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Nº

Ponto de Controle

Critério

CRITÉRIOS SOCIAIS - Carcinicultura
CS 1 .

Estrutura Legal & Governança

CS 1 . 1

A declaração das boas práticas sociais no que se
refere aos direitos humanos foi comunicada aos
empregados e assinada pela administração da
fazenda e pelo representante dos empregados?

CS 1 . 2

Direitos do Trabalhador

CS

A fazenda é responsável pela saúde, segurança, bem-estar e direitos fundamentais do trabalhador e deve cumprir com as
obrigações correspondentes, segundo legislação local ou nacional.

CS 1 . 2 . 1

A pessoa responsável pela saúde e segurança dos
trabalhadores e pelas boas práticas sociais e a(s)
pessoa(s) de confiança eleita(s) têm conhecimento
sobre e/ou acesso a leis federais/acordos coletivos
recentes?

A pessoa responsável e a eleita demonstram ter conhecimento
e/ou acesso às normas federais sobre: salários bruto e mínimo,
horário de trabalho, sindicalização, anti-discriminação, trabalho
infantil, contratos de trabalho, férias e licença maternidade,
assistência médica e pensão/gratificação e reuniões regulares
para diálogo. Referência cruzada TF 3.5.1 (Todo Tipo de
Explotação). N/A para fazendas com menos de 5 empregados.

CS 1 . 2 . 2

Há registros que possibilitem um informe geral e
preciso de todos os empregados (incluindo
temporários e subcontratados) trabalhando na
fazenda? Esses registros incluem nome completo,
descrição da função, data de nascimento, data de
admissão, salário e tempo de serviço?

Os registros mostram claramente informações precisas de
todos os funcionários (incluindo temporários e subcontratados)
que trabalham na fazenda. Registros incluem salário e tempo
de serviço. Deve-se ter acesso aos registros dos últimos 24
meses.

Traduzido por: Fanny Yasumaru
Revisado por: Rodrigo Carvalho

A administração da fazenda e o representante dos empregados
assinaram e exibiram uma declaração que garante boas
práticas sociais e direitos humanos a todos os empregados. A
declaração deve estar em linguagem acessível aos
empregados e às comunidades vizinhas. Essa declaração
contém o compromisso com os Convênios fundamentais da OIT
(Organização Internacional do Trabalho), incluindo respeito pelo
salário mínimo digno, pelo ambiente social, pelos títulos legais
de propriedade da terra, pela compensação suficiente para as
comunidades, pelo compromisso para resolver conflitos sociais,
pelos acordos justos de produção por contrato e pelo
compromisso de evitar o uso excessivo de cercas ou
alambrados.
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CS 1 . 2 . 3

Existe cópia do contrato de trabalho de cada
empregado indicado nos registros? O contrato está
assinado pelo empregado e pelo empregador?

CS 1 . 2 . 4

Existe um sistema de controle diário de horas que
mostra as horas de trabalho e as horas extras por dia
para todos os empregados?

Um contrato, para cada empregado indicado nos registros,
pode ser mostrado ao auditor, quando solicitado. Empregado e
empregador assinaram os contratos. Registros devem ser
mantidos por no mínimo 24 meses. Onde houver sistem de
registro, cópia do contrato de trabalho deve ser registrado junto
à autoridade de trabalho do país.
Existe um sistema de controle de horas que deixa trasparente
as horas trabalhadas e as horas extras para empregado e
empregador. Horas de trabalho de todos os empregados nos
últimos 24 meses devem ser documentados.

CS 1 . 2 . 5

As horas de trabalho e os intervalos individuais dos
trabalhadores indicados nos controles de horas
atendem às normas legais e/ou acordos coletivos?

Traduzido por: Fanny Yasumaru
Revisado por: Rodrigo Carvalho

Horas de trabalho, intervalos e dias de descanso documentados
estão de acordo com as normas legais e/ou acordos coletivos.
Registros indicam que o limite de 48 horas de trabalho semanal
não é excedido. N/A para supervisores ou gerentes.
Dias/intervalos de descanso são também documentados
durante temporada de máxima produção.
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Ponto de Controle

Critério

CS 1 . 2 . 6

A fazenda não emprega trabalho forçado?

Não deve haver trabalho forçado, involuntário ou para
pagamento de dívida, conforme as Convenções 29 e 105 da
OIT (todo trabalho ou serviço que é exigido de qualquer pessoa
sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual a pessoa
não se ofereceu voluntariamente). O empregador age de
acordo com a legislação federal, local e as Convenções OIT 29
(Convenção sobre Trabalho Forçado) e 105 (Convenção da
Abolição do Trabalho Forçado). A entrevista com os
trabalhadores mostra que: eles não são obrigados a efetuar
depósitos ou entregar documentos de identidade aos
empregadores e que estão livres para deixar o emprego após
aviso prévio. - Familiares e dependentes têm o direito de terem
empregos fora da fazenda. Todo trabalhador tem o direito de
sair da fazenda fora do horário de trabalho. Nenhum
empregado é obrigado a morar na fazenda. Empregados que
não moram na fazenda não devem sofrer discriminação.
- Nenhum documento dos empregados é mantido sob custódia
do empregador. O empregador não retém parte do salário do
empregado por motivo algum.
- As horas extras são trabalhadas por livre vontade dos empregados.

CS 1 . 2 . 7

Existe pelo menos um trabalhador ou um conselho de
trabalhadores eleitos que representam os seus
interesses perante a administração?

Está disponível documentação mostrando que uma pessoa de
confiança nomeada e/ou um conselho de trabalhadores
claramente identificados, que representam os interesses dos
trabalhadores junto à administração, são eleitos pelos
trabalhadores e reconhecidos pela adminstração. Essa pessoa
poderá comunicar as reclamações à administração.

Traduzido por: Fanny Yasumaru
Revisado por: Rodrigo Carvalho
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CS 1 . 2 . 8

Os trabalhadores têm a liberdade de se juntar a
organizações trabalhistas ou se organizarem para
realizar acordos coletivos?

