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O Programa ABVTEX vem passando por um processo de aprimoramento con-

tínuo. Por meio de um trabalho conjunto entre a Associação, varejistas signatá-

rios e organismos de auditoria buscamos o alinhamento do entendimento do 

Programa ABVTEX. Esse Manual é resultado destas discussões e estabelece um 

conjunto de princípios, normas e metodologias para nortear as auditorias e 

garantir maior confiabilidade. 

 

Para que estes procedimentos sejam efetivamente aplicados, o Manual é a 

base do treinamento obrigatório pelo qual passam todos os profissionais de 

auditoria que fazem parte do Programa ABVTEX.  

 

A ABVTEX pretende, com esta ação, proporcionar uma ferramenta de trabalho 

eficaz para o atendimento ao checklist e preenchimento dos relatórios para 

também auxiliar as signatárias no monitoramento do resultado das auditorias. 

Com a uniformização dos processos, busca-se dar maior clareza a todos os a-

gentes envolvidos sobre os itens a serem auditados gerando informações con-

fiáveis para a tomada de decisões. 

 

O Manual passa por revisões e atualizações periódicas para acompanhar o 

processo de evolução sobre o qual nos referimos no início desta apresentação. 

 

 

Agradecemos a contribuição de todos e nos colocamos à disposição. 

 

 

 

Cordialmente, 

  

Edmundo Lima 

Diretor Executivo da ABVTEX 
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1.1.1.1.    INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO    
 
O tema sustentabilidade tem sido cada vez mais abordado e disseminado como 
forma de aprimorar a atuação das organizações, promovendo relações comerciais 
mais justas, competitivas e duradouras em suas cadeias produtivas. 
 
A gestão sustentável da cadeia de fornecimento deve fazer parte da estratégia das 
empresas, uma vez que permite o conhecimento e acompanhamento dos princi-
pais impactos sociais e ambientais de matérias-primas e serviços de fornecedores, 
subcontratados e prestadores de serviço. 
 
A auditoria a fornecedores fortalece o elo entre contratantes e contratados, aumen-
tando a parceria e confiança. Permite obter respostas a questões relacionadas ao 
desempenho da cadeia, influenciando diretamente o produto ou serviço final. Além 
disso, possibilita o gerenciamento dos riscos associados, conseguindo assim, melho-
rias de produtividade e redução de custos, bem como evitar a ocorrência de ações 
que possam afetar a reputação de uma marca ou organização. 
 
A auditoria é o conjunto de técnicas que visa avaliar, de forma amostral, os princi-
pais aspectos de gerenciamento de processos e resultados, mediante a verificação 
de situações encontradas, de acordo com critérios ou parâmetros previamente de-
finidos. 
 
O objetivo do presente manual é o estabelecimento de um conjunto de princípios, 
normas e metodologias para a realização de Auditorias Inicial e/ou de Renovação 
do ProgramaProgramaProgramaPrograma    ABVTEXABVTEXABVTEXABVTEX. 
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2.2.2.2.    DEFINIÇÕESDEFINIÇÕESDEFINIÇÕESDEFINIÇÕES    
 
AAAAçãoçãoçãoção    corretiva:corretiva:corretiva:corretiva: Ação tomada para eliminar a causa e evitar recorrência de não con-
formidades. 
    
Auditoria:Auditoria:Auditoria:Auditoria: Processo sistemático, documentado e independente para obter evidên-
cias em relação aos requisitos solicitados e avaliá-las objetivamente para determinar 
a extensão na qual os critérios de auditoria são atendidos. 
 
AuditoriaAuditoriaAuditoriaAuditoria    Inicial:Inicial:Inicial:Inicial:    Primeira auditoria a ser realizada no fornecedor e/ou seus subcon-
tratados, com intuito da obtenção da aprovação perante o Programa ABVTEX.   
    
AuditoriaAuditoriaAuditoriaAuditoria    dededede    AcompanhamentoAcompanhamentoAcompanhamentoAcompanhamento    dededede    PlanoPlanoPlanoPlano    dededede    AçãAçãAçãAção:o:o:o: Auditoria programada especifi-
camente para verificar a implantação do plano de ação corretiva determinado du-
rante uma Auditoria Inicial ou de Renovação. 
 
ValidaValidaValidaValidaçãoçãoçãoção    dadadada    listalistalistalista    dededede    subcontratados:subcontratados:subcontratados:subcontratados: Parte integrante da auditoria em que será ve-
rificado o processo de recebimento e expedição de pedidos das empresas associa-
das signatárias, bem como se os pedidos estão sendo confeccionados nos locais 
declarados pelos fornecedores, no momento da realização das auditorias. 
    
AuditoriaAuditoriaAuditoriaAuditoria    dededede    RenovaçãRenovaçãRenovaçãRenovação:o:o:o:    Auditoria a ser realizada pelos fornecedores ou subcontra-
tados para renovar a certificação já obtida, antes de seu prazo de validade expirar.  
    
Conformidade:Conformidade:Conformidade:Conformidade: Atendimento aos requisitos previstos no Regulamento Geral do Pro-
grama ABVTEX e neste Manual. 
 
DimensionamentoDimensionamentoDimensionamentoDimensionamento    dededede    auditoria:auditoria:auditoria:auditoria: Tempo de auditoria necessário para a realização 
das verificações e checagens necessárias. O tempo é definido sempre por planta, 
variando de um local para o outro conforme número de funcionários alocados na-
quela unidade de produção. 
 
Fornecedor:Fornecedor:Fornecedor:Fornecedor: Empresa (matriz e filiais) que forneça para um ou mais varejistas. 
 
NNNNãoãoãoão    conformidade:conformidade:conformidade:conformidade:    Desvio no atendimento a um requisito previsto no Regulamento 
Geral do Programa ABVTEX e neste Manual. 
 
NNNNãoãoãoão    ConformidadeConformidadeConformidadeConformidade    CrCrCrCríííítica:tica:tica:tica: Desvio no atendimento a um requisito crítico. São consi-
derados requisitos críticos a existência de Trabalho forçado ou análogo a escravo, 
Trabalho infantil e Estrangeiro irregular. 
 
OrganismoOrganismoOrganismoOrganismo    dededede    AuditAuditAuditAuditoria:oria:oria:oria: Organização independente, credenciada junto à ABVTEX, 
para realizar as auditorias e tomar a decisão de aprovar ou reprovar uma empresa, 
baseada nas evidências objetivas obtidas durante o processo de auditoria. 
 
PortalPortalPortalPortal    dodododo    Programa:Programa:Programa:Programa:    Endereço eletrônico disponível na internet, contendo informa-
ções a respeito do Programa ABVTEX, acessível em 
www.abvtex.org.br/programaabvtex. 
 
RelatórioRelatórioRelatórioRelatório    finalfinalfinalfinal    dededede    auditoria:auditoria:auditoria:auditoria: Documento que relata a auditoria realizada e aponta os 
encaminhamentos acordados. 
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SistemaSistemaSistemaSistema    ABVTEXABVTEXABVTEXABVTEX: É o sistema de informação (TI) que dá suporte ao funcionamento 
do Programa ABVTEX e que é administrado pela equipe administrativa da ABVTEX. 
 

StatusStatusStatusStatus    dadadada    auditoria:auditoria:auditoria:auditoria: Classificações possíveis na auditoria. 
 
Subcontratados:Subcontratados:Subcontratados:Subcontratados: Terceiro contratado pelo fornecedor para realização de alguma 
etapa produtiva. 

    

NOTA:NOTA:NOTA:NOTA:    háháháhá    situasituasituasituaçõesçõesçõesções    emememem    quequequeque    asasasas    empresasempresasempresasempresas    certificadascertificadascertificadascertificadas    nononono    ProgramaProgramaProgramaPrograma    ABVTEXABVTEXABVTEXABVTEX    podpodpodpode-e-e-e-

rãorãorãorão    atuaratuaratuaratuar    aoaoaoao    mesmomesmomesmomesmo    tempotempotempotempo    comocomocomocomo    fornecedoresfornecedoresfornecedoresfornecedores    eeee    subcontratadossubcontratadossubcontratadossubcontratados. 

 
3.3.3.3.    REFERENCIALREFERENCIALREFERENCIALREFERENCIAL    TEÓRICOTEÓRICOTEÓRICOTEÓRICO    
 

✓ Regulamento Geral do ProgramaProgramaProgramaPrograma    ABVTEXABVTEXABVTEXABVTEX 

✓ NBR ISO9001:2015 

✓ NBR ISO14001:2015 

✓ NBR ISO19011:2012 

✓ OHSAS18001:2007 

✓ SA8000:2014 

✓ Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE  
 

4.4.4.4.    OOOO    PROFISSIONALPROFISSIONALPROFISSIONALPROFISSIONAL    DEDEDEDE    AUDITORIAAUDITORIAAUDITORIAAUDITORIA    
 

Os auditores devem atuar de forma independente, auxiliando as organizações no 
processo de avaliação dos seus riscos, contribuindo de forma construtiva para a cria-
ção de valor. Devem possuir competências técnicas e conhecimento das caracterís-
ticas do negócio e do processo auditado, tendo habilidade para realizar julgamen-
tos imparciais, livres de influências que possam afetar a objetividade do processo, 
tendo como principais responsabilidades: 

 

✓ Cumprir os requisitos aplicáveis da auditoria;  

✓ Ser objetivo; 

✓ Comunicar e esclarecer os requisitos da auditoria, caso o auditado necessite;  

✓ Planejar e realizar as atribuições sob sua responsabilidade, efetiva e eficiente-
mente;  

✓ Documentar as observações;  

✓ Relatar os resultados da auditoria;  

✓ Manter-se dentro do escopo da auditoria;  

✓ Coletar e analisar evidências relevantes e suficientes para permitir a formula-
ção de conclusões relativas aos requisitos;  

✓ Atuar de forma ética durante toda a auditoria.  
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4.1.4.1.4.1.4.1.    PrincípiosPrincípiosPrincípiosPrincípios    dadadada    AuditoriaAuditoriaAuditoriaAuditoria    
 

4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1.1.    IntegridadeIntegridadeIntegridadeIntegridade    
 
A integridade dos auditores fornece a base para a confiabilidade atribuída a seus 
julgamentos. Devem executar seus trabalhos com honestidade, diligência e respon-
sabilidade, observando a legislação aplicável e vigente, não se envolvendo, de forma 
alguma em atos impróprios, respeitando e contribuindo para os objetivos legítimos 
e éticos da organização. 
 
Praticará ato de descrédito à sua profissão o auditor que, no desempenho de suas 
atribuições: 
 

✓ Deixar de relatar ou dissimular irregularidades, informações ou dados incorre-
tos que sejam evidenciados nas avaliações de campo ou verificação dos do-
cumentos e registros;  

✓ Formular opiniões, fornecer informações ou documentos que não traduzam 
adequadamente a expressão do seu melhor juízo e que, de qualquer forma, 
ocultem ou desvirtuem os fatos, induzindo a interpretações errôneas; 

✓ Aceitar vantagens pessoais durante o exercício de suas atividades. 
 

4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.    IndependênciaIndependênciaIndependênciaIndependência    ProfissionalProfissionalProfissionalProfissional    
 
A atividade de auditoria tem que ser independente, e os auditores têm que ser ob-
jetivos no desempenho do seu trabalho, não sujeitando suas constatações à opinião 
de outros.  
 
O auditor deve concentrar suas atividades no exercício do processo de verificação, 
abstendo-se de praticar atos ou participar, por qualquer forma, de outras atividades 
incompatíveis com as premissas fundamentais para o exercício da profissão. 
 
Devem obedecer aos princípios da ética, observando as normas técnicas e os pa-
drões de auditoria como norma de conduta profissional, agindo com absoluta in-
dependência, não atuando por conveniência própria ou de terceiros.   
 
O auditor não poderá, direta ou indiretamente, receber proventos ou recompensas 
de qualquer natureza, de pessoas interessadas e/ou envolvidas em seu trabalho, ex-
ceto seus salários e demais vantagens oficiais concedidas pelo empregador. 

    
4.1.3.4.1.3.4.1.3.4.1.3.    EficiênciaEficiênciaEficiênciaEficiência    TécnicaTécnicaTécnicaTécnica    
 
Os auditores têm que possuir os conhecimentos, o domínio das técnicas e outras 
competências necessárias para cumprir com as suas responsabilidades individuais. 
Devem comprometer-se somente com aqueles serviços para os quais possuam os 
necessários conhecimentos, habilidades e experiência. Além disso, devem buscar a 
melhoria contínua de sua proficiência, aumentando a eficácia e qualidade de seus 
serviços. 
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Para realização das auditorias do ProgramaProgramaProgramaPrograma    ABVTEXABVTEXABVTEXABVTEX, os auditores devem ter conhe-
cimentos compatíveis nos critérios de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Legisla-
ção Trabalhista. Além disso, devem ter comprovada a participação ou acompanha-
mento em auditorias do Programa, bem como registro de treinamento neste Ma-
nual. 
 
Os escopos estabelecidos para o serviço de auditoria devem ser avaliados previa-
mente pelos auditores, julgando a viabilidade técnica para sua execução, em ter-
mos de prazos e informações sobre a empresa a ser verificada. Deve ser assegurado 
que o trabalho a ser desenvolvido reúne as condições que propiciem o desempe-
nho técnico esperado. 
 

4.1.4.4.1.4.4.1.4.4.1.4.    ImparcialidadeImparcialidadeImparcialidadeImparcialidade    
 
Os auditores têm que ter uma atitude de imparcialidade, livre de preconceitos e 
evitar quaisquer conflitos de interesse. 
 
As normas sobre imparcialidade devem orientar, basicamente, a conduta do auditor 
em todas as suas manifestações e circunstâncias, sendo-lhe vedado, sob qualquer 
pretexto, condições e vantagens, tomar partido na interpretação dos fatos, na dispu-
ta de interesses, nos conflitos de partes ou em qualquer outro evento.  
 

4.1.5.4.1.5.4.1.5.4.1.5.    ConConConConfidencialidadefidencialidadefidencialidadefidencialidade    
 
O sigilo profissional é regra mandatária e indeclinável no exercício da auditoria. O 
auditor é obrigado a utilizar os dados e as informações do seu conhecimento exclu-
sivamente na execução dos serviços que lhe foram confiados. Salvo determinação 
legal ou autorização expressa da autoridade competente, nenhum documento, da-
do, ou informações poderão ser fornecidos ou revelados a terceiros, nem deles po-
derá utilizar-se, direta ou indiretamente, em proveito de interesses pessoais, seus ou 
de terceiros. 
 

4.2.4.2.4.2.4.2.    ResponsabilidadesResponsabilidadesResponsabilidadesResponsabilidades    dosdosdosdos    organismosorganismosorganismosorganismos    dededede    auditoriaauditoriaauditoriaauditoria    nononono    ProgramaProgramaProgramaPrograma    
ABVTEXABVTEXABVTEXABVTEX    
 
Os organismos de auditoria devem estar cientes de sua responsabilidade para a 
manutenção e desenvolvimento do ProgramaProgramaProgramaPrograma    ABVTEXABVTEXABVTEXABVTEX. Seu comprometimento vai 
desde a seleção dos auditores designados para a realização das verificações até a 
entrega dos resultados das auditorias. 
 
É importante ressaltar que o profissional selecionado pelos organismos de auditoria 
para a realização das auditorias em fornecedores e subcontratados deve ter conhe-
cimento e habilidades comprovadas para a realização dos processos. Suas atitudes 
devem ser pautadas no atendimento à legislação vigente e aos requisitos do Pro-
grama, respeitando os princípios apresentados no item 4.1 deste Manual. Todos os 
auditores devem ser avaliados e a documentação comprobatória deve ser enviada e 
mantida atualizada junto à ABVTEX. 
 
O Regulamento do ProgramaProgramaProgramaPrograma    ABVTEXABVTEXABVTEXABVTEX detalha a responsabilidade dos organismos 
de auditoria, incluindo os prazos para a realização das atividades. Destaca-se o perí-
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odo para inserção dos resultados das auditorias no Sistema ABVTEX. O relatório final 
deve ser apresentado em até 10 dias úteis, sendo que o não cumprimento desse 
período pode acarretar na suspensão dos fornecedores e subcontratados. 
 

5.5.5.5.    PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA    ABVABVABVABVTEXTEXTEXTEX    
 
O Programa ABVTEX é um esforço setorial liderado pela Associação Brasileira do 
Varejo Têxtil (ABVTEX), que representa as principais redes varejistas de moda, inclu-
indo vestuário, calçados, acessórios e artigos têxteis para o lar (cama, mesa, banho e 
decoração). O objetivo principal é promover as melhores práticas comerciais em 
toda a cadeia de valor da moda. Lançado em 2010, representa uma ferramenta 
bem-sucedida para apoiar o combate ao trabalho análogo ao escravo e o trabalho 
infantil na cadeia de fornecimento das varejistas signatárias. Em linhas gerais, trata-
se de um programa abrangente de compliance em prol do desenvolvimento do 
setor e um marco no monitoramento de fornecedores e subcontratados. 
 
