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SISTEMA DE GESTÃO INTERNO – 
INTRODUÇÃO
Um SGI é um sistema de procedimentos e dados 
documentados, instalado para permitir uma organização e 
gestão eficientes de um grupo de produtores para assegurar 
o cumprimento com o Código de Conduta UTZ. 

Os dados coletados fornecem evidências para certificação e auxiliam a 
gerência a melhorar a performance do grupo. 

Estabelecer um SGI é um requerimento mandatório para grupos produtores 
que almejam a certificação em grupo. Um SGI bem gerido permite que o 
grupo se organize, meça resultados, faça a gestão de processos e alcance 
melhorias para os produtores, tais como produtividade mais alta, agricultura 
sustentável e menor número de problemas de saúde. Isso também 
permite que o grupo se comunique e negocie com compradores mais 
eficientemente e forneça a eles informações necessárias, como produção 
estimada, necessidade de insumos e os resultados de investimentos (ex. 
impacto de treinamentos). 

O objetivo desse documento é:
 • Fornecer uma visão clara de um Sistema de Gestão Interno, incluindo seu 

conteúdo e estrutura;
 • Explicar os elementos necessários para estabelecer um SGI;
 • Explicar os requerimentos do Código de Conduta em relação ao SGI.

Essa orientação é meramente explicativa, portanto, não prescritiva já que 
um SGI pode ser desenhado para endereçar fatores como o sistema de 
produção do grupo, cultura local e a experiência da gerência. Entretanto, 
todo SGI deve fornecer as evidências requeridas pelo Código UTZ.

Essa orientação é aplicável a todas as commodities da UTZ e refere-se ao 
Código de Conduta Núcleo UTZ para certificação em grupo, versão 1.1. 

Para quem são essas orientações?
Essas orientações estão voltadas para gerentes e funcionários que são 
responsáveis pelo SGI no grupo produtor. Essa orientação pode ser usada 
na preparação para certificação, melhorar a gestão ou melhorar a 
performance do grupo. Treinadores e assistentes (consultores) de um grupo 
também podem enxergar grande utilidade nesse documento.

Essa orientação tem duas partes: 
 • A Parte I dá uma ideia dos elementos necessários para estabelecer um 

SGI, links com os requerimentos do Código e documentação necessária.
 • A Parte II dá mais detalhes sobre elementos chave e problemas potenciais.

Esse Guia pertence a uma série de documentos elaborados para auxiliar os membros 
UTZ e aqueles buscando a certificação UTZ Código de Conduta. Algumas referências 
são feitas a outros Guias de Orientação, que podem ser encontrados no Site da UTZ. 
Qualquer comentário ou feedback quanto a esse documento deve ser feito através 
do sistema de queixas da UTZ em: www.utz.org

É BOM SABER
Sistema de Controle Interno é o 
nome anteriormente dado para 
descrever um SGI. Ambos os 
termos se referem à um sistema 
similar, entretanto, um ‘sistema 
de gestão interno’ é uma 
abordagem mais colaborativa 
com o grupo e a importância do 
cumprimento dos objetivos e o 
trabalho visando melhorias. 

GRUPOS PRODUTORES
Pequenos produtores com 
sistemas agrícolas similares, em 
um ambiente similar. Esses grupos 
se distinguem pelos tipos:
 • Grupo de produtores (ex. 

cooperativa ou associação), 
gerenciado por um gestor geral 
e uma diretoria eleita. O grupo 
é o detentor do certificado;

 • Grupo liderado por trader 
onde uma companhia assinou 
acordos com os membros 
do grupo, gere o SGI e é o 
detentor do certificado;

 • Grupo de produtores vinculado 
à uma companhia - onde uma 
cooperativa ou associação 
está em relacionamento 
de longo prazo com uma 
companhia de trading. Nesse 
caso, a companhia auxilia 
ativamente o grupo e o SGI, 
mas o grupo é o detentor do 
certificado.

CERTIFICAÇÃO EM GRUPO
Requerida quando produtores 
realizam agricultura de uma 
forma e em um ambiente similar, 
uma vez que não é eficiente, da 
perspectiva de custo, para um 
auditor externo inspecionar todos 
os produtores individualmente. 
Um SGI eficiente e em bom 
funcionamento é necessário para 
garantir a melhoria contínua 
e que o produto comprado é 
oriundo apenas dos membros 
que cumprem com a Norma.

MULTI-CERTIFICAÇÃO
Muitos grupos são certificados 
em mais de uma norma. Além 
da certificação da UTZ, grupos 
podem ser certificados em 
normas tais como a Rainforest 
Alliance, Fairtrade e Orgânico. A 
maioria dessas normas requer um 
SGI instalado, e todos as normas 
pedem a apresentação de 
documentos e dados para provar 
que a gestão do grupo é feita de 
maneira correta.

Uma pessoa é competente para a 
função se ele/ela tem o conhecimento 
e a experiência correta, domina as 
habilidades certas e tem a atitude 
apropriada requerida para a função. 

CONFLITO DE INTERESSE
O inspetor realizando a inspeção deve 
ser objetivo e neutro. Se o inspetor é 
posto para inspecionar a propriedade 
de um parente ou outro que ele tem 
proximidade, será difícil permanecer 
neutro – interesses profissionais podem 
conflitar com interesses pessoais.

COMUNICAÇÃO E SELEÇÃO DE ENTIDADE 
CERTIFICADORA
Na fase inicial do programa, você deve 
contatar as entidades certificadoras 
(ECs) e selecionar a mais indicada 
para seu grupo. Visite o site da UTZ para 
encontrar as ECs que estão ativas na sua 
região. Pergunte à EC sobre o processo 
de auditoria e certificação, para 
esclarecer expectativas e evitar que 
informações não sejam compreendidas 
corretamente. A gerência do grupo 
também deve ler e entender o Protocolo 
de Certificação UTZ (que pode ser 
encontrado no Site da UTZ). 
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A ESTRUTURA DE UM SISTEMA DE GESTÃO INTERNO  

  Um ciclo de melhoria contínua
O SGI é estruturado da seguinte forma:

1. O ponto inicial é o Código de Conduta UTZ (em casos de multi-
certificação, o Código UTZ será combinado com outras normas).

2. A parte central do SGI é o plano de gestão do grupo, que inclui a 
gestão de risco e a inspeção interna, ambas mandatórias. Produtores 
são inspecionados anualmente, gerando informações do status dos 
membros do grupo e do progresso do grupo dentro do programa UTZ.

3.  Uma base de dados é instalada para armazenar dados dos produtores 
e suas fazendas. Os dados podem ser alocados em cópias em papel, 
planilhas Excel ou outros softwares.

4. Análise de dados e avaliação da performance dos produtores é 
realizada. A efetividade do treinamento e da mitigação de risco com 
base na análise de risco também é avaliada. 

5. O resultado da avaliação de dados é usado para revisar como os riscos 
estão sendo avaliados e geridos, se os treinamentos estão cumprindo 
seus objetivos e se os membros do grupo estão cumprindo com o 
Código. 

6. A informação e as sugestões obtidas são incorporadas ao sistema e o 
plano de gestão é atualizado conforme necessário.
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PARTE I: ESTABELECENDO UM SGI – 
10 ELEMENTOS
Um Sistema de Gestão Interno (SGI) consiste de dez 
elementos principais. As relações com os requerimentos 
do Código e a documentação necessária são fornecidas. A 
documentação mencionada é mandatória a partir do ano 1, 
a menos que seja mencionado outro período.

Maiores informações quanto aos elementos mais complexos podem ser 
encontradas na Parte II desse documento, “PARTE II – Mais dos elementos”. 
A ordem de implementação desses elementos pode ser variada. Atenção 
detalhada a todos os elementos é recomendada.

PREPARAÇÃO
Para fundamentar sua preparação, você deve ler:

 • O Protocolo UTZ, e o Código de Conduta Núcleo para certificação em 
grupo, versão 1.1;

 • O Módulo de Cultura relevante ao Código de Conduta;
 • O Guia de Orientação para SGI.

1. DESIGNANDO RESPONSABILIDADE AO SGI
A gestão do grupo deve designar responsabilidade das tarefas principais. 
Todas as responsabilidades essenciais – que são requeridas pelo Código 
estão descritas no ponto de controle G.A.7. 

Para cada bloco do Código, uma pessoa competente ou comissão deve ser 
designada. Uma pessoa ou comissão pode ser responsável por vários tópicos.

Documentos:
 • Organograma com as responsabilidades do pessoal do grupo (G.A.6);
 • Lista de nomes, data de nascimento e descrições de cargo do pessoal 

(G.A.5);
 • Contratos entre os funcionários e o SGI contendo a data de nascimento e 

o nível de salário pago a cada empregado (G.A.5);
 • Declaração de conflito de interesse assinada pelo pessoal do SGI (G.A.13);

Veja mais: Parte II, Funções e papéis dos responsáveis pelo SGI, pág 12.

O QUE O CÓDIGO DIZ
G.A. 7
Uma pessoa responsável ou um comissão deve ser designada para os seguintes temas:: 
Bloco A) Gestão 
Bloco B) Práticas Agrícolas
Bloco C) Condições de Trabalho 
Bloco D) Ambiente 

A pessoa responsável ou comissão é competente, possui conhecimento sobre o tópico 
e está acessível aos membros do grupo e funcionários do grupo.