Todos os empregados têm direito a formar e a participar de
organizações de sua livre escolha. Há evidências (entrevistas
de trabalhadores com trabalhadores autodenominados/anônimos) de que o empregador apóia a
formação e/ou não há evidência de que o empregador impeça o
funcionamento efetivo de comitês de trabalhadores em que os
representantes são eleitos pelos trabalhadores. Há evidência de
aceitação de Acordos Coletivos. Membros do sindicato têm
entrada garantida na fazenda, pelo menos fora dos horários
regulares de trabalho. As condições de trabalho referentes à
liberdade de associação e acordos coletivos estão de acordo
com a lei federal ou local e as Convenções 87 e 98 da OIT.

CS 1 . 2 . 9

Existe na fazenda um formulário e/ou procedimento
de reclamações em que os empregados e
comunidades afetadas podem fazer suas
reclamações?

CS 1 . 2 . 10

A administração realiza regularmente reuniões para
diálogo com seus trabalhadores em que possam ser
discutidas abertamente questões que afetem os
negócios ou estejam relacionadas à saúde, segurança
e bem-estar dos trabalhadores?

Um formulário e/ou procedimento de reclamações está
disponível para empregados da fazenda ou comunidades do
entorno. Sua existência foi comunicada e reclamações e
sugestões podem ser feitas a qualquer momento. Reclamações
e suas soluções nos últimos 24 meses devem estar
documentados e acessíveis.
Pelo menos duas reuniões por ano são realizadas entre a
administração e os trabalhadores. Questões relacionadas aos
negócios e à saúde, segurança e bem-estar dos trabalhadores
podem ser discutidas sem medo, intimidação ou punição. Essas
reuniões devem ser registradas, assim como as questões
levantadas pelos trabalhadores. O trabalhador eleito
representante deve designar um mediador independente dando
nome e endereço.

Traduzido por: Fanny Yasumaru
Revisado por: Rodrigo Carvalho
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CS 1 . 2 . 11

Menores são empregados na fazenda?

A idade mínima obedece às leis federal e local e também às
Convenções 138 e 182 da OIT. Os documentos incluem a data
de nascimento do trabalhador e evidência documentada de que
o empregador está ciente das leis em vigor. Crianças em idade
escolar obrigatória não devem ser empregados durante os
horários de aula. Jovens (15 a 18 anos) não devem realizar
trabalhos perigosos que possam prejudicar sua saúde,
segurança ou moral. São proibidas todas as formas de
escravidão ou práticas semelhantes, trabalho forçado ou
obrigatório de crianças.

CS 1 . 2 . 12

Todas as crianças vivendo na fazenda têm acesso à
edução fundamental?

CS 1 . 2 . 13

Demonstrativos de pagamento estão de acordo com
normais legais e/ou acordos coletivos?

CS 1 . 2 . 14

A fazenda paga salário digno segundo as estatísticas
da PNDU (Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento)?

CS 1 . 2 . 15

As condições de contratação atendem aos princípios
de igualdade?

Todas as crianças em idade escolar (de acordo com lei federal)
morando na fazenda devem ter acesso à educação
fundamental, através de disponibilização de transporte até a
escola ou ensino adequado no local.
Salários e horas extras especificados nos demonstrativos de
pagamento obedecem às normas legais (salário mínimo) e/ou
acordos coletivos (se aplicável). Se o pagamento for calculado
por unidade, os empregados (em média) poderão receber
salário mínimo nas horas normais de trabalho.
Os demonstrativos de pagamento da empresa mostram que
salários dignos (com base na fórmula SA8000 de
responsabilidade social) estão de acordo com pelo menos
padrões mínimos legais ou do setor e são suficientes para
atender às necessidades básicas dos trabalhadores e também
prover alguma economia.
Há evidências de que a fazenda oferece igualdade de
oportunidade e de tratamento independente de raça, cor, sexo,
religião, opinião política, nacionalidade, origem social ou outras
características distintivas (Convenções 100 e 111 da OIT).

CS 2.

Ambiente Social

CS

A fazenda participa ativamente em seu ambiente social.

Traduzido por: Fanny Yasumaru
Revisado por: Rodrigo Carvalho
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CS 2 . 1

O proprietário possui título legal da terra onde realiza
a atividade aqüícola e dos recursos naturais (por
exemplo, água, animais, plantas, solo) utilizados para
tal, confirmando direitos formais e habituais?

Documento de propriedade ou arrendamento de terra
devidamente assinado ou co-assinado pela autoridade pública
de registro e com uma segunda assinatura de verificação por
autoridade competente (dependendo da situação legal e tipo de
propriedade).

CS 2 . 2

Todos os impactos sobre comunidades adjacentes,
usuários e proprietários de terras são considerados e
suficientemente compensandos?

Uma Análise de Impacto Social participativo foi realizado e o
relatório está publicamente disponível em linguagem acessível
para as comunidades adjacentes. Baseado no relatório de AIS,
há um diálogo contínuo com as comunidades adjacentes.Há
evidências documentadas de reuniões regulares com as
comunidades (com comunicação recíproca) e governo local
contendo lista de riscos e/ou impactos e evidências de minutas
de negociações ou processos de resolução.

CS 2 . 3

Mediação está disponível em caso de conflito social?

Um mediador independente deve ser designado, com nome e
endereço, pela pessoa de confiança eleita (1.2.1).

CS 2 . 4

Existem medidas compensatórias para impactos
causados aos trabalhadores e à terra (qualidade do
ecossistema) em caso de fechamento ou falência da
fazenda?

Um fundo é criado com pagamento independente (garantido) e
automático para compensação aos trabalhadores e produtores
terceirizados por perdas repentinas de renda e para realocação
(se apropriado) e restauração da terra às condições e qualidade
existentes antes do estabelecimento da fazenda. Os fundos são
proporcionais à vida (idade) da fazenda e necessidades
finaceiras estimadas para as compensações (referência
cruzada com AS 2.2.). Documentos financeiros e legais
pertinentes ao fundo e seus arranjos são inspecionados.
Proprietários devem cumprir normas federais/locais vigentes,
quando houver.

Traduzido por: Fanny Yasumaru
Revisado por: Rodrigo Carvalho
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Nº

CS 2 . 5

Ponto de Controle

Critério

São estabelecidos acordos justos e transparentes
para produção terceirizada por contrato?