Trata-se de uma iniciativa que resulta da preocupação das varejistas e dos consumi-
dores pela origem de fabricação do produto que comercializam e consomem, res-
pectivamente. O Programa criou um novo ambiente de governança na cadeia de 
valor da moda, aprimorando as relações de trabalho e assegurando melhores con-
dições de segurança aos trabalhadores. Busca tratar destes problemas por meio da 
realização de auditorias realizadas por organismos independentes nos fornecedores 
e seus subcontratados.  
 
O ProgramaProgramaProgramaPrograma    ABVTEXABVTEXABVTEXABVTEX contempla a realização de auditoria imparcial e independen-
te, com o objetivo de verificar a aderência dos fornecedores e seus subcontratados 
aos critérios e requisitos estabelecidos.  
 
Nesse sentido, a ABVTEX tem como principal responsabilidade o gerenciamento 
dos processos realizados, estabelecendo as diretrizes técnicas necessárias. Além dis-
so, cabe à entidade a avaliação, credenciamento e, quando necessário, o descre-
denciamento dos organismos de auditoria habilitados para realizar as auditorias. 
Esses devem manter base de auditores atualizada e devem avaliar, periodicamente, 
seu desempenho, seja por meio de feedback das empresas auditadas, ou acompa-
nhamento dos processos de auditoria de campo. 
 
Aos auditores, cabe realizar as Auditorias Inicial e/ou de Renovação nos fornecedo-
res e subcontratados, respeitando os princípios apresentados no capítulo anterior. 
Além disso, devem contatar as empresas fornecedoras e subcontratadas, conduzin-
do o planejamento das atividades a serem realizadas. 
 
As orientações a respeito das responsabilidades dos envolvidos estão detalhadas no 
Regulamento Geral do Programa ABVTEX, disponível em 
http://abvtex.org.br/arquivos/regulamento_geral_programaabvtex.pdf. 
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6.6.6.6.    AUDITORIAAUDITORIAAUDITORIAAUDITORIA    DODODODO    PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA    ABVTEXABVTEXABVTEXABVTEX    
 
As auditorias são o instrumento utilizado para verificação das condições de trabalho 
nas empresas fornecedoras e/ou subcontratadas que aderiram ao ProgramaProgramaProgramaPrograma    
ABVTEXABVTEXABVTEXABVTEX. Essas devem contatar o organismo de auditoria credenciado junto à AB-
VTEX que irá realizar a verificação nas instalações, agendando as atividades.  
 
Como resultado das auditorias, as empresas participantes podem ser aprovadas, 
reprovadas, ou ainda ficarem pendentes, mediante a realização de planos de ação. 
 
O dimensionamento das auditorias deve seguir os critérios definidos no Regula-
mento Geral do Programa ABVTEX, que define: 
 

DimensionamentoDimensionamentoDimensionamentoDimensionamento    emememem    diasdiasdiasdias    dadadada    AuditoriaAuditoriaAuditoriaAuditoria    (válido(válido(válido(válido    paraparaparapara    fornecedores*fornecedores*fornecedores*fornecedores*    eeee    subcontratados)subcontratados)subcontratados)subcontratados) 

    NúmeroNúmeroNúmeroNúmero    dededede    funcionfuncionfuncionfuncioná-á-á-á-
riosriosriosrios    nananana    plantaplantaplantaplanta 

DuraçãoDuraçãoDuraçãoDuração    dadadada    AuditoriaAuditoriaAuditoriaAuditoria    ********    
(Inicial(Inicial(Inicial(Inicial    ouououou    Renovação)Renovação)Renovação)Renovação) 

EquivalênciaEquivalênciaEquivalênciaEquivalência        
emememem    homens/diahomens/diahomens/diahomens/dia 

AtéAtéAtéAté    10101010 4 horas 0,5 homens/dia 

dededede    11111111    aaaa    50505050 8 horas 1,0 homem/dia 

dededede    51515151    aaaa    75757575 12 horas 1,5 homens/dia 

dededede    76767676    aaaa    500500500500 16 horas 2,0 homens/dia 

AcimaAcimaAcimaAcima    dededede    500500500500 Negociação caso a caso (***)  

 
** Este dimensionamento é válido para fornecedores e subcontratados e é aplicável a todas 
as auditorias. 
** Auditorias em fornecedores possuem 0,5 HD a mais, para que seja verificada a relação de 
seus subcontratados. 
*** O tempo de duração das auditorias para empresas com mais de 500 funcionários será 
negociado diretamente entre a empresa auditada e o organismo de auditoria. 

    

6.1.6.1.6.1.6.1.    AuditoriaAuditoriaAuditoriaAuditoria    dededede    CampoCampoCampoCampo    
 
A auditoria de campo tem como objetivo verificar a conformidade das empresas 
credenciadas com relação aos fundamentos do ProgramaProgramaProgramaPrograma    ABVTEXABVTEXABVTEXABVTEX. Deve seguir um 
roteiro predefinido, que inclui: 
 

✓ Reunião de abertura; 

✓ Verificação de documentação e condições das instalações; 

✓ Realização de entrevistas com empregados; 

✓ Reunião de encerramento 
 
Todo o processo deve ser acompanhado pelo representante do auditado, exceto no 
momento das entrevistas. Todas as evidências devem ser registradas no checklist 
(questionário), conforme apresentado no Capítulo 7. 
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Caso sejam evidenciadas não conformidades, as mesmas devem ser reportadas ao 
representante da organização no momento em que forem identificadas, sendo re-
gistradas por meio de fotografias e registradas no checklist do ProgramaProgramaProgramaPrograma    ABVTEXABVTEXABVTEXABVTEX. 
 
As verificações de campo podem ser suspensas pela equipe de auditores caso en-
tenda-se que não há cooperação da empresa auditada, incluindo recusa em forne-
cer documentos, ou impedimento de acesso às instalações. Além disso, também 
podem ser paralisadas caso conclua-se que há riscos de segurança para realização 
das atividades, ou quando houver a presença de órgãos fiscalizadores no local. 
 
De toda forma, não deve haver prejuízos ao acordo financeiro firmado entre as par-
tes envolvidas. O auditor deve emitir relatório com parecer a respeito da situação, 
sendo apresentado à empresa auditada. 
 

Nota:Nota:Nota:Nota:    empresasempresasempresasempresas    quequequeque    nãonãonãonão    estejamestejamestejamestejam    maismaismaismais    localizadaslocalizadaslocalizadaslocalizadas    nononono    endereçoendereçoendereçoendereço    dededede    cadastrcadastrcadastrcadastroooo    informadoinformadoinformadoinformado    

deverãodeverãodeverãodeverão    serserserser    suspensassuspensassuspensassuspensas    dodododo    ProgramaProgramaProgramaPrograma    ABVTEX,ABVTEX,ABVTEX,ABVTEX,    tendotendotendotendo    seuseuseuseu    cadastrocadastrocadastrocadastro    consideradoconsideradoconsideradoconsiderado    CancCancCancCance-e-e-e-

lado.lado.lado.lado.    

 
Nota:Nota:Nota:Nota:    empresasempresasempresasempresas    recémrecémrecémrecém    abertasabertasabertasabertas    eeee    quequequeque    aindaaindaaindaainda    nãonãonãonão    tenhamtenhamtenhamtenham    corpocorpocorpocorpo    funcionalfuncionalfuncionalfuncional    completo,completo,completo,completo,    devemdevemdevemdevem    terterterter    

apenasapenasapenasapenas    suassuassuassuas    estruturasestruturasestruturasestruturas    físicasfísicasfísicasfísicas    verificadas.verificadas.verificadas.verificadas.    CasoCasoCasoCaso    asasasas    estruturasestruturasestruturasestruturas    estejamestejamestejamestejam    emememem    conformidadeconformidadeconformidadeconformidade    comcomcomcom    osososos    

itensitensitensitens    dodododo    checkcheckcheckcheck----list,list,list,list,    devemdevemdevemdevem    serserserser    consideradasconsideradasconsideradasconsideradas    aprovadas.aprovadas.aprovadas.aprovadas.    OsOsOsOs    itensitensitensitens    referentesreferentesreferentesreferentes    aaaa    informaçõesinformaçõesinformaçõesinformações    dededede    fufufufun-n-n-n-

cionárioscionárioscionárioscionários    devemdevemdevemdevem    serserserser    selecionadasselecionadasselecionadasselecionadas    comocomocomocomo    NãNãNãNãoooo    AplicAplicAplicAplicáveisáveisáveisáveis    (NA),(NA),(NA),(NA),    porém,porém,porém,porém,    dentrodentrodentrodentro    dededede    90909090    dias,dias,dias,dias,    devedevedevedeve    serserserser    

feitafeitafeitafeita    aaaa    verificaçãoverificaçãoverificaçãoverificação    destesdestesdestesdestes    itensitensitensitens    paraparaparapara    assim,assim,assim,assim,    completarcompletarcompletarcompletar    oooo    processo.processo.processo.processo.    

    

    

6.1.1.6.1.1.6.1.1.6.1.1.    EntrevistasEntrevistasEntrevistasEntrevistas    
 
Para complementar as informações documentais coletadas, deverão ser realizadas 
entrevistas com os colaboradores. As mesmas deverão ser individuais, ocorrendo em 
local privado, sem a presença de nenhum outro empregado da empresa auditada. 
A quantidade de pessoas entrevistadas varia de acordo com o porte da organização, 
sendo: 
 

NúmeroNúmeroNúmeroNúmero    dededede    FuncionáriosFuncionáriosFuncionáriosFuncionários    nananana    PlantaPlantaPlantaPlanta    QuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidade    dededede    EntrevistasEntrevistasEntrevistasEntrevistas    aaaa    SeremSeremSeremSerem    RealizadasRealizadasRealizadasRealizadas    

AtéAtéAtéAté    10101010 40% dos funcionários da produção 

EntreEntreEntreEntre    11111111    ––––    30303030 30% dos funcionários da produção 

EntreEntreEntreEntre    31313131    ––––    100100100100 25% dos funcionários da produção 

AcimaAcimaAcimaAcima    dededede    100100100100 25 funcionários da produção 
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6.1.2.6.1.2.6.1.2.6.1.2.    AcessoAcessoAcessoAcesso    NegadoNegadoNegadoNegado    
 
Empresas que impeçam a realização de qualquer uma das etapas do processo de 
auditoria poderão ser suspensas, por caracterizarem a condição de acesso negado, 
sendo: 
 

✓ Acesso negado às dependências da empresa: processo de auditoria não deve 
ser realizado, checklist não deve ser preenchido e a empresa suspensa; 

✓ Acesso negado a documentos: os itens do checklist correspondentes ao do-
cumento devem ter pontuação zerada, sendo registrada observação sobre o 
ocorrido; 

✓ Acesso negado a entrevistas: os itens do checklist que necessitem de entrevis-
tas para sua comprovação ter pontuação zerada, sendo registrada observação 
sobre o ocorrido. 

 

6.2.6.2.6.2.6.2.    AuditoriaAuditoriaAuditoriaAuditoria    dededede    AcompanhamentoAcompanhamentoAcompanhamentoAcompanhamento    dededede    PlanoPlanoPlanoPlano    dededede    AçãoAçãoAçãoAção    
 
 A Auditoria de Acompanhamento de Plano de Ação objetiva avaliar o grau de im-
plementação das adequações apresentadas durante o processo de Auditoria Inicial 
ou Renovação do ProgramaProgramaProgramaPrograma    ABVTEXABVTEXABVTEXABVTEX. 
 
O dimensionamento das Auditorias de Acompanhamento de Plano de Ação, con-
forme definido no Regulamento Geral do ProgramaProgramaProgramaPrograma    ABVTEXABVTEXABVTEXABVTEX, pode variar de 0,25 a 1 
homem / dia (2 a 8 horas), dependendo do tipo e quantidade de ações a serem veri-
ficadas. 
 
Em se tratando de pendências documentais, ou que o atendimento pode ser com-
provado por representação fotográfica, o processo de Auditoria de Acompanha-
mento de Plano de Ação deverá ser realizado remotamente, ou seja, a empresa de-
verá encaminhar as evidências de atendimento para o endereço eletrônico do audi-
tor (e-mail), ou por upload no Sistema ABVTEX, respeitando os prazos estabelecidos 
para fechamento. 
 
Exemplo de ações que podem ser evidenciadas remotamente: 
 

✓ Apresentação de documentos que não foram evidenciados no momento da 
auditoria: alvarás, licenças, registros de inspeção, registros de empregados, lau-
dos, PPRA, PCMSO, exames periódicos, medições etc; 

✓ Fotografias evidenciando melhoras de infraestrutura: fiação exposta, adequa-
ção de dispositivos de prevenção e combate a incêndio, adequação de mobili-
ário, adequação de sanitários e/ou locais para refeição, etc. 

 
Toda a documentação que possuir pendência, ou não for apresentada no momento 
da Auditoria (Inicial ou Renovação) deve ser analisada pelos auditores durante o a-
companhamento dos planos de ação. Por exemplo: numa auditoria, das 20 docu-
mentações de empregados analisadas, 8 estavam irregulares e 2 não foram apre-
sentadas. Na auditoria de Plano de ação, esses 10 registros devem ser verificados 
novamente.  
 



Manual de Auditoria do Programa ABVTEX 

                                                                                                                                   14 

Pendências que envolvam entrevistas com colaboradores devem ser verificadas pre-
sencialmente. Os auditores devem atestar, por meio de novas entrevistas1, que as 
ocorrências registradas foram sanadas. 
 
O prazo máximo para a realização das Auditorias de Acompanhamento de Plano de 
Ação é de 90 dias a contar da data da realização da Auditoria Inicial. Para as Audito-
rias de Renovação, os planos de ação devem ser finalizados juntamente com o perí-
odo e carência do prazo para realização de nova auditoria, ou seja, 1 ano.  Em ambos 
os casos a responsabilidade do agendamento dos processos é das empresas que 
fazem parte do ProgramaProgramaProgramaPrograma    ABVTEXABVTEXABVTEXABVTEX. 
 
Caso o prazo de 90 dias seja extrapolado e/ou se as empresas não evidenciarem a 
conformidade dos itens pendentes (seja por verificação remota de documentos ou 
visita presencial), necessitando de nova avaliação, a empresa ficará suspensa. 
 
No período de suspensão, as empresas não poderão manter relações comerciais 
com o varejista signatário, até que nova auditoria seja realizada, sendo verificado 
que as questões pendentes foram equacionadas. 
 
Fornecedores e subcontratados que apresentarem apontamentos considerados crí-
ticos, ou seja, uma infração inaceitável, serão reprovados, podendo solicitar nova au-
ditoria somente após um período de 6 (seis) meses. 
 
Relação blocos considerados críticos (infrações inaceitáveis): 

✓ Trabalho infantil; 

✓ Trabalho forçado ou análogo ao escravo; 

✓ Trabalho estrangeiro irregular; 

✓ Validação da Lista de Subcontratados – bloco aplicável apenas aos fornecedo-
res. 

 

7.7.7.7.    CHECKLISTCHECKLISTCHECKLISTCHECKLIST    DODODODO    PROPROPROPROGRAMAGRAMAGRAMAGRAMA    ABVTEXABVTEXABVTEXABVTEX    
 
A auditoria do ProgramaProgramaProgramaPrograma    ABVTEXABVTEXABVTEXABVTEX é suportada por um checklist (questionário), estru-
turado em 18 blocos temáticos, sendo: 
 

✓ Blocos temáticos 1 a 14: aplicados a fornecedores e subcontratados. 

✓ Blocos temáticos 15 a 17: aplicados a fornecedores. 

✓ Bloco temático 18: aplicado a subcontratados. 
 
Serão apresentadas as questões que compõem o questionário, com os respectivos 
blocos. Os requisitos devem ser avaliados por meio de análise documental, visita às 
instalações e/ou entrevista com os colaboradores.  
 
 

                                                 
1
 Devem ser realizadas entrevistas com as mesmas pessoas que participaram da etapa de AuditoriaInicial ou de 

Renovação 
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Para facilitar a descrição das atividades a serem realizadas no momento da audito-
ria, serão adotados os ícones abaixo, que representam: 
 

 

AnáliseAnáliseAnáliseAnálise    Documental:Documental:Documental:Documental: evidências objetivas devem ser obtidas 
predominantemente por verificação de documentos, de acor-
do com o requisito avaliado. 

    

InspeçãoInspeçãoInspeçãoInspeção    Visual:Visual:Visual:Visual:    obter evidências objetivas por meio de visita 
às instalações da empresa auditada 

 

EntrevistaEntrevistaEntrevistaEntrevista    comcomcomcom    Colaboradores:Colaboradores:Colaboradores:Colaboradores: evidências objetivas devem ser 
identificadas por meio de entrevistas com colaboradores. 

