
GUIA DE ORIENTAÇÃO UTZ
ANÁLISE DE RISCO
Versão 1.1, Agosto de 2017    
Orientações sobre como conduzir uma análise de risco, conforme requerido no Código de Conduta para certificação em grupo e 
multi-grupo (versões 1.1 e 1.0).

 

Ferramenta
de análise
de risco

Focado
nos temas 
dos 4 Blocos

 

Auxílio no
foco na aplicação
do código na 
situação específica
do grupo

Ajuda os
grupos a
atingir a
agricultura
sustentável
da forma mais
eficiente

Esse documento de orientação é parte de um conjunto de documentos desenvolvidos para complementar a implementação em 
tópicos específicos do Código de Conduta Núcleo da UTZ. 

Esse documento visa ser utilizado por grupos produtores e assistentes técnicos que os assessoram no processo de certificação. 
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UTZ E ANÁLISE DE RISCO
A análise de risco é uma parte importante do Código de Conduta UTZ pois fornece uma 
maneira prática para que os grupos possam focar em questões que possam limita-los de 
atingir os objetivos da certificação UTZ: melhor produção (quantidade, qualidade), melhor 
rendimento, melhor ambiente, vida melhor. Isso permite que produtores ao redor do mundo 
atinjam a agricultura sustentável da forma mais eficiente possível.  

O QUE O CÓDIGO DE 
CONDUTA DIZ?
Uma análise de risco vai ajudar 
o seu grupo a se tornar mais 
ciente dos riscos que ameaçam 
os objetivos da UTZ. Também 
lhe auxilia a cumprir com os 
requerimentos do Código de 
Conduta UTZ.

• G.A.16 (18)*:
Uma Análise de Risco é realizada 
para identificar possíveis riscos 
na produção e processamento 
relacionados a:
Bloco A) Gestão
Bloco B) Práticas Agrícolas
Bloco C) Condições de Trabalho
Bloco D) Meio Ambiente                                                                                                   
                                  
• G.A.17 (19)*:
Um plano de gestão do grupo 
de três anos é preparado, e inclui 
ações para endereçar todas as 
questões relevantes da Análise de 
Risco. Ações são implementadas 
e documentadas.  

Os anexos 2 e 3 fornecem uma 
lista completa dos pontos de 
controle relevantes para a Análise 
de Risco.

*O número entre parênteses se 
refere a versão 1.0 do Código de 
Conduta Núclo para certificação 
em grupo e multi-grupo.

O objetivo desse documento é:
 • Assegurar que a UTZ e seus membros tem um entendimento como de 

como conduzir uma análise de risco e o porquê de sua importância; 
 • Fornecer uma ferramenta prática condução dessa análise de risco;
 • Informar grupos e seus membros sobre quais os documentos são 

necessários para essa avaliação.

Essas orientações fornecem um método geral para avaliação de risco. Outros 
guias de orientação, tais como os referentes à Trabalho Infantil e Mudança 
Climática dão orientações específicas para as análises de risco nessas 
questões. 

Essas orientações são direcionadas para gestores de grupo, especialmente 
o gestor do SGI e seu pessoal. A UTZ recomenda que treinadores e assistentes 
técnicos de grupos certificados UTZ também utilizem essas orientações para 
auxiliar os grupos a conduzir análises de risco.

UTZ REQUER: UTZ CONTRIBUI PARA:

MELHORES PRÁTICAS
AGRÍCOLAS

MELHORES CONDIÇÕES
DE TRABALHO

MAIS CUIDADO COM AS
PRÓXIMAS GERAÇÕES

MELHOR CUIDADO
COM A NATUREZA

MELHOR PRODUÇÃO

MELHOR PRODUÇÃO
MELHOR FUTURO

MELHOR RENDA

MUNDO MELHOR

VIDA MELHOR

CAIXA 1

Esse guia de orientação se refere à versão 1.1 do Código de Conduta Núcleo 
para certificação em grupo e multi-grupo da UTZ, onde os requerimentos 
relevantes da versão 1.0 também estão referidos. A versão 1.1 é uma versão 
melhorada da versão 1.0.

