International Rubber Study Group (IRSG)
Critérios e indicadores de desempenho da Iniciativa
Voluntária de Borracha Natural (SNR)

Critérios, indicadores e KPI de borracha natural sustentável

1. Referências
Os Critérios SNR, Indicadores e KPIs estão seguindo uma série de definições, padrões
e convenções internacionalmente reconhecidos, tais como as definições da FAO para as
áreas protegidas e as convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no
que diz respeito ao trabalho infantil, trabalho forçado e liberdade de associação.
Sempre que os requisitos legais nacionais possam diferir ou entrar em conflito com o
acordo internacional relevante, prevalecerão os requisitos nacionais no país onde a
organização está legalmente estabelecida.
2. Definiçõ es
Zonas tampão: uma faixa de terra adjacente a áreas florestais ou cursos de água onde
são proibidos distúrbios a fim de preservar as características ambientais e estéticas e
evitar qualquer impacto ambiental potencial.

Trabalho Infantil: Trabalho que seja susceptível de ser perigoso ou interferir na
educação da criança, ou prejudicar a saúde da criança ou o desenvolvimento físico,
mental, espiritual, moral ou social. Nem todo o trabalho feito por crianças deve ser
classificado como trabalho infantil que deve ser alvo de eliminação. A participação de
crianças ou adolescentes no trabalho que não afeta a saúde e o desenvolvimento pessoal
ou interfere na escolaridade é geralmente considerada como algo positivo (de acordo com
a Organização Internacional do Trabalho: http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en /
index.htm ).

Direitos de Uso e Custume: Regra comum tradicional ou prática que se tornou uma
parte intrínseca da conduta aceita e esperada em uma comunidade, profissão ou
comércio e é tratada como um requisito legal.
Trabalho forçado: Todo o trabalho ou serviço que é exigido de qualquer pessoa sob a
ameaça de qualquer penalidade e para o qual a referida pessoa não se ofereceu
voluntariamente (de acordo com a Organização Internacional do Trabalho:
http://ilo.org/global/standards/subjects- covered-by-international-labour-standards/forcedlabour/lang--en/index.htm).

1

International Rubber Study Group

Liberdade de associação: O direito de os trabalhadores e os empregadores
estabelecerem e aderirem a organizações de sua preferência sem autorização prévia (de
acordo
com
a
Organização
Internacional
do
Trabalho:
http://www2.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labourstandards/freedom-of-association/lang--en/index.htm).

Clones de alto rendimento: Clones que foram selecionados para produzir o maior
rendimento possível em circunstâncias específicas e contexto local. Os clones de alto
rendimento geralmente são selecionados, testados e aprovados pelas autoridades locais
relevantes ou por um instituto de pesquisa ou desenvolvimento aprovado.
Á gua efluente industrial: Qualquer material que transporta água / resíduos que resulte
do processamento de borracha natural.
Grande Produtor SNR: : Proprietário individual de plantação de borracha natural que
está acima do limite de área máxima definida como uma pequena propriedade e que foi
verificado em conformidade com os Critérios e Indicadores SNR. Veja a definição de
pequeno produtor SNR abaixo.

Á rea protegida: Á rea / floresta especialmente dedicada à proteção e manutenção da
diversidade biológica e dos recursos naturais e culturais associados e gerenciada por
meio de meios legais ou outros meios efetivos - Definição da ONU FAO
(http://www.fao.org/docrep/014/am665e/am665e00.pdf). Os países podem usar
diferentes terminologias legais para nomear e definir áreas protegidas abrangidas pelos
requisitos legais nacionais relevantes.
Exemplo representativo: Um subconjunto de uma população estatística que reflete com
precisão os membros de toda a população. Uma amostra representativa deve ser uma
indicação imparcial de como é a população.
Pequeno Produtor NRR: Proprietário de plantação de borracha natural de tamanho
relativamente pequeno e que foi verificado em conformidade com os Critérios e
Indicadores SNR. Cada país tem uma definição diferente em pequenos produtores, a área
de limiar não superior a 20 ha é definida para definir um pequeno produtor SNR para os
critérios e indicadores SNR.
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Produtor Corporativo SNR: Uma plantação de borracha natural que é detida e / ou gerenciada por uma empresa e onde a plantação
de borracha está sendo gerenciada em grande escala e que foi verificada em conformidade com os Critérios e Indicadores SNR.

