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Selo Origem Sustentável 

1. Introdução 
 
Tendo como base a definição de Desenvolvimento Sustentável, que é “atender às 
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 
atenderem as suas próprias necessidades”, e da Competitividade Sustentável (CS), 
que “é o compromisso das empresas em gerenciar e melhorar seus Resultados 
Econômicos, seus Impactos Ambientais, suas Implicações Sociais e a Salvaguarda 
Cultural de suas atividades em nível empresarial, local, regional e mundial”, o Selo 
Origem Sustentável para o setor calçadista tem como principais objetivos: 
 

 Propiciar aos fabricantes/fornecedores de componentes de calçados um 
maior engajamento em questões de sustentabilidade. 

 
 Ampliar as oportunidades no mercado de exportação para países que 

possuem regulamentação orientada à aquisição de produtos sustentáveis. 
 

 Alinhar a indústria de componentes de calçados brasileira com iniciativas 
internacionais de sustentabilidade como SAC, Biocalce, DOW Jones 
Sustainability Index, ISE-Bovespa entre outras. 

 
Este documento deve servir de guia para os envolvidos no processo de certificação 
do Selo Origem Sustentável. 

 
Este documento está organizado em quatro capítulos. O 1º capítulo, introdutório, 
apresenta os objetivos principais do Selo Origem Sustentável. O capítulo 2 traz 
conceitos básicos sobre Sustentabilidade. O Capítulo 3 apresenta uma visão geral 
sobre o Selo, incluindo a descrição dos pilares e dos diferentes tipos de indicadores. 
O Capítulo 4 descreve os procedimentos e partes envolvidas na concessão e 
obtenção do Selo Origem Sustentável. 
 
Adicionalmente a este documento, foi especificada para cada Indicador de 
Sustentabilidade uma planilha com o detalhamento das informações a serem 
preenchidas para os diferentes níveis do Selo Origem Sustentável. 
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2. Conceitos Gerais 

2.1. Sustentabilidade 
 
Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades 
do presente sem comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem 
suas próprias necessidades.·. 
Relatório Brundtland - 1987 (onde o termo foi usado pela primeira vez) 
 
O Desenvolvimento Sustentável não é um estado de equilíbrio, mas, sobretudo 
um processo de transformação, no qual a exploração dos recursos, a escolha dos 
investimentos, a orientação do desenvolvimento técnico, assim como a 
transformação institucional são determinados em função tanto das necessidades 
atuais, como das necessidades futuras. 
 
Competitividade Sustentável é o compromisso das empresas em gerenciar e 
melhorar seu Resultado Econômico, seu Impacto Ambiental, suas Implicações Sociais 
e a Salvaguarda Cultural, de suas atividades em nível empresarial, local, regional e 
mundial.  
 

2.2. Tipos de Produtos 
 
No mercado, podem-se identificar algumas denominações para produtos 
sustentáveis: 

 Produtos verdes (ou sustentáveis ou amigáveis ao meio-ambiente) podem 
ser: 

  aqueles cuja fabricação não utilize substâncias tóxicas; 

 aqueles fabricados a partir de matérias-primas renováveis; 

 bens e serviços que considerem critérios compatíveis com padrões de 
consumo social e ambientalmente sustentáveis; 

Observação: tais produtos podem seguir um ou mais dos quesitos acima 
colocados, assim como ser reciclados, recicláveis ou biodegradáveis. Contudo, 
não há definição oficial única e as possibilidades de variação aumentam 
continuamente.  

 Produtos reciclados: são produtos elaborados com matérias-primas recicladas. 
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 Produtos recicláveis: são produtos que, ao final de sua vida útil, podem ser 
reciclados, retornando à cadeia produtiva como matéria-prima. 

 Produtos biodegradáveis: são aqueles que, uma vez descartados, em 
determinadas condições, sofrem processo de decomposição natural pela ação de 
micro-organismos. 

3. Selo Origem Sustentável e Indicadores de Sustentabilidade 

3.1. Descrição dos Indicadores versus Pilares 
 
Os Indicadores do Selo Origem Sustentável estão organizados segundo os 4 
(quatro) pilares de Sustentabilidade: 
 
 Econômico: Inclui ações tomadas pelas empresas, relacionadas aos seus 

resultados econômicos, aos direitos dos acionistas e investidores, à 
competitividade do negócio e à relação entre as empresas, seus interessados 
(clientes, fornecedores etc.). Este pilar pode ser assim definido: ações no 
presente que afetam a perenidade do negócio ao longo do tempo 
(Prosperidade). 

 
 Ambiental: Inclui ações de “cuidado com o planeta”, desde a interação e a 

proteção do meio ambiente, com os recursos renováveis, a ecoeficiência, a 
gestão de resíduos e riscos, que não comprometem o capital da natureza, nem a 
preservação do negócio.   

 
 Social: Inclui ações que podem afetar todos os membros da sociedade, a 

“dignidade humana”, incluindo-se aí direitos humanos e trabalhistas, emprego, 
distribuição de renda, envolvimento comunitário, equilíbrio social, diminuição 
da pobreza e da violência, transparecia e postura ética. 

 
 Cultural: no contexto deste Selo, refere-se a técnicas artesanais, materiais locais, 

tradições e história. A evolução no selo prevê, primeiramente, a preocupação 
com a cultura da empresa (considerando os itens acima), evoluindo para a 
inserção de elementos da cultura local, regional ou nacional em produtos, 
serviços ou atividades da empresa. Inclui ações por meio das quais as empresas, 
comunidades e pessoas manifestam sua identidade, preservam e cultivam 
conhecimentos (know-how), tecnologias, tradições e costumes (cultura) de 
geração para geração, incluindo o acesso à educação e a bens culturais.  
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Estes mesmos indicadores são classificados em 3 (três) categorias: 
 
 Obrigatórios: estão nesta categoria os indicadores considerados essenciais que 

demonstram o comprometimento do fabricante com iniciativas de 
sustentabilidade e, em especial, com o Selo Origem Sustentável. 

 
 Muito importantes: estão nesta categoria os indicadores considerados 

importantes, mas mais complexos de serem implementados. Neste caso, 
pressupõe-se que as empresas vão gradativamente dando suporte a estes 
indicadores e, no prazo de quatro anos1, parte desses indicadores tornem-se 
obrigatórios. 

 
 Desejáveis: estão nesta categoria os indicadores importantes a médio e longo 

prazo, que são os mais difíceis de serem implementados por exigirem mudanças 
culturais mais profundas ou de processos administrativos e operacionais. 

 
 

Tabela 4.1 – Visão Geral sobre os Indicadores Econômicos, Ambientais, Sociais e 
Culturais do Selo Origem Sustentável. 

 Obrigatórios Muito 
Importantes 

Desejáveis Totais 

Econômico 8 6 3 17 
Ambiental 6 7 4 17 
Social 4 3 4 11 
Cultural 3 1 3 7 
Total 21 16 15 52 

 
 

Os indicadores estão descritos nas próximas seções da seguinte forma: 
 
o      Número – Título do indicador 
Descrição. 
Índices de crescimento utilizados, ou seja, como o indicador será comparado 
anualmente.  

 
Selo Bronze: Informações necessárias para o Selo Bronze. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informações necessárias para os Selos Prata, Ouro ou Diamante. 
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 Documentos: documentos comprobatórios para auditoria. Quando forem 
solicitados documentos comprobatórios dos últimos dois anos fiscais e for  

 
1 A cada 4 anos, os indicadores do Selo Origem Sustentável serão revisados. 

 
 A primeira auditoria que a empresa realiza, considerar apenas o último ano 

fiscal. 

 
É importante considerar que, quando for solicitado o faturamento, trata-se de 
faturamento bruto e quando for solicitado o número de trabalhadores no semestre, 
trata-se de uma média no período. Este Selo conta com um software de apoio no 
qual devem ser cadastrados todos os dados necessários para o processo de 
auditoria. É importante considerar: 
 

 O software lista, para cada indicador, 4 (quatro) semestres. Na ocasião da 
primeira auditoria, em que a empresa irá considerar apenas o último ano 
fiscal, o software deve ser preenchido da seguinte forma: 

2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 
Dados de 2012/2 Repetir 2012/2 Repetir 2012/2 2013/1 

 

 Para indicadores sociais e culturais nos quais for necessário cadastrar ações 
anuais, dividir valores de investimento por 2 e replicar nos semestres. 
 

Para maiores informações quanto ao uso do software, favor consultar o Manual do 
Usuário. 

  

3.1.1 Econômico 
 
Os indicadores econômicos são ao todo 17 (dezessete), sendo 8 (oito) obrigatórios, 
6 (seis) muito importantes e 3 (três) desejáveis.  
 

3.1.1.1 Indicadores Econômicos Obrigatórios 
 
Os indicadores Econômicos Obrigatórios são: 
 
o      IE1 – Uso Racional de Água 
Este indicador visa avaliar se a empresa tem adotado medidas de racionalização 
e/ou uso eficiente de água tanto em processos fabris, quanto em água utilizada 
por funcionários.  Esta avaliação deve ser aplicada a diferentes tipos de fonte de 
água que a empresa usa: desde água de poço, água fornecida por empresa 
abastecedora, água de chuva, entre outros.  O índice de crescimento a ser  
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avaliado é volume total de água gasta/faturamento. Outros índices de 
crescimento que podem ser utilizados futuramente são: volume total de água 
gasta/trabalhador e porcentagem do gasto com água/faturamento. 

 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril aplica práticas de Uso Racional de 
Água.  
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre as fontes de água: água de superfície (áreas úmidas, rios, 

lagos e oceanos), água subterrânea (poço), água da chuva, efluentes de outra 
organização, abastecimento público de água. 
 

 Consumo de água expresso em volume e custo dos últimos dois anos fiscais 
para processos fabris e para água utilizada por funcionários. 

 
 Documentos: Contas de água da unidade fabril ou documento equivalente 

dos dois últimos anos fiscais. 
 
 
o IE2 – Uso Racional de Energia Elétrica 
Este indicador visa avaliar se a empresa tem adotado medidas de racionalização 
e/ou uso eficiente de energia, elétrica ou térmica, seja por meio da otimização 
de processos ou até programas educativos junto aos trabalhadores. Este 
indicador mede a evolução do consumo de energia elétrica como fonte de 
energia indireta para a organização. O índice de crescimento a ser avaliado é 
porcentagem do custo de energia elétrica/faturamento e porcentagem do 
custo de energia térmica/faturamento. Outro índice de crescimento que pode 
ser utilizado futuramente é energia consumida/trabalhador 
(GJ/trabalhador) 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril aplica práticas de uso racional de 
energia elétrica.  
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre o tipo de fornecimento de energia elétrica (hidroelétrica ou 

outra fonte). 
 Consumo de energia elétrica da unidade fabril expresso em kWh/trabalhador 

e porcentagem do custo da energia elétrica dos dois últimos anos fiscais.  
 
 Documentos: Contas de luz da unidade fabril obtidas junto à empresa 

abastecedora de energia elétrica ou documentos equivalentes referentes aos 
dois últimos anos fiscais.  
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o IE3 – Uso de Energia Renovável e não Renovável 

Este Indicador é usado para avaliar a evolução de consumo de outras fontes de 
energia diferentes da energia hidroelétrica, sejam elas renováveis ou não 
renováveis. Mede o consumo de energia renovável e não renovável, como fonte  
 
de energia primária ou indireta, para a empresa. Os índices de crescimento a 
serem avaliados são porcentagem do custo de energia renovável/faturamento e 
porcentagem do custo de energia não renovável/faturamento. Outros índices de 
crescimento que podem ser utilizados futuramente são energia renovável 
consumida/trabalhador (GJ/Trabalhador) e energia não renovável consumida 
(GJ) / Trabalhador. 
 

Selo Bronze: Informação se a unidade fabril emprega outro tipo de fonte 
renovável, como por exemplo, energia eólica, solar ou com origem em 
combustíveis biológicos ou energia não renovável, como por exemplo, oriunda 
de derivados de petróleo. Precisa ser demonstrado se o consumo de energia 
renovável é maior do que de energia não renovável. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre a fonte de fornecimento de energia renovável e não 

renovável. 
 Consumo de energia renovável e não renovável da unidade fabril expresso 

em kWh ou litros e custo dos dois últimos anos fiscais. Deve ser mostrada a 
redução geral de consumo de energia e/ou a substituição gradativa do uso de 
energia não renovável pelo uso de energia renovável.  