 
O dimensionamento para a realização de entrevistas (número de pessoas entrevis-
tadas) deve seguir o quadro apresentado no item 6.1.1 deste Manual. A verificação de 
documentação pessoal deve seguir este mesmo critério, sendo verificados os regis-
tros de todos os entrevistados. 
 

NúmeroNúmeroNúmeroNúmero    dededede    FunciFunciFunciFuncio-o-o-o-
náriosnáriosnáriosnários    nananana    plantaplantaplantaplanta    

QuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidade    dededede    entrevientrevientrevientrevis-s-s-s-
tastastastas    aaaa    seremseremseremserem    realizadasrealizadasrealizadasrealizadas    

QuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidade    dededede    documentosdocumentosdocumentosdocumentos    
pessoaispessoaispessoaispessoais    aaaa    seremseremseremserem    verificadosverificadosverificadosverificados    

AtéAtéAtéAté    10101010 40% dos funcionários da 
produção 

Documentação referente dos 
40% entrevistados 

EntreEntreEntreEntre    11111111    ––––    30303030 30% dos funcionários da 
produção 

Documentação referente dos 
30% entrevistados 

EntreEntreEntreEntre    31313131    ––––    100100100100 25% dos funcionários da 
produção 

Documentação referente dos 
25% entrevistados 

AcimaAcimaAcimaAcima    dededede    100100100100 25 funcionários da pro-
dução 

Documentação referente aos 
25 entrevistados 

 

7.1.7.1.7.1.7.1.    FormalizaçãoFormalizaçãoFormalizaçãoFormalização    dadadada    empresaempresaempresaempresa    (Bloco(Bloco(Bloco(Bloco    TemáticoTemáticoTemáticoTemático    1111    ––––    fornecedoresfornecedoresfornecedoresfornecedores    eeee    
subcontratados)subcontratados)subcontratados)subcontratados)    
 
A empresa deve estar juridicamente constituída, de acordo com a legislação brasi-
leira. Deve possuir os registros que comprovem seu porte e o tipo de atividade que 
realiza. 
 
No momento da auditoria: 
 
Verificar cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) válido e se o mes-
mo se encontra com situação cadastral “ATIVA” no site da Receita Federal 
(www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj), Junta Comercial e demais órgãos 
competentes; 
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Verificar se o código e descrição da atividade econômica principal e das atividades 
secundárias apresentadas estão de acordo com aquelas realizadas na empresa. 
 
 
Verificar contrato social da empresa e se o mesmo contempla os itens: 
 

✓ Nome da empresa; 

✓ Capital social; 

✓ Endereço completo; 

✓ Descrição do objeto social; 

✓ Quota de participação de sócios; 

✓ Prazo de duração da sociedade: mesmo que seja indeterminado, deve estar 
declarado. 

 
NOTA:NOTA:NOTA:NOTA:    NNNNãoãoãoão    sãosãosãosão    abrangidosabrangidosabrangidosabrangidos    pelopelopelopelo    ProgramaProgramaProgramaPrograma    ABVTEX,ABVTEX,ABVTEX,ABVTEX,    fornecedoresfornecedoresfornecedoresfornecedores    ouououou    subcontratadossubcontratadossubcontratadossubcontratados    

quequequeque    adotemadotemadotemadotem    aaaa    formaformaformaforma    dededede    microempreendedormicroempreendedormicroempreendedormicroempreendedor    individualindividualindividualindividual,,,,    poispoispoispois    taltaltaltal    modalidademodalidademodalidademodalidade    dededede    ununununi-i-i-i-

dadedadedadedade    produtivaprodutivaprodutivaprodutiva    demandademandademandademanda    auditoriasauditoriasauditoriasauditorias    especializadas,especializadas,especializadas,especializadas,    cujoscujoscujoscujos    requisitosrequisitosrequisitosrequisitos    nãonãonãonão    sãosãosãosão    atuaatuaatuaatual-l-l-l-

mentementementemente    prprprprevistosevistosevistosevistos    nosnosnosnos    protocolosprotocolosprotocolosprotocolos    dadadada    ABVTEXABVTEXABVTEXABVTEX....    Assim,Assim,Assim,Assim,    umaumaumauma    empresaempresaempresaempresa    MEIMEIMEIMEI    nãonãonãonão    devedevedevedeve    serserserser    aaaau-u-u-u-

ditadaditadaditadaditada    pelpelpelpeloooo    ProgramaProgramaProgramaPrograma    ABVTEX.ABVTEX.ABVTEX.ABVTEX.    

 

CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação    
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

SIM / NÃO 
0 / 2 

2 e 3 

Questão do ChecklistChecklistChecklistChecklist: 1.1 / 12.8 

 
Para a questão 1.1, deverá ser atribuído ““““SIMSIMSIMSIM”””” caso todos os requisitos acima sejam 
evidenciados no momento da auditoria. Já a resposta ““““NNNNÃÃÃÃOOOO””””,,,, quando a situação ca-
dastral junto à Receita Federal não estiver ativa, ou quando as atividades descritas 
no CNPJ não forem correspondentes àquelas exercidas pela empresa.  
 
No caso da questão 12.8, se a documentação junto aos órgãos competentes não es-
tiver atualizada, a nota deverá ser 0000. Caso contrário, a nota deverá ser 2222. 
 

7.2.7.2.7.2.7.2.    TrabalhoTrabalhoTrabalhoTrabalho    InfantilInfantilInfantilInfantil    (Bloco(Bloco(Bloco(Bloco    TemáticoTemáticoTemáticoTemático    2222    ––––    fornecedoresfornecedoresfornecedoresfornecedores    eeee    subcosubcosubcosubcon-n-n-n-
tratados)tratados)tratados)tratados)    
 
O trabalho infantil apresenta aspectos de degradação humana, independente de 
lugar ou época onde ocorre. A Constituição Brasileira, em seu artigo 227, apresenta 
garantias às crianças, jovens e adolescentes, impondo à família, Estado e sociedade 
o dever de assegurar os direitos básicos necessários, protegendo de qualquer forma 
de abuso ou desrespeito à integridade.  
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O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990 vem 
corroborar essas diretrizes e define, em seu Art. 2º que, criança é a pessoa até 12 a-
nos e adolescente entre 18 e 21 anos de idade. Já o Art. 4º expressa que nenhuma 
criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discrimina-
ção, exploração, violência, crueldade e opressão.  
 
A ocorrência de trabalho infantil, além da perda de direitos básicos, como educa-
ção, lazer e esporte, possibilita a ocorrência de impactos psicológicos graves, como a 
diminuição da capacidade de aprendizagem e de relacionamento, além de propi-
ciar o aparecimento de problemas graves de saúde, como fadiga excessiva, distúr-
bios do sono, irritabilidade, alergias e problemas respiratórios. 
 
Nesse sentido, as empresas certificadas no ProgramaProgramaProgramaPrograma    ABVTEXABVTEXABVTEXABVTEX não devem se envol-
ver ou apoiar a utilização de trabalho infantil, exceto na condição de aprendiz, que 
deve ter idade entre 14 e 24 anos. Deve ser respeitado o que está estabelecido na 
legislação brasileira, na Consolidação das Leis do Trabalho, que determina que é 
proibido o trabalho em condições perigosas ou insalubres. Trabalhos técnicos ou 
administrativos são permitidos, desde que realizados fora das áreas de risco à saúde 
e à segurança. 
 
A Convenção 182 da OIT determina os trabalhos susceptíveis a prejudicar a saúde, a 
segurança ou a moral de uma criança: 
 

✓ Trabalho que expõe crianças a abusos físicos, psicológicos ou sexuais; 

✓ Trabalho subterrâneo, subaquático, em alturas perigosas ou em espaços confi-
nados; 

✓ Trabalhar com maquinaria, equipamento e ferramentas perigosas, ou trabalho 
que envolva o manuseio manual ou o transporte de cargas pesadas; 

✓ Trabalhar em um ambiente insalubre que pode, por exemplo, expor as crian-
ças a substâncias, agentes ou processos perigosos, ou a temperaturas, níveis de 
ruído ou vibrações prejudiciais à sua saúde; 

✓ Trabalhar em condições particularmente difíceis, tais como trabalhar durante 
longas horas ou durante a noite, ou trabalho onde a criança é confinada injus-
tificadamente às instalações da organização. 

 
Ainda baseado nessa Convenção, em Junho/2008, foi sancionado o Decreto nº 
6.481/2008, que aprova a Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil, apresentando 
89 atividades, com suas descrições e consequências para a saúde e segurança de 
crianças e adolescentes. 
 
Aos aprendizes é devido, no mínimo, o salário mínimo federal, inclusive é garantido 
o salário mínimo-hora, uma vez que sua jornada de trabalho será de, no máximo, 6 
horas diárias, ficando vedadas prorrogação e compensação de jornada. É permitido 
chegar ao limite de 8 horas diárias desde que o aprendiz tenha completado o ensi-
no fundamental, e se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem 
teórica. 
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NoNoNoNo    momentomomentomomentomomento    dadadada    auditoria:auditoria:auditoria:auditoria:    
 
Verificar a relação de aprendizes da empresa  
 
Analisar o contrato de trabalho dos aprendizes verificando se o mesmo contempla: 

 

✓ Dados pessoais do aprendiz: nome completo, idade (entre 16 e 24 anos), ende-
reço, documentos (RG e CPF), número da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS); 

✓ Dados do empregador: razão social, CNPJ, endereço; 

✓ Formação técnico-profissional e ocupação dentro da empresa: aprendizes não 
podem exercer atividades perigosas e/ou insalubres, de acordo com o Decreto 
nº 6.481/2008, que aprova a Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil; 

✓ Período de vigência: não pode ser superior a 2 (dois) anos; 

✓ Jornada de trabalho: não poderá exceder 6 (seis) horas diárias. Caso o aprendiz 
tenha concluído o ensino médio, poderão ser acrescentadas 2 (duas) horas a 
mais, totalizando 8 horas diárias, desde que estas sejam utilizadas para apren-
dizagem teórica. Aprendizes não podem realizar hora extra, nem realizar tra-
balho noturno;    

✓ Remuneração: deverá ser determinada de acordo com o valor do salário mí-
nimo-hora fixado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), ou convenção 
coletiva de trabalho da categoria predominante da empresa. A remuneração 
do aprendiz deve ser baseada no valor considerado mais vantajoso para o em-
pregado.  

 
NOTA:NOTA:NOTA:NOTA:    OsOsOsOs    contratoscontratoscontratoscontratos    dededede    aprendizagemaprendizagemaprendizagemaprendizagem    devemdevemdevemdevem    estarestarestarestar    assinadosassinadosassinadosassinados    pelopelopelopelo    representanterepresentanterepresentanterepresentante    dodododo    

empregadempregadempregadempregadorororor    eeee    pelopelopelopelo    aprendizaprendizaprendizaprendiz    e,e,e,e,    nononono    casocasocasocaso    dededede    menoresmenoresmenoresmenores    dededede    idade,idade,idade,idade,    pelopelopelopelo    responsável.responsável.responsável.responsável.        

 
Verificar se os aprendizes estão incluídos no Cadastro Geral de Empregados (Caged) 
da empresa. 
 
Verificar documentação pessoal dos aprendizes, incluindo: 
 

✓ Cópia do registro da atividade na CTPS; 

✓ Cópia dos documentos pessoais para verificação da idade e demais informa-
ções descritas no contrato de trabalho de aprendizagem. 

 
NOTA:NOTA:NOTA:NOTA:    OOOO    empregadorempregadorempregadorempregador    nãonãonãonão    podepodepodepode    reterreterreterreter    osososos    documentosdocumentosdocumentosdocumentos    originaisoriginaisoriginaisoriginais    (carteira(carteira(carteira(carteira    dededede    trabalho,trabalho,trabalho,trabalho,    RG,RG,RG,RG,    

CPF)CPF)CPF)CPF)    dededede    seusseusseusseus    funcionários.funcionários.funcionários.funcionários.    

 
Analisar registro de ponto dos aprendizes, verificando se a jornada de trabalho reali-
zada é a mesma descrita no contrato (máximo de 6 horas diárias, ou 8 horas para 
aqueles que tiverem ensino médio completo). Aprendizes não podem realizar ativi-
dades além da jornada de trabalho descrita. É proibida por lei a realização de horas 
extras e trabalho noturno. 
 
Solicitar os 12 (doze) últimos holerites (comprovantes de pagamento) dos aprendi-
zes e verificar 3 (três) comprovantes: o mais recente, do período de maior produtivi-
dade (período de pico) e do menor período de produtividade. Deve ser evidenciado 
que os aprendizes receberam o salário de acordo com o contrato de trabalho, res-
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peitando o valor do salário mínimo-hora fixado (MTE ou convenção coletiva de tra-
balho – o que for mais vantajoso). 
 
É preciso evidenciar que o empregador está recolhendo FGTS, que não poderá ser 
superior a 2% da remuneração paga ou devida. 
 
Verificar se os aprendizes estão recebendo vale-transporte adequado ao seu deslo-
camento à empresa. 
       
Realizar visita às instalações da empresa, verificando as condições de trabalho dos 
aprendizes, incluindo: 
 

✓ Atividades realizadas: aprendizes não podem exercer atividades perigosas e/ou 
insalubres, como: utilização de equipamentos perfurocortantes2, manuseio de 
produtos químicos perigosos, trabalho a quente, trabalho em altura, entre ou-
tras (conforme Decreto nº 6.481/2008); 

✓ Trabalho noturno: é proibida a jornada de trabalho noturna para aprendizes; 

✓ Condições ergonômicas: deve ser disponibilizado mobiliário adequado para a 
realização das atividades. 

 
Entrevistar os aprendizes no momento da visita3 (entrevistas não confidenciais), veri-
ficando se os requisitos obrigatórios estão sendo cumpridos, incluindo, infraestrutu-
ra da empresa e atendimento à legislação trabalhista (recebimento de salário, jor-
nada de trabalho, realização de horas extras etc). 
 

CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação        
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

SIM / NÃO / NA 3 

Questão do ChecklistChecklistChecklistChecklist: 2.1 

 
 
Deverá ser atribuído ““““SIMSIMSIMSIM”””” caso todos os requisitos descritos acima sejam evidencia-
dos no momento da auditoria. 
 
Deverá ser selecionado ““““NNNNÃÃÃÃOOOO”””” quando 1 (um) ou mais requisitos não forem atendi-
dos. Não conformidades nesse item são consideradas críticas e o desempenho mí-
nimo esperado é de 100%, ou seja, todos os requisitos devem ser atendidos. 
 
O NA (não aplicável) deve ser selecionado quando a empresa não possuir aprendi-
zes em seu quadro de funcionários.  
 

                                                 
2
 Exemplo de materiais perfurocortantes: tesouras, lâminas, estiletes, agulhas, entre outros. 

3
 Entrevistar 20% dos aprendizes da empresa, sendo no mínimo, 2 (duas) pessoas. 
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7.3.7.3.7.3.7.3.    TrabalhoTrabalhoTrabalhoTrabalho    ForçadoForçadoForçadoForçado    ouououou    AnálogoAnálogoAnálogoAnálogo    aoaoaoao    EscravoEscravoEscravoEscravo    (Bloco(Bloco(Bloco(Bloco    TemáticoTemáticoTemáticoTemático    3333    ––––    
fornecedoresfornecedoresfornecedoresfornecedores    eeee    subcontratados)subcontratados)subcontratados)subcontratados)    
 
De acordo com o artigo 149 do Código Penal brasileiro, o crime de escravidão é de-
finido como "reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o 
a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degra-
dantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão 
de dívida contraída com o empregador ou preposto".  
 
Já a Organização Internacional do Trabalho (OIT) tipifica a prática como "todo traba-
lho ou serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de uma pena qualquer para o 
qual não se apresentou voluntariamente".  
 
O trabalho forçado na atualidade tem como principais características:  

 

✓ Condições degradantes de trabalho incompatíveis com a dignidade humana, 
caracterizadas pela violação de direitos fundamentais que coloquem em risco 
a saúde e a vida do trabalhador; 

✓ Jornada exaustiva, em que o trabalhador é submetido a esforço excessivo ou 
sobrecarga de trabalho que acarreta danos à sua saúde ou risco de vida; 

✓ Trabalho forçado, mantendo a pessoa no serviço através de fraudes, isolamen-
to geográfico, ameaças e violências físicas e psicológicas; 

✓ Servidão por dívida, fazendo com que o trabalhador contraia ilegalmente um 
débito, prendendo-o a ele; 

✓ Retenção de documentos – os documentos dos trabalhadores frequentemen-
te são retidos durante o período da prestação do serviço; 

✓ Vigilância ostensiva, com presença de guardas armados que ameaçam os tra-
balhadores e aplicam punições físicas. 