2. REALIZANDO UMA ANÁLISE DE RISCO
A análise de risco avalia a situação atual do grupo produtor e identifica riscos 
que podem prejudicar o cumprimento do Código de Conduta. Ela identifica 
quaisquer questões que podem gerar impactos negativos na capacidade 
do grupo em cumprir com os requerimentos do Código e nos objetivos da 
UTZ de uma melhor colheita, melhor rendimento e melhor ambiente. 
A análise de risco permite que o grupo foque nos objetivos mais importantes 
e trabalhe com mais eficiência. A análise de risco é feita anualmente. No fim 
da safra, os riscos são monitorados e avaliados para que o plano de gestão 
seja ajustado.

Documentos:
 • Documento de análise de risco (G.A.16) (requerimento de ano 2)t)
 • Plano de gestão de grupo (G.A.17).
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Veja mais: Parte II, Gestão de Risco, pág. 14. 
3. DESENVOLVER UM PLANO DE GESTÃO DE GRUPO
O plano de gestão de grupo é um plano de três anos que reúne todas 
as atividades que a análise de risco definiu como prioridades, que serão 
implementadas juntamente com as atividades regulares. O plano é o centro 
do SGI e influenciará todas as atividades e o uso de recursos financeiros e 
outros. É anualmente atualizado. 

Veja mais: Parte II, Plano de Gestão de Grupo, pág. 15.                                                   

Documentos:
 • Plano de Gestão de Grupo (G.A.17) (ano 3)

4. DEFINIR A NORMA INTERNA (NÃO MANDATÓRIO)
A norma interna é uma referência para os produtores e aqueles que estão 
envolvidos no processamento, mostrando o que é esperado em relação ao 
cumprimento aos critérios do Código por eles. Todos os produtores devem ser 
comunicados da norma interna e seu significado. Ela deve ser fornecida na 
língua local, com ilustrações para auxiliar os membros que são analfabetos. 

Embora uma norma interna não seja mandatória é importante documentar 
o que o grupo espera dos membros em relação ao cumprimento do Código.

Veja mais: Parte II, Norma Interna, pág. 16.

5. PLANEJAMENTO E CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS 
Os funcionários do grupo e funcionários do SGI devem ser regularmente 
treinados. Um resumo contendo os principais temas é fornecido no Código 
(G.A.18). Os funcionários devem ser treinados também em análise de risco.

Planos de treinamentos são baseados nos tópicos de prioridade resultantes 
da análise de risco e estão incluídos no plano de gestão do grupo. 

Documentos:
 • Plano de treinamentos (G.A.18) - Parte do plano de gestão do grupo;
 • Registros de treinamento (G.A.18);
 • Lista de presença dos participantes (G.A.18).

O QUE O CÓDIGO DIZ
G.A.17 
Um plano de gestão de três anos é preparado e inclui ações para 
abordar todos os problemas relevantes da análise de risco. Ações são 
implementadas e documentadas.    

O QUE O CÓDIGO DIZ
G.A.18
Treinamentos são fornecidos aos funcionários do grupo nos tópicos em 
que são responsáveis (listados em G.A.8) nas seguintes áreas:
Bloco A) Gestão 
Bloco B) Práticas Agrícolas
Bloco C) Condições de Trabalho 
Bloco D) Ambiente
Group staff trainings are carried out by a competent person(s).
Os treinamentos para funcionários do grupo são conduzidos por 
pessoas competentes. Registros de cada treinamento são mantidos, 
seguidos por verificação que os treinados entenderam o conteúdo e 
podem implementar o material.

6. REGISTROS, ASSINATURA DE ACORDOS E MAPEAMENTO

Registros
Produtores que estão interessados na certificação são registrados (G.A.8) 
e recebem treinamentos no conteúdo do Código de Conduta UTZ. Nesse 
estágio a norma interna pode ser apresentada e explicada.
O registro permite que o detentor do certificado reúna e mantenha detalhes 
dos produtores, faça a gestão do grupo e avalie os riscos. Um modelo para o 
registro de membro de grupo pode ser encontrado no site da UTZ. 
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MOTIVANDO PRODUTORES
Um importante elemento no 
início do programa é motivar 
os membros e conscientiza-los 
sobre produção sustentável e os 
benefícios da certificação. Os 
membros precisam entender o 
que a certificação oferece e o 
que será requerido deles. Construir 
confiança com os produtores é um 
fator crítico de sucesso, mas leva 
tempo. 

Documentos:
 • Registro de membro de grupo (G.A.8);
 • Estimativa de safra (G.A.10).

Assinando o acordo
Depois do registro, produtores e grupo assinam um acordo. Na assinatura 
do acordo, o membro do grupo e a gerência do grupo, ou companhia, se 
comprometem a aderir aos requerimentos relevantes do Código de Conduta 
UTZ. O acordo estipula os direitos e deveres das partes. Um modelo de 
acordo entre grupo e membro de grupo pode ser encontrado no Anexo 1.

Documentos:
 • Acordo para membros de grupo (G.A.9).

Mapeando áreas de produção
Áreas de produção devem ser mapeadas (G.A.1). O mapa é uma 
ferramenta de planejamento para a gerência do grupo e para o auditor, já 
que auxilia a revelar riscos potenciais, como áreas protegidas, corpos d’água 
ou aglomerados urbanos. Esses riscos potencias devem, portanto, serem 
incluídos na análise de risco. 

O mapeamento e determinação da área também auxilia a reunir 
informações precisas para que as estimativas de produção sejam confiáveis 
(G.A.2). Veja o Guia de Orientação para Estimativa de Safra para mais 
informações sobre como realizar uma estimativa de safra (www.utz.org). No 
Anexo 2 você pode ver um exemplo de um mapa.

Documentos:
 • Mapa atualizado (G.A.1) (ano 2).

O QUE O CÓDIGO DIZ
G.A.8 (mandatório a partir do ano 1)
Um registro dos membros do grupo deve ser mantido e atualizado. No ano 1, o 
registro deve conter as seguintes informações para cada membro:
 • Nome, gênero, localidade (ex. comunidade) e telefone.
 • Nome, gênero, localidade (ex. comunidade) e telefone do operador da 

fazenda.
 • Número de identificação único.
 • Identificação governamental (se aplicável).
 • Produção (colheita do ano passado e estimativa para o ano atual)
 • Status da certificação UTZ e primeiro ano de certificação.
 • Número de trabalhadores permanentes na cultura (anual).
 • Data da inspeção interna, e
 • Participação em outros programas de sustentabilidade, se aplicável.                                                                                                                                       

                                                                    .                                                                                                                                      
A partir do 2, o registro deve incluir o seguinte:                                                                                                                           
 • Área total da Fazenda.
 • Número de quadras da Fazenda e área total da cultura certificada, e
 • Volume total entregue ao grupo em cada ano desde a certificação.
 •

G.A.9
 • Está em vigor um acordo assinado entre o grupo e cada membro do grupo, 

especificando os direitos e obrigações de cada parte. 
 • Cada membro do grupo compreende o acordo. 
 • Os acordos são centralmente arquivados e está disponível uma cópia para 

cada membro do grupo.
 • Os meeiros possuem um acordo, por escrito ou verbal com testemunhas, com o 

titular dono da terra que inclui, pelo menos, os direitos e deveres recíprocos, tal 
como a frequência do pagamento.

G.A. 1 
Está disponível um mapa atualizado da área de produção.

G.A.2 (ano 3)
A área total da cultura certificada é determinada. A área é determinada utilizando 
um método credível, baseado em, por ex:
 • Georeferenciamento com GPS
 • Títulos de posse      
 • Contagem de árvores e densidade.                                                                                                                                   



8 - © UTZ Versão 1.1 Agosto de 2017

7. TREINANDO PRODUTORES
Treinamento continuo para produtores é uma parte essencial do SGI. Um 
bom plano de treinamento é essencial e deve ser baseado no levantamento 
de necessidades de treinamento e na análise de risco, que deve destacar 
as necessidades específicas de treinamento. O plano de treinamento 
é atualizado anualmente, com base nos resultados do processo de 
monitoramento de risco e no retorno das auditorias internas e externas. A lista 
de tópicos que precisam ser cobertos, ao menos dois por ano, está inclusa no 
Código de Conduta (G.A.19). 

Veja também o Guia UTZ para Treinamentos, e outros documentos, que 
podem ser acessados no site da UTZ. 

Plano de melhoria da fazenda
Cada produtor recebe individualmente uma assessoria, como parte 
do plano de melhoria da fazenda. Isso ajuda o produtor a melhorar a 
produtividade e o cumprimento com o Código.

O QUE O CÓDIGO DIZ
G.A. 19
Treinamento é fornecido aos membros do grupo em todos os tópicos 
relevantes a eles, nas seguintes áreas:
Bloco A) Gestão 
Bloco B) Práticas Agrícolas
Bloco C) Condições de Trabalho 
Bloco D) Ambiente
Treinamentos são realizados por uma pessoa competente e incluem 
testes ou verificações que o conteúdo do treinamento foi entendido. 
Registros de cada treinamento são mantidos.