 
 Documentos: Contas de consumo de energia renovável e não renovável 

obtidas junto à abastecedora de energia ou outros documentos equivalentes 
referentes aos dois últimos anos fiscais.  

 
o IE4 – Uso Racional de Matéria-Prima 
O objetivo deste indicador é mostrar se a empresa tem tomado ações que 
permitem otimizar o consumo de matérias-primas naturais sólidas ou líquidas 
(por exemplo, recursos como minérios, derivados de petróleo e madeira) e de 
matérias-primas manufaturadas (por exemplo, tecido, plástico, esmalte).  Os 
índices de crescimento a serem avaliados são custo total de matérias-primas 
sólidas de recursos naturais/faturamento, custo total de matérias-primas 
líquidas de recursos naturais/faturamento, custo total de matérias-primas 
sólidas manufaturadas/faturamento, custo total de matérias-primas 
líquidas manufaturadas/faturamento. Outros índices de crescimento que 
podem ser utilizados futuramente são: peso total de matérias-primas sólidas 
de recursos naturais/trabalhador, volume total de matérias-primas 
líquidas de recursos naturais/trabalhador, peso total de matérias-primas  
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sólidas manufaturadas/trabalhador e volume total de matérias-primas 
líquidas manufaturadas/trabalhador. 

 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril adota medidas de otimização ou 
redução de consumo de matéria-prima. 
 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre o tipo de matéria-prima empregada (por exemplo, matéria 

prima originada de recursos naturais como a borracha, madeira, metal, 
químicos básicos ou matéria-prima manufaturada, como o couro). 

 Consumo de matéria-prima da unidade fabril expresso em quilogramas ou 
litros e custo total de matérias-primas. 

 
 Documentos: Controle financeiro dos gastos com matéria-prima e 

volumes/pesos adquiridos de cada tipo de matéria-prima referentes aos dois 
últimos anos fiscais. 

 
 
o IE5 – Avaliação de Desempenho dos Trabalhadores na Produção 
Este indicador mostra como a empresa atua para monitorar e manter os 
conjuntos de competências necessárias dos seus trabalhadores que atuam nas 
linhas de produção. Este indicador está, portanto, relacionado com o 
desempenho da produção da empresa. O índice de crescimento a ser avaliado é 
a porcentagem de trabalhadores avaliados. 
 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril possui mecanismos de avaliação de 
desempenho dos trabalhadores na produção. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre o número de trabalhadores avaliados. 
 
 Documentos: Relatórios de avaliação de desempenho dos trabalhadores que 

atuam nas linhas de produção, acompanhamento de capacitação técnica, 
obtidos junto ao RH da empresa referentes aos dois últimos anos fiscais. 

 
 
o IE6 – Controle de Produtividade de Máquinas 
Este indicador mostra se a empresa realiza controle de produtividade das 
máquinas da respectiva unidade fabril, evitando situações de excesso de 
capacidade ociosa e de sobrecarga de operação das máquinas. O índice de 
crescimento a ser avaliado é a porcentagem de máquinas avaliadas. Outro 
índice de crescimento que pode ser utilizado futuramente é a capacidade 
ociosa. 
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Selo Bronze: Informação se a unidade fabril realiza controle de produtividade 
de suas máquinas. Empresas intensivas em mão de obra e que não possuem 
maquinário podem responder “Não se Aplica”. 
 
 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre os tipos de máquinas existentes em cada linha de produção 

e sua capacidade máxima de produção, o número total de máquinas de cada 
tipo, o número de máquinas avaliadas e o número total de peças produzidas 
ou quantidade de produção em quilogramas. 

 
 Documentos: Relatórios de operação das máquinas, obtendo-se, por 

exemplo, o período de operação da máquina, número de peças produzidas e o 
período de manutenção da máquina por dia para cada máquina existente nas 
linhas de produção. 

 
 
o IE7 – Participação em Programas de Melhoria Contínua 
Este indicador informa se a empresa participa de algum programa de melhoria 
contínua de processos produtivos e administrativos, como 5S, programas de 
desenvolvimento de fornecedores ou qualquer outro programa com base no 
ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act). Mede-se o nível de maturidade da empresa 
no respectivo programa (quando aplicável). O escopo do programa deve 
coincidir com o escopo avaliado dentro deste Selo. 
 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril participa de algum programa de 
melhoria contínua e se tem alguma certificação. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação se a unidade fabril participa de algum programa de melhoria 

contínua, se tem alguma certificação com escopo compatível ao deste Selo e 
qual é seu nível de maturidade dentro do programa (quando aplicável). 

 
 Documentos: Apresentação da certificação ou outros documentos quaisquer 

que comprovem a participação em programas de melhoria contínua 
referentes aos dois últimos anos fiscais. 

 
 
o IE8 – Investimento em P&D 
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Este indicador é usado para avaliar quanto a empresa investe em P&D e os 
benefícios trazidos por essa ação.  Os índices de crescimento a serem avaliados 
são porcentagem de investimento em P&D/faturamento e o número de  
 
 
marcas, patentes e registros de software. Outros índices de crescimento que 
podem ser utilizados futuramente são número de inventores e porcentagem de 
faturamento com marcas, patentes e registros de software/faturamento. 
 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril investe em P&D. 
 
 
Selos Prata ou Ouro: 
 Informação sobre o total de investimento em P&D nos dois últimos anos 

fiscais. 
 Informação sobre o número de marcas registradas, patentes e registros de 

software, sobre o número de colaboradores inventores, sobre as despesas 
com o registro, sobre a remuneração dos inventores e sobre o faturamento 
com os registros realizados nos dois últimos anos fiscais. 

 Informação se há registro do retorno que esse investimento trouxe para a 
empresa e qual foi ele. 

 
Selo Diamante: 
 Informação sobre a receita obtida de inovações. 
 
 Documentos: Relatório financeiro anual. 
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3.1.1.2 Indicadores Econômicos Muito Importantes 
 
Os indicadores Econômicos Muito Importantes são: 
 
o IE9 - Tratamento e Reuso de Água 
Este indicador é empregado para verificar qual é a porcentagem de água que é 
tratada, reutilizada ou descartada, mostrando a eficiência dos processos fabris 
envolvidos em termos de uso, tratamento e reuso de água.  O índice de 
crescimento a ser avaliado é o índice de tratamento de água, calculado a partir 
do volume de água tratada ou reusada sobre o volume de água descartada não 
contaminada, descartada contaminada e encaminhada ao aterro industrial ou 
descartada contaminada e encaminhada ao aterro industrial sem controle de 
meio ambiente. Outro índice de crescimento que pode ser utilizado futuramente 
é o índice de rejeição de água. 
 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril realiza tratamento e reuso d’água 
restante dos processos fabris. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre o volume total de água usada nos processos fabris (litros) e 

volume d’água restante (litros) desses processos. 
  Informação sobre a porcentagem do volume d’água restante dos processos 

fabris que é tratada, reusada, descartada não contaminada, descartada 
contaminada e encaminhada ao aterro industrial ou descartada contaminada 
e encaminhada ao aterro industrial sem controle de meio ambiente.  

 
 Documentos: Contas de água e dados operacionais da planta fabril 

referentes ao consumo d’água para os dois últimos anos fiscais. 
 
 
o IE10 – Uso Racional de Combustível para Locomoção ou Transporte 
O objetivo deste indicador é verificar se existem medidas de otimização e/ou 
redução de consumo de combustível, usado em automóveis em serviço, ônibus e 
caminhões na locomoção de pessoas ou transporte de produtos e mercadorias 
de modo geral. Neste indicador, não são considerados os casos de uso de 
combustível como fonte energética de processos fabris. Os índices de crescimento 
a serem avaliados são o combustível consumido (GJ) /trabalhador e 
porcentagem de custo com frota terceirizada/ faturamento. Outro índice de 
crescimento que pode ser utilizado futuramente é a porcentagem do custo de 
combustível consumido/faturamento. Para  
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produtos comercializados em modalidade FOB, deverá ser informada a 
porcentagem do faturamento oriunda desta modalidade. 
 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril tem ações de uso racional de 
combustível.  
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre o volume e o custo de diferentes tipos de combustível (por 

exemplo, combustível derivado de petróleo, etanol, gás natural) gastos em 
transporte nos dois últimos anos fiscais. 

 No caso de frota terceirizada, informação sobre a empresa contratada, o 
número de veículos, a quilometragem rodada e o custo com a frota 
terceirizada para cálculo final da porcentagem de custo com frota 
terceirizada/faturamento. 

 
 Documentos: Controle financeiro dos gastos com combustível para fins de 

transporte e contas a pagar junto à empresa abastecedora de combustível 
referentes aos dois últimos anos fiscais. 
 
 

o IE11 – Destinação Sustentável de Matéria-Prima Manufaturada 
Excedente 

Este indicador visa avaliar se o excedente de matéria-prima (sólida ou líquida) 
manufaturada é reusado no processo produtivo, reciclado, reclassificado (sub-
produto) ou descartado Os índices de crescimento a serem avaliados são índice 
de matéria-prima excedente sólida não tratada e índice de matéria-prima 
excedente líquida não tratada, índice calculado a partir da quantidade de 
matéria prima excedente sobre o total de matéria-prima. Outros índices de 
crescimento que podem ser utilizados futuramente são porcentagem do custo 
de matéria-prima sólida excedente não-tratada/faturamento e do custo de 
matéria-prima líquida excedente não-tratada/faturamento. 
 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril reusa, recicla ou reclassifica a 
matéria-prima manufaturada excedente do processo produtivo. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre o volume (litro ou m3) ou peso (kg) de matéria-prima total 

e de matéria-prima excedente no processo produtivo referente a cada tipo de 
material (por exemplo, placa de material sintético, plástico, químicos básicos), 
gerando o índice de matéria-prima excedente. 

 Informação sobre o peso (kg) ou volume (l) da matéria-prima manufaturada 
excedente que é reusada, reciclada ou reclassificada. 

 Informação sobre o custo de cada matéria-prima. 
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 Documentos: Dados operacionais da planta fabril, incluindo tipos de 

matéria-prima manufaturada empregada, volume, peso e destinação dada à 
matéria-prima excedente. 

 
 
o IE12 - Produtos Rejeitados - retornados como matéria-prima, tratados 

ou reciclados, comercializados, ou descartados em aterro industrial 
Este indicador mostra se os produtos rejeitados são retornados como matéria-
prima, tratados ou reciclados, ou mesmo descartados em aterro industrial e 
qual porcentagem de produto rejeitado vai para cada tipo de destinação. Os 
índices de crescimento utilizados são índice de produtos sólido excedente não 
tratado (índice de rejeição) e índice de produtos líquidos excedente não 
tratado (índice de rejeição). Outros índices de crescimento que podem ser 
utilizados futuramente são porcentagem do custo de matéria-prima excedente 
sólida não-tratada/faturamento e porcentagem do custo de matéria-prima 
excedente líquida não-tratada/faturamento. 

 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril recupera, retorna como matéria-
prima ou recicla produtos rejeitados. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre o número de produtos fabricados e rejeitados para o 

período de dois anos fiscais. 
 Informação sobre a porcentagem dos produtos rejeitados que são retornados 

como matéria-prima, tratados ou reciclados, comercializados, ou rejeitados e 
encaminhados para aterro industrial para o período de dois anos fiscais, 
gerando o índice de produto excedente não-tratado. 

 Informação sobre o custo unitário de cada peça para gerar a porcentagem do 
custo de matéria-prima excedente não-tratada/faturamento. 

 
 Documentos: Dados operacionais da planta fabril, incluindo tipos de 

produtos rejeitados, volume e destinação dada aos produtos rejeitados; notas 
fiscais de venda dos produtos, quando for o caso. 
 