Indú stria Consumidora SNR: Organização que fabrica produtos acabados ou semi-acabados feitos de borracha natural que foi
verificada em conformidade com os Critérios e Indicadores SNR.
Processador SNR: Organisation that processes raw natural rubber that has been verified to be in compliance with the SNR Criteria
and Indicators.

SNR trader: Organização que processa a borracha natural em bruto que foi verificada em conformidade com os Critérios e
Indicadores SNR.
Borracha Natural Sustentável (SNR): Borracha natural que foi verificada para cumprir os Critérios e Indicadores SNR.
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3. Critérios de borracha natural sustentável, indicadores e KPIs (indicador de performance)

Critério SNR voluntário 1: Apoiar a melhoria da produtividade
SNR Criterio 1: Apoiar a melhoria da produtividade
SNR Indicadores
de Performance
1.1

Nível de
Prioridade

Indicador de objetivo do desempenho e orientação relacionada

A Organização deve assegurar que apenas os clones recomendados pela autoridade relevante,
ou os clones recomendados por um instituto de pesquisa ou desenvolvimento, sejam plantados
ao estabelecer uma nova plantação ou a renovar uma plantação existente.

Otimizando o
plantio de
clones
recomendados

KPI proposto para medir o desempenho sob o Indicador SNR 1.1:

-

P1

KPI 1.1.1: Plantação do(s) clone(s) recomendado(s)
0%
25%
50%
75%
100%

Meta para pequenos produtores SNR: pelo menos 25% no momento da
próxima renovação da plantação
Meta para grandes produtores SNR: pelo menos 50% no momento da
próxima renovação da plantação
Meta para Plantaçõ es Corporativas SNR: ao menos 75%

KPI 1.1.2: Para plantações corporativas, plantação de uma diversidade de
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Clones recomendados
0
1
2
3

Mais de 3

Meta para pequenos produtores SNR: N/A
Meta para Plantaçõ es Corporativas SNR até 5,000 ha: ao menos 2 clones
recomendados
Meta para Plantaçõ es Corporativas SNR acima de 5,000 ha: pelo menos 3
clones recomendados

1.2

A Organização deve assegurar que a densidade de plantio recomendada pela autoridade relevante
seja seguida (geralmente entre 420 a 600 plantas por hectare) e que as mudas / árvores / plântulas
que não sobrevivem dentro de 12 meses apó s a plantação são substituídas por novas plantas
assim que possível, a fim de garantir que, uma vez maduro, a plantação é homogênea e pode
atingir a produtividade ideal.

Optimizando a
densidade de
plantio

KPI proposto para medir o desempenho sob o Indicador 1.2:

P1

KPI 1.2.1: A densidade de plantio segue a recomendação da autoridade
relevante
A densidade de plantio segue a recomendação da autoridade
relevante
A densidade de plantio não segue a recomendação da autoridade
relevante
Meta para pequenos produtores SNR: seguir a recomendação da
autoridade relevante
Meta para Plantaçõ es Corporativas SNR: seguir a recomendação da
autoridade relevante
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-

KPI 1.2.2: Substituição de mudas/árvores/plântulas mortas com até 12
meses após plantio inicial:
0%
30%
50%
90%
100%

Meta para pequenos produtores SNR: ao menos 30% de
mudas/árvores/plântulas mortas com até 12 meses após plantio inicial
Meta para Plantaçõ es Corporativas SNR: ao menos
90% de
mudas/árvores/plântulas mortas com até 12 meses após plantio inicial

1.3

A Organização deve assegurar que o uso de fertilizantes naturais seja otimizado, que os
métodos bioló gicos de controle de pragas e doenças sejam usados e que o uso de produtos
químicos seja minimizado.
KPI proposto para medir o desempenho sob o Indicador 1.3:

Otimizando
fertilizantes e
aplicaçõ es
químicas

-

KPI 1.3.1: Otimizando o uso de fertilizantes naturais
Fertilizantes natural preferencial