Os contratos são escritos em linguagem acessível e cópias coassinadas estão disponíveis com ambas as partes. Em caso de
contrato com cooperativa, todos os membros possuem uma
cópia. Os contratos incluem algumas cláusulas básicas que
garantem acordos justos e benefício mútuo. Indicadores
essenciais:
1. Os contratos são escritos em linguagem acessível e cópias
co-assinadas estão disponíveis com ambas as partes. Em caso
de contrato com cooperativa, todos os membros possuem uma
cópia.
2. Condições de crédito ou de compra de insumos não devem
ser maiores do que as taxas praticadas no mercado. As
mudanças são comunicadas por escrito.
3. Pagamentos por despesca são feitos através de cálculos
escritos, assinados e entregues ao produtor contratato para seu
registro.
4. Cláusulas que determinam parâmetros de preço-qualidade
estão claramente definidos no contrato.
5. O contrato contém cláusulas claras sobre acordos de saída,
possibilidades de compra da empresa, cessão de títulos de
propriedade (quando apropriado) e medidas compensatórias
em caso de falência da matriz, quando legalmente exigido.
6. Minutas de reuniões como evidência de
discussões ou negociações regulares entre a matriz
e os representantes dos produtores contratados.

Traduzido por: Fanny Yasumaru
Revisado por: Rodrigo Carvalho
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DIRETRIZES PARA OS USUÁRIOS
A Globalgap reconhece que as auditorias sobre as circunstâncias sociais se enfocam mais em verificar as implementações do que se basear apenas na documentação. Entrevistas podem
se fazer necessárias dependendo nas necessidades de certificação do auditor e devem ser feitas sempre na verificação de temas relacionados a trabalho infantil, forçado e liberdade de
associação.
O propósito da evidência objetiva incluída nas Diretrizes do Auditor abaixo é de servir como referência aos produtores durante a implementação dos critérios sociais para a carcinicultura e
para auditores (internos ou externos) como suporte para as evidências objetivas exigidas em qualquer autoria.
Espera-se dos auditores objetividade, transparência e profissionalismo juntamente com três pilares da atividade:
• Familiaridade com o contexto regional
• Conhecimento sobre os produtos a serem auditados
• Conhecimento da estrutura das leis trabalhistas
Nº

SC

Ponto de Controle

Diretrizes do Auditor

CRITÉRIOS SOCIAIS - Carcinicultura

1 .
1 . 1

Estrutura Legal & Governança
Uma auto-declaração sobre boas práticas sociais com relação aos direitos
humanos foi comunicada aos empregados e assinada pela administração da
fazenda e pelo representante dos trabalhadores?

1 . 2
1 . 2 . 1

Direitos do Trabalhador
O responsável pela saúde, segurança e boa prática social dos trabalhadores e
a(s) pessoa(s) de confiança eleita(s) têm conhecimento e/ou acesso a lei
trabalhista federal/acordos coletivos recentes?

Traduzido por: Fanny Yasumaru
Revisado por: Rodrigo Carvalho

1. Uma auto-declaração sobre boas práticas sociais assinada pelo administração
da fazenda e pelo representante dos trabalhadores está disponível.
2. Ata e lista de presença de reunião comunicando tal declaração aos
trabalhadores.
3. Evidência de que a auto-declaração foi comunicada aos trabalhadores (cópias
com os contratos, mural informativo).

1. Acesso a leis trabalhistas válidas documentadas está acessível na fazenda
(por exemplo, lista de contato de serviços civis, sindicatos federais/estaduais,
ONGs, websites etc.).
2. A lista de contato é regularmente atualizada e comunicada ao responsável
pela saúde e segurança dos trabalhadores e boas práticas sociais e ao
representante dos empregados.
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1 . 2 . 2

Há registros que fornecem informações precisas sobre todos os empregados
(incluindo os temporários e os subcontratados) na fazenda? Estão indicados
nomes completos, descrição da função, data de nascimento, data de admissão,
salário e o tempo de serviço?

1. Os registros contêm nome completo e data de nascimento dos empregados.
2. Os registros contêm descrição de função de todos os funcionários.
3. Os registros contêm a data de admissão e de saída de todos os empregados.
4. Os registros estão disponíveis para trabalhadores permanentes, temporários e
subcontratados, assim como os salários pagos.
5. Os registros estão disponíveis para os últimos 24 meses.

1 . 2 . 3

Cópia dos contratos de todos os empregados indicados nos registros podem ser
apresentados? Eles estão assinados pelo empregador e pelo empregado?

1 . 2 . 4

Existe um sistema de registro de horas que mostra as horas trabalhadas por dia
e as horas-extras feitas por dia para todos os empregados?

Verificações aleatórias mostram que para cada empregado mencionado nos
registros (ver 1.2.2) uma cópia do contrato pode ser apresentada.
1. Os contratos de trabalho incluem pelo menos informações básicas sobre o
empregado, como nome, endereço, período de contrato, descrição da função,
horas de trabalho e intervalos, e salários.
2. Atendem às leis trabalhistas federais e, quando aplicável, cópias dos
contratos de trabalho estão registrados na autoridade trabalhista do país.
3. Os contratos estão assinados pelo proprietário da fazenda e o trabalhador.
4. Os contratos são guardados por no mínimo 24 meses.
5. Há registros de trabalhadores permanentes, temporários e subcontratados, se
aplicável.
1. Um sistema de registro de horas está implementado para trabalhadores
permanentes, temporários e subcontratados.
2. Os registros mostram em regime diário, para cada trabalhador, as horas
regulares de trabalho, as horas-extras e as folgas/feriados.
3. Os registros de horas trabalhadas são regularmente aprovadas por cada
trabalhador (por exemplo, assinatura regular do registro, cartão de ponto).
4. Os registros são guardados pelo mínimo de 24 meses (para a primeira
auditoria, apresentar o mínimo de 3 meses de registros diários de horas
trabalhadas e horas-extras para todos os empregados).

Traduzido por: Fanny Yasumaru
Revisado por: Rodrigo Carvalho
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1 . 2 . 5

As horas de trabalho e folgas de cada trabalhador indicadas no registro de horas
atendem às normas legais e/ou acordos coletivos?

1 . 2 . 6

A fazenda não emprega trabalho forçado?

1 . 2 . 7

Há pelo menos um trabalhador ou um conselho de trabalhadores eleito que
represente os seus interesses junto à administração?