 
As condições degradantes, por sua vez, são caracterizadas por uma combinação dos 
seguintes elementos: 
 

✓ Alojamento: os trabalhadores são comumente alojados em desacordo ao es-
tabelecido na Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, NR 24, fi-
cando expostos a uma série de riscos;  

✓ Condições de saneamento: precariedade das condições sanitárias (ausência de 
instalações sanitárias, por exemplo) e/ou não fornecimento de água potável.  

✓ Alimentação insuficiente para atender às necessidades calóricas dos trabalha-
dores, e em condições inadequadas de conservação.  

✓ Remuneração inadequada e salários atrasados: mesmo quando não há escra-
vidão por dívida, os trabalhadores não recebem salário em espécie, recebem 
menos do que o acordado, ou têm seus salários retidos ou pagos com atraso; 

✓ Maus tratos e violência: humilhação pública, ameaças e até violência física 
contra os trabalhadores. 

 
O Art. 5º, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, proíbe o trabalho 
forçado, dispondo que “ninguém será submetido à tortura nem a tratamento de-
sumano ou degradante”. No inciso XVIII trata da liberdade de exercício profissional: 
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“é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualifica-
ções profissionais que a lei estabelecer”. Por fim, no inciso XLVII, alínea “c”, proíbe a 
adoção de pena de trabalhos forçados. 
 
Sendo assim, as empresas auditadas não devem se envolver com ou apoiar a utili-
zação de trabalho forçado ou análogo ao escravo, combatendo sua realização, ga-
rantindo todos os direitos a seus trabalhadores e cadeia produtiva. 
    
NoNoNoNo    momentomomentomomentomomento    dadadada    auditoriaauditoriaauditoriaauditoria4444::::    
    
Analisar Acordo de Convenção Coletiva da categoria, identificando os deveres e, 
principalmente, os direitos dos trabalhadores, com destaque para as questões tra-
balhistas, incluindo: jornada de trabalho, realização e compensação de horas extra-
ordinárias, benefícios, remuneração etc.    
 
Verificar a relação de trabalhadores da empresa, analisando se todos possuem regis-
tro na CPTS ou possuem contratos de prestação de serviços válido. Todos os empre-
gados devem ter vínculo com a empresa, conforme determinação da CLT. 
 
    
Analisar os contratos de trabalho firmados entre a empresa e seus funcionários, veri-
ficando se: 

    

✓ Foram celebrados por escrito entre a empresa e o funcionário, estando assina-
dos e devidamente preenchidos. Não são considerados válidos contratos sem 
assinatura, ou com campos obrigatórios em branco;    

✓ Consta cláusula que apresenta o horário de trabalho a ser seguido pelos funci-
onários;    

✓ Apresenta a remuneração dos funcionários, incluindo cláusula para o desconto 
de vales, farmácia, seguros, associações, mercado. Sem a previsão contratual 
que permita tais descontos, qualquer desconto em folha poderá ser questio-
nado e o funcionário solicitar devolução dos valores descontados (exceto os 
descontos legais INSS, IRRF...). 

✓ Houve alteração do horário de trabalho do funcionário, a qual deverá ser feita 
mediante aditivo contratual. Ao ser contratado, foi estipulado um determinado 
horário de trabalho, qualquer horário diferente do contratado poderá ser ca-
racterizado como quebra de contrato (a não ser que a alteração de horário de 
trabalho esteja prevista no contrato). Quando houver previsão de que o funcio-
nário poderá mudar de horário, mencionar no contrato de trabalho;  

✓ Está documentada qualquer alteração do contrato a pedido do funcionário, 
mediante solicitação da alteração e respectivo termo de aditivo contratual;  

✓ Contrato de experiência não extrapolou 90 dias, caso ultrapasse os 90 dias (in-
cluído o 1º dia), alertar a empresa que é devido ao funcionário aviso prévio mul-
ta FGTS e demais verbas trabalhistas provenientes da demissão do funcionário, 
pois o contrato de experiência passa a vigorar por prazo indeterminado. 

    

                                                 
4
 O número de documentos analisados deverá corresponder à quantidade estabelecida no quadro 

apresentado no item 7 deste Manual, que varia de acordo com o efetivo de funcionários da empresa. 
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Analisar a ficha de registro dos empregados.    Devem estar preenchidas e contar, no 
mínimo, com: 
 

✓ Identificação do funcionário: nome completo, número de documentos (RG, 
CPF, CPTS, PIS), filiação e endereço; 

✓ Data de admissão; 

✓ Horário e local de trabalho; 

✓ Remuneração e benefícios. 
 

Verificar se a empresa possui cópia da documentação dos funcionários. Importante: 
a empresa não pode reter nenhum documento original de seus colaboradores. A 
CTPS deve ser devolvida em até 48 horas para os respectivos donos. O empregador 
deve manter registro de entrega e devolução do documento. Não é suficiente ter 
apenas o comprovante de devolução da CTPS, é necessário que a empresa mante-
nha também cópia do comprovante de entrega (no qual a empresa protocola o 
recebimento da CTPS ao funcionário), pois somente com o comprovante de entrega 
e de devolução, a empresa comprova que permaneceu apenas 48 horas com a 
CTPS do funcionário. 
 
Realizar visita às instalações da empresa, verificando as condições de trabalho, inclu-
indo mobiliário, ferramentas e equipamentos disponibilizados para a realização das 
atividades. 
       
Verificar se a empresa mantém portas e janelas trancadas com cadeados, grades, ou 
qualquer dispositivo que impeça a livre circulação e/ou saída dos empregados. Essa 
prática é proibida.  
   
Verificar os locais destinados à alimentação (não obrigatório para todas as empresas, 
conforme item 7.10.4 Manual), sanitários e se a empresa disponibiliza água potável 
para seus empregados (não obrigatório para todas as empresas, conforme item 
7.10.1 Manual). 
 
É preciso entender como é a relação de trabalho dos entrevistados com a liderança, 
verificando se há coação ou alguma forma de ação que impeça que se desliguem 
da empresa, como por exemplo, empréstimos realizados em que o pagamento é 
vinculado à permanência no trabalho – essa prática também não é permitida.  
 
Verificar se os empregados são impedidos de circular ou deixar as dependências da 
empresa e se têm livre acesso a sanitários. 

 

CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação        
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

SIM / NÃO 3 

Questões do Checklist:Checklist:Checklist:Checklist: 3.1 / 3.2 / 3.3 

    



Manual de Auditoria do Programa ABVTEX 

                                                                                                                                   23 

Deverá ser atribuído ““““SIMSIMSIMSIM”””” caso todos os requisitos descritos acima sejam evidencia-
dos no momento da auditoria. 
 
Deverá ser selecionado ““““NNNNÃÃÃÃOOOO”””” quando 1 (um) ou mais requisitos não forem atendi-
dos. Não conformidades nesse item são consideradas críticas e o desempenho mí-
nimo esperado é de 100%, ou seja, todos os requisitos devem ser atendidos. 
 

7.4.7.4.7.4.7.4.    TrabalhoTrabalhoTrabalhoTrabalho    EstrangeiroEstrangeiroEstrangeiroEstrangeiro    IrregularIrregularIrregularIrregular    (Bloco(Bloco(Bloco(Bloco    TemáticoTemáticoTemáticoTemático    4444    ––––    forneceforneceforneceforneceddddo-o-o-o-
resresresres    eeee    subcontratados)subcontratados)subcontratados)subcontratados)    
 
De acordo com o Art. 2º da Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos 
de todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias, entende-se 
por trabalhador migrante “a pessoa que vai exercer, exerce ou exerceu uma ativida-
de remunerada num Estado de que não é nacional”.  
 
No Brasil, a situação jurídica dos estrangeiros é regulamentada pela Lei 6.815/80, 
também conhecida como Estatuto do Estrangeiro, documento que rege sua condi-
ção no País e define que o Ministério do Trabalho e Emprego tem a competência 
legal para emitir as autorizações de trabalho. 
 
Os vistos de trabalho são divididos em 4 categorias: até 90 dias, até 1 ano; até 2 anos 
com contrato de trabalho no Brasil; e até 2 anos sem contrato de trabalho no Brasil. 
Para conseguir a permissão para exercer atividade remunerada, os solicitantes deve-
rão possuir documentação regular e vigente: Registro Nacional de Estrangeiros 
(RNE) e/ou Cédula de Identidade do Estrangeiro (CIE). 
 
As empresas fornecedoras que participam do ProgramaProgramaProgramaPrograma    ABVTEXABVTEXABVTEXABVTEX não devem se en-
volver com ou apoiar a utilização de trabalho ou serviço que seja extraído de qual-
quer pessoa cuja situação de residência e trabalho no Brasil não esteja regularizada 
junto aos órgãos competentes. 
 
NoNoNoNo    momentomomentomomentomomento    dadadada    audiaudiaudiauditoria:toria:toria:toria:    

 
Verificar se a legislação trabalhista do Brasil e o Acordo Coletivo de Trabalho da ca-
tegoria estão sendo cumpridos. Os funcionários migrantes têm os mesmos direitos 
trabalhistas (detalhados no item 7.3 deste Manual) que os brasileiros, incluindo:  

 

✓ Contrato de trabalho e ficha de registro; 

✓ FGTS e INSS; 

✓ Benefícios e adicionais previstos por lei e Acordo de Convenção Coletiva da ca-
tegoria; 

✓ Controle de jornada e horas extras; 

✓ Férias e 13º salário. 
 
É importante analisar se o controle de ponto dos estrangeiros está sendo registrado. 
Devem ser seguidas as mesmas orientações dos trabalhadores brasileiros. O paga-
mento também deve seguir o que rege a CLT. É preciso verificar se os benefícios 
estão sendo pagos e se os descontos são legais, solicitar os 12 (doze) últimos holeri-
tes (comprovantes de pagamento) dos trabalhadores estrangeiros e verificar 3 (três) 
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comprovantes: o mais recente, do período de maior produtividade no período (perí-
odo de pico) e do menor período de produtividade. 
 
De acordo com Art. 59 da CLT, os trabalhadores estrangeiros devem possuir Carteira 
de Identidade de Estrangeiro (RNE) válida, além de Carteira de Trabalho e CPF. 
       
Realizar visita às instalações da empresa, verificando os locais destinados à realiza-
ção das atividades, locais para refeições e sanitários, além das ferramentas, instru-
mentos e mobiliários utilizados pelos trabalhadores estrangeiros. É importante 
constatar que são oferecidas as mesmas condições de trabalho para funcionários 
nacionais e migrantes, sendo proibida a distinção.  
 
Verificar se os estrangeiros têm acesso a todas as áreas da empresa, que não pode 
manter portas e janelas trancadas com grades, cadeados, ou outros meios que im-
peçam a circulação e/ou saída. Deve ser disponibilizada água potável a todos. 
 
Entrevistar os funcionários estrangeiros5 (entrevistas individuais), verificando se os 
requisitos trabalhistas obrigatórios estão sendo cumpridos, como: pagamento de 
salários, adicionais previstos por lei, benefícios legais e/ou previstos pela Convenção 
Coletiva, realização de horas extras ou banco de horas.  
 
Apurar se a empresa mantém documentos pessoais retidos, o que é proibido e, ain-
da, se mantém algum tipo de relação trabalhista condicionante, como, por exem-
plo, empréstimos, oferecimento de moradia integrada etc. Essas práticas não po-
dem ser realizadas. 
    

CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação        
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

SIM / NÃO 3 

Questões do ChecklistChecklistChecklistChecklist: 4.1 / 4.2 

    
Deverá ser atribuído ““““SIMSIMSIMSIM”””” caso todos os requisitos descritos acima sejam evidencia-
dos no momento da auditoria. 
 
Deverá ser selecionado ““““NNNNÃÃÃÃOOOO”””” quando 1 (um) ou mais requisitos não forem atendi-
dos. Não conformidades nesse item são consideradas críticas e o desempenho mí-
nimo esperado é de 100%, ou seja, todos os requisitos devem ser atendidos.  
 
É considerado aspecto reprovatório o estrangeiro que esteja trabalhando de forma 
irregular (questões trabalhistas e falta de documentação) e como aspecto pendente 
(plano de ação) quando estiverem com documentação vencida. 
 

                                                 
5
 Entrevistar 20% dos trabalhadores estrangeiros da empresa, sendo no mínimo, 2 (duas) pessoas.  
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7.5.7.5.7.5.7.5.    MenoresMenoresMenoresMenores    nononono    AmbienteAmbienteAmbienteAmbiente    dededede    TrabalhoTrabalhoTrabalhoTrabalho    (Bloco(Bloco(Bloco(Bloco    TemáticoTemáticoTemáticoTemático    5555    ––––    fornfornfornforne-e-e-e-
cedorescedorescedorescedores    eeee    subcontratados)subcontratados)subcontratados)subcontratados)    
 
O empregador não deve permitir que jovens que não façam parte de seu quadro de 
trabalho permaneçam nas dependências da empresa (exclusivamente na área de 
produção) durante o período de expediente. Isso inclui filhos, parentes ou conheci-
dos de sócios, funcionários ou prestadores de serviço.  
 
Não há legislação nacional específica para o tema, porém, essa restrição é feita a 
todas as empresas e subcontratadas aprovadas, conforme estabelecido no Regula-
mento Geral do Programa ABVTEX. 
 
Essa exigência busca garantir a integridade dos menores diante dos riscos do ambi-
ente de trabalho e coibir a ocorrência de trabalho infantil. 
 
NoNoNoNo    momentomomentomomentomomento    dadadada    auditoria:auditoria:auditoria:auditoria:    

 
Realizar visita às instalações da empresa, verificando a ausência de menores no am-
biente (exceto os aprendizes contratados). Caso seja constatada a presença, comu-
nicar imediatamente aos responsáveis pela organização, orientando que a criança 
seja retirada do local. 
 
Durante a entrevista com os funcionários (brasileiros, estrangeiros, aprendizes) ques-
tionar se já foi evidenciada a presença de menores no ambiente de trabalho. 

 

CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação        
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

0 / 2 3 

Questão do Checklist:Checklist:Checklist:Checklist: 5.1 

 
Deverá ser atribuída nota 0000 quando for constatada a presença de menores no am-
biente de trabalho. Não se trata de trabalho infantil. 
 
Selecionar a nota 2222 se não for evidenciada a presença de menores durante as visitas 
às instalações e/ou entrevistas com os colaboradores. 
 

7.6.7.6.7.6.7.6.    MoradiaMoradiaMoradiaMoradia    (Bloco(Bloco(Bloco(Bloco    TemáticoTemáticoTemáticoTemático    6666    ––––    fornecedoresfornecedoresfornecedoresfornecedores    eeee    subcontratados)subcontratados)subcontratados)subcontratados)    
 
A legislação brasileira possibilita que o empregador disponibilize moradia a seus 
funcionários. A mesma poderá ser “para o trabalho” ou “pelo trabalho”. 
 
A moradia concedida “para o trabalho” é aquela considerada imprescindível para o 
desenvolvimento do próprio trabalho, por exemplo, o caseiro, zelador etc. Nesse ca-
so, não poderá compor a base de cálculo para a remuneração, constitui instrumen-
to de trabalho, não tendo natureza salarial. 
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A moradia “pelo trabalho” é aquela em que a empresa fornece habitação por libera-
lidade dela, como um benefício, e o valor correspondente poderá constituir remu-
neração para todos os efeitos legais.  
 
Todavia, não é permitido que as empresas concedam moradia aos funcionários in-
tegrada às oficinas de trabalho e, caso o empregador opte por oferecer este benefí-
cio, isto deve estar formalizado em contrato de trabalho do funcionário e as condi-
ções devem obedecer ao que está previsto em legislação, conforme estabelecido no 
Regulamento Geral do ProgramaProgramaProgramaPrograma    ABVTEXABVTEXABVTEXABVTEX. 
 
A NR 24, Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, estabelece as princi-
pais características que os alojamentos devem ter, determinando as condições mí-
nimas para que o ambiente seja considerado adequado. 
 
NoNoNoNo    momentomomentomomentomomento    dadadada    auditoria:auditoria:auditoria:auditoria:    

 
Analisar o contrato de trabalho dos empregados (brasileiros e estrangeiros), verifi-
cando se há cláusulas que incluam a disponibilização de moradia pelo empregador 
e condições oferecidas. 
 
Realizar visita às instalações da empresa para verificar a existência, ou não, de mo-
radias anexadas às áreas de produção. Essa condição não é permitida. 
 
No momento das entrevistas individuais com os colaboradores, verificar se a empre-
sa está cumprindo com a forma de moradia ofertada, de acordo com o contrato de 
trabalho. Apurar ainda se as instalações atendem os requisitos da NR24. 
 

CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação        
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

SIM / NÃO / NA 3 

Questões do Checklist: 6.1 / 6.2 / 6.3 

 
Deverá ser atribuído ““““SIMSIMSIMSIM”””” se o empregador: 

✓ Oferecer moradia adequada aos seus funcionários, cumprindo a legislação 
trabalhista (questão 6.1); 

✓ Não constatar moradias integradas ao ambiente de trabalho (questão 6.2); 

✓ Oferecer condições de moradia que atendam à NR24 (questão 6.3). 
 