Fertilizantes natural não preferencial

P1
Meta para pequenos e grandes produtores SNR: o uso de fertilizantes
naturais é preferido e o uso de outros fertilizantes é minimizado
Meta para plantaçõ es corporativas: o uso de fertilizantes naturais é
preferido e o uso de outros fertilizantes é minimizado
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-

KPI 1.3.2: São utilizados métodos biológicos de controle de pragas e doenças.
Métodos bioló gicos de controle de pragas e doenças usados
bioló gicos de controle de pragas e doenças não usados

Métodos

Meta para pequenos e grandes produtores SNR: o uso de métodos
biológicos de controle de pragas e doenças são preferidos
Meta para plantaçõ es corporativas: o uso de métodos biológicos de controle
de pragas e doenças são preferidos

-

KPI 1.3.3: O uso de produtos químicos é minimizado
Uso de produtos químicos é minimizado

Uso de químicos não é
controlado

Meta para pequenos e grandes produtores SNR: o uso de químicos é
minimizado
Meta para plantaçõ es corporativas: o uso de químicos é minimizado
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Critério voluntário para borracha natural sustentável 2 - Melhorar a qualidade da borracha natural
Critério SNR 2: Melhorar a qualidade da borracha natural
Indicadores de
Performance SNR
2.1

Nível de
prioridade

Indicador de objetivo do desempenho e orientação relacionada

A Organização deve assegurar que um compromisso claro e transparente para a
produção e a qualidade da fonte de Borracha Natural Sustentável tenha sido
formalizado.

Compromisso
com a qualidade
padrão da
borracha natural

KPI proposto para medir o desempenho sob o Indicador 2.1:

-

KPI 2.1.1: Compromisso de qualidade formal, política de qualidade ou certificação ISO 9001
Sem compromisso formal
Qualidade Corp.
ISO 9001

Compromisso formal
Política de
Outra certificação de qualidade (especificar):

Meta para pequenos e grandes produtores SNR: N/A
P1

Meta para plantaçõ es corporativas: ISO 9001 ou Política de Qualidade
Corporativa e procedimentos relacionados
Meta para Processadores SNR: ISO 9001 ou Política de Qualidade
Corporativa e procedimentos relacionados
Meta para Comercializadores SNR: ISO 9001 ou Política de Qualidade
Corporativa e procedimentos relacionados
Meta para Indú strias Consumidoras SNR: ISO 9001 ou Política de
Qualidade Corporativa e procedimentos relacionados
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-

KPI 2.1.2: Sempre que disponível, a participação na iniciativa local dos produtores
ou em Grupo Oficial comprometeu-se a garantir a qualidade da borracha natural

Sem participação

Iniciativa Local

Grupo Oficial

Meta para pequenos e grandes produtores SNR: Participação ativa em
uma iniciativa local ou grupo oficial comprometida em assegurar a qualidade
da Borracha Natural
Meta para Plantaçõ es Corporativas SNR: N/A
-

KPI 2.1.3: Procedimento formal para rejeitar a borracha natural fora da
especificação de qualidade
Não há comprometimento

Compromet. Informal

Compromet.
incluído na
Política de Qualidade

Meta para pequenos e grandes produtores SNR: N/A
Meta para plantaçõ es corporativas: N/A
Meta para Processadores SNR: Procedimento formal para rejeitar a
borracha natural fora da especificação de qualidade incluída na Política de
Qualidade
Meta para Comerciantes SNR: Procedimento formal para rejeitar a borracha
natural fora da especificação de qualidade incluída na Política de Qualidade
Meta para Indú strias Consumidoras SNR: Procedimento formal para
rejeitar a borracha natural fora da especificação de qualidade incluída na
Política de Qualidade
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2.2

A Organização deve assegurar o cumprimento das normas relevantes da indú stria de
classificação e teste (como, por exemplo, Greenbook e / ou norma nacional similar) e
deve assegurar que o teste e a avaliação adequados sejam realizados antes do
embarque.