Documentos:
 • Plano de treinamentos (G.A.17) - Parte do plano de gestão do grupo;
 • Registros de treinamento (G.A.19).

8. GARANTINDO A RASTREABILIDADE E A GESTÃO 
TRANSPARENTE DE PAGAMENTOS E PRÊMIOS
Rastreabilidade, é a capacidade de verificar a fonte de um produto, e 
é essencial para a venda do produto certificado e para que produtores 
possam obter um preço melhor ou um prêmio. 

Um sistema de rastreabilidade deve ser instalado ao longo da cadeia de 
suprimento (produção, armazenagem, transporte e vendas) para garantir 
que o produto certificado não seja misturado com produto não-certificado. 
O SGI deve desenvolver e documentar procedimentos para rastrear o 
produto, para garantir a sua origem, desde o produtor até o primeiro 
comprador. O grupo é responsável pela separação do produto certificado, 
que deve ser assegurado desde a colheita até a venda e todos os seus 
estágios intermediários (transporte, seleção, classificação e armazenagem).

Documentos:
 • Descrição do fluxo do produto (G.A.22); 
 • Procedimento para comprar e vender o produto certificado, incluindo 

rastreabilidade (G.A.22);
 • Evidência visual da separação do produto certificado e não-certificado: 

espaço de armazenagem, sacos, pallets, e etc. (G.A.23);
 • Registros e notas de todas as compras e vendas (G.A.24);
 • Registros das estimativas de safra e volumes de produção (na lista de 

produtores) (G.A.24);
 • Procedimento para o uso do prêmio UTZ e registros desse uso (G.A.26);
 • Comunicação documentada de preços e prêmio (G.A.27);
 • Documentação dos pagamentos aos produtores, preços e prêmios 

(G.A.27) (ano 2);
 • Certificado Código de Conduta válido (G.A.25);
 • Evidência da regulagem do equipamento de medida ou peso (G.A.29);

Veja mais: Parte II, Rastreabilidade e gestão transparente de pagamentos e 
prêmios, pág. 18.
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9. REALIZANDO INSPEÇÕES INTERNAS
Inspeções internas são usadas para verificar que os membros individuais 
do grupo estão cumprindo com o Código de Conduta. É uma verificação 
formal e compreensível, que deve ser realizada por alguém competente, 
objetivo e neutro.
A inspeção interna informa o grupo do seu progresso em direção à 
sustentabilidade e pode sinalizar problemas e alertar produtores em relação 
a áreas que precisam de melhorias. Todos os produtores são inspecionados 
anualmente.

Os resultados da inspeção interna são documentados em relatórios 
individuais e em um relatório resumido. Dados relevantes devem ser 
adicionados ao registro dos membros do grupo, preferivelmente em 
planilhas. Informações geradas da inspeção interna devem estar disponíveis 
para propósitos de gestão (interna).

Documentos:
 • Procedimento de inspeção interna (G.A.11);
 • Relatório de inspeção interna (G.A.11);
 • Declaração de conflito de interesse (G.A.13);
 • Registro atualizado dos membros do grupo (G.A.8).

Para mais detalhes quanto ao procedimento de inspeção interna, veja a 
Parte II, Inspeção Interna, pág. 19.

Cumprimento dos produtores e relação de não-
conformidades
Antes da auditoria externa ser realizada, o grupo deve identificar quaisquer 
produtores que não cumprem com requisitos mandatórios do Código. 
Uma lista de produtores preparados para certificação atualizada deve ser 
elaborada por uma pessoa ou comissão responsável pelas aprovações ou 
sanções, trabalhando com o gestor do SGI. 

ENVOLVA OS MEMBROS DO GRUPO 
E COMUNIQUE OS REQUERIMENTOS 
DO SEU PROGRAMA DE 
SUSTENTABILIDADE
Produzir, comprar e comercializar 
produto sustentável de um grupo 
de produtores depende da 
cooperação e comprometimento 
de todos os membros do grupo. 
A experiência nos mostra que 
envolver produtores nos estágios 
iniciais do processo é necessário 
para o sucesso.

O QUE O CÓDIGO DIZ
G.A. 11
Existe em vigor um sistema de auditoria interna que inspeciona 
formalmente os membros do grupo em todos os requisitos relevantes 
do Código de Conduta. Os resultados da auditoria interna são 
documentados num relatório.

GESTÃO DOCUMENTAL DO SGI
Um SGI engloba um grande número de documentos, como procedimentos, documentos de planejamento, 
análises de risco, registros de monitoramento e etc. A documentação efetiva auxilia a garantir uma 
implementação consistente dos procedimentos e da disseminação dos pontos observados em incidentes e não 
conformidades. 

O SGI deve descrever como documentos estão guardados com segurança e estão acessíveis. A pessoa que 
é responsável por manter e atualizar os documentos deve ser designada. O SGI também pode definir como 
os documentos devem ser manuseados. Todo pessoal que está envolvido na elaboração e no uso desses 
documentos deve estar completamente treinado. 
O SGI deve cobrir:
 • Quem é responsável por desenvolver e aprovar diferentes documentos e registros, e remover documentos que 

estão expirados;
 • Quem pode usar ou preencher os registros e documentos;
 • Quem deve arquiva-los, onde e por quanto tempo;
 • Como os documentos devem ser atualizados caso haja mudanças no Código de Conduta ou ações corretivas.

O anexo 4 dá uma visão geral de todos os registros e procedimentos mandatórios e recomendados.

Documentos:
 • Procedimento de aprovações e sanções (G.A.14);
 • Lista de produtores em sanção (G.A.14);
 • Status de certificação de cada produtor anotado no relatório da inspeção 

interna (ou na lista interna) (G.A.14);
 • Procedimento para envio e tratamento de queixas (G.A.28) (ano 2).

Veja mais: Parte II, Cumprimento dos produtores e relação com não 
conformidades”, pág. 20.
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10. CONDUZINDO A AUTO AVALIAÇÃO 
A UTZ requer que você faça uma auto avaliação (uma verificação) antes 
que a auditoria externa seja realizada. Isso vai auxiliar o seu grupo a evitar 
alguns dos problemas e custos associados à uma auditoria externa. Essa 
auto avaliação pode ser combinada com a tarefa de monitorar os riscos 
identificados na análise de risco.

A auto avaliação é baseada em: 1) no relatório da inspeção interna, 
incluindo os resultados do monitoramento das ações corretivas, e 2) uma 
verificação dos sistemas administrativos e de gestão e dos documentos que 
serão verificados posteriormente na auditoria externa. Visitas posteriores à 
produtores geralmente não são necessárias. 

A UTZ fornece uma lista de verificação para a auto avaliação, que pode ser 
acessada no site da UTZ.

Documentos:
 • Relatório da auto avaliação. (G.A. 12)

O QUE O CÓDIGO DIZ
G.A.12
Uma auto avaliação é conduzida para avaliar o cumprimento do 
grupo e de todos os subcontratados em relação ao Código de 
Conduta. A auto avaliação é disponibilizada ao auditor externo.

CICLO ANUAL DO SGI

Análise de
Lacunas

Designapessoas
responsáveis

pelo SGI

Análise de Risco

Preparar a implementação 
do SGI

• Plano de gestão 
(medidas preventivas para 
minimizar riscos)
• Normas internas
• treinamento de pessoal
• Elaborar procedimentos 
  e formulários

Conscientização, 
registro, 
contratos, etc.

Implementação: 
Treinamento, Disp. insumos, 

reunião com produtores, visitas
nas fazendas, etc., 

Elaborar sistema de 
rastreabilidadeInspeção

    internaAções
      Corretivas

Auto
Avaliação

Ações
Corretivas

Auditoria
externa

Análise de dados
& avaliação

Monitoramento
de riscos

Intenção
de cumprir

com a 
norma UTZ

Análise 
de risco

Melhoria dos
procedimentos

e planejamento

Aprovação

Aprovação

Ações
Corretivas

REALIZANDO UMA ANÁLISE DE LACUNAS (GAP)
No início do processo de desenvolvimento do seu SGI, é importante que 
você realize uma análise de lacunas para saber o que elaborar para ter um 
SGI em pleno funcionamento. A análise de lacunas nos dá o que falta entre 
o ponto inicial e uma situação pretendida.  

Na prática, isso significa que você verifica as estruturas requeridas para 
um SGI fornecidas neste Guia, que estão baseadas nos Pontos de Controle 
G.A.1 – G.A.33. Você planeja as ações necessárias para cumprir esses 
requerimentos de forma a ter a necessária organização, para que o SGI 
possa funcionar como uma ferramenta para garantir o cumprimento do 
Código de Conduta Núcleo UTZ. Quando as estruturas estão implementadas 
(ex. pessoal treinado, procedimentos, organização da estrutura, etc.), o SGI 
está apto para avaliar e melhorar o cumprimento para com a norma. 
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PARTE II – MAIORES INFORMAÇÕES

O QUE O CÓDIGO DIZ
G.A. 6
O grupo tem um organograma 
indicando todos os indivíduos 
no SGI e suas funções, e inclui 
todas as pessoas responsáveis 
designadas no ponto de controle 
G.A.8.