Deverá ser selecionado ““““NNNNÃÃÃÃOOOO”””” quando: 

✓ A empresa não cumprir as regras trabalhistas para fornecimento de moradia, 
como por exemplo, falta de especificação em contrato de trabalho (questão 6.1); 

✓ Quando for apontada moradia dentro dos locais de trabalho (questão 6.2); 
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✓ Quando for evidenciado que a moradia disponibilizada não atende aos requi-
sitos da NR24 (questão 6.3). 

 
O NA (não aplicável) deve ser selecionado quando a empresa não fornecer moradia 
a seus funcionários (questões 6.1, 6.2 e 6.3). 

    
7.7.7.7.7.7.7.7.    LiberdadeLiberdadeLiberdadeLiberdade    dededede    associaçãoassociaçãoassociaçãoassociação    (Bloco(Bloco(Bloco(Bloco    TemáticoTemáticoTemáticoTemático    7777    ––––    fornecedoresfornecedoresfornecedoresfornecedores    eeee    
subcontratados)subcontratados)subcontratados)subcontratados)    
 
Todos os trabalhadores e empregadores têm o direito de constituir as organizações 
que julgarem convenientes e de afiliar-se a elas, com o objetivo de promover e de-
fender seus respectivos interesses e de celebrar negociações coletivas com a outra 
parte, livremente e sem ingerência de umas sobre as outras, nem intromissão do 
Estado. 
 
A liberdade sindical e a liberdade de associação são um direito humano fundamen-
tal que, junto com o direito de negociação coletiva, permitem promover a demo-
cracia, melhorias na governança da empresa e condições de trabalho decentes. 
 
Essas diretrizes estão estabelecidas na Convenção OIT nº 87 e no Art.8º da Constitui-
ção Federal, que garante o direito de associação, mas em contrapartida, determina 
que ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato.  
 
Os artigos 1º e 2º da Convenção 98 da OIT referem-se à "adequada proteção contra 
todo ato de discriminação tendente a diminuir a liberdade sindical em relação ao 
seu emprego" (§1º, do Art. 1º); à proteção contra a conduta patronal de condicionar o 
emprego à desfiliação ou a não filiação sindical (§2º, do Art. 1º); à proibição contra a 
despedida por causa da filiação ou da afinidade sindical (§2º, do Art. 1º); à garantia 
de que "as organizações de trabalhadores e de empregadores deverão gozar de a-
dequada proteção contra todo ato de ingerência de umas contra as outras" (§1º do 
Art. 2º).  
 
As empresas deverão assegurar ainda que, representantes sindicais que sejam tra-
balhadores da empresa, não sejam discriminados, assediados, intimidados e/ou re-
taliados pelos demais colaboradores, incluindo a liderança.  
 
Isso posto, os representantes dos trabalhadores não devem ser discriminados e de-
vem poder exercer suas funções representativas em seu lugar de trabalho.  
 
NoNoNoNo    momentomomentomomentomomento    dadadada    auditoria:auditoria:auditoria:auditoria:    
 
Entrevistar os funcionários da empresa, verificando se possuem liberdade de associ-
ar-se aos sindicatos que representam a categoria. Apurar se sofreram algum tipo de 
coação tanto para se filiar, ou não. As pessoas devem ter liberdade de escolha e não 
podem sofrer perseguições ou discriminação dentro da empresa, independente da 
posição que escolheram. 
 
Entrevistar o representante sindical que atue na empresa (quando houver), verifi-
cando suas condições de trabalho e como é a forma de tratamento dos colegas e 
liderança. É proibida a discriminação. 
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CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação        
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

0 / 2 3 

Questão do Checklist:Checklist:Checklist:Checklist: 7.1 

 
Deverá ser atribuída nota 0000 quando for constatada qualquer forma de intimidação, 
coação, perseguição e/ou discriminação contra empregados que optaram por se 
filiar ou não a sindicatos e contra representantes sindicais que atuem na empresa. 
 
Selecionar a nota 2222 se não forem evidenciadas as práticas intimidatórias descritas 
acima. 
 

7.8.7.8.7.8.7.8.    DiscriminaçãoDiscriminaçãoDiscriminaçãoDiscriminação    (Bloco(Bloco(Bloco(Bloco    TemáticoTemáticoTemáticoTemático    8888    ––––    fornecedoresfornecedoresfornecedoresfornecedores    eeee    subcontrsubcontrsubcontrsubcontra-a-a-a-
tados)tados)tados)tados)    
 
A Convenção n.º 111 da OIT de 1958, ratificada pelo Brasil em 1968, traz o conceito de 
discriminação nas relações de trabalho em seu Art. 1º, entendendo-a como qual-
quer “[...] distinção, exclusão ou preferência fundada em raça, cor, sexo, religião, opi-
nião política, ascendência nacional, origem social ou outra distinção, exclusão ou 
preferência especificada pelo Estado-Membro interessado, qualquer que seja sua 
origem jurídica ou prática e que tenha por fim anular ou alterar a igualdade de o-
portunidades ou de tratamento no emprego ou profissão”. 
 
Portanto, é considerada como discriminação, toda distinção, exclusão ou preferên-
cia que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tra-
tamento em matéria de emprego ou profissão. A igualdade de oportunidades co-
meça pelo emprego e pela justa remuneração, sem que o indivíduo esteja fadado à 
marginalidade e exclusão. 
 
O empregador tem o livre arbítrio de estipular as regras à contratação de seus em-
pregados, todavia, sem que isso imponha situações discriminatórias. Em atendi-
mento ao princípio da igualdade, tanto o Estado quanto o particular não podem 
adotar nas suas relações condutas discriminatórias, preconceituosas ou racistas. 
 
Sendo assim, as empresas não devem se envolver com ou apoiar a discriminação na 
contratação, remuneração, acesso a treinamento, promoção, encerramento de con-
trato ou aposentadoria, com base em raça, classe social, nacionalidade, religião, de-
ficiência, gênero, orientação sexual, idade, gravidez, associação a sindicato ou filia-
ção partidária. 
 
NoNoNoNo    momentomomentomomentomomento    dadadada    auditoria:auditoria:auditoria:auditoria:    

 
Verificar contratos de trabalho de homens e mulheres que possuam o mesmo car-
go, analisando se há distinção em relação ao valor da remuneração, benefícios, etc. 
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Se possível, fazer essa análise também em contratos de pessoas que tenham idades 
distintas e que exerçam as mesmas atividades e/ou cargos. 
 
Analisar o registro de funcionárias que estejam em licença maternidade, ou em fase 
de lactação. Verificar os comprovantes de pagamento dessas mulheres, desde o iní-
cio do afastamento das atividades. 
 
Entrevistar os funcionários verificando se há situações de discriminação evidentes 
em relação à raça, classe social, nacionalidade, religião, deficiência, gênero, orienta-
ção sexual, idade, gravidez, associação a sindicato ou filiação partidária. É preciso 
evidenciar que não foi solicitado teste de gravidez para mulheres no momento da 
contratação – essa prática é proibida. 
 
Entrevistar mulheres grávidas e lactantes averiguando se há distinção de tratamen-
to, principalmente por parte da liderança, e se a empresa oferece condições dife-
renciadas de trabalho, incluindo: 
 

✓ Gestantes: têm direito à dispensa de horário de trabalho para a realização de 
exames e de, pelo menos, 6 (seis) consultas. (Art. 392, § 4º). 

✓ Lactantes: as novas mães têm direito durante a jornada de trabalho, a 2 (duas) 
pausas para amamentação de seus filhos. A empresa pode optar por estabelecer 
horário diferenciado – ver Art. 396 da CLT. 

✓ Gestantes e lactantes não devem exercer atividades insalubres e/ou perigo-
sas, conforme Lei nº 13.287/2016. 

 

CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação        
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

0 / 2 / NA 3 

Questões do Checklist:Checklist:Checklist:Checklist: 8.1 / 8.2 / 8.3 

 
Deverá ser atribuída nota 0000 se: 

✓ Forem evidenciadas situações discriminatórias na empresa, seja no momento 
da contratação, realização das atividades, disponibilização de instrumentos de 
trabalho, promoções etc. (questão 8.1); 

✓ For identificado exame de gravidez para mulheres no momento da contrata-
ção (questão 8.2); 

✓ A empresa não oferecer tratamento diferenciado para gestantes e lactantes 
(questão 8.3). 

 
Atribuir nota 2222 se não forem identificadas formas de discriminação (questão 8.1) 
contra os funcionários, incluindo solicitação de comprovação de gestação para mu-
lheres (questão 8.2). Além disso, essa também deve ser dada, caso a empresa apre-
sente condições diferenciadas para atendimento das necessidades das gestantes e 
lactantes (questão 8.3). 
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Na questão 8.3, deve ser atribuído NANANANA (não aplicável) quando a empresa não tiver 
funcionárias gestantes e lactantes. 
 

7.9.7.9.7.9.7.9.    AbusoAbusoAbusoAbuso    eeee    AssédioAssédioAssédioAssédio    (Bloco(Bloco(Bloco(Bloco    TemáticoTemáticoTemáticoTemático    9999    ––––    fornecedoresfornecedoresfornecedoresfornecedores    eeee    subcosubcosubcosubcon-n-n-n-
tratados)tratados)tratados)tratados)    
 
O assédio no ambiente de trabalho é qualquer conduta abusiva (gesto, palavra, 
comportamento, atitude) que atente, por sua repetição ou sistematização, contra a 
dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando seu em-
prego ou degradando o clima de trabalho. 
 
Assédio sexual é aquele em que ocorre abordagem não desejada pelo outro, com 
intenção sexual ou insistência inoportuna de alguém em posição privilegiada, que 
usa dessa vantagem para obter favores sexuais de subalternos ou dependentes. Para 
sua perfeita caracterização, o  
 
constrangimento deve ser causado por quem se prevaleça de sua condição de su-
perior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou fun-
ção. Assédio Sexual é crime (Art. 216-A, do Código Penal, com redação dada pela Lei 
nº 10.224, de 15 de maio de 1991). 
 
O assédio moral é a exposição de alguém a situações humilhantes e constrangedo-
ras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas 
funções. As condutas mais comuns são: 

✓ Instruções confusas e imprecisas ao (à) trabalhador (a), dificultando a realiza-
ção de seu trabalho; 

✓ Atribuir erros imaginários ao (à) trabalhador (a); 

✓ Exigir, sem necessidade, trabalhos urgentes, com sobrecarga de tarefas; 

✓ Ignorar a presença do(a) trabalhador(a), ou não cumprimentá-lo(a) ou, ainda, 
não lhe dirigir a palavra na frente dos outros, deliberadamente; 

✓ Fazer críticas ou brincadeiras de mau gosto ao(à) trabalhador(a) em público; 

✓ Impor horários injustificados; 

✓ Retirar-lhe, injustificadamente, os instrumentos de trabalho; 

✓ Agressão física ou verbal, quando estão sós o(a) assediador(a) e a vítima; 

✓ Revista vexatória; 

✓ Restrição ao uso de sanitários; 

✓ Ameaças e insultos; 

✓ Isolamento dos empregados em relação aos demais. 
 
As empresas aprovadas no ProgramaProgramaProgramaPrograma    ABVTEXABVTEXABVTEXABVTEX são proibidas de realizar atos de abu-
so e assédio, ou mesmo de contribuírem de forma indireta para sua realização, por 
meio do conhecimento da situação, sem tomar providências para sua solução. 
 
EvidEvidEvidEvidênciasênciasênciasências    dededede    conformconformconformconformidade:idade:idade:idade:    
 
Entrevistar os funcionários verificando se há evidências de ocorrência de situações 
de coação, assédio moral, ou sexual por parte do empregador. 
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Verificar por meio de entrevistas se os funcionários são coagidos a realizar horas ex-
tras, a não ser em situações previstas pelo Art. 61 da CLT, que determina que o em-
pregador somente poderá obrigar o colaborador a fazer horas extras para atender 
serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo à empresa ou ao cli-
ente (como, por exemplo, tempestade que derruba a rede e precisa de pronto res-
tabelecimento) ou em caso de força maior. 
 
A CLT conceitua “força maior” como todo acontecimento inevitável, em relação à 
vontade do empregador, e para a realização do qual este não concorreu, direta ou 
indiretamente (como, por exemplo: incêndio, inundação etc). 

 

CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação        
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

0 / 2 3 

Questão do ChecklistChecklistChecklistChecklist: 9.1 / 9.2 

 
Atribuir nota 0000 se for identificada situação de coação, assédio moral e/ou sexual aos 
trabalhadores (questão 9.1), ou quando ficar evidenciado que os funcionários forem 
obrigados a realizar hora extra, além das situações previstas por lei (questão 9.2). Nos 
casos contrários, atribuir nota 2222 para as questões. 
 

7.10.7.10.7.10.7.10.    SaúdeSaúdeSaúdeSaúde    eeee    SegurançaSegurançaSegurançaSegurança    dodododo    TrabalhoTrabalhoTrabalhoTrabalho    (Bloco(Bloco(Bloco(Bloco    TemáticoTemáticoTemáticoTemático    10101010    ––––    fornfornfornforne-e-e-e-
cedorescedorescedorescedores    eeee    subcontratados)subcontratados)subcontratados)subcontratados)    
 
O Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho é um conjunto de iniciati-
vas unificadas por meio de políticas, programas, procedimentos e processos, que 
tem como objetivo, facilitar o cumprimento dos requisitos legais regidos pela Con-
solidação das Leis Trabalhistas (CLT) e Normas Regulamentadoras que dizem respei-
to à Segurança e Saúde Ocupacional. 
 
As empresas devem proporcionar um ambiente de trabalho seguro e higiênico, 
tendo presentes os conhecimentos preponderantes da indústria, assim como qual-
quer perigo específico. Deverão ser tomadas medidas práticas para prevenção de 
acidentes e danos à saúde que possam surgir, associados ou causados pelos perigos 
inerentes ao ambiente de trabalho. 
 
7.10.1.7.10.1.7.10.1.7.10.1.    AmbienteAmbienteAmbienteAmbiente    dededede    TrabalhoTrabalhoTrabalhoTrabalho    
 
As empresas devem oferecer um ambiente de trabalho adequado para a realização 
das atividades, que não ofereçam riscos à saúde e segurança dos funcionários. As 
estruturas não devem ser provisórias, apresentando bom estado de conservação, 
higiene e limpeza. 
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De acordo com a NR 8 (Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho), as edi-
ficações devem garantir segurança e conforto aos que nela trabalhem, incluindo 
áreas de circulação e postos de trabalho apropriados, com ventilação, exaustão e/ou 
climatização propícios à realização das tarefas pelos empregados. Deve ser disponi-
bilizada água filtrada para consumo. 
 
NoNoNoNo    momentomomentomomentomomento    dadadada    auditoria:auditoria:auditoria:auditoria:    

 
Analisar laudo de potabilidade da água disponibilizada (aplicável a empresas com 
mais de 200 funcionários).    
 
Realizar visita às instalações da empresa verificando as condições do ambiente de 
trabalho, incluindo, infraestrutura, higiene e limpeza das instalações, que não de-
vem ser provisórias. Observar se os ambientes possuem sistema de climatização e 
ventilação adequados. 
 
Verificar o estado de conservação, manutenção e limpeza de bebedouros e se os 
filtros se encontram dentro do prazo de validade.  
 
Entrevistar os colaboradores para atestar que as condições de higiene e limpeza da 
empresa são ideias para a realização das atividades.  

 

CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação        
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

0 / 1 / 2 2 

Questões do ChecklistChecklistChecklistChecklist: 10.1.1 / 10.1.2 / 10.1.3 /  
10.1.4 / 10.1.7 / 10.4.7 

 
Atribuir nota 0000    se evidenciados riscos graves às condições de trabalho, como por 
exemplo, rachaduras, infiltrações, buracos no teto, piso irregular etc (questão 10.1.1) 
ou quando for constatado que a empresa disponibiliza instalações provisórias para a 
realização das atividades (questão 10.1.2) ou ambiente sem ventilação e/ou climati-
zação adequados (questões 10.1.7 e 10.4.7). Essa nota ainda deve ser dada caso não 
sejam constatadas boas condições de higiene e limpeza (questão 10.1.3) e se não for 
fornecida água potável para os funcionários (questão 10.1.4). 
 
A nota 1111 deve ser selecionada caso seja constatado risco moderado para realização 
das atividades (questão 10.1.1), quando parte das instalações são provisórias (10.1.2), 
possuem ventilação adequada em alguns ambientes, não em todos (questões 10.1.7 
e 10.4.7), ou apresentem condições de higiene e limpeza parcial (questão 10.1.3). A-
lém disso, também deve ser atribuída caso a empresa disponibilize água potável 
para os funcionários (frisar a quantidade de funcionários), porém, não apresente os 
laudos de comprovação de qualidade (questão 10.1.4). 
 