A partir de 1º de julho de 2015, os grupos podem ser auditados em relação 
ao Código de Conduta Núcleo versão 1.0 ou 1.1. A partir de 1º de janeiro 
de 2016, os grupos podem apenas ser auditados em relação ao Código de 
Conduta Núcleo versão 1.1.
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POR QUE AVALIAR 
RISCOS É NECESSÁRIO?
O Código de Conduta UTZ não 
pode cobrir todas as situações ou 
refletir diferentes circunstancias 
que podem ocorrer em uma 
particular Fazenda ou área. 
Avaliações de risco lhe auxiliam 
na aplicação do Código de 
Conduta da melhor forma 
possível para o Grupo. Por 
exemplo, o Código UTZ (versão 
1.0) define:

G.B.73: Boas práticas de 
armazenagem, manuseio 
e processamento está 
implementado, levando em 
consideração a Análise de 
Risco.  Trabalhadores do grupo 
e membros do grupo são 
informados sobre as práticas 
relevantes a eles. 

O Código UTZ não pode 
prescrever o que constitui uma 
boa prática de armazenagem 
para cada área e não cobre 
cada um dos problemas 
relacionados à armazenagem. 
Uma análise de risco vai lhe 
auxiliar seu grupo a identificar 
como melhor reduzir ou eliminar 
perdas através da resposta às 
seguintes perguntas:
 • Quais são as perdas mais 

comuns do produto durante a 
armazenagem? 

 • O que está causando esses 
problemas? 

 • O quão severo são 
essas perdas durante a 
armazenagem? 

 • Isso acontece toda safra 
ou os problemas de perda 
na armazenagem são 
influenciados por chuvas 
durante a colheita, ou 
problemas com pragas e 
doenças no campo antes da 
colheita?

CAIXA 2

A análise de risco é uma parte da gestão de risco, um ciclo constante de 
avaliação, prevenção e monitoramento de riscos que deve ser realizado 
todo ano. Isso auxiliará o grupo a melhorar suas práticas e resultados com 
o tempo, atingindo os objetivos da UTZ de: Melhor produção (quantidade e 
qualidade), melhor rendimento, melhor ambiente e uma vida melhor.

O processo complete para a gestão de risco está explicado no Guia de 
Orientação para SGI.

ANÁLISE DE RISCO

M
ED

ID
A

S
 D

E
PR

EV
EN

Ç
Ã

O
 S

Ã
O

IM
PLEM

EN
T

A
D

A
S

MONITORAMENTO DA 

EFETIVIDADE DAS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CAIXA 3: É BOM LEMBRAR

O que o Código de Conduta diz (definição):
Análise de Risco Um processo sistemático para identificar e avaliar os 
riscos. Os riscos podem ser identificados em um ambiente externo (por 
exemplo, tendências econômicas, eventos climáticos, concorrência) 
e dentro de um ambiente interno (por exemplo, pessoas, processos, 
infraestrutura). Quando estes perigos interferem com os objetivos - ou se 
prevê que venham interferir - eles transformam-se em riscos.

O que é perigo? 
Perigo é algo que pode dar errado ou casar danos, ferimentos ou efeitos 
(impactos) negativos em algo ou alguém. Uma infestação de uma praga 
é um perigo, o efeito negativo seria, por exemplo, perda de produção e 
consequentemente perda de alimentos e rendimentos.

O que é risco?
Um risco é uma ameaça que um perigo pode ocorrer ou criar um efeito 
negativo. O nível dos riscos é determinado pela a tendência de o perigo 
ocorrer e pela severidade do efeito negativo.  