G.A. 7
Pessoas responsáveis ou 
comissões são designados para o 
seguinte:
B Bloco A) Gestão 
Bloco B) Práticas Agrícolas
Bloco C) Condições de Trabalho 
Bloco D) Ambiente.

1. FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PESSOAS 
RESPONSÁVEIS PELO SGI 
Um número de funçõesimportantes deve ser designado a pessoas específicas 
ou comissões, entre elas:

 • O Gerente do SGI, ex. Uma pessoa responsável pela administração do SGI.
 • O gestor ou comissão de aprovações e sanções, responsável por aprovar 

novos membros no grupo certificado e sancionar aqueles que falharam 
em cumprir os requerimentos do Código (G.A.11, G.A.14).

 • Inspetores Internos, que formalmente inspecionam os membros do grupo. 
Podendo ser pessoal empregado pelo grupo ou trader, ou produtores 
líderes que inspecionam produtores nas áreas distantes das suas áreas 
(G.A.11).

Todas as responsabilidades essenciais – que são requeridas pelo Código – 
estão descritas no ponto de controle G.A.7.

O comissão ou pessoa designada deve ser capaz de provar sua 
competência para a função. Isso pode incluir qualificações oficiais, 
certificados de comparecimento a cursos de treinamento e experiência 
relevante de trabalho.

Todas as pessoas nessas funções chave devem ter conhecimento sobre os 
requerimentos descritos no Código de Conduta UTZ para grupos, o processo 
de certificação e desenvolvimentos recentes.

A identificação das pessoas certas para serem responsáveis pelo SGI 
deve ser feito com cuidado, já que eles são um fator chave para o próprio 
funcionamento do empreendimento e precisam ser capazes e confiáveis. 

Organograma
Um exemplo de uma estrutura organizacional está disposto na Figura 3. 
As responsabilidades designadas para cada função devem constar no 
organograma, como na figura, e no manual do SGI. Uma única pessoa pode 
ter várias funções, embora as responsabilidades permaneçam separadas. 

Todas as responsabilidades mencionadas no ponto de controle G.A.7 
devem estar cobertas, mas os detalhes de como as responsabilidades estão 
alocadas variarão de grupo para grupo. 

Responsabilidades são:
Gestor geral: gestão geral, 
condições de trabalho, ambiente.
Gestor SGI: Gestão do SGI, 
treinamento, tratamento de queixas, 
práticas agrícolas.
Gerente de compras e vendas: 
rastreabilidade, identificação do 
produto e separação. 

Figura 3: Organograma exemplo de alocação de responsabilidades (G.A.7). (Você pode decidir quanto a divisão 
de responsabilidades que melhor se encaixa no seu grupo).

Gestor
Geral

Gestor do
SGI

Gestor de
Compra/Venda

Agentes de
coleta

Assistentes
Técnicos

Inspetores
Internos

Comitê de
Aprovação
e Sanção
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Gestor do SGI
É responsável pela gestão do SGI, incluindo: 

 • Gerir o processo de organização e implementação do SGI;
 • Organizar as inspeções internas;
 • Coordenar, supervisionar e treinar pessoal;
 • Coordenar a comissão aprovada (ou aqueles responsáveis pela 

aprovação);
 • Coordenar a gestão de risco e implementação do plano de gestão do 

grupo;
 • Ser a pessoa de contato para Entidade Certificadora.

Deve ter:
 • Conhecimento profundo da norma UTZ;
 • Bom conhecimento de procedimentos SGI e documentos e requerimentos 

da entidade de certificação externa;
 • Bom conhecimento em Boas Práticas Agrícolas;
 • Capacidade de gerenciar uma equipe e treinar outros;
 • Eficiência em tarefas administrativas;
 • Autoridade para gestão de documentos e dados.

Inspetor interno
O inspetor interno é os olhos e ouvidos do SGI. Sua função requer habilidades 
técnicas e boas habilidades sociais, juntamente com olhar nos detalhes. 
Prioridade deve ser dada ao treinamento contínuo do inspetor, que deve ser 
idealmente parte teórico e parte prático.

 • Realiza a as inspeções internas;
 • Preenche os formulários de controle interno;
 • Garante que os formulários sejam recebidos pelo gestor de SGI;
 • Informa os produtores de qualquer não conformidade;
 • Toma partido no processo de gestão de riscos.

Deve ter:
 • Capacidade de ler, escrever e produzir relatórios na língua preferida da 

entidade certificadora;
 • Conhecimento dos sistemas agrícolas locais ou regionais e de Boas 

Práticas Agrícolas;
 • Entendimento técnico dos princípios e práticas requeridas no Código 

Núcleo UTZ para grupos;
 • Conhecimento dos pontos de controle que serão aplicáveis aos membros 

do grupo;
 • Boas habilidades comunicativas (especialmente entrevistas), capacidade 

de ter atitude crítica;
 • Assina a declaração de conflito de interesse.

Assistente técnico/treinador
O assistente técnico ou treinador treina os produtores em boas práticas 
agrícolas e nos outros requerimentos da UTZ e fornece assessoria.

 • Garante que produtores entendam os pontos de controle aplicáveis (veja 
elemento 7)

 • Fornece treino para os produtores;
 • Garante que os produtores estão melhorando suas técnicas;
 • Coordena o uso de insumos agrícolas;
 • Toma partido no processo de gestão de risco;
 • Mantém o gestor SGI informado do progresso.

Deve ter:
 • Conhecimento dos sistemas agrícolas locais ou regionais e de boas 

práticas agrícolas;
 • Forte motivação para desenvolver agricultura sustentável;
 • Entendimento técnico dos princípios e práticas da UTZ;
 • Boas habilidades de comunicação e habilidade de gerenciar o grupo.

Gestor de aprovação ou comissão
Inspeções ou aprovações devem ser feitas por pessoas diferentes. Decisões 
aprovando ou sancionando membros do grupo podem ser tomadas por 
uma pessoa ou comissão. A pessoa ou comissão deve ter conhecimento da 
Norma UTZ e da norma interna, ser livre de qualquer conflito de interesse e ter 
o respeito dos produtores e funcionários do grupo. A pessoa de aprovações e 
sanções deve assinar uma declaração de conflito de interesse.

CONFLITO DE INTERESSE
Inspetores internos e pessoas 
responsáveis pela aprovação e 
sanções devem declarar se eles 
têm uma relação com qualquer 
um dos produtores e assinar 
uma declaração de conflito de 
interesse. Note também que as 
funções de inspetor interno e 
assistente técnico têm que ser 
separadas. Entretanto, uma pessoa 
pode realizar ambas, desde que 
as duas tarefas sejam realizadas 
separadamente em diferentes 
áreas ou vilarejos, assessorando 
em uma área e inspecionando 
em outra (inspeção cruzada).  
Veja também um modelo de 
declaração de conflito de interesse 
no Anexo 3.
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Gestor de rastreabilidade
O gestor de rastreabilidade é responsável por garantir que o produto 
permanece rastreável ao longo do processo desde a colheita até o primeiro 
comprador. O produto deve permanecer identificável e separado nesse 
processo. A responsabilidade também pode estar com o gestor de compras 
e vendas.

 • Garante que o produto é mantido separado ao longo do fluxo;
 • Controla a qualidade do produto;
 • Verifica se a quantidade do produto comprado corresponde a 

quantidade estimada pelo produtor individual;
 • Mantém bons registros e reportagem.

2. GESTÃO DE RISCO 
A gestão de risco é um ciclo contínuo. Ele começa com a análise de risco 
e a elaboração e implementação de medidas preventivas contra os riscos 
identificados; isso é mantido com o monitoramento do efeito das medidas 
preventivas e, finalmente, com o uso da informação obtida para reavaliar 
os riscos. Através da repetição anual do processo, o grupo melhora suas 
práticas e resultados ao longo do tempo, movendo-se em direção dos 
objetivos da UTZ de ‘melhor colheita (quantidade, qualidade), melhor 
rendimento, melhor ambiente e uma vida melhor’.

Para mais informações e uma ferramenta de análise de riscos, veja o Guia 
UTZ para Análise de Risco, que pode ser encontrado no site da UTZ.

A gestão de riscos é mandatória a partir do ano 2, mas recomendamos o seu 
início a partir do ano 1, uma vez que isso auxilia o grupo a utilizar seu tempo 
e recursos mais eficientemente. Você pode começar sua análise de risco nos 
tópicos que o Código aborda no primeiro ano.

Implementação
A gestão de risco engloba três fases que formam um ciclo constante:
1. Análise de risco: Há múltiplos riscos que podem prejudicar a certificação 

UTZ ou a qualidade, ambas em nível de fazenda (riscos à saúde, 
degradação ambiental) e em nível de SGI (riscos durante a compra, 
qualidade dos controles internos, rastreabilidade). A análise de risco 
inclui a classificação dos riscos de acordo com sua recorrência e 
relevância.  
 