Conformidade
com testes e
classificação

KPI proposto para medir o desempenho sob o Indicador 2.2:

-

KPI 2.2.1: O teste visual é sistematicamente realizado ao longo do processo
de produção para notas RSS (e outras notas relevantes)
Sem avaliação visual

Avaliação Visual mas não sistemática

Avaliação visual sistemática apoiada por procedimentos
relevantes
P1
Meta para Processadores SNR: Avaliação sistemática da qualidade
visual implementada apoiada por procedimentos relevantes
Meta para Comerciantes SNR: Avaliação sistemática da qualidade visual
implementada apoiada por procedimentos relevantes

-

Meta para Indú strias Consumidoras SNR: Avaliação sistemática da
qualidade visual implementada apoiada por procedimentos relevantes
KPI 2.2.2: Testes de laboratório para TSR e látex
Teste de laborató rio sistemático com base em procedimentos e
padrõ es relevantes
Meta para Processadores SNR: Teste de laboratório sistemático
implementado suportado
10
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por procedimentos relevantes (por exemplo, homologação de laboratório,
etc.).
Meta para Comerciantes SNR: Teste de laboratório implementado de acordo
com o procedimento de Controle de Qualidade Corporativa suportado por
procedimentos relevantes (por exemplo, homologação de laboratório, etc.)
Meta para Indú strias Consumidoras SNR: Teste de laboratório
implementado de acordo com o procedimento de Controle de Qualidade
Corporativa suportado por procedimentos relevantes (por exemplo,
homologação de laboratório, etc.).

Critério voluntário sustentável de borracha natural 3 - Apoiar a sustentabilidade florestal
Critério SNR 3: Apoiar a sustentabilidade florestal
Indicadores de
Performace SNR

Nível de
Prioridade

Indicador de objetivo do desempenho e orientação relacionada

3.1

P1

A Organização deve demonstrar a conformidade com os requisitos legais locais
relevantes e garantir que as plantaçõ es de árvores de borracha sejam
estabelecidas somente em terras que tenham sido oficialmente identificadas
como adequadas para plantaçõ es de borracha ou para fins agrícolas.

Conformidade
dos requisitos
legais locais
relevantes

A Organização deve garantir que as áreas legalmente protegidas e os habitats
das espécies protegidas sejam respeitados.
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KPI proposto para medir o desempenho sob o Indicador Indicator 3.1:

-

KPI 3.1.1: Conformidade com os requisitos legais locais
Evidência de violação dos requisitos legais locais
evidência de violação dos requisitos legais locais

Nenhuma

Meta para pequenos e grandes produtores SNR: N/A
Meta para plantaçõ es corporativas: Nenhuma evidência de violação dos
requisitos legais locais

-

Meta para Processadores SNR: Monitorar a amostra representativa dos
fornecedores SNR para garantir que não haja violação dos requisitos legais
locais
Meta Comerciantes SNR : Obter a garantia dos fornecedores SNR para
garantir que não haja violação dos requisitos legais locais
Meta para Indú strias Consumidoras SNR: Obter a garantia dos
fornecedores SNR para garantir que não haja violação dos requisitos legais
locais.
KPI 3.1.2: A plantação de árvores de borracha ocorre apenas em terras

que foram oficialmente identificadas como adequadas para plantações
de borracha ou propósitos agrícolas.
Evidência de violação da exigência

Sem evidência de
violação da exigência

Meta para pequenos e grandes produtores SNR: A plantação de árvores
SNR não deve ocorrer em terras que foram oficialmente identificadas como
restritas para plantações de borracha
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Meta para plantaçõ es corporativas: A plantação de árvores SNR não deve
ocorrer em terras que foram oficialmente identificadas como restritas para
plantações de borracha
Meta para Processadores SNR: Monitore a amostra representativa dos
fornecedores de SNR para garantir que a plantação de árvores SNR não
ocorra em terras que foram oficialmente identificadas como restritas para
plantações de borracha.
Meta para comerciantes SNR: Obter a garantia dos fornecedores de SNR de
que a plantação de árvores SNR não deveria ter lugar em terras que foram
oficialmente identificadas como restritas para plantações de borracha