 

o IE13 – Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade – ISO 9001 
Este indicador informa se a empresa possui ou não Certificação ISO 9001. 
 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril tem Certificação de Controle de 
Qualidade (ISO 9001).  
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informações sobre o Certificado de Controle de Qualidade (ISO 9001) obtido. 
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 Documentos: Apresentação da Certificação ISO 9001. 
 
 
o IE14 – Planejamento Estratégico com foco em Sustentabilidade 
Este indicador informa se o planejamento estratégico contempla ações de 
sustentabilidade (excluso a participação neste Selo). 
 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril desenvolveu o seu planejamento 
estratégico com planos de ação voltados para sustentabilidade. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Documentação referente ao planejamento estratégico elaborado e executado 

no âmbito da unidade fabril. 
 
 Documentos: Relatório do planejamento estratégico contendo objetivos e 

metas válido para os dois últimos anos fiscais. 
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3.1.1.3 Indicadores Econômicos Desejáveis 
 
Os indicadores Econômicos Desejáveis são: 
 
o    IE15 – Uso de Fonte Alternativa de Energia Renovável em Processos 

Fabris 
Este indicador informa se, além da fonte de energia principal, a empresa 
emprega algum tipo de fonte alternativa de energia renovável. Por exemplo, se a 
fonte principal de energia é a hidroelétrica, existe outra fonte alternativa, como 
por exemplo, a solar.  O índice de crescimento a ser avaliado é custo de uso de 
fonte alternativa de energia renovável/faturamento. Outro índice de 
crescimento que pode ser utilizado futuramente é a porcentagem do uso de 
fonte alternativa de energia renovável consumida (GJ) /trabalhador. 
 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril emprega outro tipo de fonte 
renovável, como por exemplo, energia eólica, solar ou com origem em 
combustíveis biológicos. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre o tipo de fonte de energia renovável.  
 Consumo de energia renovável da unidade fabril expresso em kWh ou litros e 

custos dos dois últimos anos fiscais. 
 
 Documentos: Contas de consumo de energia renovável e não–renováveis 

obtidas junto à abastecedora de energia ou outros documentos equivalentes 
referentes aos dois últimos anos fiscais. 

 
 
o IE16 – Divulgação de Objetivos e Resultados 
Este indicador visa verificar o grau de transparência na gestão da empresa em 
termos de divulgação de objetivos e resultados para seus trabalhadores, 
acionistas e demais parceiros de negócios (por exemplo, clientes, fornecedores). 
O índice de crescimento a ser avaliado é a porcentagem de investimento na 
divulgação de objetivos e resultados/faturamento. Outro índice de 
crescimento que pode ser utilizado futuramente é o número total de 
envolvidos (trabalhadores + externos). 
 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril divulga os objetivos e resultados 
do negócio, de maneira ampla, para os trabalhadores e parceiros de negócio. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre o nome da publicação (impressa ou online) e tipo 

(panfletos e cartazes internos na empresa; Intranet da empresa; revista,  
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 jornal ou informativo interno da empresa; rádio ou TV da empresa; revista,   
jornal ou informativo público; site público; rádio aberta; TV aberta). 
 Informação sobre a periodicidade de cada publicação no semestre.  
 Número de exemplares de cada publicação impressa. 
 Número de destinatários de cada publicação impressa classificados por: 

trabalhadores, fornecedores, clientes e público em geral. 
 Custo do investimento em cada publicação. 
 Informação sobre eventos presenciais de divulgação de objetivos e 

resultados, número de participantes e investimento em cada evento. 
 
 Documentos: Cópias dos relatórios e outros documentos de divulgação e 

controle de distribuição realizado pela área de comunicação da unidade fabril. 
 
 
o IE17 – Recrutamento de Trabalhadores da Comunidade Local 
Este indicador tem como objetivo avaliar o impacto da empresa na comunidade 
local (raio de 100 km partindo do centro da propriedade) em termos de oferta 
de trabalho e melhoria de qualidade de vida. Avalia-se se o salário mais baixo é 
comparável ao salário mínimo local em unidades operacionais importantes. O 
índice de crescimento a ser avaliado anualmente é o percentual do número de 
trabalhadores da comunidade local/número total de trabalhadores da 
unidade fabril. Outro índice de crescimento que pode ser utilizado futuramente 
é o número de trabalhadores da comunidade local em cargo de 
chefia/número total de postos de chefia da unidade fabril. 

 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril tem trabalhadores oriundos da 
comunidade local e se existem trabalhadores da comunidade local em postos de 
chefia. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre a porcentagem dos trabalhadores que são oriundos da 

comunidade local e salários 
 Informação sobre a porcentagem dos postos de chefia ocupados por 

trabalhadores da comunidade local. 
 
 Documentos. Contratos, portfólios e documentos de identificação dos 

trabalhadores junto ao departamento de RH. 
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3.1.2 Ambiental 
 
Os indicadores ambientais são ao todo 17 (dezessete), sendo 6 (seis) obrigatórios, 
7 (sete) muito importantes e 4 (quatro) desejáveis.  
 

3.1.2.1 Indicadores Ambientais Obrigatórios 
 
Os indicadores Ambientais Obrigatórios são: 
 
o       IA1 – Controle da Origem da Matéria-Prima 
Este indicador informa se há preocupação e controle sobre a origem dos 
diferentes tipos de matéria-prima usados no processo produtivo. Os índices de 
crescimento a serem avaliados são a porcentagem do consumo de matéria-
prima sólida de origem conhecida/consumo total de matéria-prima, a 
porcentagem do consumo de matéria-prima líquida de origem 
conhecida/consumo total de matéria-prima e a porcentagem do consumo de 
matéria-prima gasosa de origem conhecida/consumo total de matéria-
prima. 
 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril possui controle da origem da 
matéria-prima.  
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre as origens das matérias-primas: matérias-primas de 

origem certificada e controlada, recicladas, recicláveis ou de fontes 
renováveis.  

 Consumo de matérias-primas com origem conhecida da unidade fabril 
expresso em: quilograma ou litro/peça produzida. 

 Consumo de matérias-primas de origem conhecida da unidade fabril 
expresso em porcentagem de matéria-prima de origem conhecida/consumo 
total no período solicitado. 

 
 Documentos: Notas fiscais de compras emitidas pelos fornecedores, 

certificações (quando houver) ou documento equivalente dos dois últimos 
anos fiscais. Documento atualizado do Departamento de Policia Federal para 
os produtos que forem, por lei, sujeitos a controle e fiscalização desta. 
Controle financeiro dos gastos com matéria-prima e volumes/pesos 
adquiridos de cada tipo de matéria-prima referentes aos últimos seis meses 
para o nível Prata e aos dois últimos anos fiscais para Ouro e Diamante. 

 
o IA2 – Coleta Seletiva 
Este indicador visa avaliar, do total de resíduos gerados, qual é o percentual de 
coleta seletiva ou destino adequado de resíduos para reciclagem/reutilização.  
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O índice de crescimento a ser avaliado é o índice de resíduos reaproveitados, 
calculado a partir do peso de resíduos destinados ao reuso ou à reciclagem 
sobre o total de resíduos gerados. Outro índice de crescimento que pode ser 
utilizado futuramente é o índice de resíduos descartados. 

 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril possui programa de coleta seletiva 
e/ou destino adequado de resíduos para reciclagem/reutilização.  

 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre o total de resíduos gerados  
 Informação sobre o peso de resíduos destinados para reciclagem, reuso ou 

descartados 
 
 Documentos: Controle financeiro e/ou da linha de produção dos 

volumes/pesos de matérias primas reutilizadas no processo fabril, dos 
mesmos períodos. Licença ambiental para tratamento (quando for o caso), 
licença do responsável pela destinação dos resíduos (Certificado de 
Aprovação para Destinação de Resíduos Industriais (CADRI) para o Estado de 
São Paulo, licenças equivalentes para outros Estados), nota fiscal de venda 
dos resíduos quando esta ocorrer ou nota fiscal de envio a aterro industrial. 

 
 
o IA3 – Efluentes, Emissões e Resíduos Sólidos Tratados e 

Reutilizados/Reciclados 
Este indicador avalia o total de geração direta e indireta de efluentes, resíduos 
sólidos e emissões atmosféricas (incluindo gases de efeito estufa) na cadeia 
produtiva. Contabiliza o percentual de efluentes, resíduos e emissões tratados 
e/ou reutilizados/reciclados. Tem como objetivo incentivar a redução na 
produção destes, bem como adequar o seu tratamento. Os índices de 
crescimento a serem avaliados são o índice de resíduos reaproveitados, 
calculado a partir do peso de resíduos destinados ao reuso ou à reciclagem 
sobre o total de resíduos gerados, bem como o índice de efluentes 
reaproveitados e o índice de emissões reaproveitadas. Outros índices de 
crescimento que podem ser utilizados futuramente são o índice de resíduos 
descartados, o índice de efluentes descartados e o índice de emissões 
descartadas. . Cada item deve ser calculado individualmente para efluentes, 
emissões e resíduos sólidos, respeitando-se a unidade de medida. Além disso, 
será avaliado o monitoramento dos efluentes de acordo com os parâmetros 
estabelecidos pelas condicionantes da licença ambiental específica. Desta forma, 
para o nível Prata a empresa deve cumprir parcialmente tais condicionantes e, 
para os níveis Ouro e Diamante, totalmente. 
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Selo Bronze: Informação se a unidade fabril possui programa de tratamento, 
reutilização e/ou reciclagem dos efluentes, resíduos e emissões gerados, assim 
como a licença ambiental para tal.  
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre os controles de tratamento, reutilização e/ou reciclagem 

dos efluentes e emissões gerados (em volume) e dos resíduos (em peso). 
  Percentuais dos efluentes, resíduos e emissões gerados tratados e/ou 

destinados para reciclagem-reuso/total destes gerados expressos em m3, l ou 
kg. 
 

 
 Documentos: Licença ambiental para tratar emissões, efluentes e/ou 

resíduos ou documento que comprove que o fabricante está dispensado desta 
atividade; monitoramento do tratamento; Certificado de Aprovação para 
Destinação de Resíduos Industriais (CADRI) para o Estado de São Paulo, 
licenças equivalentes para outros Estados. Notas fiscais de envio a aterro 
industrial, notas fiscais de vendas dos resíduos quando estas ocorrerem, e/ou 
controles financeiros das despesas geradas pelos efluentes tratados, 
reciclados ou reutilizados, ou documento equivalente dos últimos seis meses 
para nível Prata e dos dois últimos anos fiscais para Ouro e Diamante.  

 
 
o IA4 – Uso de Embalagens Finais Recicláveis 
Este indicador visa mitigar os impactos de resíduos sólidos gerados e verificar a 
existência de medidas de redução desses impactos. O índice de crescimento a 
ser avaliado é o índice de embalagens recicláveis, calculado a partir da 
quantidade de embalagens finais recicláveis/a quantidade de embalagens 
finais utilizadas.  
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril possui programa de uso e/ou 
reuso de embalagens finais recicláveis. É importante ressaltar que este 
indicador verifica apenas se as embalagens finais (clientes) são recicláveis, e 
não se elas são efetivamente recicladas, um passo posterior. 
 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre os controles de quantidade de embalagens finais totais e 

recicláveis utilizadas. 
 
 Documentos: Notas fiscais de compra de embalagens finais recicláveis/total 

de embalagens finais utilizadas, ou documento equivalente dos últimos seis 
meses para nível Prata e dos dois últimos anos fiscais para Ouro e Diamante.  
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o IA5 – Otimização do Uso de Embalagens Finais 
Este indicador visa mitigar os impactos de resíduos sólidos gerados e verificar a 
existência de medidas de redução desses impactos. Os índices de crescimento a 
serem avaliados são o índice de reuso das embalagens de produtos sólidos 
finalizados e o índice de reuso das embalagens de produtos líquidos 
finalizados. Outros índices de crescimento que podem ser utilizados 
futuramente são o índice de utilização das embalagens de produtos sólidos 
finalizados e o índice de utilização das embalagens de produtos líquidos 
finalizados. 
 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril possui programa de otimização do 
uso e reuso de embalagens. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre os controles de quantidade de embalagens utilizadas no 

processo produtivo e/ou na embalagem dos produtos acabados. 
  Número de embalagens reutilizadas. 
 Contabilizar apenas produção que é efetivamente embalada. Se vendida a 

granel, não incluir neste indicador. 
 