Para realizar a análise de risco, as pessoas que são responsáveis pelos 
quatro ‘blocos’ de atividade – as áreas definidas em G.A.7 – se reúnem, 
incluindo os inspetores internos e assessores técnicos. Recomendamos 
a inclusão de pessoas que conhecem bem as comunidades, podendo 
ser lideranças dos produtores (ambos homens e mulheres) e líderes de 
grupo. Um consultor externo com conhecimento em análise de risco do 
Código de Conduta UTZ pode ser uma adição interessante. O Gestor do 
SGI é responsável pelo processo de análise de risco.  

2. Medidas preventivas: Essas medidas são desenvolvidas e implementadas 
para reduzir ou eliminar os efeitos negativos. Elas devem ser 
documentadas no plano de gestão de grupo e incorporadas ao 
planejamento de atividades, conscientizando o SGI quanto à problemas 
de alto risco.  

3. Monitorar os efeitos das medidas preventivas: Independente das 
medidas terem ou não sido bem-sucedidas, o resultado deve ser 
considerado no planejamento de atividades da nova safra. O 
monitoramento de riscos, análise e feedback são feitos, ao menos, 
anualmente. O SGI precisa elaborar procedimentos para monitoramento.

O QUE É UMA ABORDAGEM 
BASEADA NO RISCO?
Uma abordagem baseada no 
risco é uma onde a tomada de 
decisão e a alocação de recursos 
é baseada na identificação de 
riscos. Isso engloba: 
 • Identificar e medir riscos mais 

graves que possam afetar a 
qualidade do produto (onde 
a qualidade é uma parte 
integral da certificação ou 
sustentabilidade);

 • Desenvolver estratégias para 
eliminar ou reduzir tais riscos;

 • Direcionamento de recursos 
para áreas que estão expostas à 
maior risco;

 • Monitoramento dos resultados 
das estratégias.
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3. PLANO DE GESTÃO DE GRUPO 
O Código de Conduta Núcleo para grupos requer um plano de gestão de 
grupo no ano 3 (G.A.17). 

Um plano de gestão de grupo:
 • É mais abrangente que o SGI e algumas questões serão tratadas por 

pessoas além do pessoal do SGI;
 • Mostra como o grupo faz a gestão de riscos, com ênfase na classificação 

e na priorização dos riscos;
 • Fornece uma visão geral de todas as atividades do grupo;
 • Inclui o planejamento de atividades, ex: nome da atividade, período, 

recursos necessários, quem é responsável e resultados esperados.

Embora o Código requeira um plano de gestão de grupo a partir do ano 3, é 
recomendável começar a planejar e elaborar o plano mais cedo, quando a 
certificação é pedida pela primeira vez 

O que implementar
Um plano de gestão de grupo define objetivos, o planejamento de 
atividades e apresenta um orçamento, conforme demonstrado abaixo. 

1. Objetivos, parcialmente definidos sob a análise de risco
O plano de gestão de grupo define os objetivos para os três anos 
contemplados pelo plano de gestão. Os objetivos derivam da análise de 
risco, onde as áreas de alto risco foram identificadas, mostrando onde os 
produtores estão falhando em cumprir com o Código UTZ e o que está 
prejudicando as melhorias. Riscos são classificados para auxiliar na definição 
correta de objetivos.
 
Objetivos ou aspirações do grupo (que não são um risco por si só) pode 
também ser adicionados aos objetivos. 

A UTZ requer 
 • Uma visão geral dos resultados da análise de risco;
 • Classificação dos riscos;
 • Formulação dos objetivos de uma maneira concreta, colocando qual será 

a situação quando risco for reduzido;
 • Medidas preventivas práticas e realistas para reduzir os riscos.

2. Planejamento de atividades 
O planejamento geral de atividades de alto risco é feito para um período de 
três anos, com um planejamento detalhado realizado anualmente. Objetivos 
anuais são definidos pela gerência do grupo e pela gerência do SGI, com 
base na análise de risco. O planejamento de atividades deve cobrir todas as 
atividades que são requeridas pelo Código e medidas desenvolvidas para 
reduzir os riscos (veja exemplos abaixo).
O planejamento de atividades inclui:
1. O ciclo da cultura com as atividades agrícolas;
2.  Atividades gerais requeridas pelo Código de Conduta (ex. treinamento e 

inspeção interna);
3.  Medidas preventivas resultantes da análise de risco (pode haver alguma 

sobreposição de treinos e medidas preventivas);
4.  Ações corretivas resultantes das inspeções internas, auto avaliações ou 

auditoria externa;
5.  Monitoramento dos efeitos das atividades e avaliação e implementação 

de melhorias para a próxima safra.
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   Exemplo de planejamento de atividades

3. Recursos e gestão financeira
Para cada atividade, um orçamento deve ser feito, cobrindo os custos e 
recursos (pessoal, materiais, equipamento e tempo). Procedimentos para 
monitoramento dos custos devem ser criados. A autoridade para tomar 
decisões sobre as despesas e responsabilidade pelo controle financeiro deve 
ser designada a alguém.

4.  A NORMA INTERNA
A norma interna se refere aos parâmetros para produtores e aqueles 
envolvidos no processamento. Nela constam os Pontos de Controle no 
Código que se referem diretamente às práticas dos produtores e gestão 
da propriedade, focando naqueles onde há risco de não-conformidades. 
É provável que isso cubra a maioria dos pontos de controle no Bloco B 
(Práticas Agrícolas) e alguns do Bloco C (Condições de Trabalho) e Bloco D 
(ambiente).

O conteúdo e significado da norma interna deve ser claramente 
comunicado a todos os produtores e meeiros e tem que ser incluída nos 
treinamentos de produtores. Deve ser fornecida na língua local, com 
ilustrações para auxiliar membros que sejam analfabetos. Ela pode ser 
uma parte do acordo com os membros do grupo ou pode ser distribuído 
separadamente na forma de folhetos ou pôsteres em áreas comuns (isso 
pode ser uma vantagem uma vez que torna fácil a sua atualização). O 
envolvimento de lideranças de produtores ajudará nesse processo.
Embora uma norma interna não seja mandatória, é importante ter uma 
mensagem clara e documentada sobre o que o grupo espera de seus 
membros para cumprir com o Código.
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 5. TREINAMENTO DE PESSOAL
Training for IMS staff should include:

 • Habilidades e procedimentos de inspeção interna;
 • Estimativa de safra;
 • Gestão de não conformidades com o Código e medidas corretivas;
 • Supervisão contínua dos produtores e monitoramento das medidas 

corretivas;
 • Supervisão da rastreabilidade.

Aqueles responsáveis por um tópico específico devem receber treinamento 
nesse tópico. A organização deve garantir que todo seu pessoal tem acesso 
igualitário aos treinamentos, sem discriminação.

Para mais informações, veja a Orientação para Treinamentos, que pode ser 
encontrada no Site da UTZ.

Documentos:
 • Plano de treinamentos (G.A. 18);
 • Registros de treinamento (G.A.18);
 • Lista de presença dos participantes (G.A.18);
 • Qualificação dos treinadores (G.A.18).

6. REGISTRO, ASSINATURA DE ACORDOS E MAPEAMENTO

Registro
No registro, cada membro do grupo recebe um número de identificação 
único. Produtores que estão registrados e assinaram o acordo são listados 
no registro de membros do grupo. Todos os anos os dados no registro são 
atualizados. O Ponto de Controle G.A.8 especifica a informação mínima que 
deve ser fornecida sobre o produtor e a fazenda.

Recomendamos a coleta de dados de outros pontos de controle ou áreas 
de alto risco (ex. status da fertilidade de solo, ou casos de analfabetismo 
entre os produtores). Isso fornece boa informação para a análise de risco. 
O formulário de registro deve estar na língua local para que os produtores 
possam entender quais informações devem ser registradas.
Excel ou outro software pode ser usado, recomendamos que você use um 
programa que suporte análise de dados e fere informação gerencial para o 
gestor do SGI.

Acordo
O acordo deve conter (ou mostrar em anexo) o número de requerimentos do 
Código que se aplicam às práticas dos produtores e que mostram riscos de 
não-conformidades (veja o elemento 7 da norma interna).

O membro do grupo concorda em ser inspecionado e em comparecer 
aos treinos, seguindo a assistência fornecida. A gerência do grupo ou 
companhia se compromete a fornecer serviços e a comprar a colheita 
certificada, ou parte disso.

O acordo deve ser fornecido aos produtores na sua língua local. Um membro 
da comunidade local de confiança deve estar presente quando um 
produtor assina o acordo, especialmente em situações onde o analfabetismo 
é comum. Um modelo de acordo é mostrado no Anexo 1.

Mapeamento 
O mapeamento é uma boa ferramenta de planejamento do para a 
gerência do grupo e para o auditor, pois ajuda a revelar riscos potenciais, 
como áreas protegidas corpos d’água ou aglomerados urbanos.

O mapa também pode incluir fatores como produtores com mais de uma 
quadra, distâncias para residências, áreas vizinhas ou unidades que estão 
fora do programa UTZ.
O processo de mapeamento pode revelar potenciais causas de efeitos 
negativos, que podem então serem incluídas na análise de risco.