Traduzido por: Fanny Yasumaru
Revisado por: Rodrigo Carvalho
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1. Estão disponíveis informações sobre horas de trabalho e folgas nas leis
trabalhistas e/ou acordos coletivos válidos.
2. Horas de trabalho, incluindo horas-extras, que constam dos registros (ver
1.2.4), atendem às normas legais e/ou acordos coletivos.
3. Horas/dias de folga que constam dos registros (ver 1.2.4) estão de acordo
com leis federais e/ou acordos coletivos.
4. Horas regulares não excedem 48 horas semanais. Durante períodos de pico
(despesca), não devem exceder 60 horas semanais.
5. Os registros provam que horas/dias de folga são garantidos durante os
períodos de pico.
6. Registro de reunião entre a(s) pessoa(s) eleita(s) e o responsável pela saúde
e segurança do trabalhador e boas práticas sociais (mencionado no item 1.2.1)
deve incluir: confirmação de que não há reclamação por parte dos trabalhadores
quanto às horas-extras.
1. Auto-declaração documentada de não empregar qualquer forma de trabalho
forçado (ver 1.1).
2. Registro de reunião entre a(s) pessoa(s) eleita(s) e o responsável pela saúde
e segurança do trabalhador e boas práticas sociais (mencionado no item 1.2.1)
deve incluir comunicação da política (por escrito) quanto ao não emprego de
qualquer forma de trabalho forçado.
1. Há registros das eleições do(s) representante(s) dos trabalhadores.
2. Há registros do eleitorado representando uma maioria democrática (em
números ou declarados no(s) acordo(s) coletivo(s), quando aplicável).
3. Verificar como as reclamações são comunicadas.
4. A eleição do(s) representante(s) é documentada. Em caso de conselho, sua
composição está documentada.
5.A representação está atualizada (todo(s) o(s) eleito(s) constantes da lista ainda
trabalham na fazenda).
6. O representante dos empregadores está ciente de seu(s) papel (entrevista).
7. O(s) representante(s) dos trabalhadores sabe(m) que pode(m) registrar
reclamações junto à administração.
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1 . 2 . 8

Os trabalhadores têm a liberdade de se unir a sindicatos ou se organizarem para
negociarem acordos coletivos?

1. Política, por escrito, da liberdade de associação e negociação de acordo
coletivo.
2. Evidência de que tal política é comunicada aos trabalhadores.

1 . 2 . 9

Está disponível na fazenda um formulário e/ou procedimento de reclamação em
que os empregados e comunidades afetadas podem registrar suas
reclamações?

1 . 2 . 10

A administração realiza reuniões regulares de comunicação mútua com seus
empregados, em que podem ser discutidas abertamente questões que afetam
os negócios ou a saúde, segurança e bem-estar do trabalhador?

1. Um procedimento de reclamação documentado está disponível para os
trabalhadores e a comunidade.
2. Através do procedimento de reclamação, elas podem ser registradas em um
formulário a qualquer momento.
3. O procedimento de reclamação estabelece um período de tempo para
elaborar um plano de ação para resolver as questões levantadas.
4. As reclamações e seus acompanhamentos dos últimos 24 meses estão
documentados e à disposição.
1. Disponibilização aos empregados das minutas das reuniões informativas
relacionadas à saúde, segurança e bem-estar do trabalhador.
2. Lista dos participantes com respectiva assinatura está incluída para cada
registro de reuniões informativas com os trabalhadores.
3. Reuniões de comunicação e sua pauta são anunciadas com antecedência.
4. Reuniões de comunicação são realizadas regularmente (no mínimo duas
vezes por ano).
5. Registros/protocolos das reuniões são guardadas por no mínimo 24 meses.
6. O registro das reuniões mostra que questões relacionadas à saúde,
segurança e Boas Práticas Sociais são tratadas abertamente e as preocupações
dos trabalhadores são registradas.
7. Entrevista com mediador independente eleito pelo conselho mencionado no
item 1.2.7. Tal mediador pode ser o mesmo mencionado no item 2.3 ou ou outro
mediador designado.
NOTA: O auditor não precisa julgar o conteúdo, precisão ou resultado de tal
registro.
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1 . 2 . 11

Menores são empregados na fazenda?

1 . 2 . 12

Todas as crianças morando na fazenda têm acesso à educação fundamental?

1 . 2 . 13
1 . 2 . 14

Os demonstrativos de pagamento documentam a conformidade do pagamento
pelo menos com normas legais e/ou acordos coletivos?
A fazenda paga salário digno de acordo com as estatísticas do PNUD?

1 . 2 . 15

As condições de contratação atendem aos princípios igualitários?

2.
2 . 1

Ambiente Social
O proprietário possui título legal de posse das terras em que é praticada
aqüicultura e dos recursos naturais (por exemplo, água, animais, plantas, solo)
utilizados para tal propósito, confirmando direitos formais e habituais?
Todos os impactos sobre as comunidades adjacentes, usuários e proprietários
de terras são considerados e suficientemente compensados?
Há mediação em caso de conflito social?

