s) pessoa(s) A Ocorrência comum 

2 Lesão importante, mas temporária, à(s) pessoa(s) B Ocorrência conhecida 

3 Lesão secundária, mas temporária, à(s) pessoa(s) 
Percebeu um grande impacto na reputação da empresa C Pode ocorrer (publicado) 

4 Percebeu um impacto secundário na reputação da 
empresa 

D Não se espera que ocorra 

5 Não percebeu um impacto na reputação da empresa E Praticamente impossível 

Figura A2.3a: Avaliação dos critérios de risco social (gravidade e ocorrência) usada na Matriz de Significância de Ameaça Social. 
 

Observação 1: Um grande impacto pode ser considerado um impacto que resulte na perda de contratos de clientes importantes ou 
similares. 

Observação 2: Um impacto temporário pode ser considerado como um local onde as preocupações 
são levantadas pelas partes interessadas, mas onde a empresa é capaz de se recuperar para 
seu estado original dentro de um período de tempo razoável. 

 
 

Gravidade 

Probabilidade de ocorrência 
O que os valores indicam para o seu 
negócio: 
• Ponto Social Crítico (Critical Social 

Point, CSP) – os valores de 1 a 3 
indicam que ameaças graves 
devem ser abordadas 
imediatamente; os valores de 4 a 10 
exigem que as medidas de controle 
entrem em vigor 

• Ponto social (SP) – valores de 11 a 
25, você decide se as medidas de 
controle precisam entrar em vigor 
ou se qualquer perda de controle 
poderia comprometer sua 
empresa. 

A B C D E 

1 1 2 4 7 11 

2 3 5 8 12 16 

3 6 9 13 17 20 

4 10 14 18 21 23 

5 15 19 22 24 25 
 

Figura A2.3b: Matriz de Significância de Ameaça Social. 
 

Embora esta avaliação de risco social destaque o potencial de vários estágios de seu negócio 
para causar danos às pessoas (de funcionários aos clientes e à comunidade local) ou à 
reputação de sua empresa, você também precisa considerar os benefícios econômicos de 
atividades de responsabilidade social corporativa adicionais. Em outras palavras, você pode 
definir os limites sociais de seus processos para um nível acima da conformidade legal (a zona 
verde), que é tipicamente o mínimo dos mínimos. Isso é particularmente importante se seus 
clientes estiverem procurando fornecedores socialmente responsáveis para comprar seus 
produtos. Isso pode ser abordado juntamente com os requisitos legais de emprego, saúde e 
segurança, ou contratuais no próximo estágio (consulte a Etapa 4). 
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Etapa 4: Determinar e documentar os limites críticos para os CSPs identificados (e SPs) e 
documentá-los. Limites críticos definem os limites para controles. Ao decidir sobre seus limites 
críticos, você também pode optar por definir limites operacionais mais rigorosos, o que acionará 
ações antes que os limites sejam alcançados e a integridade do produto seja comprometida. Os 
pontos Sociais podem ser divididos em dois grupos, aqueles vinculados à conformidade legal e 
aqueles que demonstram políticas éticas comerciais positivas. 

Conformidade legal – As informações sobre emprego e a legislação de saúde e segurança são 
realizadas por vários departamentos governamentais e também podem incluir a orientação para 
atender aos requisitos legais. Problemas vinculados às obrigações contratuais podem ser 
discutidos com especialistas jurídicos em associações comerciais ou opiniões buscadas na 
profissão jurídica. Na ausência de qualquer orientação específica ‘no país’, você pode consultar 
os padrões e orientações fornecidos pela Organização Internacional do Trabalho (www.ilo.org) 
para ver se o país ratificou qualquer convenção em relação a: 

• Liberdade de associação, 
• Abolição de trabalho forçado, 
• Igualdade, e 
• Eliminação do trabalho infantil. 

Política social corporativa – Esta é uma área mais subjetiva e exigirá mais esforço para 
determinar seus limites críticos e operacionais de controle. Alguns governos e setores 
industriais desenvolveram documentos de orientação. Além disso, várias organizações não 
governamentais também avaliaram os impactos sociais das cadeias de suprimentos e 
desenvolveram orientação posteriormente. Exemplos de limites de aprimoramento social 
incluem: 

• Oferecer mercados para fornecedores de pequena escala ou fornecedores em países em 
desenvolvimento, 

• Doar alguns lucros para fundos ou projetos de caridade, 
• Apoiar desenvolvimentos sociais e educacionais nas comunidades, 
• Promover o bem-estar e apoiar iniciativas de saúde, e 
• Vincular responsabilidade social com responsabilidade e aprimoramento ambiental. 

Você concluiu sua avaliação de risco social e identificou os limites críticos e operacionais para 
esses estágios em seu processo que têm impactos positivos ou negativos em sua empresa. 
Você agora constrói isso em seu sistema ES. As etapas restantes que você precisa efetuar são 
as seguintes: 

Etapa 5: Desenvolver e documentar os procedimentos de monitoramento e sua frequência. 
Você estabelece um programa com cronograma para a medição de seus CSPs e SPs, para que 
qualquer perda de controle possa ser detectada. 

Etapa 6: Desenvolver e documentar procedimentos de ação corretiva. Esses procedimentos 
informarão qual medida tomar, se uma perda de controle for detectada pelo monitoramento. 

Etapa 7: Desenvolver e documentar procedimentos de verificação. O desenvolvimento desses 
procedimentos permitirá que você garanta que todo o seu plano de responsabilidade social 
esteja funcionando de forma eficaz. 

Etapa 8: Desenvolver e documentar procedimentos de manutenção de registros. É essencial 
manter registros para mostrar que seu plano de responsabilidade social está funcionando e 
ajudá-lo a identificar áreas problemáticas que precisam de desenvolvimento adicional. 

Etapa 9: Treinar os funcionários que têm responsabilidades operacionais, de auditoria ou de 
gestão nos Pontos Sociais em relação aos procedimentos desenvolvidos. 