 Documentos: Notas Fiscais de compra de embalagens/total de produtos 

produzidos, ou documento equivalente dos últimos seis meses para nível 
Prata e dos dois últimos anos fiscais para Ouro e Diamante.  

 
 

o IA6 – Suporte a Transporte Coletivo 
Esta iniciativa visa avaliar os impactos ambientais do transporte de 
trabalhadores da unidade fabril considerada. Este indicador avalia o percentual 
dos trabalhadores que utilizam meio de transporte coletivo fornecido pela 
empresa ou da rede pública de transporte.  Os índices de crescimento a serem 
avaliados são o índice de utilização do transporte coletivo pelos 
trabalhadores da empresa e o índice de utilização do transporte público 
pelos trabalhadores da empresa. Outros índices de crescimento que podem 
ser utilizados futuramente são o gasto com transporte coletivo/trabalhador e 
gasto com transporte público/trabalhador. 

 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril possui programa de suporte a 
transporte coletivo. 
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Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre os controles de custos destinados a transporte coletivo e 

número de trabalhadores que desfrutam desse benefício/total do número de 
trabalhadores, no caso de frota própria ou terceirizada. No caso de rede 
pública de transporte, gasto total com vale transporte e número de 
trabalhadores que desfrutam desse benefício/total do número de 
trabalhadores. 
 

 
 Documentos: Contrato com empresa que realiza o transporte coletivo 

quando for o caso. Notas fiscais de compra, consumo de combustível 
destinado a transporte coletivo/total do consumo de combustível destinado 
ao transporte dos trabalhadores, ou documento equivalente dos últimos seis 
meses para nível Prata e dos dois últimos anos fiscais para Ouro e Diamante. 
Controle financeiro de combustível utilizado no transporte de trabalhadores 
do processo fabril, expresso em R$ dos mesmos períodos. Documentos 
comprobatórios dos gastos com vale transporte, para o caso da rede pública 
de transporte. 
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3.1.2.2 Indicadores Ambientais Muito Importantes 
 
Os indicadores Ambientais Muito Importantes são: 
 
o     IA7 – Desenvolvimento de Produtos/Serviços Sustentáveis2 
Este indicador avalia a preocupação e o esforço da empresa em adaptar suas 
linhas de produtos. São consideradas as iniciativas no desenvolvimento de 
produtos/serviços, com foco em mitigar seus impactos socioambientais, bem 
como a amplitude e a extensão da redução desses impactos. Os índices de 
crescimento a serem avaliados são a porcentagem de produção sustentável de 
produtos sólidos e a porcentagem de produção sustentável de produtos 
líquidos. Outros índices de crescimento que podem ser utilizados futuramente 
são a porcentagem do faturamento com produtos sólidos 
sustentáveis/faturamento e faturamento com produtos líquidos 
sustentáveis/faturamento 
 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril possui programa de 
desenvolvimento de produtos sustentáveis. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre o(s) programa(s) de desenvolvimento de produtos 

sustentáveis, controles de quantidade de novo(s) produto(s) / serviço(s) 
desenvolvidos pela unidade fabril. 

 Informação sobre o faturamento com a linha de produtos sustentáveis. 
 
 Documentos: Certificação ou documento que comprove a baixa toxicidade 

das substâncias usadas na produção ou presentes no produto final; 
certificação ou documento que comprove a origem da matéria prima; notas 
fiscais e/ou controle financeiro da quantidade total de produtos/serviços 
sustentáveis produzidos/quantidade totais de produtos/serviços fabricados, 
expresso em R$ dos últimos seis meses para nível Prata e dos últimos dois 
anos fiscais para Ouro e Diamante, ou documento equivalente dos mesmos 
períodos. 

 
 
o IA8 – Desenvolvimento de Produto com foco em Redução de Geração 

de Efluentes, Emissões e Resíduos Sólidos 
Este Indicador avalia iniciativas de desenvolvimento de produtos com foco em 
minimizar a geração de efluentes, emissões e resíduos sólidos, os impactos 
ambientais dos mesmos, bem como avaliar a amplitude e a extensão da redução  

                                                        
2 Esta definição se encontra no item 2 - Conceitos Gerais deste documento 
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desses impactos. Os índices de crescimento a serem avaliados são o índice de 
resíduos sólidos gerados/produto sólido e índice de resíduos sólidos  
 
gerados/produto líquido. Outros índices de crescimento que podem ser 
utilizados futuramente são o índice de efluentes gerados/produto sólido, o 
índice de emissões/produto sólido, o índice de efluentes gerados/produto 
líquido, e o índice de emissões/produto líquido.  

 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril possui programa de 
desenvolvimento de produtos com foco em redução de geração de efluentes, 
emissões e resíduos. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre o(s) programa(s) de desenvolvimento de produtos com 

foco em redução de geração de efluentes (sólidos, líquidos e gasosos), com 
controles de volume e/ou peso de resíduos/efluentes/emissões gerados. Este 
indicador deve ser calculado para os diferentes tipos de resíduos sólidos, 
efluentes e emissões. Expresso em volume (litros/m3) ou por peso (kg) de 
novo produto produzido. 

 Índice de resíduos sólidos por produto, índice de efluentes por produto e 
índice de emissões por produto, sólido ou líquido. 

 
 Documentos: Notas Fiscais  e relatórios de redução de resíduos, efluentes e 

emissões dos últimos seis meses para nível Prata e dos últimos dois anos 
fiscais para Ouro e Diamante, ou documento equivalente dos mesmos 
períodos. 

 
 
o IA9 – Desenvolvimento de Produto sem Toxicidade 
Este indicador visa avaliar as iniciativas de desenvolvimento de produtos, com 
foco em minimizar a toxicidade e os seus impactos ambientais, bem como 
avaliar a amplitude e a extensão da redução desses impactos.  Os índices de 
crescimento a serem avaliados são a porcentagem de produção de produtos 
sólidos sem toxicidade e porcentagem de produção de produtos líquidos sem 
toxicidade. Outros índices de crescimento que podem ser utilizados 
futuramente são a porcentagem do faturamento oriundo de produção de 
sólidos sem toxicidade e porcentagem do faturamento oriundo de produção 
de líquidos sem toxicidade. 

 
 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril possui programa de 
desenvolvimento de produtos sem toxicidade. 
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Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre o(s) programa(s) de desenvolvimento de produtos de 

produtos sem toxicidade, através do controle da toxicidade do número de 
unidades, volume (litros/ m3) ou peso (kg) de novos produtos produzidos.  

 
 Percentual do total de produtos sem toxicidade ou com toxicidade inferior a 

1% fabricados/quantidade total de produtos fabricados 
 Percentual: faturamento anual com a linha de produtos sem toxicidade ou 

com toxicidade inferior a 1%/faturamento anual total da unidade fabril. 
 Esta pergunta não se aplica a bactericidas e fungicidas. 
 
 Documentos: Notas fiscais e/ou controle financeiro da receita anual com a 

linha de produtos sem toxicidade/faturamento geral da linha de produtos, 
expresso em R$ dos últimos seis meses para nível Prata e dos últimos dois 
anos fiscais para Ouro e Diamante, ou documento equivalente dos mesmos 
períodos. 
 
Serão aceitos quaisquer certificações ou documentos que comprovem o 
atendimento a baixo índice de toxicidade de regulamentações regionais, 
nacionais e internacionais desde que essas não firam as regulamentações do 
órgão regulador competente do estado da unidade fabril. 

 
 
o IA10 – Controle de Consumo de Produtos Químicos 
Este indicador visa avaliar o controle sobre o consumo de produtos químicos na 
cadeia produtiva. Este controle objetiva mitigar os impactos ambientais da 
utilização de produtos químicos no processo produtivo, bem como promover a 
redução desses impactos.  Os índices de crescimento a serem avaliados são a 
quantidade de produto químico sólido/produto produzido e a quantidade de 
produto químico líquido/produto produzido. Outros índices de crescimento 
que podem ser utilizados futuramente são quantidade de produto químico 
sólido/trabalhador e quantidade de produto químico líquido/trabalhador. 

 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril possui programa de controle de 
consumo de produtos químicos. Para o caso de empresas químicas, existe a 
opção “Não se aplica”. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre o(s) programa(s) de controle de consumo de produtos 

químicos. 
 Informações sobre a quantidade de produto químico utilizado. 
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 Documentos: Notas Fiscais e/ou controle financeiro da quantidade anual 

utilizada de produtos químicos e quantidade de produtos produzidos dos 
últimos seis meses para nível Prata e dos últimos dois anos fiscais, ou 
documento equivalente dos mesmos períodos. 

 
 
 
o IA11 – Tratamento de Resíduos de Produtos Químicos 
Este indicador avalia o controle sobre o tratamento de resíduos de produtos 
químicos utilizados. Este controle objetiva mitigar os impactos ambientais 
decorrentes da geração de resíduos de produtos químicos no processo 
produtivo, bem como promover ações de redução da geração destes resíduos. 
Os índices de crescimento a serem avaliados são o índice de resíduos químicos 
sólidos tratados, o índice de efluentes químicos tratados e o índice de 
emissões químicas tratadas. Outros índices de crescimento que podem ser 
utilizados futuramente são o índice de resíduos químicos sólidos 
reaproveitados, o índice de efluentes químicos reaproveitados, o índice de 
emissões químicas reaproveitadas, o índice de resíduos químicos sólidos 
descartados, o índice de efluentes químicos descartados e o índice de 
emissões químicas descartados. 
 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril possui programa de tratamento de 
resíduos de produtos químicos. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre o(s) programa(s) de tratamento de resíduos, efluentes e 

emissões de produtos químicos e tipos de resíduos sólidos, efluentes ou 
emissões. 

 Volume (m3/litro) ou peso (kg) de resíduos, efluentes ou emissões de 
produtos químicos tratados, reusados ou descartados em aterros industriais/ 
volume (m3/litro) ou peso (kg) total de resíduos, efluentes ou emissões de 
produtos químicos gerados no processo produtivo. 

 
 Documentos: Notas Fiscais e/ou controle financeiro da economia gerada 

pelo tratamento de resíduos de produtos químicos utilizados/faturamento 
geral da unidade fabril, expresso em R$ dos últimos seis meses para nível 
Prata e dos últimos dois anos fiscais para Ouro e Diamante, ou documento 
equivalente dos mesmos períodos. 
 

 
o IA12 – Solução de Tratamento de Resíduos para Clientes 
Este indicador mostra a atuação da empresa junto aos clientes para o 
tratamento de resíduos sólidos ou efluentes (líquidos), com foco em minimizar 
o seu impacto ambiental, bem como avaliar as ações de redução desses  
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impactos. O índice de crescimento a ser avaliado é o volume (m3/litro) ou peso 
(kg) de resíduos ou efluentes tratados/número de clientes. Outro índice de 
crescimento que pode ser utilizado futuramente é a porcentagem de clientes 
atendidos por esta iniciativa. 

 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril possui programa de tratamento de 
resíduos para clientes. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre o(s) programa(s) de tratamento de resíduos para clientes. 
 Percentual: número de clientes atendidos por esta iniciativa/número total de 

clientes. 
 Volume (m3/litro) ou peso (kg) de resíduos tratados/número de clientes. 
 Índice de tratamento de resíduos dos clientes: volume (m3/litro) ou peso 

(kg) de resíduos de clientes tratados / volume (m3/litro) ou peso (kg) total 
de resíduos recebidos de clientes. 

 
 Documentos: controle de volume (m3/litro) ou peso (kg) de resíduos 

recebidos, tratados ou descartados, bem como do número de clientes 
atendidos nos últimos seis meses para nível Prata e dos últimos dois anos 
fiscais para Ouro e Diamante, ou documento equivalente dos mesmos 
períodos. 

 
 
o  IA13 – Alinhamento com PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos) 
Este indicador informa se a empresa opera em conformidade com a Lei da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, no que tange ao tratamento de resíduos 
sólidos. A PNRS adota o conceito de responsabilidade compartilhada, 
envolvendo fornecedor de matéria-prima, o próprio fabricante e o usuário final.  