2 . 2
2 . 3
2 . 4
2 . 5

Há medidas disponíveis para compensar impacto sobre trabalhadores e terras
(qualidade do ecossistema) no encerramento das operações da fazenda ou
falência?
Os acordos de contratação são justos e transparentes?
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1. Auto-declaração documentada (ver 1.1) pela administração de que não há
crianças menores de 15 anos empregadas na fazenda.
2. Se crianças - como membros da família - estão trabalhando na fazenda, elas
não devem realizar tarefas que ameacem sua saúde e sua segurança ou que
prejudiquem seu desenvolvimento.
1. Existe uma lista de crianças com idade escolar morando na fazenda, com
indicação suficiente de nome, nome dos pais, data de nascimento, presença
escolar etc.
2. Há evidência de que todas as crianças listadas vão regularmente à escola
fundamental.
3. Há evidência de disponibilização de transporte caso as crianças tenham de
caminhar mais de 30 minutos até a escola.
4. Há evidência de um sistema de ensino na própria fazenda quando não há
acesso às escolas.
1. Demonstrativos de pagamento devem existir.
1. Ver Anexo II - Salários dignos.
2. Informações sobre estatísticas de salários dignos em escritórios locais do
PNUD.
1. A fazenda possui uma auto-declaração documentada (ver 1.1) que proíbe
qualquer tipo de discriminação na política de contratação e de trabalho.
2. Há evidência de que tal questão foi comunicada aos trabalhadores.
1. Concessão de terras, quando não for proprietário.
2. Título legal da terra, quando proprietário.
1. Um exemplo de AIS consta do Anexo I.
1. Há evidência de que um mediador independente é designado, com nome e
endereço, pela representante eleito.
1. Quando há leis federais/estaduais, os produtores devem cumpri-las.
1. Ver definições.
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ANEXO 1
ANÁLISE DE IMPACTO SOCIAL
Informativo básico sobre método de Análise de Impacto Social (AIS)
A ANÁLISE DE IMPACTO SOCIAL INCLUI OS PROCESSOS DE ANÁLISE, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS PRETENDIDAS OU NÃO,
POSITIVAS OU NEGATIVAS, PARA INTERVENÇÕES PLANEJADAS (POLÍTICAS, PROGRAMAS, PLANOS, PROJETOS) E QUAISQUER PROCESSOS DE MUDANÇA
SOCIAL EVOCADOS POR TAIS INTERVENÇÕES.
Associação Internacional para Análise de Impacto (www.iaia.org)
O processo está firmemente estabelecido internacionalmente como um aspecto importante dos procedimentos e decisões de estudo ambiental, bem como o desenvolvimento
e a implementação de projetos, programas e políticas. Em uma AIS, deve-se procurar:
* Os tipos de impactos a serem considerados (social, cultural, demográfico, econômico, psicossocial e, muitas vezes, impactos políticos);
* Uma discussão da ação proposta (por exemplo, instalação e projeto proposto);
* Onde os impactos poderão ser sentidos (vizinhança, comunidades ou regiões afetadas);
* Uma descrição dos impactos possíveis (geralmente definidos como a diferença entre o futuro provável do ambiente humano afetado com
versus sem o projeto proposto)
* Os passos que poderiam ser dados para melhorar os impactos positivos e mitigar algum negativo (evitando-se, se possível,
através de modificação ou minimização, e também oferecendo compensação por qualquer impacto negativo que não possa ser evitado)
Adaptado de: Diretrizes e Princípios para Análise de Impacto Social, arquivo:///W|/EES/siaguidelines.htm
Os benefícios de se realizar uma AIS sistemática podem incluir (com base em "Ferramentas para o desenvolvimento sustentável" do Banco Mundial):
*
*
*
*