Já a nota 2222 deve ser dada quando as condições de trabalho e instalações forem a-
dequadas (questões 10.1.1, 10.1.2 e 10.4.7), incluindo ambiente limpo (questão 10.1.3) e 
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ventilação adequada em todos os ambientes (questão 10.1.7). Caso a empresa apre-
sente os laudos de potabilidade da água, atribuir também a nota 2222    (questão 10.1.4). 
 

7.10.2.7.10.2.7.10.2.7.10.2.    InstalaçõesInstalaçõesInstalaçõesInstalações    ElétricasElétricasElétricasElétricas    
 
A NR 10 (Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho) apresenta o conjunto 
de procedimentos e requisitos da área de segurança em instalações elétricas e ser-
viços com eletricidade, buscando a garantia da segurança e a saúde dos trabalha-
dores, estabelecendo os requisitos e as condições mínimas na implementação de 
medidas de controle e de sistemas preventivos. 
  
A manutenção em sistemas elétricos tem um papel fundamental na prevenção de 
prejuízos e acidentes decorrentes do mau funcionamento de um ou mais compo-
nentes. Serve para manter o desempenho e preservar as funções e características 
dos elementos e componentes dos sistemas elétricos e, ainda, evitar colapsos em 
subestações e transformadores de potência. 
 
As empresas devem garantir que suas instalações elétricas sejam adequadas, do-
cumentadas e inspecionadas periodicamente, de acordo com o estabelecido no 
instrumento regulamentador.  
 
NoNoNoNo    momentomomentomomentomomento    dadadada    auditoria:auditoria:auditoria:auditoria:    

 
Verificar a documentação das instalações elétricas, diagrama unifilar, que é a 
representação gráfica do circuito elétrico. De acordo com a Norma Regulamentado-
ra NR 10, em seu item 10.2.3, “as empresas estão obrigadas a manter esquemas uni-
filares atualizados das instalações elétricas dos seus estabelecimentos com as espe-
cificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de pro-
teção”. 
 
Quando aplicável (estabelecimentos com carga instalada superior a 75kVA)6, verifi-
car o prontuário das instalações elétricas que atesta se as mesmas atendem às con-
dições de segurança necessárias, incluindo inspeções, medições, resultados de tes-
tes, etc (item 10.2.4 da NR10). 
 
Realizar visitas às instalações da empresa, verificando a condição das instalações 
elétricas, incluindo, fiação (que não deve ser exposta ou com emendas), disponibili-
zação de pontos de energia, além da sinalização e proteção de tomadas e quadros 
elétricos. 

 

CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação        
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

0 / 1/ 2 3 

Questões do ChecklistChecklistChecklistChecklist: 10.1.5 / 10.1.6 
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Deverá ser atribuída nota 0000 quando for constatado que a empresa, de forma geral, 
não possui instalações elétricas em condições adequadas, incluindo ausência do 
Prontuário Elétrico e Diagrama Unifilar (questão 10.1.5), ou quando a sinalização não 
atender os requisitos exigidos (questão 10.1.6).6 
 
Caso a empresa possua casos pontuais de instalações elétricas inadequadas (ques-
tão 10.1.5) e/ou mal sinalizadas (questão 10.1.6), deve ser dada a nota 1111. 
 
Se as instalações estiverem totalmente adequadas, incluindo sua sinalização, dar 
nota 2222 (questões 10.1.5 e 10.1.6). 
 

7.10.3.7.10.3.7.10.3.7.10.3.    VestiáriosVestiáriosVestiáriosVestiários    eeee    InstalaçõesInstalaçõesInstalaçõesInstalações    SanitáriasSanitáriasSanitáriasSanitárias    
 
Os vestiários e instalações sanitárias devem ser adequados e atender às especifica-
ções da NR 24 (Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho), que apresenta 
questões relacionadas ao dimensionamento e características estruturais. 
 
NoNoNoNo    momentomomentomomentomomento    dadadada    auditoria:auditoria:auditoria:auditoria:    

 
No momento de visita às instalações da empresa, verificar se o dimensionamento 
dos sanitários e vestiários atende às exigências da NR24 e são separados por gênero 
– homens e mulheres devem usar sanitários distintos. Devem ser disponibilizados 1 
(um) sanitário para cada grupo de 20 (vinte) funcionários (separado por sexo). 
 
Verificar se os sanitários e vestiários possuem ventilação adequada e encontram-se 
em bom estado de conservação e limpeza, com tampa e assentos.    
 
Apurar se a empresa disponibiliza produtos de higiene pessoal (sabão, papel higiê-
nico, papel toalha) nos sanitários e armários para guarda de pertences individuais. 

    

CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliAvaliAvaliAvaliaçãoaçãoaçãoação        
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

0 / 1/ 2 1 e 2 

Questões do ChecklistChecklistChecklistChecklist: 10.2.1 / 10.2.2 / 10.2.3 /  
10.2.4 / 10.2.5 / 10.2.6  

    
A nota 0000 deverá ser atribuída quando os vestiários e/ou sanitários: 

✓ Não possuírem ventilação adequada (questão 10.2.1); 

✓ Não possuírem assentos e tampas nos vasos sanitários (questão 10.2.2); 

                                                 
6
 A capacidade instalada das empresas poderá ser verificada por meio de: projeto elétrico, ou laudo elétrico 

(ambos assinados e com anotação de responsabilidade técnica), ou por meio de declaração da companhia 

elétrica. 
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✓ Não estiverem dimensionados de acordo com a NR 24 (questão 10.2.3) ou não 
forem separados por sexo (questão 10.2.5); 

✓ Não possuírem produtos de higiene pessoal (questão 10.2.4); 

✓ Não possuírem armários para guarda de pertences pessoais dos funcionários 
(questão 10.2.6). 

 
Caso os itens acima sejam atendidos parcialmente, deverá ser atribuída a nota 1111. 
Constatando-se o atendimento total dos itens, deve ser dada nota 2222. 
 
A questão 10.2.3 pode ser avaliada apenas como 0000 ou 2222. No primeiro caso, quando a 
empresa não possuir sanitários suficientes para todos os funcionários, conforme di-
mensionamento da NR 24. Se o requisito estiver atendido, deverá ser dada nota 2222. 
    

7.10.4.7.10.4.7.10.4.7.10.4.    RefeitórioRefeitórioRefeitórioRefeitório    
 
Empresas com mais de 300 funcionários devem disponibilizar refeitório para seus 
empregados, de acordo com as diretrizes da NR 24. Nos estabelecimentos em que 
trabalhem 30 (trinta) ou menos trabalhadores, poderão ser permitidas refeições nos 
locais de trabalho, desde que haja interrupção das atividades nos períodos destina-
dos às refeições e que não sejam realizadas atividades insalubres, perigosas ou in-
compatíveis com o asseio corporal. 
 
Os locais destinados à refeição dos empregados devem ter condições suficientes de 
conforto, atendendo requisitos de limpeza, arejamento, iluminação e fornecimento 
de água potável. 
 
No caso de produção de alimentos dentro da própria empresa, devem ser respeita-
das as diretrizes estabelecidas pela Resolução RDC 216 da Anvisa, que dispõe sobre 
o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Serviço de Alimentação. 
 
Cozinhas devem ser separadas da área de trabalho e a utilização de gás para pro-
dução de alimentos deve respeitar as normas técnicas da área e a legislação local, 
garantindo preservação da saúde e segurança de todos. 
 
NoNoNoNo    momentomomentomomentomomento    dadadada    auditoria:auditoria:auditoria:auditoria:    

 
Caso a empresa produza alimentos em suas dependências, deverá ser verificada a 
documentação para atendimento à Resolução RDC 216, incluindo: 

✓ Alvará sanitário: atesta que a empresa está trabalhando de acordo com a le-
gislação sanitária vigente, garantindo condições adequadas higiênico-sanitárias; 

✓ Manual de Boas Práticas: documento que descreve as atividades e procedi-
mentos que as empresas que produzem, manipulam, transportam, armazenam 
e/ou comercializam alimentos, adotam para garantir que os alimentos produzi-
dos tenham segurança e qualidade sanitária aos seus consumidores e para aten-
der a legislação sanitária federal em vigor. 

 
Realizar visita às instalações, identificando se a empresa possui refeitório. Caso posi-
tivo, verificar se possui condições adequadas de higiene e se é arejado. As louças e 
panelas devem ter local adequado de acondicionamento, e a área de produção de 
alimentos deve ser segregada do local destinado à refeição. 
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Verificar se os resíduos de alimentação são acondicionados e destinados correta-
mente. 
 
Verificar se a empresa possui botijões de gás (GLP) em suas dependências e se a-
tendem às condições de segurança necessárias para manuseio e acondicionamen-
to: 

✓ Não podem ser instalados em compartimentos fechados e sem ventilação, 
tampouco podem ficar expostos ao sol e nem à chuva. Botijões não podem ser 
acondicionados dentro das cozinhas (verificar norma ABNT NBR15.514); 

✓ Mangueira deve ser de plástico PVC, com prazo de validade visível; 

✓ Braçadeiras devem estar em bom estado de conservação; 

✓ Regulador de pressão deve ter selo de aprovação do INMETRO. 
 

CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação        
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

SIM / NÃO 
0 / 1/ 2 / NA 

0, 1, 2 e 3 

Questões do ChecklistChecklistChecklistChecklist: 10.3.1 / 10.3.2 / 10.3.3 /  
10.3.4 / 10.3.5 / 10.3.6  

 
As questões 10.3.1 e 10.3.2 identificam se a empresa possui ou não refeitório e se os 
funcionários realizam as refeições na empresa. Em caso positivo selecionar ““““SIMSIMSIMSIM””””, em 
caso negativo, selecionar ““““NNNNÃÃÃÃOOOO””””. 
 
Caso o refeitório não seja limpo, arejado e não possua local de acondicionamento 
de louças e panelas, deve ser dada nota 0000. Caso essas questões sejam atendidas, a 
nota deve ser 2222. Na questão 10.3.5, caso as condições de arejamento sejam parciais, 
atribuir nota 1111. 
 
Se as áreas de produção de alimentos forem junto aos locais de refeição, atribuir 
nota 0000. Caso seja segregada, atribuir nota 2222.  
 
Se a empresa não possuir refeitório, selecionar NANANANA (não aplicável) (questões 10.3.3, 
10.3.4, 10.3.5 e 10.3.6). 
 

7.10.5.7.10.5.7.10.5.7.10.5.    EquipamentosEquipamentosEquipamentosEquipamentos        
 
Os equipamentos utilizados pelas empresas devem estar em bom estado de con-
servação, com manutenções preventivas e corretivas realizadas dentro do prazo. Isso 
inclui: 
 

✓ Caldeiras, vasos de pressão e compressores: devem seguir as diretrizes estabe-
lecidas pela NR 13 (Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho), que es-
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tabelece os requisitos técnicos e legais necessários relativos à instalação, manu-
tenção e operação desses equipamentos. 

✓ Elevadores: devem possuir laudo de manutenção válido, com Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) e sinalização de segurança, incluindo capacida-
de máxima; 

✓ Demais equipamentos para realização das atividades: computadores, mesas 
de trabalho, equipamentos da área de produção etc. 

 
NoNoNoNo    momentomomentomomentomomento    dadadada    auditoria:auditoria:auditoria:auditoria:    

 
Se a empresa possuir caldeiras e/ou vasos de pressão verificar seu Prontuário, que 
deve ser fornecido pelo fabricante, contendo informações, como: 

✓ Código de projeto e ano de edição; 

✓ Especificação dos materiais; 

✓ Procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final; 

✓ Conjunto de desenhos e demais dados necessários para o monitoramento da 
sua vida útil; 

✓ Características funcionais e dados dos dispositivos de segurança; 

✓ Ano de fabricação; 

✓ Categoria do vaso. 
 

Verificar as manutenções periódicas de caldeiras e vasos de pressão, incluindo o li-
vro de inspeção e ART do responsável técnico. 
 
Analisar o relatório de inspeção anual dos elevadores da empresa (caso possua) e 
ART do responsável técnico. 
 
Verificar se as máquinas e equipamentos da empresa possuem sinalização de segu-
rança e se estão em estado de conservação adequado, sem adaptações feitas pela 
empresa. 
 

CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação        
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

0 / 1 / 2 / NA 3 

Questões do ChecklistChecklistChecklistChecklist: 10.4.1 / 10.4.2 

         
Se a empresa não possuir caldeiras e vasos de pressão, selecionar NANANANA (não aplicável). 
Caso possua e não atenda aos requisitos da NR13, atribuir nota 0000. Se atender parci-
almente, nota 1111, ou totalmente, nota 2222    (questão 10.4.1). 
 
Se os equipamentos, máquinas e elevadores não estiverem em condição adequada 
de uso e possuírem adequações feitas pela empresa, a nota deverá ser 0000. Caso a mi-
noria possua adaptações, a nota deverá ser 1111. Se estiverem em condições adequa-
das, sem adaptações, a nota deverá ser 2222 (questão 10.4.2). 
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7.10.6.7.10.6.7.10.6.7.10.6.    ProgramasProgramasProgramasProgramas    dededede    SegurançaSegurançaSegurançaSegurança    eeee    SaúdeSaúdeSaúdeSaúde    dodododo    TrabalhoTrabalhoTrabalhoTrabalho    
 
Os programas de segurança e saúde do trabalho têm por objetivo o estabelecimen-
to de métodos que garantam a preservação da saúde e a integridade dos trabalha-
dores, frente aos riscos ambientais. 
 
Todas as organizações devem possuir Programa de Prevenção de Riscos Ambien-
tais, PPRA, de acordo com o estabelecido na NR 9 (Norma Regulamentadora do 
Ministério do Trabalho). Ele antecipa, reconhece, avalia e, consequentemente, con-
trola a ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambi-
ente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos re-
cursos naturais. 
 
As ações do PPRA devem ser desenvolvidas sob a responsabilidade do empregador, 
com a participação dos trabalhadores. O documento base deve seguir a estrutura 
definida na NR, sendo avaliado anualmente para verificação de seu desenvolvimen-
to e necessidade de realização de ajustes. 
 
O PCMSO ou Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional objetiva a pro-
moção e preservação da saúde dos trabalhadores com caráter de prevenção, 
rastreamento e diagnóstico precoce de danos à saúde relacionados ao trabalho. 
Deverá ser planejado e implantado com base nos riscos identificados no PPRA. 
 
Com o objetivo de observar e relatar condições de risco nos ambientes, as empresas 
certificadas devem instalar Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA que, 
entre outras atribuições, deverá investigar os acidentes, promovendo e divulgando o 
zelo pela observância das normas de segurança, bem como a promoção da Sema-
na Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT). Sua missão é, portanto, a preservação 
da saúde e integridade física dos trabalhadores e de todos os que interagem com a 
empresa (aqueles que prestam serviço para a empresa). 
 
O dimensionamento da CIPA (número de membros) deve respeitar o estabelecido 
no Quadro I da Norma Regulamentadora NR5. Quando o estabelecimento não se 
enquadrar (não for obrigado a instalar a Comissão), deverá ser designado para ser 
responsável pelo cumprimento dos objetivos da NR, inclusive, participar de negoci-
ações coletivas junto aos sindicatos. 
 
NoNoNoNo    momentomomentomomentomomento    dadadada    auditoria:auditoria:auditoria:auditoria:    

 
Analisar o PPRA da empresa, verificando se todas as funções estão contempladas e 
se há identificação dos riscos associados a elas – físicos, químicos e biológicos. De-
vem ser apresentadas as medidas preventivas e de controle desses riscos. 
 
Verificar o grau de risco apresentado no documento. Para identificá-lo é preciso veri-
ficar o CNAE (Cadastro Nacional de Atividades Econômicas) da empresa e consultar 
o quadro I da Norma Regulamentadora NR 4 
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr4_quadroI_1.htm. 
 
A empresa deve manter registro de avaliação global anual do PPRA que, caso ne-
cessário, deve ser revisado (mudança de riscos, inclusão de funções). 
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Verificar o PCMSO vigente, se contempla as mesmas atividades e grau de risco do 
PPRA e se apresenta as medidas preventivas para a realização das atividades como, 
por exemplo, exames admissionais e periódicos, além de campanhas anuais. 
 
Verificar os exames periódicos dos funcionários7, que devem ser feitos de acordo 
com o PCMSO (tipo de exames e periodicidade).  
 
Caso a empresa seja obrigada a instalar a CIPA, analisar o processo de formação e 
manutenção da CIPA: 

✓ Ata de instalação de posse; 

✓ Treinamento dos membros da comissão; 

✓ Ata das reuniões periódicas; 

✓ Evidências da SIPAT. 
 

Verificar, caso a empresa não tenha obrigatoriedade de instalar a Comissão, se foi 
designado um responsável pelo cumprimento da NR5. 
 
Analisar durante a visita às instalações se todos os riscos inerentes às atividades fo-
ram identificados no PPRA. 
 