 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril possui programa de alinhamento 
com PNRS. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre o(s) programa(s) de programa de alinhamento com PNRS. 
 
 Documentos: Licença ambiental do responsável pela destinação dos 

resíduos (Certificado de Aprovação para Destinação de Resíduos Industriais 
(CADRI) para o Estado de São Paulo, licenças equivalentes para outros 
Estados), documentos comprobatórios dos programas de alinhamento com a 
PNRS dos últimos seis meses para nível Prata e dos últimos dois anos fiscais, 
ou documento equivalente dos mesmos períodos. 
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3.1.2.3 Indicadores Ambientais Desejáveis 
 
Os indicadores Ambientais Desejáveis são: 
 
o     IA14 – Uso de Matéria-Prima Reciclável ou Reciclada 

Este indicador visa contribuir para a mitigação dos impactos na aquisição de 
matéria-prima não reciclável Os índices de crescimento a serem avaliados são a 
porcentagem de matéria-prima sólida reciclável, a porcentagem de matéria-
prima líquida reciclável e a porcentagem de matéria-prima gasosa reciclável. 
Outros índices de crescimento que podem ser utilizados futuramente são a 
porcentagem de gasto com matéria-prima sólida reciclável/ gasto com 
matéria-prima sólida, a porcentagem de gasto com matéria-prima líquida 
reciclável/ gasto com matéria-prima líquida, a porcentagem de gasto com 
matéria-prima gasosa reciclável/ gasto com matéria-prima gasosa, a 
porcentagem de gasto com matéria-prima sólida reciclável/ faturamento, a 
porcentagem de gasto com matéria-prima líquida reciclável/ faturamento, a 
porcentagem de gasto com matéria-prima gasosa reciclável/ faturamento.  

Selo Bronze: Informação se a unidade fabril utiliza matéria-prima reciclável. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre o uso de matéria-prima reciclável: tipos de matérias-

primas recicláveis (sólidas líquidas ou gasosas). Porcentagem de Volume 
(m3) ou peso (kg) de matéria-prima reciclável sobre o Volume (m3) ou peso 
(kg) total de matéria-prima. 

 Percentual do gasto em R$ com matérias-primas recicláveis/total gasto em 
R$ com matérias-primas. 

 
 Documentos: Notas Fiscais de compras de matérias-primas recicláveis, 

emitidas pelos fornecedores ou documento equivalente dos últimos seis 
meses para nível Prata e dos dois últimos anos fiscais. Controle financeiro 
dos gastos com matéria-prima recicláveis, e volumes/pesos adquiridos de 
cada tipo de matéria-prima referentes aos mesmos períodos. 

 
 
o  IA15 – Uso de Matéria-Prima de Fonte Renovável 
Este indicador visa contribuir para a mitigação dos impactos na aquisição de 
matéria-prima de fonte não renovável. Os índices de crescimento a serem 
avaliados são a porcentagem de matéria-prima sólida de fonte renovável, a 
porcentagem de matéria-prima líquida de fonte renovável e a porcentagem 
de matéria-prima gasosa de fonte renovável. Outros índices de crescimento 
que podem ser utilizados futuramente são a porcentagem de gasto com 
matéria-prima sólida de fonte renovável / gasto com matéria-prima sólida, 
a porcentagem de gasto com matéria-prima líquida de fonte renovável / 
gasto com matéria-prima líquida, a porcentagem de gasto com  
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matéria-prima gasosa de fonte renovável / gasto com matéria-prima 
gasosa, a porcentagem de gasto com matéria-prima sólida de fonte 
renovável / faturamento, a porcentagem de gasto com matéria-prima 
líquida de fonte renovável / faturamento, a porcentagem de gasto com 
matéria-prima gasosa de fonte renovável / faturamento. 

 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril possui controle do uso de matéria-
prima de fonte renovável 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre o uso de matéria-prima de fonte renovável: tipos de 

matérias-primas recicláveis (sólidas líquidas ou gasosas).  
 Porcentagem de Volume (m3) ou peso (kg) de matéria-prima de fonte 

renovável sobre o Volume (m3) ou peso (kg) total de matéria-prima. 
 Percentual do gasto em R$ com matérias-primas de fonte renovável /total 

gasto em R$ com matérias-primas. 
 
 Documentos: Notas fiscais de compras de matérias-primas de fonte 

renovável e de fonte não renovável emitidas pelos fornecedores ou 
documento equivalente dos últimos seis meses para nível Prata e dos dois 
últimos anos fiscais para Ouro e Diamante. Controle financeiro dos gastos 
com matéria-prima e volumes/pesos adquiridos de cada tipo de matéria-
prima referentes aos mesmos períodos. 

 
 
o     IA16 – Certificação do Sistema de Gestão Ambiental - ISO 14001 
Este indicador informa se a empresa possui ou não Certificação ISO 14001. 

 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril possui algum certificado de gestão 
ambiental 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre o(s) certificado(s) de gestão ambiental 
 
 Documentos: Certificado(s) emitido(s) por órgãos certificadores nacionais e 

internacionais.  
 
 
o IA17 – Substituição de Solvente Químico por Solvente a Base de Água ou 

Eliminação de Solvente  
Este indicador informa se existem iniciativas de substituição da utilização de 
solventes químicos por solventes à base de água ou de eliminação de solventes.  
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Este indicador tem como foco minimizar o impacto ambiental da utilização de 
solventes químicos, bem como avaliar as ações adotadas para a sua redução.  O  
 
índice de crescimento a ser avaliado é a porcentagem de solvente a base de 
água/volume total solvente químico. Outros índices de crescimento que 
podem ser utilizados futuramente são a porcentagem do gasto com solvente a 
base de água/gasto com solvente em geral e gasto com solvente a base de 
água/faturamento. 

 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril possui um programa de 
substituição de solvente químico por solvente à base de água ou eliminação de 
solvente. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre o programa de substituição de solvente químico por 

solvente a base de água ou eliminação de solvente. 
 Percentual do volume (litro/m3) de solvente à base de água/volume 

(litro/m3) total de solvente consumido. 
 Percentual do gasto em (R$) com solvente à base de água em relação ao total 

gasto em (R$) com solvente. 
 
 Documentos: Notas fiscais de compras de solventes à base de água e de 

solventes químicos, emitidas pelos fornecedores ou documento equivalente 
dos últimos seis meses para nível Prata e dos dois últimos anos fiscais para 
Ouro e Diamante. Relatório de controle de solvente da Polícia Federal e/ou 
da Polícia Civil (quando aplicável) dos mesmos períodos. 
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3.1.3 Social 
 
Os indicadores Sociais são ao todo 11 (onze), sendo 4 (quatro) obrigatórios, 2 
(dois) muito importantes e 5 (cinco) desejáveis.  
 

3.1.3.1 Indicadores Sociais Obrigatórios 
 
Os indicadores Sociais Obrigatórios são: 
 
o     IS1 – Práticas de Segurança no Trabalho e Saúde Preventiva 
Este indicador informa se a empresa realiza ações de divulgação e programas de 
treinamento, voltados a boas práticas de segurança no trabalho e de saúde 
preventiva.  Os índices de crescimento a serem avaliados são o investimento em 
ações educacionais em segurança e saúde preventiva/faturamento e o 
número total de horas de treinamento em segurança e saúde preventiva 
/trabalhador. Outro índice de crescimento que pode ser utilizado futuramente 
é a porcentagem de gasto em treinamento em segurança e saúde 
preventiva/faturamento. 
 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril promove, periodicamente, 
campanhas e treinamentos em segurança no trabalho e saúde preventiva. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Identificação das ações voltadas a boas práticas de segurança no trabalho e 

de saúde preventiva realizadas, seus objetivos, duração, meio de 
comunicação (panfletos e cartazes internos na empresa, intranet da empresa, 
revista ou jornal informativo da empresa, rádio ou TV da empresa, revista ou 
jornal informativo público, site público, rádio aberta, TV aberta), resultados 
obtidos, público alvo (número de participantes) e investimentos efetuados. A 
informação sobre o número de participantes pode ser levantada, por 
exemplo, pelo número de panfletos impressos e entregues. No caso de 
cartazes, contabilizar todos os funcionários da área em que o cartaz está 
exposto ou a empresa toda se for uma campanha geral. 

 Identificação de treinamentos em segurança no trabalho e saúde preventiva 
realizados, carga horária, número de participantes e investimentos efetuados. 
No caso de treinamentos organizados internamente, cômputo de horas gastas 
pelos trabalhadores. 

 Investimento em ações educacionais em segurança e saúde 
preventiva/faturamento. 

 Número total de horas de treinamento em segurança e saúde preventiva 
/trabalhador. 

 Porcentagem de gasto em treinamento em segurança e saúde 
preventiva/faturamento. 
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 Documentos: Material das ações e listas de divulgação; relatórios e listas de 

presença de treinamentos voltados para Segurança do Trabalho e Saúde 
Preventiva obtidos junto ao RH; Relatório financeiro com o investimento 
realizado nesta área.  

 
 
o IS2 – Ambiente Limpo e Seguro 
Este indicador informa se a empresa toma ações preventivas e corretivas para 
garantir um ambiente de trabalho limpo e seguro. Como resultado, esperam-se 
taxas menores de incidentes e de acidentes de trabalho e de doenças 
ocupacionais. Os índices de crescimento a serem avaliados anualmente são o 
índice de ocorrências/dia trabalhado e o índice de ocorrência de doença 
ocupacional/dia trabalhado. 
 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril toma ações preventivas e 
corretivas para garantir um ambiente de trabalho limpo e seguro e qual é a 
frequência (baixa, alta) de ocorrência de incidentes e de acidentes de trabalho e 
doenças ocupacionais.  
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação se a empresa realiza os seguintes programas de identificação de 

riscos e saúde ocupacional: PPRA (Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais) e PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional). 

 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido. 
 Identificação de medidas para manter os locais de trabalho limpos, 

organizados e seguros para as atividades operacionais. 
 Identificação dos números e tipos de incidentes e de acidentes de trabalho, 

taxa destes pelo número total de horas trabalhadas, número de horas de 
trabalho perdidas em função dos incidentes e dos acidentes. 

 Informações sobre as ocorrências de doenças ocupacionais, incluindo tipos 
de doenças ocupacionais, número de trabalhadores afetados, número de 
ocorrências, taxa de ocorrência de doenças ocupacionais em função do 
número total de horas trabalhadas, número de horas não trabalhadas devido 
ao afastamento de trabalhadores com doenças ocupacionais. 

 
 Documentos: Registro de incidentes e de acidentes de trabalho junto à CIPA 

(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de trabalho) ou ao Ministério 
do Trabalho – CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho); contrato de 
serviço da empresa que realiza o PPRA e o PCMSO; pedidos de afastamento 
de trabalhadores por acidente de trabalho ou doenças ocupacionais junto ao 
RH, AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). Estão previstas também 
visitas da entidade certificadora à unidade fabril. 
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o IS3 – Ambiente favorece a Produtividade 
Este indicador avalia se a empresa adota técnicas de organização de métodos e 
processos, investe na melhoria do ambiente de trabalho, na atualização das 
máquinas empregadas nas linhas de produção e no treinamento de 
trabalhadores nos processos e operação das máquinas, visando melhorar a 
produtividade.  O índice de crescimento a ser avaliado é o investimento em 
ambiente de trabalho/faturamento. Outro índice de crescimento que pode ser 
utilizado futuramente é o investimento em ambiente de 
trabalho/trabalhador. 
 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril adota técnicas de organização de 
métodos e processos para fins de melhorar a produtividade, além de investir na 
infraestrutura do ambiente de trabalho, na atualização das máquinas e no 
treinamento dos trabalhadores.   
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Identificação das medidas de adoção de técnicas de organização de métodos 

e processos para fins de melhorar a produtividade. 
 Informações sobre iniciativas de melhoria da infraestrutura do ambiente de 

trabalho, incluindo tipos de melhorias realizadas, setor abrangido, número de 
trabalhadores afetados e total de investimentos realizados. 

 Informações sobre a atualização de máquinas, incluindo tipos de máquinas, 
setor abrangido, número de trabalhadores beneficiados e total de 
investimentos realizados. 