Menor impacto sobre comunidades ou indivíduos – identificação de medidas mitigatórias é parte integrante da AIS;
Maiores benefícios aos afetados – a elaboração da AIS também auxilia na identificação de medidas como pacotes de treinamentos de capacitação;
Evitar atrasos e obstruções – uma AIS bem elaborada demostra que os impactos sociais foram considerados seriamente e auxilia no ganho de aprovação para o desenvolvimento;
Custos reduzidos – tratar de impactos sociais e medidas mitigatórias em estado inicial evita erros custosos e ações de remediação impostos pelas agências regulatórias
em fases mais avançadas;
* Melhor relacionamento da comunidade dos envolvidos – a experiência mostra que a AIS pode auxiliar no alívio de medos e preocupações e construir uma base de confiança e cooperação
necessária para o proponente implantar e operar o projeto com sucesso; e
* Propostas melhoradas – uma AIS fornece informações que agregam valor aos projetos já existentes e auxilia na elaboração de projetos futuros.
Em muitos casos, os benefícios da AIS acima citados não são previstos ou esperados pelas diferentes partes envolvidas no processo.
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Passos básicos para a realização de Análise de Impacto Social em projetos existentes ou futuros
1. Procure pessoas, grupos ou comunidades possivelmente afetados e estabeleça uma comunicação mútua (= um mapa das partes envolvidas).
2. Prepare uma descrição do projeto e quaisquer alternativas possíveis (incluindo descrição de uma situação sem o projeto).
3. Descreva mudanças e impactos (positivos e negativos) previstos, prováveis e/ou possíveis em cada uma das partes envolvidas, como uma mudança na situação atual, bem como até onde vão tais
mudanças no tempo e no espaço.
4. Estude, pesquise e/ou pergunte a especialistas sobre os prováveis impactos e quais seriam os mais importantes. Uma reunião com as partes envolvidas ajudará a descobrir o que eles consideram impacto,
como (bom ou ruim) eles consideram o impacto e como eles avaliam a probabilidade e a escala do impacto.
Possíveis impactos relevantes na carcinicultura incluem: terra (localização), alterações no ecossistema, salinidade, erosão, poluição, mudanças induzidas a águas superficiais, subterrâneas, populações de
peixes que podem ser despescados, caminhos e passarelas, terra/pasto disponível para o gado, mudanças impostas a frações utilizáveis de vegetação, aos padrões de emprego/subsistência, e efeitos sobre a
saúde. Estas áreas de impacto podem não estar necessariamente aparentes em cada fazenda, mas é extremamente recomendável que a análise de impacto social avalie cada uma delas e mais
profundamente, dependendo da região ou localidade.
5. Estudar aprofundadamente as áreas de impacto mais importantes e foque nas questões relacionadas às possíveis mudanças causadas. Aconselhamento com especialista pode auxiliar na estruturação, pois
as partes envolvidas geralmente não percebem o que um projeto novo e desconhecido na vizinhaça pode significar para eles. É comum o trabalho ser divido em quatro fases:
5a) primeiro, determinar os efeitos físicos,
5b) em seguida, perguntar às partes envolvidas quais seriam as possíveis adaptações a essas mudanças ("prováveis reações humanas às mudanças físicas" e os efeitos sociais e econômicos de tais
"reações humanas" (ver ilustração seguinte)
5c) quais seriam os efeitos sociais e econômicos caso não houvesse projeto algum
5d) e, finalmente, qual seria o resultado cumulativo de tais efeitos e reações em uma avaliação de impactos completa.
6. Com base nisso, fazer recomendações quanto a como evitar os impactos negativos, maximizar os impactos positivos, compensar o que não pode ser evitado. Isto pode incluir a proposição de formas
alternativas de implementação do projeto ou redesenhá-lo. Discutir e chegar a um acordo (sobre recomendações propostas ou adaptadas) com as partes envolvidas.
7. Preparar plano de mitigação, que é um plano para implementar o projeto incluindo as formas para evitar, minimizar e compensar impactos, conforme decisão conjunta.
8. Desenvolver e decidir conjuntamente com as partes envolvidas um plano para monitorar, avaliar e renegociar (se necessário) a implantação do projeto e do plano de mitigação. Tais processos de
monitoramento devem ser regulares, participáveis e públicos. As diretrizes GLOBALGAP (EUREPGAP) para a carcinicultura especifica tais reuniões duas vezes ao ano e documentação e distribuição de
minutas que garantam seu acesso público e que cada leitor possa saber quem participou e onde essa pessoa pode ser econtrada para perguntas, esclarecimentos ou averiguações.
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Figura 5. Passos do Processo de Análise do Impacto Social
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Resumo do formato do relatório de AIS
(Adaptado dos governos dos EUA e EU, UNEP, Banco Mundial e RIVM da Holanda, os quais definem, cada um, formatos segundo seus interesses específicos)
1. Sumário
2. Ação proposta e problema(s) previsto(s)
! prováveis impactos sociais e econômicos da ação proposta: considerar "vencedores e perdedores", assim como impactos positivos e negativos de desigualdades existentes
! quem é afetado (parte envolvida) e de que forma
! avaliação qualitativa, quantitativa e/ou monetária, quando apropriado e executável
! considerar os riscos e as incertezas
3. Objetivos da ação da AIS
! Objetivos da ação
! Objetivos da AIS
4. Criar opções
! identificar e descrever as opções para alcançar os objetivos da ação (incluir a opção "zero" ou "nenhuma ação" na análise)
! considerar a melhor forma de apresentá-las
! considerar obstáculos técnicos e outros e critérios de eficácia, eficiência e consistência
! elaborar uma lista curta das opções potencialmente válidas
5. Comparação das opções
! pesar os impactos positivos e negativos para cada opção
! apresentar as comparações em uma matriz ligando o impacto à área e à parte interessada
! identificar, quando possível e apropriado, a(s) opção(ões) preferida(s)
! identificar como gerenciar, evitar ou mitigar impactos negativos advindos da opção preferida (por impacto, área, parte interessada), isto é, propostas para as partes interessadas quanto à mitigação,
compensação e prevenção de impactos.
6. Resumo do monitoramento e da avaliação
! indicadores-chave
! preparativos dos procedimentos
! preparativos do monitoramento
! preparativos da avaliação
7. Fontes
! dados e fontes das informações
! listas de reuniões, consultas
! participantes-chave
! anexos detalhados (se necessário)
! acordos (se houver)
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Alguns exemplos ilustrativos de uma cadeia "causa-efeito-reação-impacto" de um impacto social: efeitos físicos levam a reações humanas que levam a impactos
Impactos social e sócio-econômico geralmente são o resultado final de uma cadeia de eventos. Uma AIS investiga tal cadeia de eventos e tenta ligar uma mudança física inicial a um impacto social ou
econômico final.
Por exemplo:
Uma fazenda pode causar mudanças negativas a um ecossistema de manguezal que, por sua vez, causará diversos efeitos simultâneos nas pessoas. Elas perderão as oportunidades de subsistência oriundas
do manguezal. Elas podem perder uma área rica de pesca ou se deslocarem para mais longe de casa para pescarem o suficiente. Alguns podem preferir trabalhar como empregados da fazenda. Outros
podem escolher continuar com seu modo de subsistência, mas com menos benefícios líquidos. Outros podem procurar trabalho em outro lugar.
Dependendo das escolhas, as famílias sofrerão mudanças nos padrões sociais e econômicos.
! Um marido que trabalha como guarda de uma fazenda com horário fíxo de trabalho terá menos flexibilidade para trabalhos temporários que costumava ter e estará menos disponível quando a esposa
precisar de ajuda. Seu salário fixo pode ou não ser melhor que sua renda anterior. Ele pode ou não se beneficar com a nova situação. Sua família pode ou não se beneficar com a nova situação.
! Um pescador terá renda menor e talvez não possa mais comprar remédios quando a famíliar necessitar. Ele perde a renda e até muito mais do que isso.
! Um marido que escolha migrar pode privar a família de sua presença. Ele pode melhorar sua expectativa de renda, mas terá mais despesas. Sua esposa certamente terá de enfrentar problemas adicionais.
Seu lar pode ou não sobreviver à mudança.
Em uma análise geral, pode-se observar um enfraquecimento da estrutura social e conflitos potenciais dentro da comunidade devido ao surgimento de diferenças de interesse. As perdas de renda e
disponibilidade de estruturas de suporte dentro e entre famílias também se traduzem, geralmente, em degradação da saúde. As crianças, principalmente, podem ser afetadas pelo menor cuidado dado pelos
adultos.
A
mudança física pode ser compensada por medidas de recuperação do ecossistema. Os impactos sócio-econômicos precisam de medidas adicionais e não terão sido evitados por um projeto de recuperação
do manguezal.
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Exemplo: Um panorama das oportunidades anteriores e presentes nas comunidades pobres próxima a fazendas de camarão no sudoeste de Bangladesh.
Atividade

Atividades Econômicas Anteriores nas
Áreas de Cultivo de Camarão

Atividades Econômicas Atuais nas Áreas de
Cultivo de Camarão

Agricultura

Agricultura em terras próprias, bem como
nas terras de outros. Oportunidade de
trabalho na aragem, plantio, colheita, póscolheita, entre outros.

Oportunidades de trabalho foram bastante
reduzidas devido à conversão de lavouras em
viveiros de cultivo de camarão.

Pecuária

Anteriormente, quase todas as famílias
possuíam gado, que forneciam renda extra
com a venda de leite, bezerros e esterco.

Devido à redução em 2/3 da produção de arroz,
não há produção suficiente de palha, resultando
em falta de forragem. Há também falta de pasto e
água para o gado.

Avicultura

Havia avicultura na região. As mulheres
obtinham renda extra com a venda de ovos
e galinhas.

Os produtores de camarão baniram a criação de
aves, especialmente de patos, pois eles
predavam os camarões. Assim, as mulheres
foram privadas de sua antiga fonte de renda.

Produção de
verduras

A maioria das famílias produzia verduras
nas hortas para subsistência e vendiam o
excedente.

Com a salinização do solo, as verduras não
podiam mais ser cultivadas. A nutrição ficou
deficiente e não há mais a antiga fonte de renda.