Por exemplo: em uma área onde terremotos ocorrem, o perigo é a 
ocorrência do terremoto. O impacto potencial de um terremoto forte 
é muito pesado (sua cidade será destruída e, provavelmente, pessoas 
podem perder as vidas) mas a frequência desse evento acontecer 
é muito pequena (ex. uma vez em cem anos). Entretanto, há uma 
tendência de maior frequência na ocorrência de pequenos terremotos. 
Casas serão danificadas, mas pessoas não morrerão (severidade média e 
tendência de ocorrência média). Assim, o nível do risco é médio e ações 
preventivas devem ser tomadas, como construir casas mais resistentes, 
não construir casas em áreas instáveis, instalar dispositivos de alerta, e 
educar as pessoas sobre o que fazer quando um terremoto acontecer.
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ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4

Conduzir uma análise de risco para 
questões relacionadas 
à produção e processamento*.

Você deve conduzir uma análise de risco anualmente, se possível começando do 
primeiro ano, pois isso vai ajudar seu grupo a utilizar tempo e recursos de forma mais 
eficiente. Se uma análise de risco para todos os tópicos ainda não é possível, comece 
realizando uma análise de risco em um número reduzido de tópicos, e então estender 
o exercício para o próximo ano. 
Versão 1.1 requer uma avaliação de risco a partir do ano 2.
*Note que na versão 1.0, a análise de risco é mandatória a partir do ano 4.

O QUE IMPLEMENTAR?

PARA FAZER A ANÁLISE DE RISCO, VOCÊ VAI PRECISAR:

1.Identificar a equipe que vai conduzir a análise de risco
O gestor do SGI tem a responsabilidade de assegurar que a avaliação é 
realizada e tem seguimento. Entretanto, a UTZ fortemente recomenda que a 
equipe de pessoas esteja reunida para conduzir a análise. Essa equipe deve 
incluir:
 • O pessoal do SGI;
 • Lideranças dos produtores, que podem fornecer opiniões valiosas sobre as 

práticas agrícolas da comunidade. Produtores de ambos os sexos devem 
ser incluídos pois possuem conhecimento distinto e podem contribuir com 
diferentes visões nas questões;

 • Um consultor externo pode auxiliar na orientação do processo, se 
necessário.

2.Utilizar a Ferramenta para Análise de Risco (explicado 
abaixo) para identificar riscos relacionados a:
 • Pontos de controle no Código de Conduta onde uma análise de risco é 

requerida e onde são relevantes para o grupo (Veja anexo 2&3);
 • Questões chave e pontos de controle que demandam especial atenção 

para seu grupo (ex. onde o café é cultivado próximo a uma área natural 
protegida);

 • Os assuntos são indicados em amarelo em todos os blocos do código. 
Pense sobre questões relacionadas aos assuntos que podem estar 
cerceando o alcance dos objetivos da UTZ – melhor colheita, melhor 
rendimento, melhor ambiente e uma vida melhor.

Por exemplo, para o Bloco A, os assuntos são:
 • Identificação da Área de Produção;
 • Manutenção de Registros;
 • Sistema de Gestão Interna

 • Pessoas responsáveis;
 • Identificação dos membros e contratos;
 • Inspeção interna e procedimento de auto avaliação.

 • Treinamentos e Conscientização;
 • Rastreabilidade;
 • Prêmios e transparência;
 • Otimização do rendimento.
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NA PRÁTICA: COMO USAR A FERRAMENTA DE ANÁLISE 
DE RISCO PARA PLANEJAR SUAS ATIVIDADES
Você pode seguir os seguintes passos para conduzir sua análise de risco. O modelo no Anexo 
1 pode lhe ajudar com isso.

PASSO 1: ESCOLHA O ASSUNTO

Os assuntos estão descritos no Código de Conduta. Aqui, usamos 
‘Manutenção de Registros’ como um exemplo.

COMO DECIDIR O 
NÍVEL DOS RISCOS – 
VOTAÇÃO ANÔNIMA
É importante que a opinião de 
todos os membros da equipe 
seja levada em consideração 
quando se discute o nível dos 
riscos. Assegure-se que o time 
se consiste de um grupo diverso 
de pessoas, incluindo mulheres. 
Votação anônima pode ser um 
modo justo de permitir que todos 
deem sua opinião.