-

Meta para usuários a jusante SNR: Obter a garantia dos fornecedores de
SNR de que a plantação de árvores SNR não deveria ter lugar em terras que
foram oficialmente identificadas como restritas para plantações de borracha
KPI 3.1.3: As plantações de árvores de borracha não são estabelecidas
dentro de áreas legalmente protegidas ou dentro de habitats de espécies
protegidas
Evidência de violação da exigência

Sem evidência de violação
da exigência

Meta para pequenos e grandes produtores SNR: A plantação de árvores
SNR não foi estabelecida dentro de áreas legalmente protegidas ou dentro de
habitats de espécies protegidas
Meta para plantaçõ es Corporativas SNR: A plantação de árvores SNR não
foi estabelecida dentro de áreas legalmente protegidas ou dentro de habitats
de espécies protegidas
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Meta para Processadores SNR: Monitorar amostra representativa de
fornecedores de SNR para garantir que SNR não provenha de plantações de
borracha que tenham sido estabelecidas dentro de áreas legalmente
protegidas ou dentro de habitats de espécies protegidas

Meta para comerciantes SNR: Obter a garantia dos fornecedores da SNR de
que a SNR não é proveniente de plantações de borracha que tenham sido
estabelecidas dentro de áreas legalmente protegidas ou dentro de habitats de
espécies protegidas
Meta para Indú stria Consumidora SNR: : Obter a garantia dos fornecedores
da SNR de que SNR não vem de plantações de borracha que foram
estabelecidas dentro de áreas legalmente protegidas ou dentro de habitats de
espécies protegidas.
3.2

Proteção /
conservação de
áreas protegidas

A Organização deve garantir que as novas plantaçõ es de borracha natural não
estejam estabelecidas dentro das áreas protegidas.
KPI proposto para medir o desempenho sob o Indicador SNR 3.2:

P1

- KPI 3.2.1: As plantações de borracha não são estabelecidas dentro das áreas
protegidas
Evidência de violação da exigência
Sem e Evidência de
violação da exigência

Meta para SNR pequenos e grandes produtores: As plantações de árvores
SNR não estão estabelecidas em áreas protegidas
Meta para plantaçõ es Corporativas SNR: As plantações de árvores TSNR
não estão estabelecidas em áreas protegidas
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Meta para Processadores SNR: Monitorar uma amostra representativa de
fornecedores SNR para garantir que as plantações de árvores SNR não
estejam estabelecidas em áreas protegidas
Meta para comerciantes SNR: Obter a garantia dos fornecedores SNR de
que as plantações de árvores SNR não estão estabelecidas em áreas
protegidas.
Meta para Indú stria Consumidora SNR: Obter a garantia dos fornecedores
SNR de que as plantações de árvores SNR não estão estabelecidas em áreas
protegidas
- KPI 3.2.2: As zonas de proteção são estabelecidas e mantidas em torno de
áreas protegidas para garantir que essas áreas não sejam impactadas pelas
plantações SNR e atividades de gerenciamento relacionadas
Evidência de violação da exigência
da exigência

Sem evidência de violação

Meta para SNR pequenos e grandes produtores: Sempre que relevante, as
zonas de proteção são estabelecidas em torno das plantações de árvores
SNR para garantir que as áreas protegidas não sejam impactadas pelas
plantações SNR e atividades de gerenciamento relacionadas.
Meta para plantaçõ es Corporativas SNR: Sempre que relevante, as zonas
de amortecimento são estabelecidas em torno das plantações de árvores SNR
para garantir que as áreas protegidas não sejam impactadas pelas plantações
SNR e atividades de gerenciamento relacionadas.
Meta para Processadores SNR: Monitorar uma amostra representativa de
fornecedores de SNR para garantir que, sempre que relevante, as zonas de
proteção sejam estabelecidas em torno das plantações de árvores SNR para
garantir que as áreas protegidas não sejam afetadas pelas plantações SNR e
atividades de gerenciamento relacionadas.
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Meta para comerciantes SNR: Obter a garantia dos fornecedores da SNR
de que, quando relevante, as zonas de amortecimento são estabelecidas em
torno das plantações de árvores do SNR para que as áreas protegidas não
sejam impactadas pelas plantações de SNR e atividades de gerenciamento
relacionadas.
Meta para Indú stria Consumidora SNR: Obtenha a garantia dos
fornecedores da SNR de que, quando relevante, as zonas de proetção são
estabelecidas em torno das plantações de árvores do SNR para que as áreas
protegidas não sejam impactadas pelas plantações de SNR e atividades de
gerenciamento relacionadas.
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Critério voluntário de borracha natural sustentável 4 - Gerenciamento de água
Critério SNR 4: Water management
Indicadores de
Performance SNR
4.1