Produtores devem ser envolvidos na elaboração do mapa ou adicionando 
informações ao mapa existente. Recomendamos um rascunho de mapa 
para cada vilarejo ou sub-vilarejo e cada comunidade. O mapa não precisa 

MOTIVAÇÃO
Uma reunião deve ser organizada 
para:
 • Apresentar a norma interna 

(elemento 4) para produtores e 
discussão do seu conteúdo;

 • Explicar os princípios por trás 
da produção sustentável, os 
benefícios e desafios para os 
produtores e os requerimentos 
do processo de certificação;

 • Identificar os produtores 
que estão interessados nos 
treinamentos e certificação;

 • Identificar produtores bem 
motivados que podem 
desempenhar uma função 
proeminente no programa, 
eventualmente como 
produtores líderes. 

Sugerimos que você envolva 
lideranças da comunidade e 
outras lideranças nos estágios 
iniciais da conscientização e de 
registro para gerar confiança.
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ter informações de dados geográficos precisos. Apenas uma coordenada 
GPS do escritório administrativo do SGI é requerida (G.A.1), mas o número 
de identificação dos membros do grupo deve ser inserido nas fazendas 
presentes no mapa.

Veja o anexo 2 para um exemplo de um mapa.  

7. TREINANDO PRODUTORES
Treinamentos estão no centro do programa UTZ e são a base para a melhoria 
contínua da agricultura sustentável. O treinamento de produtores leva à uma 
melhor agricultura e gestão de negócio, condições de trabalho mais seguras 
e melhor proteção da natureza – tornando a agricultura mais sustentável 
econômica, social e ambientalmente.

O Código de Conduta UTZ requer que os grupos treinem seus membros em 
todos os aspectos relevantes do Código de Conduta UTZ (G.A.19). Grupos 
também devem conscientizar seus membros, os trabalhadores dos membros 
do grupo e suas famílias quanto à boas condições de trabalho (G.A.20)

Os resultados mensuráveis do treinamento são a adoção de práticas 
melhoradas. Através do monitoramento do efeito do treinamento, 
informações são geradas para uso da gerência interna para serem eixos 
norteadores do planejamento dos treinamentos. Treinamento é um custo e 
deve ser pago através do aumento dos resultados (produção melhorada ou 
ganhos sociais e ambientais).

Treinar produtores pode ser feito de maneiras diferentes. A UTZ estimula o uso 
de uma variedade de métodos de treinamento. Veja o Guia de Orientação 
para Treinamentos, que pode ser encontrado no site da UTZ.

Planejamento das melhorias da propriedade
Além do treinamento para um grupo maior de produtores, a UTZ estimula 
uma abordagem mais individual. Assistentes técnicos auxiliam a desenvolver 
um plano de desenvolvimento da propriedade ou para pequenos grupos 
(de 3 a 5 produtores). Uma abordagem mais individualizada provavelmente 
será mais eficiente que treinamentos para grandes grupos. Os produtores, em 
pequenos grupos, também podem experimentar práticas aperfeiçoadas e 
compartilhar experiências conjuntamente. 

Esses planos e acordos são verificados, ao menos anualmente.

8. RASTREABILIDADE E GESTÃO TRANSPARENTE DE 
PAGAMENTOS E PRÊMIOS 
O sistema de rastreabilidade deve, ao menos, cobrir o seguinte:
1. Fluxo do produto (G.A.22), com uma descrição do sistema de produção, 

compra, transporte e armazenamento no grupo;
2. Separação física e identificação visual do produto certificado durante a 

armazenagem e transporte; a identificação (preferivelmente usando o 
logo UTZ) pode ser em portas, rótulos, sacos e pallets);

3. Procedimentos documentados para compra e venda de produto 
certificado e não-certificado, incluindo como os produtores certificados 
são identificados, como a estimativa de safra de um produtor é 
relacionada com a quantidade comprada daquele produtor e as 
estimativas de safra de produtores certificados e não certificados;

4. Balanças de peso e outros equipamentos de controle de qualidade, que 
precisam ser regulados para obter dados precisos; produtores devem 
poder ver a pesagem;

5. Registros e notas. Registros devem permanecer ambos com o grupo e 
com os produtores. 

Os registros incluem
 • As compras de produto certificado UTZ de cada membro do grupo;
 • As vendas de produto certificado UTZ;
 • As vendas de outros produtos certificados ou verificados;
 • As vendas de produtos convencionais (não-certificados ou verificados), e
 • Quaisquer estoques de passagem de anos anteriores de produto 

certificado UTZ, produtos de outras certificações e verificações e 
convencionais (não-certificados ou verificados).
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O grupo deve ser capaz de demonstrar que a quantidade de produto 
saindo do sistema corresponde à quantidade que entrou no mesmo. O 
grupo (ou trader) documenta essas movimentações de produtos certificados 
e pagamentos a serem feitos aos produtores. O preço e o prêmio são 
explicados de forma transparente aos produtores.

Se o transporte ou manuseio pós colheita é terceirizado, o subcontratante 
deve ser totalmente verificado para garantir que é capaz de garantir a 
rastreabilidade e identificação do produto e a separação dos produtos 
não-certificados e certificados. A organização deve ter um contrato com o 
subcontratante para garantir que o Código UTZ é cumprido.

A pessoa responsável pela rastreabilidade deve entender como a UTZ e seu 
Good Inside Portal operam. As vendas são anunciadas no portal. O gestor 
de SGI ou o gestor de compras/vendas seria um bom candidato para essa 
função e deve receber o treinamento pertinente.

Pagamento de prêmio
O prêmio UTZ é pago pelo primeiro comprador ao grupo produtor 
certificado. O pagamento do prêmio é mandatório, mas o valor depende da 
negociação entre o comprador e o grupo produtor. 

O grupo produtor aloca o prêmio UTZ para pagar: 
 • Custos da gestão do grupo (ex. auditorias);
 • Produtos e serviços usados pelo grupo (ex. insumos ou treinamentos);
 • Pagamentos de benefícios não financeiros e financeiros para os membros 

do grupo certificado (chamado prêmio do membro do grupo).

A parte do prêmio UTZ que é paga aos membros do grupo certificado é 
chamada de prêmio do membro do grupo. A UTZ não descreve como o 
prêmio UTZ deve ser dividido entre gerência, grupo e membros do grupo. 
Entretanto, o Código pede que os membros do grupo certificado claramente 
se beneficiem do prêmio UTZ. Isso significa que a totalidade do prêmio UTZ 
não pode ser gasta na gestão. Os membros do grupo devem ser informados 
sobre como o prêmio é usado na gestão, grupo e membros do grupo.
O SGI deve confirmar que os produtores receberam o prêmio, que é um 
incentivo essencial para os produtores produzirem de forma sustentável.

Os membros do grupo devem ser informados sobre como o prêmio é usado 
na gestão, grupo e membros do grupo.

Para mais informações, veja a Orientação sobre Prêmio, que pode ser 
encontrada no site da UTZ.

9. INSPEÇÃO INTERNA 
Durante a inspeção interna, o inspetor irá: verificar/complementar os 
dados coletados das fazendas durante o registro e verificar o cumprimento 
dos requerimentos relevantes do Código de Conduta. A abordagem 
recomendada é visitar fazendas individuais e residências para inspecionar 
a agricultura, pós colheita, armazenamento e outras práticas; entrevistar 
o produtor, membros da família e trabalhadores, e verificar os registros na 
fazenda.

Os membros do grupo devem ser inspecionados ao menos uma vez por 
ano pelos auditores internos, antes que a auditoria externa aconteça. As 
inspeções internas podem ser feitas em períodos diferentes do ano para dar 
uma visão global das práticas agrícolas.

As inspeções internas oferecem a oportunidade de avaliar o impacto do 
treinamento e ver se os produtores estão implementando o que aprenderam. 
Os dados são valiosos para melhorar os sistemas de medição, para a gestão 
de risco e para fornecer feedback para os planos de treinamento e gestão 
da próxima safra.

Relatório de inspeção interna (G.A.11)
Para cada membro do grupo um relatório da inspeção interna é feito, 
acompanhado de um resumo. Os relatórios de inspeção são levados para 
o gestor ou comissão de aprovações para avaliação e ações posteriores, se 
necessário. 
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Para a Entidade Certificadora externa, um relatório resumido de todas 
as inspeções é preparado. Comunique-se com a sua EC sobre quais 
informações são necessárias. O relatório de inspeção interna fornece as 
informações requeridas no registro dos membros do grupo (G.A.8).

Adicionalmente, deve fornecer: 
 • Data da inspeção e nome do auditor interno;
 • Verificação das questões críticas relacionadas à agricultura, como 

ausência de trabalho infantil e adoção de práticas para otimizar a 
produtividade;

 • Não-conformidades identificadas e medidas corretivas tomadas;
 • Informações sobre outras áreas de alto risco, resultantes da análise de 

risco.
 • Se recomendações foram dadas durante a inspeção, elas são registradas 

no formulário de inspeção.

Inspetores internos podem ser contratados especificamente para propósitos 
de inspeção e empregados pelo detentor do certificado ou podem ser 
lideranças dos produtores que inspecionam produtores em regiões ou 
vilarejos diferentes das suas. 