 Identificação dos treinamentos realizados, seus objetivos, carga horária, 
número de participantes, resultados obtidos e investimentos realizados. 

 
 Documentos: Relatório financeiro, contendo investimentos realizados na 

melhoria da infraestrutura do ambiente de trabalho, na atualização de 
máquinas e nos treinamentos referentes à operação das linhas de produção. 

 
 
o IS4 – Obediência às Leis Trabalhistas (Inexistência de Trabalho 

Infantil, Trabalho Forçado, Involuntário e em Condição Análoga à de 
Escravo, e Assédio Moral) 

Informa se a empresa está isenta de processos por desobediência às leis 
trabalhistas, dando-se ênfase a existência ou não de trabalho infantil, trabalho 
forçado ou em condição análoga à de escravo, involuntário e casos de assédio 
moral. O índice de crescimento a ser avaliado é o número total de processos 
deferidos. Outro índice de crescimento que pode ser utilizado futuramente é o 
gasto com processos trabalhistas/faturamento. 
 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril responde a processos de 
desobediência à Legislação Trabalhista, incluindo o emprego de mão de obra  
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infantil, trabalho forçado, involuntário e mão de obra em condição análoga à de 
escravo, e assédio moral, nos dois últimos anos fiscais. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informações sobre processos de desobediência à Legislação Trabalhista, com 

enfoque naqueles referentes ao uso de mão de obra infantil e em condições 
análogas à de escravo, forçado (em suas diversas modalidades) ou 
involuntário ou assédio moral. 

 
 Documentos: relação dos processos ou condenações trabalhistas iniciados 

nos últimos dois anos fiscais. Registro de trabalhadores, comprovantes de 
idade, contrato de aprendizagem, holerites, cartões de ponto e autorizações 
dos trabalhadores para desconto em folha, livro de Inspeção do Trabalho, 
certidão negativa de FGTS e certidão negativa de INSS. Entrevistas realizadas 
pela entidade certificadora diretamente com empregados, sem a presença de 
outros empregados ou dirigentes da empresa – quantidade de entrevistas 
com base na quantidade de trabalhadores: 

 
Até 10: 40% dos trabalhadores da produção 
11 a 30: 30% dos trabalhadores da produção 
31 a 100: 25% dos trabalhadores da produção 
Acima de 100: 25 dos trabalhadores da produção 
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3.1.3.2 Indicadores Sociais Muito Importantes 
 
Os indicadores Sociais Muito Importantes são: 
 
o    IS5 - Realização de Campanhas e Programas Socioambientais entre 

trabalhadores, clientes e fornecedores 
Este indicador avalia se a empresa desenvolve programas de sensibilização, 
educação, capacitação, engajamento dos participantes (interessados), visando 
disseminar melhores práticas em sustentabilidade. Tem como objetivo engajar 
seus parceiros de negócios (trabalhadores, fornecedores, clientes e pessoas da 
comunidade local) em ações de sustentabilidade. Para tanto são realizados 
eventos, campanhas de divulgação, treinamentos, além de serem concedidos 
prêmios. Os índices de crescimento a serem avaliados são a porcentagem de 
investimento em eventos socioambiental/faturamento, a porcentagem de 
investimento em campanhas/faturamento, a porcentagem de investimento 
em treinamento para todos os funcionários/faturamento, a porcentagem de 
investimento em treinamento para os funcionários 
administrativos/faturamento, a porcentagem de investimento em 
treinamento para os funcionários de produção/faturamento e a 
porcentagem de investimento em premiação por ações 
socioambientais/faturamento. Outros índices de crescimento que podem ser 
utilizado futuramente são o investimento em educação (evento + 
campanhas +treinamento) /faturamento, a porcentagem de investimento em 
campanhas educacionais/faturamento, a porcentagem de investimento em 
eventos/faturamento, a porcentagem de investimento em 
treinamento/faturamento, a número de horas de treinamento/trabalhador 
e a porcentagem de investimento em premiação por ações 
socioambientais/faturamento.     
 

Selo Bronze: Informação se a unidade fabril promove eventos e campanhas de 
divulgação de ações de sustentabilidade, envolvendo trabalhadores, 
fornecedores, clientes e pessoas da comunidade local, além de concessão de 
prêmios para iniciativas pioneiras e trabalhadores exemplares na área de 
sustentabilidade. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Identificação de eventos voltados à sustentabilidade realizados, carga horária, 

público participante entre trabalhadores, fornecedores, clientes e pessoas da 
comunidade local e investimentos realizados. 

 Identificação das campanhas realizadas para disseminação de boas práticas 
em sustentabilidade, duração, meio de comunicação empregado, resultados 
obtidos, público alvo (número de participantes) e investimentos realizados. 

 Identificação dos treinamentos em práticas de sustentabilidade, carga 
horária, público alvo (número de participantes) e investimentos realizados. 
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 Informação sobre os prêmios concedidos para iniciativas pioneiras e 

trabalhadores exemplares em sustentabilidade, incluindo tipo de prêmio, 
número de participantes, número de beneficiados e investimento. 

 
 Documentos: Material divulgação dos eventos, campanhas, treinamentos e 

prêmios e respectivas listas de participantes e organizadores; certificados de 
participação nos eventos; relatório financeiro com detalhamento dos 
investimentos realizados nas atividades de promoção e disseminação de 
práticas sustentáveis. 

 
 
o     IS6 – Formação de Pessoas e Liderança 
Este indicador informa se são mantidos programas para gestão de competências 
e aprendizagem contínua que deem suporte aos planos de carreira dos 
trabalhadores e desenvolvimento de lideranças, bem como a situação das 
mulheres da empresa neste âmbito. O índice de crescimento a ser avaliado é a 
porcentagem de investimento em treinamento em liderança. Outro índice de 
crescimento que pode ser utilizado futuramente é o número total de horas 
investidas. 
 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril investe na formação de líderes. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre os treinamentos realizados para desenvolvimento de 

competências e formação de líderes, incluindo sua carga horária, número e 
lista de participantes e investimento total realizado para o período dos dois 
últimos anos fiscais. 

 
 Documentos: Certificados dos treinamentos em liderança; relatório 

financeiro especificando os investimentos realizados neste tipo de 
treinamento. 

 
 
o      IS7 – Benefícios Adicionais aos Estabelecidos por Lei 
Este indicador informa se a empresa proporciona aos seus trabalhadores 
benefícios adicionais aos estabelecidos por lei. Avalia-se também os benefícios 
padrão oferecidos a empregados em tempo integral (seguro de vida, plano de 
saúde, cobertura para incapacidade/invalidez, licença 
maternidade/paternidade, fundo de aposentadoria, vale transporte, transporte 
coletivo sem desconto em folha ou subsidiado) O índice de crescimento a ser 
avaliado é a porcentagem de despesas de benefícios adicionais/faturamento. 
Outro índice de crescimento que pode ser utilizado futuramente é a 
porcentagem de despesas de benefícios adicionais/folha de pagamento 
pessoal. 



 

 38 

 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril concede benefícios adicionais aos 
previstos por lei. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre os benefícios obrigatórios e adicionais aos estabelecidos 

por lei que são concedidos pela empresa; seus beneficiários; e o total de 
gastos realizados no pagamento desses benefícios. 
 

 Documentos: Folha de pagamento de benefícios; relatório financeiro com o 
detalhamento dos gastos realizados no pagamento de benefícios dos 
funcionários. 

 
  



 

 39 

3.1.3.3 Indicadores Sociais Desejáveis 
 
Os indicadores Sociais Desejáveis são: 
 
o      IS8 – Suporte a Projetos Socioambientais 
Este indicador avalia se a empresa desenvolve projetos socioambientais, 
cobrindo temas referentes a: proteção do meio-ambiente; tratamento de 
substâncias tóxicas; redução e tratamento dos resíduos e emissões gerados; 
descarte correto de resíduos, entre outros. Verifica-se também se a empresa 
participa de algum projeto socioambiental externo ou se oferece suporte a 
algum projeto socioambiental externo.  O índice de crescimento a ser avaliado é 
a porcentagem de investimento em projetos socioambientais/faturamento. 
Outro índice de crescimento que pode ser utilizado futuramente é a 
porcentagem de participação interna. 
 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril desenvolve ou participa de 
projetos socioambientais internos ou externos. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre os projetos socioambientais desenvolvidos internamente 

na unidade fabril, duração, número de participantes da empresa e externos 
investimentos realizados. 

 Informação sobre os projetos socioambientais externos dos quais a empresa 
participa, duração, número de participantes da empresa e externos e 
investimentos realizados. 

 Informação sobre os projetos socioambientais patrocinados pela unidade 
fabril, duração, número de participantes da empresa e externos e 
investimentos realizados. A duração de um projeto considera todas as fases, 
desde o planejamento. 

 
 Documentos: Documentação dos projetos socioambientais realizados e 

patrocinados; relatório financeiro com o detalhamento dos investimentos 
realizados em projetos socioambientais. 

 
 
o IS9 – Oferta de Produtos e Serviços de Sustentabilidade 
Este indicador visa identificar a existência de esforços sistemáticos para 
abordar sustentabilidade, saúde e segurança ao longo do ciclo de vida de um 
produto ou serviço. Os diferentes estágios do ciclo de vida de um produto 
constam de: desenvolvimento do conceito do produto; P&D, certificação, 
fabricação e produção, marketing e promoção, armazenamento, fornecimento e 
distribuição, uso e serviço, disposição, reutilização ou reciclagem. O índice de 
crescimento a ser avaliado é a porcentagem de produtos com foco em 
sustentabilidade. Outro índice de crescimento que pode ser utilizado  
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futuramente é a porcentagem do faturamento com produtos com foco em 
sustentabilidade. 
 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril produz ou oferece serviços com 
foco em sustentabilidade. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informações sobre as linhas de produtos ou serviços com foco em 

Sustentabilidade (isto é, que adotem práticas sustentáveis em algum 
processo do seu ciclo de vida), fase do ciclo de vida, número total de produtos 
com foco em sustentabilidade; faturamento com produtos com foco em 
sustentabilidade. 

 
 Documentos: Portfólio de produtos e serviços com foco em Sustentabilidade 

e Relatório financeiro, com detalhamento da receita gerada por estes 
produtos (quando houver). 

 
 
o IS10 – Incentivo à Educação dos Trabalhadores 
Este indicador informa se a empresa investe na educação dos trabalhadores, 
oferecendo treinamentos para desenvolver e manter competências relevantes a 
sua função ou cargo ou patrocinando parcialmente, integralmente, ou na forma 
de empréstimo, bolsas de estudo para diferentes níveis de escolaridade, bem 
como se existe alguma iniciativa de mapeamento de competências versus plano 
de treinamento e se existe vínculo entre plano de carreira, avaliação de 
desempenho e plano de treinamento, bem como informa a situação das 
mulheres da empresa neste âmbito.  Os índices de crescimento a serem 
utilizados são a porcentagem de investimento em treinamento para todas as 
áreas/faturamento, a porcentagem de investimento em treinamento para a 
área administrativa/faturamento, a porcentagem de investimento em 
treinamento para a área de produção/faturamento e a porcentagem de 
investimento em bolsas/faturamento. Outro índice de crescimento que pode 
ser utilizado futuramente é o número de horas de treinamento/trabalhador. 
 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril investe na educação de seus 
trabalhadores seja na forma de treinamento 
s orientados à criação ou reforço de competências, seja na forma de concessão 
de bolsas de estudo parciais ou integrais para diferentes níveis de escolaridade.  
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informações sobre os programas de treinamento oferecidos, incluindo carga 

horária, número de participantes e investimento realizado geral e por área 
(administrativa e de produção). 
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 Informações sobre as bolsas de estudos concedidas, incluindo níveis de 

escolaridade, número total de bolsas de estudo e valor individual das bolsas. 
 