Pesca

Os pescadores e mulheres pescavam nos
canais e alagados para subsistência e
vendiam o excedente.

Todos os corpos d’água estão salgados. Com a
redução da variedade de alevinos de peixes
durante a coleta de pós-larvas de camarão, a
população de peixes foi reduzida drasticamente.
Muitos pescadores perderam suas ocupações.

Artesanato

As mulheres teciam tapetes com o talo de
uma gramínea de marisma conhecida
localmente como “meley” (CIPERUS) que
crescia na região.

Atualmente, não há mais meley na região,
resultando na perda da ocupação das mulheres

Fonte: Munju, 1996 em Wistrand 2003.
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ANEXO II
Salários Dignos
O conceito de salário digno é parte das convenções centrais da Organização Internacional do Trabalho. Tais convenções incluem nove pontos:
• Eliminação do trabalho forçado;
• Liberdade de associação e o direito de acordo coletivo;
• Segurança e higiene no trabalho;
• Eliminação do trabalho infantil;
• Salários dignos;
• Limite de horas trabalhadas;
• Eliminação da discriminação;
• Regularidade do emprego;
• Eliminação do tratamento bruto ou desumano.
Entre eles, a cláusula de salário digno é dividido em três partes, das quais apenas a primeira é mencionada a seguir:
5. SALÁRIOS DIGNOS SÃO PAGOS
5.1 Salários e benefícios pagos por uma semana padrão de trabalho estão em conformidade, pelo menos, com padrões legais federais ou padrões de benchmark do setor, o que for maior. Em
qualquer situação, os salários devem ser sempre suficientes para atender às necessidades básicas e um montante para gastos pessoais.
As outras duas partes da definição (referentes aos acordos transparentes de contratação e ao uso de punições financeiras aos empregados) já são mencionados nos Critérios Sociais da
GLOBALGAP (EUREPGAP) para Carcinicultura.
Um exemplo comumente usado para o cálculo de salários dignos é através do uso da fórmula SA 8000. Essa fórmula divide a medida das necessidades básicas em dois componentes; uma
medida de gastos com alimentação por pessoa, multiplicado pela razão do gasto total médio da família pelo gasto médio da família com alimentação no país em questão. Assume-se também
duas rendas por família multiplicando pela metade do tamanho média da família em vez de somar as duas rendas (tamanho da família e número de adultos com renda):
(metade do tamanho média de família x gastos com alimentação por pessoa x razão do gasto total com alimentação) + economias
Usando os gastos totais: a razão dos gastos com alimentação evita a necessidade de especificar uma longa lista de necessidades básicas. Além disso, ela aumenta a importância do item
alimentação e o documento das instruções da SA8000 alerta os auditores para que prestem atenção se o item alimentação atende ao padrão mínimo de 2100 calorias por dia, se os preços
estão atrelados às condições correntes de mercado e se subsídios e inflação foram devidamente levados em conta.
SA8000 não se restringe apenas à fórmula, mas também possibilita o uso de comparações com pagamentos de locais onde há trabalho sindicalizado (se houver) e consultas de trabalhadores.
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Para aplicar a fórmula, o empregador deve perguntar aos futuros empregados o tamanho da família e solicitar comprovação. Isso pode ser feito através de declarações de residência (em
países desenvolvidos), cópias de certidões de casamento e nascimentos e (em países menos desenvolvidos) verificação por autoridade de menor nível administrativo (por exemplo, o chefe do
povoado).
Em muitos países, pesquisas regulares são realizadas e incluem medições de razão de gastos com alimentação. Geralmente, um escritório central de estatística do governo realizará tais
pesquisas ou coletar os dados. Escritórios nacionais do PNUD terão tais dados ou saberão indicar onde consegui-los. UNSTATS e/ou UNESCAP reunirão tais estatísticas se o país for muito
pobre para realizar as pesquisas. Dentro do país, o produtor/empregador deve acessar essas estatísticas e aplicar a fórmula, e o auditor deve descobrir onde estão essas estatísticas para
viablizar a verificação.
Exemplo: Filipinas
A Pesquisa de Renda e Despesas da Família (PRDF) de 2006 é uma pesquisa nacional das famílias realizado a cada três anos pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ENE). É a principal
fonte de dados sobre renda e despesas familiares, que incluem entre outros, o nível de consumo por item de despesa, assim como fontes de renda em espécie e similar. Os resultados da
PRDF fornece informações sobre os níveis de padrão de vida e disparidades de renda das famílias filipinas, bem como seu padrão de gastos.
O padrão de gastos das famílias filipinas, especialmente entre aquelas do último grupo de renda que compõe 30% do total mudou em 2006. Os últimos 30% das famílias exibiram uma
mudança com maior gasto com alimentação. Em 2006, 59% de todas as despesas desse grupo foi com alimentação, enquanto em 2003 era de 48%. Isso significa que para cada P100 gastos
por este grupo em 2006, P59 foram com alimentação, comparado a apenas P48 em 2003.
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DEFINIÇÕES
Tópico

Definição

Adicional

Comunidade Local

Definição de comunidade local: “um grupo de pessoas com características distintas e
que estão ligadas por laços sociais, compartilham perspectivas em comum e realizam
ações conjuntas em cenários ou localizações geográficas”.
Elementos de indicadores que podem ser aplicados para distinguir comunidades
giram em torno da unidade social e relacionamentos particulares. Distinções entre
comunidades dentro de uma dada unidade governamental (como uma cidade ou
distrito) podem ser baseadas em quatro elementos (abaixo, entre parênteses, como
isto pode ser interpretado):

Na prática, a interpretação do termo "comunidade local" geralmente recai sobre
diferenciação de comunidades, dentro de uma vila maior ou uma cidade menor, ao
longo de um meio de vida principal (pescador, produtor, trabalhador, comerciante),
gênero (masculino, feminino) e classe social (rico versus pobre). Ao procurar por uma
"comunidade local" distinta, pode-se procurar por todos os pequenos pescadores de
uma vila e determinar, então, até que ponto os quatro indicadores podem ser
aplicados neste grupo. Para fins de estudo de impacto rural participativo, é
aconselhável que se tenha uma diversidade de grupos participando através de
representantes escolhidos por eles.