Organizando uma inspeção
O processo de inspeção começa com o coordenador ou gestor do SGI 
designando um inspetor interno, fornecendo a ele/ela listas de verificação 
para todos os produtores (indicando tudo que deve ser inspecionado) e 
documentação atualizada da fazenda, incluindo os resumos de compras 
do último ano. O inspetor interno se prepara para a inspeção revisando toda 
documentação, partindo para a sua execução. Para pequenos grupos, o 
inspetor deve ser capaz de organizar a inspeção diretamente com cada 
produtor, mas na maioria dos casos, o inspetor trabalhará com os líderes do 
grupo ou pessoal do SGI (oficiais). Inspeções não anunciadas podem ser 
feitas ocasionalmente para conscientizar os produtores que uma visita pode 
ocorrer a qualquer tempo.

Ao chegar em uma fazenda para realizar uma inspeção, o inspetor:
1. Descreve o processo da inspeção para o produtor e mostra a lista de 
verificação;
2. Verifica a identificação do membro doo grupo e o acordo para membros 
do grupo;
3. Assegura-se da familiaridade do produtor para com a norma interna;
4. Inspeciona as quadras da fazenda, checando se os requerimentos da 
norma interna foram cumpridos;
5. Inspeciona a área de processamento e áreas de armazenagem, se 
aplicável;
6. Verifica os documentos da fazenda, como notas de venda e registros;
7. Resume os resultados da inspeção interna com o produtor, indicando 
quaisquer problemas e ações de acompanhamento;
8. Assina a lista de verificação, pedindo a assinatura do produtor

Cumprimento dos produtores e gestão de não-conformidades
Cumprimento dos produtores e gestão de não-conformidades
Quando uma inspeção interna revela não conformidades, a primeira ação 
é decidir como mitigar ou eliminar o impacto negativo. Em segundo lugar, 
a medida corretiva (a medida estrutural) é definida para prevenir qualquer 
recorrência. O inspetor interno, juntamente com o gestor SGI, fornece um 
prazo para a resolução da questão. O assistente técnico auxilia o produtor a 
remediar sua falha no cumprimento, estabelecendo como reduzir ou eliminar 
o impacto negativo e implementa as medidas corretivas. Isso é checado 
pelo inspetor interno.

Quando medidas corretivas são aplicáveis a maioria dos produtores (ex. 
melhor prazo para treinamentos), esses tipos de medidas corretivas devem 
ser inclusos no SGI e no plano ajustado para a próxima safra.  

O SGI deve ter procedimentos para aprovar produtores e, adicionalmente, 
para aplicar sanções quando necessário. Um procedimento para queixas 
também deve ser elaborado.

Onde a não conformidade é séria e não pode ser corrigida (ex. 
desmatamento), a sanção é imposta em linha com a severidade do 
incidente.

A UTZ recomenda o uso de 
ferramentas de TI específicas que 
possam:
 • Gerenciar e administrar a 

informação coletada das 
fazendas, tais como dados de 
registros da fazenda e dados de 
inspeção interna, 

 • direcionar procedimentos e 
processos relacionados à gestão 
do SGI.

A UTZ recomenda o uso de tais 
ferramentas pois a digitalização de 
dados permite que o grupo analise 
e avalie os dados, desenvolvendo 
intervenções direcionadas e 
treinamentos, por exemplo: 
Treinamentos oferecidos podem 
ser ajustados às necessidades 
demonstradas pelos dados. Alguns 
produtores podem não precisar 
de treinos sobre podas, enquanto 
outros podem demandar treinos 
em gestão das árvores de sombra.
Essa abordagem customizada 
permite garantir que o auxílio 
correto está sendo prestado.

 A UTZ recomenda ferramentas de 
TI para SGI que permitam a gestão 
de, ao menos: 
 • dados de registros dos 

produtores; 
 • informação da produção; 
 • dados de transações 

financeiras; 
 • medição de áreas mapeadas 

por GPS; 
 • Multi-certificação, assim 

aumentando a eficiência. 

O anexo 5 apresenta uma lista de 
ferramentas que cumprem esses 
requisitos.

A UTZ está atualmente trabalhando 
em vários projetos de colaboração 
com algumas das partes 
listadas no anexo 5. O objetivo é 
ganhar experiência prática na 
digitalização da gestão do SGI. Os 
primeiros resultados desse piloto 
serão publicados no final de 2016.
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Aprovação e sanção de produtores
O SGI deve ter procedimentos estabelecidos para aprovação de produtores 
que cumprem a norma e para aplicar sanções para produtores que 
falharam no cumprimento.

É recomendado, mas não mandatório, definir sanções na norma interna 
ou em um documento separado (ex. uma lista ou catálogo de sanções). 
Entretanto, as sanções devem ser claramente formuladas e conhecidas 
pelos produtores a partir do momento que eles decidam participar do 
programa de certificação. O sistema de sanções deve estar alinhado com 
os requerimentos descritos no Código de Conduta e com a severidade da 
não-conformidade.

A conformidade em nível de grupo é obtida quando todos os membros do 
grupo cumprem todos os pontos de controle mandatórios e um número 
definido de pontos de controle adicionais por bloco. O número desses pontos 
de controle adicionais é especificado nos anos de cumprimento 1-4 no texto 
do Código de Conduta Núcleo para Grupos.

Exemplo de sanções
Não-conformidade Sanção
O produtor não cumpriu 
requerimentos mandatórios.

Produtor pode não ser aprovado.
Seu produto não pode ser vendido 
como produto certificado.
Correções são verificadas em 
inspeção posterior.

Fraude O produtor é excluído do grupo UTZ, 
seja permanentemente ou por um 
período de tempo.

Obstrução intencional da inspeção.
Recusa em implementar o acordo, 
por exemplo, se recusando a pôr 
em prática requerimentos da norma 
interna.

A pessoa ou comissão responsável pela aprovação toma a decisão baseada 
na informação registrada nos relatórios de inspeção interna. A decisão deve 
ser:

 • Comunicada claramente ao produtor;
 • Documentada nos relatórios de inspeção interna, incluindo a 

implementação subsequente das medidas corretivas;
 • Comunicada às pessoas responsáveis por comprar e vender o produto 

UTZ, já que não estão permitidas a comprar produtores de um produtor 
que recebeu sanções. Os resultados de todos os produtores estão 
resumidos no registro do produtor.

O SGI deve assegurar que qualquer produtor que receba sanções 
implemente as necessárias medidas corretivas. O SGI deve ter procedimentos 
que demonstrem quando os produtores serão verificados pelos inspetores 
internos e quando (e em quais condições) o produtor pode ser reintegrado 
ao grupo certificado. Também devem haver mecanismos para garantir a 
conformidade ao longo do ano.

10. AUTO AVALIAÇÃO

Veja a explicação na Parte I.

É BOM SABER
A UTZ acredita que é melhor 
continuar a cooperação com 
produtores que falharam em atingir 
a conformidade ao invés de exclui-
los do programa. Se um produtor 
não é aprovado em um ano, o 
SGI pode focar em corrigir áreas 
de não conformidades e colocá-
lo novamente no programa 
na próxima safra, auxiliando 
o grupo todo no trabalho em 
direção à melhoria. Se, contudo, 
a não conformidade é séria e 
constante (ex. trabalho infantil ou 
desmatamento) e é contrária a 
lei, ações adicionais devem ser 
tomadas.
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ANEXOS
ANEXO 1 – MODELO DE ACORDO ENTRE GRUPO E MEMBRO DE GRUPO

Acordo entre::

A organização: __________
Representada por: __________

O produtor: __________
Código de identificação:__________ 
Endereço: __________

A assinatura desse acordo compromete às duas partes a respeitar as condições dos requerimentos da norma 
UTZ. As partes aceitam as seguintes obrigações:

1. Obrigações da organização:

 • Gerenciar o Sistema de Gestão Interno (SGI) e sua operação adequada para obter e manter os 
requerimentos da UTZ.

 • Realizar um programa de treinamento contínuo independente ou em coordenação com especialista 
externo.

 • Promover o uso de Boas Práticas Agrícolas e a responsabilidade ambiental e social conforme definidas no 
programa UTZ.

 • Gerenciar a coleta, compra, qualidade, manuseio, transporte e venda do café certificado, aplicando os 
requisitos de rastreabilidade.

 • Gerenciar a informação do grupo com confidencialidade, honestidade e transparência.
 • Definir a Entidade Certificadora (EC) que realizará a auditoria externa.

2. Obrigações do produtor: 
 • Conhecer e respeitar as regras do SGI e do grupo.
 • Estar conforme com as normas relacionadas à produção e à gestão da fazenda.
 • Receber treinamento contínuo e aplicar qualquer recomendação técnica dada pelo SGI.
 • Fornecer informação precisa aos inspetores internos e externos e permitir o seu acesso à unidade produtiva e 

a qualquer documentação.
 • Aceitar as sanções internas (SGI) e externas (auditor externo) e aplicar as medidas corretivas necessárias.
 • Reportar ao SGI no caso de qualquer mudança ou variação de condições de produção na fazenda.