 Documentos: Material sobre os programas de treinamento oferecidos aos 

trabalhadores, documentação de treinamentos e bolsas, relatório financeiro, 
com detalhamento dos investimentos realizados na educação dos 
trabalhadores. Entrevistas realizadas pela entidade certificadora diretamente 
com empregados, sem a presença de outros empregados ou dirigentes da 
empresa – quantidade de entrevistas com base na quantidade de 
trabalhadores: 

Até 10: 40% dos trabalhadores da produção 
11 a 30: 30% dos trabalhadores da produção 
31 a 100: 25% dos trabalhadores da produção 
Acima de 100: 25 dos trabalhadores da produção 

 
 
o IS11 – Realização de Programas de Integração Empresa-Comunidade 
Este indicador mostra se a empresa realiza ações de integração empresa-
comunidade. Avalia se existe um canal de comunicação permanente com a 
comunidade local, se a empresa divulga os seus resultados para a comunidade 
local, se a empresa avalia periodicamente o seu impacto na comunidade local e 
se a empresa realiza ações de integração empresa-comunidade. O índice de 
crescimento a ser avaliado é a porcentagem de investimento em programas 
empresa-comunidade/faturamento. Outro índice que pode ser utilizado 
futuramente é a porcentagem de participação interna. 
 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril realiza ações de integração 
empresa-comunidade e sobre exemplos destes tipos de ação. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informações sobre os programas de integração empresa-comunidade, 

incluindo duração, número de participantes e investimentos realizados. O 
impacto da ação é medido pelo número de pessoas atingidas com a iniciativa. 

 
 Documentos: Material sobre os programas de integração empresa-

comunidade realizados; relatório financeiro sobre os investimentos 
realizados. 
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3.1.4 Cultural 
 
 
Os indicadores Culturais são ao todo 7 (sete), sendo 3 (três) obrigatórios, 1 (um) 
muito importante e 3 (três) desejáveis.  
 

3.1.4.1 Indicadores Culturais Obrigatórios 
 
Os indicadores Culturais Obrigatórios são: 
 
o     IC1 – Salvaguarda da História, Cultura e Valores da Empresa 
Este indicador visa avaliar as iniciativas e ações realizadas para preservar a 
história, a cultura, os princípios, os valores, a ética, as tecnologias e os métodos 
desenvolvidos ou adotados pela empresa, com o objetivo de resguardar e 
valorizar a sua história e o seu patrimônio cultural, e otimizar a operação da 
empresa e dos seus trabalhadores. Como exemplo destes tipos de iniciativa 
pode-se citar eventos comemorativos associados à história da empresa, 
programas de disseminação sobre produtos & serviços da empresa, catálogos, 
livros e exposições versando sobre a história da empresa, seus valores, sua 
relação com a sociedade, produtos e serviços e resultados, entre outros. O índice 
de crescimento a ser avaliado é a porcentagem de investimento em projetos de 
preservação da cultura da empresa/faturamento. 
 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril possui práticas de preservação e 
salvaguarda da história, cultura, valores e princípios da própria empresa. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre os nomes de iniciativas ou programas de preservação e 

salvaguarda da cultura da própria empresa, a duração de cada projeto, o 
número de participantes (incluindo trabalhadores, fornecedores, clientes ou 
público em geral) e o investimento realizado em cada iniciativa.  

 Caso a sua iniciativa seja permanente, como um espaço próprio que divulga a 
história, a cultura e os  valores da empresa, preencha 182 dias (referente a 
um semestre). 

 
 Documentos: Relatório e registros de iniciativas de cunho cultural, relatório 

financeiro com detalhamento sobre investimentos nestas iniciativas 
referentes aos dois últimos anos fiscais. 

 
 
o IC2 – Engajamento dos Trabalhadores em Programas de Preservação 

da Cultura Empresarial 
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Este indicador avalia o engajamento dos trabalhadores e outros participantes 
(interessados) em iniciativas e projetos de preservação da cultura da empresa, 
que visam salvaguardar a história, a cultura, os princípios, os valores, a ética, as 
tecnologias e os métodos desenvolvidos ou adotados pela empresa. O índice de 
crescimento a ser avaliado é a porcentagem de participação interna 
 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril engaja os trabalhadores no 
desenvolvimento da cultura empresarial. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Identificação dos tipos (por exemplo, trabalhadores, fornecedores, clientes e 

pessoas da comunidade local) e número de participantes de iniciativas e 
ações de preservação da cultura da empresa promovidas pela unidade fabril 
nos últimos dois anos. 
 

 Documentos: Relatório de iniciativas de cunho cultural, relatório financeiro 
com detalhamento sobre investimentos e receitas oriundas de iniciativas de 
trabalhadores referentes aos dois últimos anos fiscais. 

 
 
o IC3 – Promoção de Ações de Sustentabilidade voltadas à Cultura 

junto aos Interessados/Trabalhadores 
Este indicador avalia se a empresa desenvolve programas ou projetos de 
motivação (inspiração), treinamento, capacitação e engajamento de 
trabalhadores, com foco na sustentabilidade voltada à cultura.  O índice de 
crescimento a ser avaliado é a porcentagem de investimento em projetos e 
programas culturais/faturamento. Outro índice de crescimento que pode ser 
utilizado futuramente é o número total de participantes (trabalhadores, 
clientes, fornecedores e pessoas da comunidade). 
 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril desenvolve programas e projetos 
de sustentabilidade voltados à cultura junto aos trabalhadores. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Identificação do nome dos programas e projetos desenvolvidos, duração, 

número de participantes classificados em trabalhadores, fornecedores, 
clientes e pessoas da comunidade local, e investimentos realizados pela 
empresa. 

 
 Documentos: Relatórios de divulgação, implantação e conclusão de 

programas e projetos de sustentabilidade voltados à cultura e relatórios 
financeiros com detalhamento dos investimentos feitos neste tipo de 
iniciativa. 
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3.1.4.2 Indicadores Culturais Muito Importantes 
 
Os indicadores Culturais Muito Importantes são: 
 
o     IC4 – Divulgação e Disseminação de Balanço Socioambiental 
Este indicador avalia as iniciativas de comunicação clara e aberta dos 
resultados/impactos socioambientais gerados pela empresa junto aos seus 
públicos de interesse (por exemplo, acionistas, trabalhadores, fornecedores e 
clientes). O índice de crescimento a ser avaliado é a porcentagem de 
investimento na publicação de relatórios socioambientais/faturamento. 
Outro índice de crescimento que pode ser utilizado futuramente é o número 
total de destinatários (trabalhadores e externos). 
 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril elabora e divulga relatórios ou 
informes de sustentabilidade voltado ao Balanço Socioambiental. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informação sobre o número de relatórios ou informes de sustentabilidade 

voltado ao Balanço Socioambiental produzidos por ano. 
 Número de impressões ou publicações em mídia eletrônica desses relatórios 

ou informes. 
 Periodicidade das publicações. 
 Número de destinatários de cada relatório ou informes, classificados por: 

trabalhadores, fornecedores, clientes e público em geral (externo). 
 Total de Investimentos realizados na divulgação de relatórios ou informes de 

sustentabilidade voltado ao Balanço Socioambiental realizados nos dois 
últimos anos fiscais. 

 
 Documentos: Cópias dos relatórios e informes referentes ao Balanço 

Socioambiental e outros documentos de divulgação e controle de distribuição 
realizado pela área de comunicação da unidade fabril; Relatório financeiro 
identificando investimentos realizados neste tipo de divulgação. 
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3.1.4.3 Indicadores Culturais Desejáveis 
 
Os indicadores Culturais Desejáveis são: 
 
o  IC5 – Suporte a um Modelo de Negócio com foco em Sustentabilidade e 

Valorização da Cultura 
Este indicador visa avaliar as iniciativas de suporte a melhores práticas em 
sustentabilidade (Competitividade Sustentável) e valorização de cultura, que 
fortaleçam o modelo de negócio da empresa, da sua cadeia de suprimentos e das 
comunidades onde está inserida. Verifica-se se a empresa suporta melhores 
práticas com foco em sustentabilidade e valorização da cultura, se desenvolve 
produtos/serviços que usam artesanatos das comunidades local, regional ou 
nacional e se desenvolve produtos/serviços baseados em técnicas, métodos ou 
tradições das comunidades local, regionais ou brasileiras. O índice de 
crescimento a ser avaliado é a porcentagem de produtos com foco em 
sustentabilidade cultural. Outros índices de crescimento que podem ser 
utilizados futuramente são a porcentagem do investimento em produtos em 
sustentabilidade cultural/faturamento e a porcentagem do faturamento 
com produtos com foco em sustentabilidade/faturamento.  
 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril oferece suporte a melhores 
práticas com foco em sustentabilidade e valorização da cultura, incluindo o 
desenvolvimento de produtos e serviços que usam matéria-prima ou insumo 
produzido pela comunidade local; o desenvolvimento de produtos e serviços 
que usam artesanatos da comunidade local, regional ou nacional; ou o 
desenvolvimento de produtos e serviços baseados em técnicas, métodos ou 
tradições da comunidade local, regional ou brasileira. 

 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Identificação dos projetos envolvendo a valorização da cultura e o número de 

produtos fabricados com foco em sustentabilidade cultural. 
 Identificação de produtos ou serviços que fizeram uso de: 

 Matéria-prima ou insumo produzido pela comunidade local. 
 Artesanatos da comunidade local, regionais ou nacionais. 
 Técnicas, métodos ou tradições da comunidade local, regionais ou 

brasileiras. 
 Investimentos no desenvolvimento de produtos com foco em 

sustentabilidade cultural. 
 Investimentos em comunidades para promover a produção de insumos e 

artesanatos usados da fabricação de produtos e ofertas de serviços da 
empresa e retorno obtido desse tipo de investimento. 

 Faturamento com produtos com foco em sustentabilidade cultural. 
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 Documentos: Relatórios de projetos de valorização da cultura local, regional 

ou brasileira, relatório financeiro com detalhamento dos investimentos 
realizados nestes projetos e relatórios financeiros dos retornos positivos e 
negativos das comunidades contempladas pelos projetos.  

 
 
o IC6 – Sensibilização sobre princípios de Sustentabilidade e 

Valorização da Cultura 
Este indicador avalia as iniciativas de sensibilização relativas aos princípios de 
sustentabilidade e valorização da cultura junto aos públicos de interesse, a 
saber: acionistas, clientes, fornecedores, comunidades e governo. Os índices de 
crescimento a serem avaliados são a porcentagem de investimento (R$) em 
eventos de sustentabilidade e de promoção cultural/faturamento; e a 
porcentagem de investimento (R$) em premiações por ações de 
sustentabilidade e promoção cultural/faturamento. Outro índice de 
crescimento que pode ser utilizado futuramente é o número de participantes 
(trabalhadores + clientes + fornecedores + comunidade) de eventos de 
sustentabilidade. 
 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril possui iniciativas que desenvolvam 
a sensibilização junto aos públicos de interesse, a saber: acionistas, clientes, 
fornecedores, comunidades e governo para a sustentabilidade e valorização da 
cultura. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Identificação de Eventos de Divulgação de Melhores Práticas de 

Sustentabilidade e Promoção da Cultura realizados, carga horária, número de 
participantes incluindo trabalhadores, fornecedores, clientes e pessoas da 
comunidade e investimentos realizados. 

 Identificação de Prêmios voltados a Ações de Sustentabilidade e Promoção da 
Cultura concedidos no período dos últimos dois anos fiscais e para cada 
prêmio concedido: número e tipos de participantes, número e tipos de 
vencedores e investimentos. 

 
 Documentos: Relatórios de Atividades referentes a eventos e prêmios, 

Relatórios Financeiros com detalhamento de investimentos feitos em eventos 
e premiações. 

 
 
o     IC7 – Salvaguarda da História, Cultura, Valores da Comunidade Local, 

Regional e Nacional 
Este indicador avalia as iniciativas de salvaguardar a história e valores culturais 
e socioambientais da comunidade local, regional e nacional (área de 
influencia/impacto) tomadas pela empresa junto aos seus públicos de interesse.   
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O índice de crescimento a ser avaliado é a porcentagem de investimento em 
projeto de preservação/faturamento. Outro índice de crescimento que pode 
ser utilizado futuramente é o índice de participação interna . 
 
Selo Bronze: Informação se a unidade fabril possui iniciativas de salvaguardar 
a história e valores culturais e socioambientais da comunidade local, regional e 
nacional. 
 