PASSO 2: IDENTIFIQUE PROBLEMAS POTENCIAIS
Nesse passo, você identifica problemas potenciais relacionados à 
manutenção de registros. Pergunte-se: o que poderia dificultar para que o 
grupo possa atingir os objetivos da UTZ? Algumas vezes existem muitas coisas 
que podem dar errado. Todas elas devem ser identificadas e registradas. Veja 
o Anexo 1 para alguns exemplos. 

Exemplo: Durante uma inspeção interna no SGI no ano passado, descobriu-
se que algumas notas fiscais de produtores vendendo para a cooperativa 
estavam perdidas. 

PASSO 3: ANALISE O NÍVEL DO RISCO
Você deve observar:

a. O efeito negative que o grupo quer evitar (o perigo);
b. A severidade e
c. A possibilidade de ocorrência e frequência. 

a. O efeito negativo  
Exemplo: sem as notas de vendas há um risco de rastreabilidade já que não 
se pode mostrar evidencias que os grãos são de membros certificados UTZ. 
Isso pode possivelmente reduzir o volume de produto certificado UTZ que 
pode ser vendido. Produtores podem não ser capazes de demonstrar que 
eles têm o direito de receber prêmio.  

b. A severidade: 
Exemplo: se a rastreabilidade é afetada e produtores não são capazes de 
demonstrar seu direito ao prêmio, isso é um problema severo. Entretanto, se os 
registros também são mantidos pelos colhedores ou por produtores líderes, a 
severidade do impacto pode ser reduzida. 

c. A ocorrência: 
Exemplo: Nesse caso, apenas alguns produtores são afetados e as notas que 
estão indisponíveis são de apenas algumas entregas. O risco ao grupo como 
um todo é baixo, mais o risco aos produtores individualmente é mais alto. 
 

CAIXA 4
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PASSO 4: AVALIAR A RELEVÂNCIA DO RISCO
A severidade do efeito negativo e a possibilidade de sua ocorrência são 
avaliados para fornecer um resultado preliminar da importância (relevância) 
do risco. 
O nível de importância pode ser alto, médio ou baixo, e para permitir mais 
flexibilidade, uma escala de cinco níveis e um código de cores pode ser 
aplicado. Decidir quanto ao nível do risco é um julgamento para a sua 
equipe.
Na tabela abaixo as combinações e resultados estão dispostos:
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Exemplo: No exemplo, apenas alguns produtores não mantiveram as notas, 
todavia rastreabilidade e o pagamento do prêmio são questões chaves para 
a UTZ. Isso significa que o nível geral desse risco é médio. 

COMO REDUZIR OU ELIMINAR RISCOS 
Depois de todos os riscos terem sido avaliados, você pode priorizar quais 
riscos devem ser tratados pelo grupo. Isso deve incluir dos os riscos de nível 
alto. 

Para os riscos mais importantes, você deve identificar medidas preventivas 
que podem reduzir ou eliminar o risco. Essas medidas preventivas se tornam 
parte do planejamento de atividades no seu Plano de Gestão de Grupo. 

Exemplo: Para melhorar a manutenção dos registros, uma pessoa do SGI é 
designada e treinada para melhorar o conhecimento e a habilidade dos 
produtores. Um segundo membro da equipe é apontado caso ele/ela esteja 
indisponível, por exemplo por uma doença. Manutenção de registros é 
priorizada no processo de inspeção interna. 

Você deve sempre identificar o que as medidas envolverão, quando serão 
implementadas, quem realizará a atividade, como isso será financiado e 
quem tem a responsabilidade geral.

MONITORANDO A EFETIVIDADE DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS
A efetividade das medidas preventivas deve ser monitorada. Isso é parte do 
Sistema de Gestão Interna e é explicado na Orientação para SGI.

É BOM SABER
Com frequência a palavra 
mitigação é usada em relação à 
gestão de riscos.

Mitigação = Redução ou 
eliminação de impactos 
negativos.