3. Duração do acordo:

Esse acordo tem duração de um ano a partir da sua data de assinatura. É renovado automaticamente caso 
não seja encerrado por uma das partes. Pode ser quebrado: 

 • Caso houver qualquer não cumprimento com as condições desse acordo por qualquer uma das partes.
 • Se o produtor decidir se retirar do SGI de maneira voluntária.

Abaixo assinados, cada parte aceita as condições do acordo. 

Local: 
Data:

_________     ________   __________
Representante da Organização   Produtor      Testemunha
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ANEXO 2 – EXEMPLO DE MAPA
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ANEXO 3:    DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSE

Eu (abaixo assinado) evitarei qualquer conflito de interesse e informarei a pessoa responsável no SGI se tal caso 
ocorrer. Não inspecionarei nem aprovarei nenhum membro de minha família.

Declaro que tenho relações familiares ou negociais (pais, irmãos, irmãs, filhos, parceiros de negócios, etc.) nas 
seguintes regiões:

 Nome      Região
1. __________    __________
2. __________    __________ 
3. __________    __________
4. __________    __________

Não influenciarei a inspeção ou a decisão de aprovação dos membros da minha família.

Informarei a pessoa responsável no SGI de qualquer mudança no meu estado civil ou social.

Eu entendo o que é um conflito de interesse e declaro que a informação supracitada é correta.

Nome do inspetor ou membro do comissão de aprovação:

Nome: ______________________________________

Função no SGI: ___________________________

Data: ___________

Local: ____________

Assinatura: _____________________
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ANEXO 4:  LISTA DE PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS REQUERIDOS
A tabela abaixo fornece uma lista dos procedimentos e registros cuja implementação é requerida e documentada e 
aqueles recomendáveis a estarem implementados e documentados.
Nota: essa lista mostra o que é mencionado no Código. É uma lista para consulta e não tem valor oficial.

PC no Código Procedimentos a serem documentados - mandatórios Ano de cum-
primento

Bloco A
A.10 Estimativa de safra 1
A.11 Procedimento de inspeção interna 1
A.11/14 Procedimento para manuseio de não-conformidades e medidas corretivas 1
A.14 Procedimento para aprovações e sanções 1
A.22 Procedimento para comprar/vender produto certificado, com rastreabilidade 1
A.26 Procedimento para uso do prêmio UTZ 1
A.27 Procedimento de comunicação de preços e prêmio 2
A.28 Procedimento para envio de queixas 2
Bloco B
B.62 Procedimento para manuseio de embalagens de pesticidas vazias 1
B.64 Procedimento de emergência para derramamento/acidentes com pesticidas. 2
B.75 Um procedimento de amostragem para determinar níveis de resíduos no 

produto. 1) Ações caso os NRMs sejam excedidos, 2) comunicação ao 
comprador se os NRMs forem excedidos

3

Bloco C
C.78 Procedimentos para ações e documentação para prevenir, monito-rar e 

erradicar o trabalho infantil
2

C.79 Procedimento para encorajar a frequência escolar compulsória 3
C.96 Procedimento para acidentes e emergência 2
Bloco D
D.108 Procedimentos para uso eficiente da água na produção e processamento 4
D.114 Procedimentos para auxiliar os membros do grupo na adaptação de 

importantes impactos de mudanças climáticas identificados na Análise de risco
4

Procedimentos recomendados
Geral Procedimento para comunicação com produtores 1
A.8 & A.9 Registro de produtores e acordos assinados 1
A.16 Procedimento para análise de risco 2
D.117-119 Procedimento para gestão de resíduos 3

Registros/Documentos – mandatório
A.1 Mapas mostrando as unidades de produção dos produtores (áreas dos 

produtores).
2

A.5 Lista de membros do pessoal, suas funções e responsabilidades 1
A.6 Organograma 1
A.8 Registro de produtores atualizado, incluindo:

 • Detalhes pessoais
 • Informações da fazenda
 • Status de certificação
 • Estimativa de safra
 • Volumes de produção

1

A.9 Acordos entre os membros do grupo e o detentor do certificado (gerência do 
grupo ou companhia)

1

A.11 Registros de inspeção interna 1
A.11 Registros de inspeção interna (compilação e análises das inspeções internas) 1
A.12 Relatório de auto avaliação 1
A.13 Declaração de conflito de interesse assinada pelo pessoal do SGI 1
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A.14 Lista de produtores sancionados (Pode ser extraída da lista de produtores) 1
A.17 Plano de gestão do grupo 3
A18, 19 +20 Plano de treinos, listas de presença e registros de treinamento. 1
A.19 Qualificações dos treinadores 1
A.22 Descrição do fluxo do produto 1
A.24 Registros e notas de todas as compras e vendas 1
A.25 Certificado Código de Conduta válido 1
A.26 Registros do uso do prêmio UTZ 1
A.26 Comunicação documentada de preços e prêmios 1
A.27 Documentação dos pagamentos aos produtores, preços e prêmios 2
A.29 Documentação de regulagem de equipamento de pesagem 1

Registros & Documentos necessários (se aplicáveis
B.37 Material de plantio utilizado (variedade, nº de registro, vendedor) 3
B.38 Uso de material de plantio geneticamente modificado (se aplicável) 1
B.53 Uma lista completa e atualizada dos fertilizantes e pesticidas que podem ser 

utilizados e armazenados
1

B.54 Aplicação de pesticidas e fertilizantes (data, produto, quantidade) 4
B.30, B.56 Qualquer assessoria técnica recebida (de quem, qual órgão, data, assessoria) 2 / 2 

B.60 Verificação de funcionamento, se necessário, regulagem do equi-pamento de 
pulverização

2

B.66 Uso de água de irrigação (tempo) 4
B.71 Registros de regulagem anual dos equipamentos de controle de qualidade (tal 

como medidor de umidade)
2

B.74 Especificações do material de embalagem (sacaria) 3
Bloco C
C.79 Auxilio escolar, caso escolas não estejam disponíveis 3

C.84 Horas de trabalho por trabalhador são registradas 1
C.89 Registros dos holerites e folhas de pagamento 1
C.90 Contratos de trabalho 1
C.94 Diplomas e certificados de treinamento em primeiros socorros 3
C.100 Verificações de saúde dos funcionários documentadas 2
Bloco D
D.107 Instruções para aqueles que usam pesticidas e fertilizantes 1

O QUE É UM BOM PROCEDIMENTO?
Um procedimento só funcionará se estiver claro para as pessoas envolvidas e quando se encaixar propriamente na 
situação local. Um bom procedimento:

 • Explica a razão para o procedimento (Ex. o risco a ser mitigado);
 • Explica o que o procedimento almeja atingir;
 • Define qual ação deve ser tomada, como e quando (passos a serem seguidos);
 • Nomeia as pessoas (funções) responsáveis por realiza-lo e controla-lo.
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ANEXO 5:  LISTA DE FERRAMENTAS DE T.I. PARA GESTÃO DE DADOS

Ferramenta TI para 
gestão de SGI

Descrição resumida Contato

TaroWorks As funcionalidades do Taroworks incluem: registro, 
treinamento, monitoramento & avaliação, gestão de 
casos, transações e monitoramento de performance.

lissy@akvo.org 

AkvoFLOW Uma ferramenta, em várias línguas, para coletar, 
avaliar e demonstrar qualquer quantidade de dados 
geograficamente referenciados.

http://www.taroworks.org/contact/ 

SourceTrace Os sistemas SourceTrace fornecem sistemas de 
transações para industrias que trabalham em setores 
críticos em economias em desenvolvimento, desde 
serviços financeiros e agricultura até serviços e saúde 
e água limpa.

http://www.sourcetrace.com/
contact-us/request-a-demo

Acopio Acopio oferece ferramentas e serviços para coletar, 
gerenciar e compartilhar dados ao longo da cadeia 
de valor agrícola, especificamente para produtores 
de café na América Latina.

info@acopio.org

Cropster Uma ferramenta (Cropster C-star) que fornece 
soluções para pequenos e médios negócios na 
cadeia de valor agrícola, principalmente café e 
cacau.

office@cropster.org

FarmERP FarmERP é um sistema de gestão multi-usuário, 
multi-local voltado para planejamento de recursos 
agrícolas.

sanjay.borkar@shivrai.co.in

FarmForce Uma plataforma móvel para auxiliar na integração 
de pequenos produtores agrícolas em cadeias de 
valor agrícola mais complexas.

info@farmforce.com

GeoTraceability GeoTraceability é uma inovação de mercado 
que fornece informações importantes através 
de suas ferramentas analíticas e programas de 
monitoramento visando a melhoria das partes 
interessadas das cadeias de valor.

info@geotraceability.com

Helveta A plataforma Helveta CI World fornece rastreamento 
de cadeias de suprimento e ativos (materiais ou 
produtos) através de um software modular integrado.

helveta.sales@helveta.com

MuddyBoots O Greenlight Grower Management: um sistema de 
registro online para colheitas e registros de atividades 
de campo, para gestão de um grande número de 
produtores.

sales@muddyboots.com

SIMPATICA Facilita o registro de atividades de gestão de 
colheita e análise de dados para comparar a 
performance das quadras e treinamentos, reporte 
de melhorias e identificações de questões cruciais 
que necessitam aprimoramentos.

info@defoundation.org