Entrevistar os membros da CIPA, verificando como é a atuação da Comissão na 
prevenção de acidentes de trabalho. 
 

CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação        
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

0 / 1 / 2 / NA 3 

Questões do    CheCheCheChecklistcklistcklistcklist: 10.4.3 / 10.4.4 / 10.4.5 / 10/4.6 

 
Selecionar nota 0000, se: 

✓ A empresa não possuir os documentos PPRA e PCMSO, ou se os mesmos es-
tiverem vencidos, ou não apresentar os exames periódicos obrigatórios (questões 
10.4.3,10.4.4 e 10.4.5);  

✓ A empresa tiver mais de 30 funcionários e não possuir CIPA instalada, ou dei-
xar de registrar empregados para não atingir a quantidade mínima para implan-
tação (questão 10.4.6). 

 
Se os itens acima forem atendidos parcialmente, a nota atribuída para as questões 
deverá ser 1. Caso sejam atendidos integralmente, a nota deverá ser 2. 

                                                 
 
7
 A quantidade de ASOs analisados deve respeitar o dimensionamento apresentado no item 6.1.1 

deste Manual. 
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Para empresas que tiverem somente sócios em seu quadro, as questões não serão 
aplicáveis, devendo ser selecionado NANANANA. 
 

7.10.7.7.10.7.7.10.7.7.10.7.    ErgonomiaErgonomiaErgonomiaErgonomia    
 
A Ergonomia tem como objetivo primordial a adaptação do posto do trabalhador, 
identificando os pontos críticos que podem ser prejudiciais à sua saúde e a identifi-
cação dos parâmetros utilizados para a execução da jornada de trabalho (seu início, 
meio e fim), contribuindo assim para as melhorias necessárias no local de trabalho. 
 
A Norma Regulamentadora NR 17 determina que todas as empresas que possuam 
empregados, cujas atividades ou procedimentos os expõem a riscos ergonômicos, 
devem realizar a análise ergonômica do trabalho. Esse levantamento determina os 
fatores que contribuem para uma sub ou sobrecarga de trabalho da população 
analisada, buscando informações de como ela se ressente dessa carga.  
 
Carga de trabalho pode ser definida como uma medida quantitativa ou qualitativa 
do nível de atividade (mental, sensitivo-motora, fisiológica etc) do empregado, e ne-
cessária à realização de uma determinada tarefa. 
 
Ainda de acordo com a NR17, as empresas devem disponibilizar postos de trabalho 
apropriados à realização das atividades, incluindo assentos, mesas e iluminação a-
dequados. Todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho devem 
estar adequados às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza 
do trabalho a ser executado.  
 
NoNoNoNo    momentomomentomomentomomento    dadadada    auditoria:auditoria:auditoria:auditoria:    

 
Verificar a Análise Ergonômica do Trabalho das empresas, analisando se contem-
plam todos os riscos ergonômicos aos quais os trabalhadores estão expostos e as 
medidas de prevenção, controle e correção adequadas. 
 
Durante a inspeção visual, apurar se a empresa disponibiliza assentos e mesas a to-
dos os seus funcionários que necessitam dos objetos para realização das atividades. 
As mesas e cadeiras devem atender a requisitos mínimos de conforto, como: 
 

✓ Assentos:Assentos:Assentos:Assentos:        
o Altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;  
o Características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;  
o Borda frontal arredondada;  
o Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região 
lombar.  
 

✓ Mesas:Mesas:Mesas:Mesas:        
o Ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo 
de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a 
altura do assento;  
o Ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador;  
o Ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movi-
mentação adequados dos segmentos corporais.  
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Verificar se as condições de iluminação são adequadas à execução das atividades, 
de acordo com os parâmetros definidos no item 17.5.3 da NR17. 
Esse item determina que todos os locais de trabalho deverão ter iluminação ade-
quada, seja ela natural ou artificial, e que deve ser apropriada à natureza da ativida-
de.  
Os níveis de iluminamento estão estabelecidos na NBR 5413. Os resultados devem 
ser apresentados no Laudo Ergonômico. 

 

CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação        
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

0 / 1 / 2 2 

Questões do ChecklistChecklistChecklistChecklist: 10.4.8 / 10.4.9 / 10.4.10 

 
A nota 0000 deverá ser dada quando não forem disponibilizados assentos aos traba-
lhadores, ou quando esses não atenderem às exigências da NR17 (questões 10.4.8 e 
10.4.9), além disso, quando for evidenciado que os ambientes da empresa não pos-
suem iluminação adequada (questão 10.4.10). 
 
Quando requisitos forem atendidos parcialmente, atribuir nota 1111. Quando forem a-
tendidos plenamente, a nota deverá ser 2222    (questões 10.4.8, 10.4.9 e 10.4.10). 
 

7.10.8.7.10.8.7.10.8.7.10.8.    EquipamentosEquipamentosEquipamentosEquipamentos    ddddeeee    ProteçãoProteçãoProteçãoProteção    IndividualIndividualIndividualIndividual    
 
Equipamento de Proteção Individual – EPI é todo dispositivo ou produto de uso in-
dividual a ser utilizado pelo trabalhador, que se destina a protegê-lo dos possíveis 
riscos que ameaçam a sua segurança e a sua saúde no trabalho.  
  
As empresas são obrigadas a fornecer aos seus empregados, gratuitamente, o equi-
pamento de proteção individual em perfeito estado de conservação, funcionamen-
to e adequado ao risco de cada atividade. Os EPIs deverão ter a indicação do Certifi-
cado de Aprovação – CA, que atesta que os mesmos foram submetidos e aprovados 
em testes de resistência e qualidade. 
 
Todos os funcionários que fizerem utilização dos equipamentos deverão receber 
treinamento quanto ao seu uso, guarda e conservação. 
 
As empresas certificadas no ProgramaProgramaProgramaPrograma    ABVTEXABVTEXABVTEXABVTEX devem fornecer os EPIs necessários 
para que os trabalhadores executem suas atividades, como por exemplo: 
 

✓ Bota de PVC (borracha): indicada para proteger os pés contra riscos conside-
rados leves. Produzida em policloreto de vinila, um material de alta resistência e 
durabilidade, a bota de PVC impede o contato dos membros inferiores do usuá-
rio com produtos corrosivos, substâncias contaminantes e objetos cortantes. A-
lém disso, a bota de PVC possui sola emborrachada, característica que a torna 
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um equipamento de proteção individual ideal para ambientes com superfícies 
escorregadias e fornece proteção adequada contra possíveis quedas e lesões; 

✓ Óculos de segurança: evita que respingos de produtos químicos e materiais 
biológicos lançados no ar atinjam os olhos; 

✓ Máscara de proteção com filtro para produtos químicos: deve ser usado se o 
sistema de dosagem dos produtos químicos de lavagem das roupas for manual 
(aplicável às lavanderias); 

✓ Luva de PVC cano longo: evita contato com materiais e resíduos biológicos; 

✓ Luva de látex: usada na limpeza dos banheiros; 

✓ Protetores auditivos tipo plug: utilizados no canal auditivo externo, protege o 
ouvido de quem os utiliza de ruídos altos, entrada de água, impurezas, vento ex-
cessivo ou friagem; 

✓ Avental impermeável: evita contato do corpo com a umidade; 

✓ Luva térmica: protege contra o calor das secadoras e calandras (ferro de pas-
sar); 

✓ Bota de segurança: protege os trabalhadores contra queda de materiais, es-
corregões, contusões provocadas por “trombadas”, perfurações e acidentes diver-
sos. 

 
NoNoNoNo    momentomomentomomentomomento    dadadada    auditoria:auditoria:auditoria:auditoria:    

 
Analisar os riscos das atividades realizadas (descritos no PPRA) e os equipamentos 
de proteção individual (EPI) indicados para proteção dos trabalhadores.  
 
Verificar o registro de entrega dos equipamentos para os trabalhadores (Ficha de 
EPI). Os registros devem conter a especificação dos CAs de cada EPI. 
 
Verificar o registro de treinamento dos funcionários para uso correto, guarda e con-
servação dos EPIs. 

 

CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação        
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

0 / 1 / 2 3 

Questões do Checklist:Checklist:Checklist:Checklist: 10.5.1. / 10.5.2 / 10.5.3 

 
A questão 10.5.1 deverá ser avaliada com as notas 0, 1 ou 2, sendo: 

✓ Nota 0000: quando não há PPRA, ou quando o documento não atender as exi-
gências legais; 

✓ Nota 1111: quando forem atendidas parcialmente as exigências do PPRA para 
gerenciamento e controle dos riscos; 

✓ Nota 2222: quando evidenciado o atendimento total ao PPRA da empresa. 
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Caso a empresa não disponibilize os EPIs adequados (incluindo seu controle de CA), 
deverá ser atribuída a nota 0000 para avaliação da questão 10.5.2. Caso seja evidenciada 
a disponibilização dos equipamentos, a nota deverá ser 2222. 
 
Para a questão 10.5.3, os auditores deverão selecionar a nota 0000 quando não eviden-
ciarem o registro de treinamento para os empregados. Caso seja parcial, a nota de-
verá ser 1111. Caso todos os empregados tenham sido treinados, a nota deverá ser 2222. 
 

7.10.9.7.10.9.7.10.9.7.10.9.    ProdutosProdutosProdutosProdutos    QuímicosQuímicosQuímicosQuímicos    
 
A Gestão de Produtos Químicos é um processo dinâmico que utiliza metodologias e 
critérios aplicados ao controle de insumos químicos diretos e indiretos utilizados na 
empresa. Objetiva avaliar e controlar os riscos dos mesmos a níveis aceitáveis e co-
municá-los de forma apropriada a todas as partes interessadas. 
 
A convenção OIT 170 determina que todas as empresas que utilizam produtos quí-
micos e expõem seus trabalhadores aos seus riscos devem manter seus produtos 
identificados e providos de ficha de segurança (FISPQ). Devem ainda informar a seus 
funcionários sobre os riscos da utilização dos produtos e fornecer os equipamentos 
de segurança adequados para preservação da vida. 
 
A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ é um docu-
mento normalizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) confor-
me    NBR 14725-4, utilizado para a comunicação dos perigos relacionados à sua utili-
zação, manuseio e descarte. As empresas devem possuir as FISPQs de seus produtos 
químicos, disponibilizando e comunicando a todos os que os manuseiam, conforme 
determina o Decreto 2657 de 1998.  
 
Exemplo de produtos químicos que devem possuir FISPQ: 

✓ Produtos área de produção: produtos para tingimento, estamparia e acaba-
mento; 

✓ Produtos de manutenção: óleo, graxa, tinta, solvente etc. 
 
Os locais de armazenamento dos produtos devem ser sinalizados e adequados, de 
acordo com as fichas de informação de segurança e o estabelecido pela legislação 
nacional. 
 
NoNoNoNo    momentomomentomomentomomento    dadadada    auditoria:auditoria:auditoria:auditoria:    

 
Verificar a relação de produtos químicos da empresa e se os mesmos possuem as 
respectivas FISPQs. 
 
Para os fornecedores e subcontratados serão exigidas as Fichas de Segurança de 
Produtos que sejam utilizados na área de produção (produtos para tingimento, es-
tamparia, acabamento, lavagem) e de manutenção (óleo, graxas, tintas, tinner, sol-
ventes etc). 
 
Para os produtos utilizados na limpeza doméstica, como por exemplo, desinfetan-
tes, lava-louça, desengordurantes, multiusos etc, não será exigida a FISPQ, porém, os 
auditores devem orientar os auditados sobre a importância e objetivos do docu-
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mento e forma de obtê-lo (pesquisa internet ou solicitação junto ao fabricante do 
produto). 
 
Verificar o registro de treinamento dos empregados quanto à utilização dos produ-
tos químicos – treinamento baseado nas informações das FISPQs. Não é necessário 
solicitar registro de treinamento para funcionários que manuseiam apenas produtos 
utilizados para limpeza doméstica (desinfetantes, lava-louça, desengordurantes, 
multiusos etc). 
 
Realizar visita às instalações, verificando se os produtos químicos estão armazena-
dos em locais adequados (conforme FISPQs) e se estão colocados em recipientes 
adequados e sinalizados corretamente, conforme determinação da NR26 – Sinaliza-
ção de Segurança. 
 
Verificar se os funcionários manipulam os produtos de forma correta, com a utiliza-
ção de EPIS, de acordo com especificações das fichas de segurança. 
 
Entrevistar os funcionários que utilizam produtos químicos (entrevistas individuais), 
verificando se receberam treinamento para manuseio correto e se têm conheci-
mento sobre as medidas a serem tomadas em caso de vazamentos. 

 

CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação        
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

0 / 1 / 2 / NA 2 

Questões do Checklist:Checklist:Checklist:Checklist: 10.6.1. / 10.6.2 / 10.6.3 /  
10.6.4 / 10.6.5 

 
A nota 0000 deverá ser dada quando a empresa não disponibilizar as FISPQs dos pro-
dutos químicos que utiliza (questões 10.6.1) ou quando os produtos não estiverem 
acondicionados de forma correta, incluindo os botijões de GLP8 (questão 10.6.3) ou 
em recipientes inadequados (10.6.4). 
 
Essa nota também deverá ser dada quando, no momento das entrevistas, os audito-
res identificarem que os funcionários não receberam treinamento quanto ao manu-
seio dos produtos ou medidas de controle em caso de vazamentos (questões 10.6.2 
e 10.6.5). 
 
Quando parte dos requisitos das questões forem atendidos, a nota deverá ser 1111. 
Quando forem totalmente atendidos, a nota deverá ser 2222. 
 
NANANANA (não aplicável) deverá ser selecionado para todas as perguntas quando a empre-
sa não utilizar produtos químicos. 

                                                 
8
 Verificar a descrição correta de armazenamento apresentada no item 7.10.4 deste Manual. 
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7.11.7.11.7.11.7.11.    PrevençãoPrevençãoPrevençãoPrevenção    eeee    CombateCombateCombateCombate    aaaa    IncêndioIncêndioIncêndioIncêndio    (Bloco(Bloco(Bloco(Bloco    TemáticoTemáticoTemáticoTemático    11111111    ––––    FornFornFornForne-e-e-e-
cedorescedorescedorescedores    eeee    Subcontratados)Subcontratados)Subcontratados)Subcontratados)    
 
A NR 23 (Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho) dispõe sobre a prote-
ção contra incêndio e as medidas preventivas adequadas para os locais de trabalho, 
que deverão possuir:  
 

✓ Saídas suficientes para a rápida retirada do pessoal em serviço, em caso de 
incêndio, sinalizadas. 

✓ Equipamento suficiente para combater o fogo em seu início; 

✓ Pessoas capacitadas para o uso correto desses equipamentos: brigada de 
emergência constituída; 

✓ Autorização do Corpo de Bombeiros local. 
 
Periodicamente deverão ser realizados exercícios de combate ao fogo (simulados) 
para verificação da eficiência e eficácia das medidas de controle, realizando ade-
quações, quando necessários. 
 
NoNoNoNo    momentomomentomomentomomento    dadadada    auditoria:auditoria:auditoria:auditoria:    

 
Analisar a autorização de funcionamento emitida pelo Corpo de Bombeiros (AVCB): 
O documento deve estar válido. Verificar legislação estadual. 
 
Verificar o registro de treinamento para formação de brigada de emergência (quan-
do aplicável). A determinação de obrigatoriedade de formação da brigada, incluin-
do número de membros, depende do número de funcionários da empresa. É preci-
so verificar as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, já que cada Estado brasi-
leiro possui sua legislação específica para o tema. 
 
Analisar o registro dos simulados de emergência (evacuação) realizados (quando 
aplicável). Verificar se foram apontadas necessidades de correção e/ou adequação e 
se a empresa tomou as medidas necessárias. 
 
Realizar visita às instalações, verificando se a empresa possui saídas de emergência 
sinalizadas e desobstruídas. Além disso, devem ter sinalização de segurança visual e 
sonora (placas, alarmes etc)9.  
 
Apurar se a empresa possui equipamentos de proteção coletivos (EPC) disponíveis, 
como extintores, hidrantes, sprinkler etc. Os equipamentos devem estar dentro do 
prazo de validade, posicionados corretamente (conforme projeto de prevenção) e 
desobstruídos. 
 
A determinação do tipo de EPC varia de acordo com o tamanho da área da empre-
sa e atividades realizadas e é feita pelo Corpo de Bombeiros local. 
 

                                                 
9 Não há necessidade de se exigir a identificação de CNPJ do fabricante da placa de sinalização. 
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CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação        
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

0 / 2 / NA 2 

Questões do ChecklistChecklistChecklistChecklist: 11.1 / 11.2 / 11.3 /  
11.4 / 11.5 

 
A nota 0 deverá ser atribuída quando qualquer um dos itens não for atendido. No 
caso de atendimento total das questões, a nota deverá ser 2. 
 