CAIXA 5
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MANUTENÇÃO DE REGISTROS – QUE DOCUMENTAÇÃO É 
NECESSÁRIA PARA A AVALIAÇÃO DE RISCOS
Os procedimentos para análise de risco (incluindo o monitoramento) são parte de um SGI e 
devem ser documentados. 
Você deve manter os seguintes registros para sua avaliação de riscos:

 • Um registro de quais riscos foram avaliados e os resultados da avaliação. É 
recomendado que você use o modelo no anexo 1 para registrar isso. Um 
auditor pode pedir para ver evidências de que a avaliação foi realizada;

 • Detalhes de ações preventivas que você planejou e como elas estão 
integradas no Plano de Gestão de Grupo. Isso deve incluir o cronograma e 
identificar o pessoal responsável e recursos destinados;

 • Resultados de qualquer monitoramento para avaliar a efetividade das 
medidas preventivas que você implementou. Isso pode ser documentado 
separadamente e deve ser usado como insumo para a próxima rodada 
de avaliação de riscos e ações preventivas.
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ANEXO 1: EXEMPLO DE UMA ANÁLISE DE RISCO PARA 
MANUTENÇÃO DE REGISTRO E MUDANÇA CLIMÁTICA 

IDENTIFICAÇÃO 
DO ASSUNTO

Bloco A
Manutenção de 
Registros

Bloco A
Manutenção de 
Registros

Bloco D
Mudança 
climática – 
aumento de 
temperatura.

Bloco D
Mudança 
climática – 
menos chuvas, 
seca.

IDENTIFICAÇÃO 
DO RISCO: O QUE 
DEU ERRADO E O 
QUE PODE DAR 
ERRADO

EFEITO NEGATIVO 
QUE SE QUER 
EVITAR

SEVERIDADE 
DO IMPACTO 
NEGATIVO: 
BAIXA, MÉDIA, 
ALTA

POSSIBILIDADE 
DE OCORRÊNCIA:     
BAIXA, MÉDIA, 
ALTA

AÇÕES 
PREVENTIVAS 
INCLUINDO 
QUEM É 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO DO 
RISCO

NÍVEL DO RISCO: 
BAIXA, MÉDIA, 
ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

MÉDIA
(Pois produtores 
conhecem 
a Fazenda e 
compradores 
mantém notas).

ALTA
(Produtividade 
pode cair em 
50%).

MÉDIA (queda 
de produtividade 
de apenas 5%)

Pequena queda 
de produtividade

Escassez de 
água.

Queda de 
produtividade

Cerca de 50%

Produtores 
não mantém 
registros, logo as 
ações não são 
documentadas.

Aumento dos 
incidentes com 
pragas.

Produtores são 
analfabetos.

Rastreabilidade 
do produto é 
afetada.

Produtores não 
mantém as notas 
de entrega.

MÉDIA
(Não acontecerá 
todo ano, mas 
com uma certa 
frequência)

ALTO Plantar mais 
variedades 
resistentes a 
pragas.

MÉDIO Estabelecer um 
Sistema em que 
se mantenha 
registros de 
produtores 
analfabetos.

Um membro do 
SGI é designado 
para realizar os 
treinamentos de 
produtores.

ALTO

ALTA 
(Acontecerá 
quase todo ano)

Plantar mais 
árvores de 
sombra.

MÉDIO
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ANEXO 2: LISTA COMPLETA DE PONTOS DE CONTROLE 
QUE DEMANDAM UMA ANÁLISE DE RISCO, DO CÓDIGO 
DE CONDUTA NÚCLEO UTZ PARA CERTIFICAÇÃO EM 
GRUPO E MULTI-GRUPO, VERSÃO 1.1. 
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ANEXO 3: LISTA COMPLETA DE PONTOS DE CONTROLE 
QUE DEMANDAM UMA ANÁLISE DE RISCO, DO CÓDIGO 
DE CONDUTA NÚCLEO UTZ PARA CERTIFICAÇÃO EM 
GRUPO E MULTI-GRUPO, VERSÃO 1.0.