Selos Prata, Ouro ou Diamante: 
 Informações sobre as iniciativas de salvaguardar a história e valores culturais 

e socioambientais da comunidade local, regional e nacional, incluindo 
duração, número de participantes (trabalhadores e pessoas externas) e 
investimentos realizados. 

 
 Documentos: Relatório de atividades de integração Empresa-Comunidade, 

relatório financeiro com detalhamento dos investimentos realizados nesses 
tipos de projetos. 
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3.2 Descrição dos Níveis do Selo 
 
Como mencionado anteriormente, o Selo Origem Sustentável contempla 5 (cinco) 
níveis: 
 
 Branco: O Selo Branco é concedido quando o Pedido de Adesão do fabricante é 

aceito, mediante assinatura do Termo de Compromisso (ANEXO I).  Indica, 
portanto, que o fabricante aderiu à certificação. 

 
 Bronze: O Selo Bronze é concedido a uma unidade fabril do fabricante se esta 

realizar a auto avaliação do Selo Origem Sustentável referente aos diferentes 
indicadores econômicos, ambientais, sociais e culturais, e cumprir número de 
Indicadores Obrigatórios acima da média3Para este nível também é requerida a 
assinatura de Termo de Compromisso (ANEXO II). 

 
 Prata: O Selo Prata é concedido a uma unidade fabril do fabricante se esta 

realizar a auto avaliação do Selo Origem Sustentável referente aos diferentes 
indicadores econômicos, ambientais, sociais e culturais, e cumprir número de 
Indicadores Obrigatórios e Muito Importantes acima da média.. Para o nível 
Prata exige-se que a unidade fabril seja auditada pela Entidade Certificadora. 
Após dois anos de certificação, a unidade fabril pode manter-se no nível Prata 
se: 

o  Aumentar a quantidade de indicadores atendidos, mas ainda não ser 
apta ao nível Ouro; 

o Atender à mesma quantidade de indicadores, mas evoluir os índices 
de crescimento.  

 
 Ouro: O Selo Ouro é concedido a uma unidade fabril do fabricante se esta 

realizar a auto avaliação do Selo Origem Sustentável referente aos diferentes 
indicadores econômicos, ambientais, sociais e culturais, e cumprir todos os 
indicadores acima da média. Para o nível Ouro exige-se que a unidade fabril seja 
auditada pela Entidade Certificadora. Neste caso, a unidade fabril deverá 
demonstrar, também, que há evolução dos indicadores obrigatórios no período 
dos dois últimos anos. Após dois anos de certificação, a unidade fabril pode 
manter-se no nível Ouro se: 

o  Aumentar a quantidade de indicadores atendidos; 
o Atender à mesma quantidade de indicadores, mas evoluir os índices 

de crescimento.  
 

                                                        
3 No processo de elaboração do Selo foi realizada uma survey com visita a diversas 
unidades fabris para verificação do cumprimento dos indicadores levantados. A 
partir dessa verificação foi calculada esta média: 76% de indicadores obrigatórios, 
69% de indicadores muito importantes e 34% de indicadores desejáveis. 
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 Diamante: O Selo Diamante é concedido a uma unidade fabril do fabricante 

se esta realizar a auto avaliação do Selo Origem Sustentável referente aos 
diferentes indicadores econômicos, ambientais, sociais e culturais, e (i) 
cumprir todos os indicadores acima da média e (ii) evoluir dentro de mais 
indicadores que a média das empresas de nível Ouro no período dos dois 
últimos anos. Exemplo: 10 empresas possuem nível Ouro e verifica-se, a 
partir dos dados providos pelas empresas, que, após dois anos, a média de 
indicadores que obtiveram crescimento é 40 indicadores. Se a empresa tiver 
evoluído em 41, poderá pleitear o nível Diamante, concedido após auditoria 
de Entidade Certificadora. 

 
*Para indicadores que não são aplicáveis à empresa, existe a opção “Não se Aplica”. 
No contabilização do nível, os indicadores que estiverem nesta condição serão 
desconsiderados, bem como desconsiderados do total. Por exemplo, se, de 52 
indicadores, 1 não se aplica, as médias acima serão aplicadas a 51 indicadores, 
desconsiderando este não aplicável. 
 

4. Procedimentos de Adesão e Pedido do Selo Origem 
Sustentável 

O processo de adesão ao Selo e obtenção da certificação é composto de três 

fases básicas, sendo contínuo e progressivo: a evolução do fabricante no 

atendimento aos requisitos para o Selo que possui contribui para a obtenção do 

Selo do nível seguinte. 

No processo são envolvidas três entidades: 

 Gestora: entidade responsável pela gestão do Selo Origem Sustentável. 

Suas atividades incluem o gerenciamento do Sistema de Auto Avaliação do 

Selo, o credenciamento de instituições certificadoras e a emissão do Selo 

Origem Sustentável. A instituição que exerce este papel é o Instituto By 

Brasil. 

 

 Entidades Parceiras: a Assintecal e a Abicalçados são responsáveis pela 

divulgação do Selo e pela mobilização de seus associados para participarem 

do programa. 

 
 Fornecedora ou Fabricante: empresa que produz componentes ou 

artefatos vinculados à indústria da moda.  Esta empresa deve ser associada 

à Assintecal ou à Abicalçados, ter interesse em aderir ao programa do Selo  
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 Origem Sustentável visando obtenção de certificação para uma ou mais 

unidades fabris.  

 
 Certificadora: empresa responsável pela auditoria da unidade fabril do 

fabricante que solicitou o Selo Origem Sustentável e pelo encaminhamento 

dos resultados para fins de emissão do Selo no caso da unidade atender aos 

requisitos estabelecidos para tal. 

 
Os procedimentos referentes às fases de adesão (fase 1) e de auto-avaliação 

para o Selo Bronze (fase 2) estão representados de modo esquemático na Figura 1; 

os referentes à fase de avaliação de auditoria externa para obtenção dos Selos 

Prata, Ouro ou Diamante (fase 3) estão representados na Figura 2. Às figuras 

seguem suas descrições.  

As atividades estão enumeradas e relacionadas às partes por elas responsáveis. 

Deste modo, por exemplo, a atividade G1 no texto refere-se à atividade 1 da 

entidade Gestora. Da mesma forma, a atividade F7 refere-se à atividade 7 do 

Fabricante. 

Cada processo de aplicação do Selo Origem Sustentável é válido para uma 

única unidade fabril e intransferível de uma unidade fabril para outra da mesma 

empresa. 
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Figura 1 

        

Fase 1 – Adesão ao Selo Origem Sustentável 

Primeiramente a empresa gestora apresenta o programa no seu site com 

seus objetivos, regras e procedimentos descritos, assim como a duração de cada 

etapa do processo (atividade G1). Nesse mesmo site o fabricante que decidir 

adquirir o selo poderá preencher o cadastro online, fornecendo informações gerais 

da unidade fabril que deseja certificar, e realizar seu pedido de adesão ao 

programa (F1, F2 e G2). 

 A entidade gestora verifica se a empresa preencheu o cadastro 

adequadamente e se atende os requisitos mínimos para adesão (G3). Sendo essa 

análise satisfatória (G4), o fabricante deve então definir o nível de certificação 

desejado (F5). No caso dela ser insatisfatória (F4), o fabricante deve rever seu 

pedido e refazer o cadastro. 
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Se o fabricante solicitar o Selo Branco (F6 e F10), a simples aprovação do seu 

pedido de adesão ao Selo Origem Sustentável lhe concede essa certificação, 

mediante assinatura do Termo de Compromisso (ANEXO I) (G5, G6 e G7). 

 

Fase 2 – Realização da Auto Avaliação e Obtenção do Selo Bronze 

 Quando o nível de selo escolhido for acima do Branco, o fabricante deve 

proceder à avaliação da unidade fabril a ser certificada (F7). Se essa avaliação 

satisfizer os requisitos do nível Bronze (F8), o fabricante pode solicitar o selo 

(F10) – a ser emitido pela gestora (G8), mediante assinatura do Termo de 

Compromisso (ANEXO II). No caso de resultado insatisfatório, os processos 

contemplados devem ser revistos (F9). 

 Nessas duas primeiras fases, as atividades e trocas ocorrem somente entre 

fabricante e entidade gestora. 
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Figura 2 

 

 
Fase 3 – Realização de Avaliação de Auditoria Externa para Obtenção dos 

Selos Prata, Ouro ou Diamante 

Uma auto avaliação realizada para obtenção do Selo Bronze pode ser 

válida para pleitear os demais níveis do Selo se sua pontuação atingir o número de 

pontos obrigatório para tal. Se isso acontecer, pode-se iniciar o processo de 

auditoria externa (G9 e F11). Se a pontuação não for suficiente, os processos 

contemplados devem ser revistos pelo fabricante e então deve ser realizada nova 

auto avaliação. 

Uma vez que a avaliação atingir a pontuação necessária, o fabricante pode 

solicitar o selo que deseja – Prata, Ouro ou Diamante (F12). A entidade gestora o 

envia então informações sobre procedimentos de certificação, incluindo lista de 

instituições certificadoras credenciadas (G12) para que ele possa selecionar e 

contratar uma (F14 e C1). 

A entidade certificadora, mediante contrato elaborado com o fabricante, 

inicia o processo de auditoria solicitando-o documentos referentes à unidade  
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fabril em questão (F15, C2 e C3). São documentos relativos a processos 

administrativos, produtivos e operacionais e devem comprovar as informações 

fornecidas para obtenção do Selo (por exemplo, contas de luz que comprovem a 

redução do uso de energia elétrica para um mesmo nível de produção). Cabe à 

certificadora averiguar esses documentos e, quando necessário, solicitar 

informações complementares. 

Quando a documentação estiver completa (C4), pode-se proceder ao 

agendamento da auditoria. A realização desta inclui uma ou mais visitas da equipe 

da certificadora à unidade fabril auditada (C5 e F16). 

Ao fim do processo, a certificadora elabora um relatório emitindo um 

parecer sobre a adequação dos processos administrativos, produtivos e 

operacionais aos exigidos para o nível do Selo Origem Sustentável solicitado (C6). 

Esses resultados são encaminhados ao fabricante e à entidade gestora (C7, F17, 

G13 e G14), a qual emitirá o Selo correspondente ao parecer (G15 ou G16). 

O fabricante, com relatório e parecer da entidade certificadora em mãos, 

pode efetuar a sua análise e definir os próximos passos para continuidade do 

programa (F18). 
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Glossário 
 
Acidente de trabalho: é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da 
empresa ou pelo exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação 
funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da 
capacidade para o trabalho. Inclui acidentes: ligados ao trabalho, ocorridos no local 
e no horário do trabalho e decorrentes de contaminação acidental do trabalhador 
no exercício de sua atividade. Estão compreendidos nesta definição também 
acidentes fora do local de trabalho: em viagens ou atividades externas relacionadas 
à prestação de serviço e no percurso entre a residência e o local de trabalho. (Lei no 
8.213/1991, arts. 19, 20 e 21). 
 
Emissões atmosféricas: é o termo utilizado para caracterizar os gases e partículas 
que são liberados no ar ou emitidos por diversas fontes (EPA - United States 
Environmental Protection Agency). 
 
Efluente: é o termo usado para caracterizar os despejos líquidos provenientes de 
diversas atividades ou processos (Resolução CONAMA no 430/2011). 
 
Incidente de trabalho: evento relacionado ao trabalho que poderia ter 
ocasionado lesão, doença ou morte (norma internacional OHSAS 180001/2007). É, 
grosso modo, um acidente em potencial, um risco. 
 
Resíduos sólidos: "material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 
atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem 
como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem 
inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou 
exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor 
tecnologia disponível" (Lei no 12.305/2010, cap.II, art.3o, inciso XVI). 
 
Rejeitos:" resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 
tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 
economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição 
final ambientalmente adequada" (Lei no 12.305/2010, cap.II, art.3o, inciso XV). 
 
Sustentabilidade: conceito sistêmico, ligado a um modelo de desenvolvimento 
que contempla suprir as necessidades do presente sem afetar a habilidade das 
gerações futuras de suprirem as próprias necessidades. Foi primeiro utilizado por 
Gro Brundtland (ONU) em 1987 no relatório "Nosso futuro comum". 
 