Nível de
Prioridade

Conformidade
dos requisitos
legais locais
relevantes e dos
direitos habituais
locais de uso da
água

Indicador de objetivo do desempenho e orientação relacionada

A Organização deve assegurar o cumprimento de todos os requisitos legais
relevantes e direitos consuetudinários em relação ao uso da água. A
Organização deve garantir que as águas residuais industriais não sejam
descarregadas no ambiente, sem demonstrar que ele está em conformidade
com todos os requisitos legais relevantes.
KPI proposto para medir o desempenho sob o Indicador SNR 4.1:

P1

KPI 4.1.1: Conformidade com os requisitos legais locais e os direitos
consuetudinários em relação ao uso da água
Evidência de violação da exigência

Sem evidência
de violação da exigência

Meta para SNR pequenos e grandes produtores: N/A
Meta para plantaçõ es Corporativas SNR: Nenhuma evidência de violação
dos requisitos legais locais e dos direitos consuetudinários em relação ao uso
da água
Meta para Processadores SNR: Nenhuma evidência de violação dos
requisitos legais locais para atividades de processamento próprio e monitorar
a amostra relevante de fornecedores SNR para garantir que não haja violação
dos requisitos legais locais e dos direitos consuetudinários em relação ao uso
da água
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Meta para Comerciantes SNR: Obter a garantia dos fornecedores da SNR
de que não existe violação dos requisitos legais locais e dos direitos
consuetudinários em relação ao uso da água.
Meta para Indú strias Consumidoras: Obter a garantia dos fornecedores da
SNR de que não existe violação dos requisitos legais locais e dos direitos
consuetudinários em relação ao uso da água.

-

KPI 4.1.2: As águas residuais industriais não são descarregadas no
ambiente sem demonstrar que cumprem os requisitos legais
Evidência de violação da exigência
Sem evidência
de violação da exigência

Meta para SNR pequenos e grandes produtores: N/A
Meta para plantaçõ es Corporativas SNR: Não há provas de violação dos
requisitos legais locais relacionados à descarga de águas residuais de
atividades de processamento próprio (sempre que relevante).
Meta para Processadores SNR: Nenhuma evidência de violação dos
requisitos legais locais relacionados à descarga de águas residuais
Meta para Comerciantes SNR: Obter a garantia dos fornecedores SNR de
que não há violação dos requisitos legais locais relacionados à descarga de
águas residuais
Meta para Indú strias Consumidoras SNR: : Obter a garantia dos
fornecedores SNR de que não há violação dos requisitos legais locais
relacionados à descarga de águas residuais
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4.2

Tratamento de
águas residuais
industriais

A Organização deve garantir que as águas residuais industriais sejam tratadas
em total conformidade com todos os requisitos administrativos e legais
relevantes (e, sempre que possível, sejam reciclados).
KPI proposto para medir o desempenho sob o indicador SNR 4.2:

-

KPI 4.2.1: Tratamento de águas residuais industriais em conformidade com
os requisitos legais locais
0%
25%
50%
75%
100%

Meta para pequenos e grandes produtores SNR: N/A

P1

Meta para Plantaçõ es Corporativas: As águas residuais industriais
utilizadas durante o processamento são tratadas de acordo com os requisitos
relevantes antes de serem descarregadas no ambiente (sempre que
relevante)
Meta para Processadores SNR: As águas residuais industriais utilizadas
durante o processamento são tratadas de acordo com os requisitos relevantes
antes de serem descarregadas no meio ambiente
Meta para Comerciantes SNR: Obtenha a garantia dos fornecedores SNR
de que as águas residuais industriais são tratadas de acordo com os requisitos
relevantes antes de serem descarregadas no ambiente.
Meta para Consumidores Industriais SNR: Obtenha a garantia dos
fornecedores SNR de que as águas residuais industriais são tratadas de
acordo com os requisitos relevantes antes de serem descarregadas no
ambiente
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-

