C.A.F.E. Practices: Resumo de Atualizações para Criterios de Avaliação
e Anotações de Campo Versão 3.4
Atualizações para Criterios de Avaliação
Todas as alterações a seguir aplicam‐se tanto ao criterios de avaliação genéricos, quanto ao criterios de
avaliação para pequenos productores, salvo o contrario seja indicado.
Indicador

V3.3

V3.4

SR‐HP1.4
(Apenas
para os
Criterios de
Avaliação
Genéricos)

A diretoria mantém os holerites completos
por escrito pelo menos do último ano, que
relaciona tudo: salários, horas extras
trabalhadas e deduções.
Para benefícios úmidos e secos, as horas E os
dias trabalhados devem ser incluídos nos
registros.

A gerência mantém os holerites completos por
escrito pelo menos do último ano, que detalha
tudo (inclusive): salários, horas extras
trabalhadas e deduções.
Para os armazéns e benefícios úmidos e secos, as
horas E os dias trabalhados devem ser incluídos
nos registros.

SR‐HP1.17

CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: Os
intermediários trabalhistas apenas são
utilizados quando permitidos por lei. Se
forem utilizados os intermediários
trabalhistas, eles podem demonstrar a
conformidade com todos os requisitos
legais no momento da realização da
verificação.

CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: Os intermediários
trabalhistas apenas são utilizados quando
permitidos por lei. A legalidade do intermediário
pode ser demonstrada na hora da inspeção. Toda
documentação necessária do intermediário
trabalhista está disponível na hora da inspeção
para apoiar a avaliação dos indicadores
pertinentes de Responsabilidade Social.

CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: O empregador
não deve contratar direta ou indiretamente
qualquer pessoa menor de 14 anos.

CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: O empregador não
contrata direta ou indiretamente pessoas
menores de 14 anos, ou menores da idade
mínima legal (Convenções 10 e 138 da OIT).

CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: A contratação
de menores autorizados com idade igual ou
superior a 14 anos, será feita seguindo
todo o prescrito por lei, incluindo, sem
limitação quanto ao número de horas de
trabalho, salários, educação e condições de
trabalho, sem entrar em conflito ou limitar
seu acesso à educação.
CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: O empregador
aplica uma política que proíbe a
discriminação com base em sexo, raça,
etnia, idade ou religião conforme a
Convenção ILO 111.
As políticas escritas são necessárias para as
fazendas grandes e médias e para
processadores com mais de 5 empregados.

CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: A contratação de
menores autorizados, será feita seguindo todos
os requisitos prescritos pela lei, incluindo, sem
limitação quanto ao número de horas de
trabalho, salários, educação e condições de
trabalho, sem entrar em conflito ou limitar seu
acesso à educação (Convenção 10 da OIT).

SR‐HP4.1

SR‐HP4.2

SR‐HP4.3
(Apenas
para os
Criterios de
Avaliação
Genéricos)
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CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: O empregador
implementa uma política que proíbe a
discriminação com base em sexo, raça, etnia,
idade ou religião (Convenção 111 da OIT).
As políticas escritas são necessárias para as
fazendas grandes e medias, para processadores e
armazéns com mais de 5 empregados.
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CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: O empregador
aplica uma política que proíbe qualquer
tipo de trabalho forçado, involuntário,
servidão por dívida, uso de mão‐de‐obra de
penitenciários ou resultante de tráfico
humano.
As políticas escritas são necessárias para as
fazendas grandes e médias e para
processadores com mais de 5 empregados.

CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: O empregador
implementa uma política que proíbe qualquer
tipo de trabalho forçado, involuntário, servidão
por dívida, uso de mão‐de‐obra de penitenciários
ou resultante de tráfico humano (Convenções 29,
97, 105 e 143 da OIT).
As políticas escritas são necessárias para as
fazendas grandes e medias, para processadores e
armazéns com mais de 5 empregados.

SR‐WC2.1

CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: Crianças de
idade escolar comparecem à escola e não
trabalham durante o horário de estudos.

CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: Crianças de idade
escolar que vivem na fazenda ou acompanham
ás familiares que trabalham na fazenda
comparecem à escola.