Indicadores de verdadeiros grupos sociais.
1. uma sociedade organizada, em escala pequena (ex.: vila/povoado ou um grupo
pequeno de vilas/povoados geograficamente próximos que reconhecem um único
representante - geralmente um "líder" ou "chefe" informal)
2. as pessoas de uma localidade confinada geograficamente (pequena o bastante
para permitir contatos face-a-face como a principal forma de interação)
Indicadores de uma qualidade particular de relacionamento.
3. a qualidade de ter algo em comum, como em comunidade de interesses,
comunidade de bens (ex.: reconhecendo dependência mútua de um mesmo habitat
ou de seus recursos naturais como uma floresta, um campo, um rio, uma área de
pesca)
4. senso de identidade e caracterísitcas comuns (limites sociais, culturais, sócioeconômicos ou étnicos definidos por eles próprios)

Para encontrar tais representantes, é fortemente recomendável que se proceda por
canais informais em vez das vias burocráticas formais. Ir a uma vila e perguntar,
"quem aqui pode me dizer como vocês vivem e quais são os problemas" geralmente
leva a indivíduos respeitados com poderes informais. Se e quando ONGs são ativas
na região, então, elas geralmente sabem. Governantes locais oficiais geralmente
precisam ser avisados (sobre estranhos entrando em sua comunidade), mas sua
presença em reunião da comunidade distorce as informações da comunidade. Se isso
não pode ser evitado, então, preste atenção em quem parece "ser do contra" e
conversar discretamente com a pessoa depois para evitar tal tendenciosidade. No
sudeste asiático, depois de as autoridades locais avaliarem devidamente a intenção e
o propósito das reuniões participativas, raramente elas restringem futuros encontros
sociais com membros da comunidade.

Áreas protegidas

Pessoas que foram apontadas como sendo responsáveis por posição ou acordo. O
principal responsável é o dono dos animais ou da produção.
Uma área de terra e/ou mar especialmente dedicada à proteção e manutenção da
diversidade biológica, bem como dos recursos naturais e culturais associados, e
administradas através de meios legais ou outros meios efetivos.

website RAMSAR

http://www.ramsar.org/

Pessoas responsáveis
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O Banco de Dados Mundial de Áreas Protegidas (WDPA) é a mais completa
compilação disponível dos dados de áreas protegidas. A 'WDPA Consortium 2006 webdownload' contém a versão de 2006 desse banco de dados. O download inclui todos
os dados de GIS e atributos para áreas protegidas nacionais com as categorias da
União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN)
de Ia até VI, áreas protegidas sem uma categoria IUCN e áreas definidas sob
convenções e acordos internacionais. Os dados estão disponíveis para download
gratuito em: http://www.unep-wcmc.org/wdpa/

A Lista Ramsar mostra o nome do local, data de designação, localização, área total e
coordenadas geográficas de cada sítio Ramsar. Descrições completas de todos esses
sítios da Lista têm sido publicadas periodicamente no Diretório de Áreas Alagadas de
Importância Internacional, cuja edição mais recente está disponível no website da
Wetlands International (http://www.wetlands.org/RSDB/default.htm).
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Tópico

Definição

Adicional

Salário digno

Todo trabalhador tem direito à remuneração justa e favorável que garanta a si e sua
família dignidade, e suplementada, se necessário, com outros meios de proteção
social.

Compensação (com
relação a compensação
ambiental - manguezais)

Compensação em dinheiro pelos efeitos adversos (habitat e trabalho) que a
aqüicultura causa diretamente ao ambiente e à comunidade.

Produção por contrato

A FAO define produção por contrato como se segue (FAO AGRICULTURAL
SERVICES BULLETIN 145, 2001): Produção por contrato pode ser definido como o
acordo entre produtores e empresas processadoras e/ou revendedoras para a
produção e fornecimento de produtos agrícolas, freqüentemente a preços prédeterminados. O acordo também envolve, invariavelmente, o comprador fornecer
certo suporte à produção através de, por exemplo, o fornecimento de insumos e
assistência técnica. A base de tais acordos é um compromisso por parte do produtor
em fornecer uma commodity específica nos padrões de quantidade e qualidade
determinados pelo comprador e um compromisso por parte da empresa em assistir a
produção da fazenda e de comprar a commodity. A intensidade do acordo contratual
varia de acordo com a profundidade e a complexidade das disposições em cada uma
das três áreas seguintes:

Disposição sobre mercado: O produtor e o comprador concordam com os termos e
condições para futura compra e venda do produto do cultivo ou da criação;
Disposição sobre recurso: Juntamente com os acordos de comercialização, o
comprador concorda em fornecer insumos selecionados, incluindo, ocasionalmente,
preparo da terra e assistência técnica;
Especificações administrativas: O produtor concorda em seguir as recomendações de
métodos de produção, regimes de insumos e especificações de cultivo e colheita.
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Tópico

Definição

Adicional

Análise de impacto social

Análise: Inclui os processos de análise, monitoramento e gerenciamento das
conseqüências sociais intencionadas ou não, positivas e negativas, de intervenções
planejadas (políticas, programas, planos, projetos) e qualquer mudança social
resultantes de tais intervenções. International Association for Impact Assessment
(www.IAIA.org)

O processo está firmemente estabelecido internacionalmente como um aspecto
importante dos procedimentos de estudo ambiental e decisões e o desenvolvimento e
implementação de projetos, programas e políticas. Em geral, há um consenso quanto
aos tipos de impactos a serem considerados (social, cultural, demográfico,
econômico, psicossocial e políticos); quanto à necessidade da AIS incluir uma
discussão da ação proposta (ex.: a instalação, projeto, desenvolvimento, mudança da
política etc.); quanto aos componentes do ambiente humano em que os impactos
provavelmente serão sentidos (vizinhança, comunidades ou regiões afetadas); quanto
aos prováveis impactos (geralmente definidos como a diferença entre o futuro
provável do ambiente humano afetado com versus sem a política e projeto
propostos); e quanto aos passos que poderiam ser dados para aumentar os impactos
positivos e mitigar qualquer impacto negativo (se possível, evitando-os através de
modificação e minimização e compensação por qualquer impacto negativo que não
possa ser evitado ou melhorado).
Diretrizes e Princípios para Análise de Impacto Social arquivo:
///W|/EES/siaguidelines.htm.
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