KPI 4.2.2: Reciclagem de águas residuais industriais sempre que possível
0%
25%
50%
75%
100%

Meta para pequenos e grandes produtores SNR: N/A
Meta para Pantaçõ es Corporativas SNR: N/A
Meta para Processadores SNR: Sempre que possível, pelo menos 50% das
águas residuais industriais usadas durante o processamento são recicladas.
Meta para Comerciantes SNR: Obter a garantia dos fornecedores SNR de
que, sempre que possível, pelo menos 50% das águas residuais industriais
resultantes do processamento são recicladas
Meta para Indú strias Consumidoras SNR: Obtenha a garantia dos
fornecedores SNR de que, sempre que possível, pelo menos 50% das águas
residuais industriais resultantes do processamento são recicladas
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Critério Voluntário de Borracha Sustentável 5 - Respeitar os direitos humanos e laborais
Critério SNR 5: Respeitar os direitos humanos e laborais

Indicadores de
Performance SNR

Nível de
Prioridade

Indicador de objetivo do desempenho e orientação relacionada

(Requisito ou
recomendação)
5.1

A Organização deve garantir que as crianças menores de 15 anos não sejam
empregadas, seja como trabalhadores permanentes, sazonais ou ocasionais.
Se a legislação local tiver estabelecido uma idade mínima superior a 15 anos,
o requisito legal deve ser cumprido.

Trabalho infantil
e idade mínima
para
trabalhadores
(Convenção 138
da OIT sobre
Idade Mínima e
182 sobre as
Piores Formas
de Trabalho
Infantil)

Requisito

A Organização deve garantir que os menores de idade (menores de 18 anos)
não realizem trabalhos perigosos ou qualquer trabalho que possa
comprometer seu bem-estar físico, mental ou moral. Eles não devem trabalhar
em locais perigosos, em situaçõ es não saudáveis, à noite, ou com substâncias
ou equipamentos perigosos, nem devem carregar cargas pesadas. Eles não
devem ser expostos a qualquer tipo de abuso.
KPI proposto para medir o desempenho sob o Indicador SNR 5.1:

-

KPI 5.1.1: Trabalho infantil e idade mínima para trabalhadores
Evidência que o trabalho infantil ou a idade mínima para os
trabalhadores não são respeitadas
Nenhuma evidência de trabalho infantil ou a idade
mínima para os trabalhadores não é respeitada
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Meta para pequenos e grandes produtores SNR: Nenhuma evidência
de trabalho infantil ou a idade mínima para os trabalhadores não é
respeitada. A legislação local relativa ao trabalho infantil deve ser
respeitada.
Meta para Plantios Corporativos SNR: Nenhuma evidência de trabalho
infantil ou a idade mínima para os trabalhadores não é respeitada pela
organização
Meta para Processadores SNR: Nenhuma evidência de trabalho infantil ou
a idade mínima para os trabalhadores não é respeitada pela organização e
um programa de monitoramento está no lugar para garantir que os
fornecedores não estejam usando trabalho infantil.
Meta para Comerciantes SNR: Nenhuma evidência de trabalho infantil ou a
idade mínima para os trabalhadores não é respeitada pela organização e
obtém a garantia dos fornecedores SNR de que o trabalho infantil não está
sendo usado
Meta para Indú strias Consumidoras: Nenhuma evidência de trabalho
infantil ou a idade mínima para os trabalhadores não é respeitada pela
organização e obtém a garantia dos fornecedores SNR de que o trabalho
infantil não está sendo usado
A Organização deve garantir que nenhuma mão-de-obra forçada ou servida
seja utilizada em qualquer fase da produção, incluindo atividades de
gerenciamento, processamento e / ou fabricação de plantaçõ es.