SR‐WC4.5
(Apenas
para os
Criterios de
Avaliação
Genéricos)

Para todas as áreas de trabalho fechados a
gerência do benefício mantem um plano
documentado de evacuação em caso de
emergência ou incêndio.
Aplicável a ambas as fazendas e os
processadores.

Para todas as áreas de trabalho fechadas a
gerência do benefício mantem um plano
documentado de evacuação em caso de
emergência ou incêndio.
Aplicável às fazendas, aos processadores e
armazéns .

n/a

CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: A entidade fornece
transparência em suas operações, políticas,
processos, e registros pertinentes a Starbucks
e/ou a terceiros designados. Os registros de
holerites e horas trabalhadas fornecidos pela
gerência são verdadeiros e exatos.

n/a

CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: Não se oferece
dinheiro e/ou nenhum tipo de presente a
Starbucks e/ou a terceiros designados.

SR‐MS1.3

n/a. O indicador é um principio do programa
que não será avaliado pelos inspetores.

CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: A entidade demonstra
um compromisso com a melhoria contínua, e
engaja‐se no processo de melhoria.

CG‐CB1.5

O dossel de cobertura é composto por uma
diversidade de espécies de árvores.

O dossel de cobertura na área produtiva é
composto por uma diversidade de espécies de
árvores.

As espécies invasoras não são utilizadas
para dossel de cobertura.
Onde as condições permitem, as plantas
epífitas, as lianas e trepadeiras lenhosas
são conservadas no local com parte da
vegetação do dossel.

As espécies invasoras não são utilizadas para
dossel de cobertura na área produtiva.
Onde as condições permitem, as plantas epífitas,
as lianas e trepadeiras lenhosas são conservadas
como parte da vegetação do dossel na área
produtiva.

PONTO EXTRA: O dossel de cobertura é
mantido em níveis biologicamente
significantes (ou seja, o nível do dossel de
cobertura modifica o microclima da
fazenda, produz uma camada notável de
folhas e cria um habitat óbvio para uma
gama de plantas e espécie de animais, etc.).

PONTO EXTRA: O dossel de cobertura na área
produtiva é mantido em níveis biologicamente
significantes (ou seja, o nível do dossel de
cobertura modifica o microclima da fazenda,
produz uma camada notável de folhas e cria um
habitat óbvio para uma gama de plantas e
espécie de animais, etc.).

SR‐HP4.4

SR‐MS1.1

SR‐MS1.2

CG‐CB1.6

CG‐CB1.7

CG‐CB1.8
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CG‐CB1.10

PONTO EXTRA: Pelo menos 75% do dossel
de cobertura é composto de espécies
autóctones e/ou o dossel consiste de pelo
menos 10 espécies nativas ou que
demonstrem contribuir para a
conservação da biodiversidade nativa.

PONTO EXTRA: Pelo menos 75% do dossel de
cobertura na área produtiva é composto de
espécies autóctones e/ou o dossel consiste de
pelo menos 10 espécies nativas ou que
demonstrem contribuir para a conservação da
biodiversidade nativa.

CG‐CB1.11

PONTO EXTRA: O dossel de sombra
consiste de pelo menos dois estratos de
dossel identificáveis.

PONTO EXTRA: O dossel de sombra na área
produtiva consiste de pelo menos dois estratos
de dossel identificáveis.

CP‐EC1.2

O café em pergaminho é seco em terreiro
ou por outros modos energicamente
eficientes (por exemplo, estufas, terreiro
suspenso, sistemas de secagem por
radiação solar).

Pelo menos 25% do café em pergaminho é seco
em terreiro ou por outros modos energicamente
eficientes (por exemplo, estufas, terreiro
suspenso, sistemas de secagem por radiação
solar).

CP‐MT1.1
(Apenas para
os Criterios de
Avaliação
Genéricos)

CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: A operação do
beneficio possui um sistema de
rastreabilidade e está rastreando o café de
C.A.F.E. Practices desde a compra inicial
até o ponto de exportação.

CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: A entidade possui
um sistema de rastreabilidade e está rastreando
o café de C.A.F.E. Practices desde a compra
inicial até o ponto de exportação.
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