5.2 Trabalho forçado
(Convenção 29 da
OIT sobre
Forçado
Trabalho e 105
sobre a abolição
do trabalho

Requerimento
KPI proposto para medir o desempenho sob o Indicador SNR 5.2:

KPI 5.2.1: Trabalho forçado ou por servidão
Evidência de trabalho forçado ou por servidão

forçado)
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Nenhuma evidência de trabalho
forçado ou por servidão

Meta para pequenos e grandes produtores SNR: Nenhuma evidência de
trabalho forçado
Meta para Plantio Corporativo: Nenhuma evidência de trabalho forçado
pela organização
Meta para Processadores SNR: Nenhuma evidência de trabalho forçado
pela organização e um programa de monitoramento estão em vigor para
garantir que os fornecedores não estejam usando trabalho forçado
Meta para Comerciantes SNR: Nenhuma evidência de trabalho forçado pela
organização e obter a garantia dos fornecedores SNR de que o trabalho
forçado não está sendo usado
Meta para Indú strias Consumidoras SNR: Nenhuma evidência de trabalho
forçado pela organização e obter a garantia dos fornecedores SNR de que o
trabalho forçado não está sendo usado

5.3

Liberdade de
associação e
negociação
coletiva
(Convenção 87
da OIT sobre
Liberdade de
Associação e 98
sobre Direito a
Organizar e
Negociação
Coletiva)

Requerimento

A Organização deve garantir que todos os trabalhadores envolvidos nas
atividades de gerenciamento, processamento e / ou fabricação de plantio
tenham o direito de estabelecer e / ou se juntarem a uma organização de sua
escolha.
A Organização deve garantir que os sindicatos dos trabalhadores ou
organizaçõ es similares não estejam sob pressão indevida e que os
representantes dessa organização não sejam discriminados e tenham acesso
a todos os seus membros no local de trabalho.
A Organização deve garantir que todos os trabalhadores tenham direito à
negociação coletiva.
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KPI proposto para medir o desempenho sob Indicador SNR 5.3:

-

KPI 5.3.1: Liberdade de associação
Evidência de que a liberdade de associação não é respeitada
Nenhuma evidência de que a liberdade de associação não é
respeitada
Meta para qpequenos e grandes produtores: N/A
Meta para Plantaçõ es Corporativas: Nenhuma evidência de que a
associação de liberdade de associação não seja respeitada pela organização

-

Meta para Processadores SNR: Nenhuma evidência de que a Associação
de Liberdade de Associação não é respeitada pela organização e existe um
programa de monitoramento para assegurar que os fornecedores respeitem
a Liberdade de Associação
Meta para Comerciantes SNR: Nenhuma evidência de que a Associação
de Liberdade de Associação não é respeitada pela organização e obter a
garantia dos fornecedores da SNR de que a Liberdade de Associação é
respeitada
Meta para Indú strias Consumidoras SNR: Nenhuma evidência de que a
Associação de Liberdade de Associação não é respeitada pela organização
e obter a garantia dos fornecedores da SNR de que a Liberdade de
Associação é respeitada
KPI 5.3.2: Negociação Coletiva
Evidência de que o direito à negociação coletiva não seja respeitado

Nenhuma evidência de que o direito à negociação coletiva não seja
respeitado
Meta para SNR pequenos e grandes produtores: N/A
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Meta para Plantios Corporativos: Nenhuma evidência de que o direito à
negociação coletiva não seja respeitado pela organização
Meta para Processadores SNR: Nenhuma evidência de que o direito à
negociação coletiva não é respeitado pela organização e um programa de
monitoramento está em vigor para garantir que os fornecedores respeitem o
direito à negociação coletiva
Meta para Comerciantes SNR: Nenhuma evidência de que o direito à
negociação coletiva não é respeitada pela organização obter a garantia dos
fornecedores de SNR de que os direitos de negociação coletiva são
respeitados.
Meta para Consumidores Industriais SNR: Não há evidências de que o
direito à negociação coletiva não seja respeitado pela organização e obtenha
a garantia dos fornecedores de SNR de que os direitos de negociação
coletiva são respeitados.

Nome da organização auto-declarante:
Data da apresentação da auto-declaração:_

(DD)

(MM) _________(YYYY)
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