A questão 11.5 deve ser avaliada como NA (não aplicável) para empresas que não 
tenham a obrigatoriedade de formar brigada de emergência (após verificação das 
instruções técnicas do Corpo de Bombeiros), ou realizar simulados de evacuação. 
 

7.12.7.12.7.12.7.12.    MonitoramentoMonitoramentoMonitoramentoMonitoramento    eeee    DocumentaçãoDocumentaçãoDocumentaçãoDocumentação    (Bl(Bl(Bl(Blocoocoocooco    TemáticoTemáticoTemáticoTemático    12121212    ––––    FoFoFoFor-r-r-r-
necedoresnecedoresnecedoresnecedores    eeee    Subcontratados)Subcontratados)Subcontratados)Subcontratados)    
 
As empresas devem comprovar atendimento e respeito à legislação brasileira. Os 
documentos da empresa devem estar de acordo com dados atualizados nos órgãos 
competentes, incluindo sua Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE. 
 

7.12.1.7.12.1.7.12.1.7.12.1.    GFIPGFIPGFIPGFIP    
 
Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social. Utilizada pa-
ra o recolhimento do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e para dispo-
nibilizar a Previdência Social informações relativas aos segurados, tornando mais 
ágil o acesso e aumentando a confiabilidade das informações referentes à vida labo-
ral do segurado possibilitando melhor atendimento nos postos do INSS; 
 
NoNoNoNo    momentomomentomomentomomento    dadadada    auditoria:auditoria:auditoria:auditoria:    

 
Analisar a relação de empregados da empresa, verificando se todas as informações 
são apresentadas na GFIP atualizada. 

    

CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação        
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

0 / 2 / NA 3 

Questão do checklist:checklist:checklist:checklist: 12.1 
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Caso a empresa não apresente as guias atualizadas, deverá ser atribuída nota 0000. Ca-
so as guias sejam apresentadas, a nota deverá ser 2222. 
 
Caso a empresa tenha apenas sócios em seu quadro de trabalho, deverá ser sinali-
zado NANANANA (não aplicável). 
 

7.12.2.7.12.2.7.12.2.7.12.2.    NotasNotasNotasNotas    FiscaisFiscaisFiscaisFiscais    
 
A Nota Fiscal  é um  documento que tem por objetivo o registro de u-
ma transferência de propriedade sobre um bem ou uma atividade comercial pres-
tada por uma empresa a uma pessoa física ou jurídica.  
 
É um recibo utilizado para o recolhimento de impostos. A não utilização da nota é 
considerada sonegação fiscal. 
    
NoNoNoNo    momentomomentomomentomomento    dadadada    auditoria:auditoria:auditoria:auditoria:    

 
Verificar se a empresa emite as notas fiscais de envio e recebimento de materiais 
das empresas. 
 
Conferir se as notas fiscais contêm o número de pedido do varejista e se o número 
de peças é compatível. 
 

CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação        
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

0 / 2 / NA 3 

Questões do Checklist:Checklist:Checklist:Checklist: 12.2 

 
A nota 0000 deverá ser aplicada quando a empresa: 

✓ Não utiliza notas fiscais ou não as apresentou no momento da auditoria; 

✓ Utiliza algumas notas fiscais; 

✓ Emite nota fiscal de saída e não recebe de retorno (não serão aceitas como 
notas de retorno aquelas emitidas pelo próprio fornecedor).  

 
A pontuação 2222 deverá ser dada quando as empresas utilizarem notas fiscais para 
todas as transações e comprovarem que recebem os produtos com notas fiscais. 
 

7.12.3.7.12.3.7.12.3.7.12.3.    PráticasPráticasPráticasPráticas    AbusivasAbusivasAbusivasAbusivas    
 
As empresas participantes do Programa ABVTEX não devem realizar ou permitir 
que práticas abusivas aconteçam em suas dependências.  
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NoNoNoNo    momentomomentomomentomomento    dadadada    auditoria:auditoria:auditoria:auditoria:    
 
Analisar os comprovantes de pagamento dos empregados, verificando se há ocor-
rência de descontos abusivos. 
 
Verificar os contratos de trabalho e/ou outros documentos que tenham a anuência 
dos colaboradores, com relação a descontos. 
 
Entrevistar os colaboradores para verificar a ocorrência de práticas abusivas. 
 

CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação        
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

0 / 2 / NA 2 

Questões do Checklist: 12.3 

 
A nota 0000 deverá ser aplicada quando for identificada alguma ocorrência de prática 
abusiva. Caso contrário, não houver ocorrência, a pontuação deverá ser 2.2.2.2. 
 
NANANANA (não aplicável) deverá ser atribuído quando a empresa for constituída somente 
por sócios. 
 

7.12.4.7.12.4.7.12.4.7.12.4.    ProdutosProdutosProdutosProdutos    ControladosControladosControladosControlados        
 
Produto Perigoso é qualquer substância ou artigo que apresente risco para a saúde 
das pessoas, para a segurança pública ou para o meio ambiente (ex.: combustível 
para veículos, explosivos, nitrogênio comprimido etc). 
 
Produtos controlados são aqueles perigosos enquadrados no regime de controle de 
compra, venda, armazenagem e consumo. Todo o processo, desde a saída da fábri-
ca até o consumo, é acompanhado pelo departamento de controle de produtos 
químicos do órgão responsável a fim de evitar transações ilegais para o uso final de 
tais produtos. São necessários relatórios mensais ou trimestrais, de acordo com a 
legislação de cada órgão, para comparativos de dados. 
 
O controle pode ser feito pela Polícia Federal, Exército, Polícia Civil, Ibama e/ou de-
mais órgãos ambientais, dependendo do tipo do produto 
(http://www.pf.gov.br/servicos-pf/produtos-quimicos/legislacao/PORTARIA1274.pdf). 
 



Manual de Auditoria do Programa ABVTEX 

                                                                                                                                   49 

NoNoNoNo    momentomomentomomentomomento    dadadada    auditoria:auditoria:auditoria:auditoria:    
 

Verificar as licenças emitidas pela Polícia Federal, Polícia Civil e Exército para os pro-
dutos perigosos controlados (quando aplicável). 

 

CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação        
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

0 / 1/ 2 / NA 3 

Questão do Checklist:Checklist:Checklist:Checklist: 12.4 

 
Deverá ser atribuída nota 0000 quando a empresa não apresentar as licenças obrigató-
rias para os produtos. Caso apresente as licenças, mas estiverem vencidas, a nota 
deverá ser 1111. Quando os documentos estiverem em conformidade, a nota deverá ser 
2222. 
 
Para as empresas que não utilizarem produtos perigosos controlados, deverá ser 
selecionado NANANANA (não aplicável).     
 

7.12.5.7.12.5.7.12.5.7.12.5.    MovimentaçãoMovimentaçãoMovimentaçãoMovimentação    dededede    ResíduosResíduosResíduosResíduos    
 
O Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental é um docu-
mento que aprova o encaminhamento de resíduos de interesse ambiental a locais 
de reprocessamento, armazenamento, tratamento ou disposição final.  
 
Algumas empresas estão dispensadas de possuir esse certificado, conforme especi-
ficações do órgão ambiental competente. 
 
NoNoNoNo    momentomomentomomentomomento    dadadada    auditoria:auditoria:auditoria:auditoria:    

 
Verificar se a empresa, quando aplicável, possui o Certificado de Movimentação de 
Resíduos, emitido pelo órgão ambiental competente. O documento deve estar váli-
do. 
 

CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação        
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

0 / 2 / NA 2 

Questão do Checklist:Checklist:Checklist:Checklist: 12.5 

 
Atribuir nota 0000 quando a empresa não apresentar o Certificado de Movimentação 
de Resíduos, ou quando o documento não estiver válido (havendo obrigatoriedade 
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do documento). Caso a documentação estiver em conformidade, a nota deverá ser 
2222. 
 
Se as empresas forem dispensadas de obter o documento, selecionar NANANANA (não apli-
cável). 
 

7.12.6.7.12.6.7.12.6.7.12.6.    LicençaLicençaLicençaLicença    AmbientalAmbientalAmbientalAmbiental    
 
O licenciamento ambiental é um importante instrumento de gestão da Adminis-
tração Pública que possibilita o controle sobre as atividades humanas que interfe-
rem nas condições ambientais. Propicia a conciliação do desenvolvimento econô-
mico com o uso dos recursos naturais, de modo a assegurar a sustentabilidade do 
meio ambiente nos seus aspectos físicos, socioculturais e econômicos. 
 
É uma exigência legal a que estão sujeitos todos os empreendimentos ou atividades 
que empregam recursos naturais ou que possam causar algum tipo de poluição ou 
degradação ao meio ambiente. É um procedimento administrativo pelo qual é au-
torizada a localização, instalação, ampliação e operação destes empreendimentos 
e/ou atividades. 
 
Dependendo do tipo de atividade realizada, algumas empresas são dispensadas de 
licenciamento ambiental. É preciso verificar a legislação ambiental específica de 
cada Estado. 
 
NoNoNoNo    momentomomentomomentomomento    dadadada    auditoria:auditoria:auditoria:auditoria:    

 
Verificar as licenças ambientais obrigatórias para a empresa, de acordo com a legis-
lação ambiental estadual e/ou municipal. As licenças devem estar válidas. 
 
Caso a empresa esteja dispensada de licenciamento, apresentar documento com-
probatório. 

 

CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação        
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

0 / 2 / NA 3 

Questões do Checklist:Checklist:Checklist:Checklist: 12.6 

 
A questão 12.6 poderá ser avaliada da seguinte forma: 

✓ Nota 0000: quando a empresa for obrigada a apresentar licença ambiental, mas 
não tiver o documento; 

✓ Nota 2222: quando a empresa apresentar licença ambiental válida, conforme de-
terminação do órgão ambiental competente; 

✓ NANANANA (não aplicável): quando a empresa for dispensada de licenciamento am-
biental pelo órgão ambiental competente. 
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7.12.7.7.12.7.7.12.7.7.12.7.    LicençaLicençaLicençaLicença    dededede    FuncionamentoFuncionamentoFuncionamentoFuncionamento    
 
O Alvará é uma licença concedida pela Prefeitura, permitindo a localização e 
o funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, agrícolas, prestadores 
de serviços, bem como de sociedades, instituições e associações de qualquer natu-
reza, vinculadas a pessoas físicas ou jurídicas. 
 
A ocupação do imóvel sem a autorização de funcionamento sujeitará o infrator à 
multa, ou o efetivo encerramento das atividades. 
 
NoNoNoNo    momentomomentomomentomomento    dadadada    auditoria:auditoria:auditoria:auditoria:    

 
Analisar a licença de funcionamento expedida pela prefeitura. É importante verificar 
que em alguns municípios o documento possui período de validade. 
 

CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação        
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

0 / 2 1 

Questões do ChecklisChecklisChecklisChecklistttt: 12.7 

 
A nota 0000 deverá ser dada quando a empresa não apresentar o documento de auto-
rização de funcionamento emitido pela Prefeitura. Caso a documentação esteja em 
conformidade, a nota deverá ser 2222. 
 

7.12.8.7.12.8.7.12.8.7.12.8.        ConvençãoConvençãoConvençãoConvenção    eeee    AcordoAcordoAcordoAcordo    ColetivoColetivoColetivoColetivo    dededede    TrabalhoTrabalhoTrabalhoTrabalho    
 
A Convenção Coletiva de Trabalho é um acordo de caráter normativo (gera obriga-
ções entre as partes) assinado entre o Sindicato dos Trabalhadores (empregados) e o 
Sindicato da Categoria Econômica (empregadores), obrigando todas as pessoas que 
compõem a base territorial dos respectivos sindicatos. Tem origem em uma pauta 
de reivindicações aprovada em assembleia. 
 
O Acordo Coletivo é um acordo também de caráter normativo (gera obrigações en-
tre as partes), assinado entre o Sindicato dos Trabalhadores (empregados) e uma ou 
mais empresas individualizadas. Ou seja, é caracterizado quando o sindicato de 
empregados e uma empresa, órgão ou instituição - em comum acordo - redigem 
um documento normativo (elenco de normas) sem a intervenção de alguma enti-
dade patronal. 
 
As empresas devem seguir as premissas dos acordos e/ou convenções coletivas de 
trabalho definidos, sem prejuízo aos empregados. 
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NoNoNoNo    momentomomentomomentomomento    dadadada    auditoria:auditoria:auditoria:auditoria:    
 

Verificar convenção coletiva de trabalho vigente, analisando se a empresa cumpre 
todos os requisitos obrigatórios, conforme detalhados ao longo deste Manual, mais 
especificamente no item 7.3. 
 
Entrevistar os colaboradores da empresa (entrevistas individuais), verificando se a 
empresa cumpre os requisitos estipulados no Acordo Coletivo de Trabalho. 
 

CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação        
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

0 / 2 3 

Questões do Checklist:Checklist:Checklist:Checklist: 12.9 

 
A nota 0000 deverá ser atribuída quando a empresa não apresentar, ou ficar evidencia-
do que não cumpre os requisitos da Convenção e/ou Acordo Coletivo de Trabalho. 
Quando o documento for apresentado e constatado que a empresa o atende em 
sua integridade, a nota deverá ser 2222. 
 

Nota:Nota:Nota:Nota:    CasoCasoCasoCaso    nnnnãoãoãoão    existaexistaexistaexista    sindicatosindicatosindicatosindicato    nononono    municípiomunicípiomunicípiomunicípio    emememem    quequequeque    aaaa    empresaempresaempresaempresa    estáestáestáestá    sediada,sediada,sediada,sediada,    devedevedevedeve    serserserser    

consideradaconsideradaconsideradaconsiderada    aaaa    ConvençãoConvençãoConvençãoConvenção    ColetivaColetivaColetivaColetiva    dadadada    categoriacategoriacategoriacategoria    definidadefinidadefinidadefinida    pelopelopelopelo    principalprincipalprincipalprincipal    sindicatosindicatosindicatosindicato    dodododo    

estado.estado.estado.estado.    

 
 

7.13.7.13.7.13.7.13.    CompensaçãoCompensaçãoCompensaçãoCompensação    (Bloco(Bloco(Bloco(Bloco    TemáticoTemáticoTemáticoTemático    13131313    ––––    fornecedoresfornecedoresfornecedoresfornecedores    eeee    subcosubcosubcosubcon-n-n-n-
tratados)tratados)tratados)tratados)    
 
Todos os funcionários devem trabalhar de acordo com o disposto na legislação tra-
balhista e com registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Salários 
e horas trabalhadas deverão ser pagos de acordo com a base legal nacional, ou con-
forme definido em convenção coletiva, devendo prevalecer o mais alto. 
 
Caso a empresa não possua funcionários registrados, apenas sócios, a sociedade de-
verá encontrar-se regular, constituída conforme Contrato Social. 
 
Os funcionários deverão ter acesso a cópia de seus demonstrativos de pagamento 
(holerite), devendo a empresa esclarecer dúvidas relacionadas a horas extras, dedu-
ções, benefícios etc. 
 
Os descontos devem estar expressamente previstos no contrato, limitados a 30% 
(trinta por cento) do valor do benefício ou da remuneração disponível do emprega-
do, que se entende, neste caso, a remuneração líquida. 
 
As horas extras trabalhadas devem ser pagas ou compensadas de acordo com a 
legislação trabalhista e a Convenção e/ou o Acordo Coletivo de Trabalho. 
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Todos os impostos e tributos devem ser pagos sem atraso, assim como o pagamen-
to de salários. Estes devem ser feitos em moeda corrente (Real), mediante contra 
recibo assinado pelo empregado10. 
 

NOTA:NOTA:NOTA:NOTA:    TeráTeráTeráTerá    forçaforçaforçaforça    dededede    reciboreciboreciborecibo    oooo    comprovantecomprovantecomprovantecomprovante    dededede    depósitodepósitodepósitodepósito    emememem    contacontacontaconta    bancária,bancária,bancária,bancária,    abertaabertaabertaaberta    ppppa-a-a-a-

rararara    esseesseesseesse    fimfimfimfim    emememem    nomenomenomenome    dededede    cadacadacadacada    empregado,empregado,empregado,empregado,    comcomcomcom    oooo    consentimentoconsentimentoconsentimentoconsentimento    deste.deste.deste.deste.    

    

NoNoNoNo    momentomomentomomentomomento    dadadada    auditoria:auditoria:auditoria:auditoria:    
    
Verificar os benefícios aos quais os trabalhadores têm direito, de acordo com a CLT e 
Acordo de Convenção Coletiva: 
 

✓ Vale transporte: a empresa deve oferecer condições para que os colaborado-
res se desloquem ao trabalho. O valor do vale transporte deve ser correspondente 
às necessidades dos trabalhadores, sendo creditado de acordo com a CLT e/ou 
Convenção Coletiva de Trabalho. Todo funcionário admitido deverá optar por re-
ceber ou não o vale transporte. As empresas devem manter registro, mediante 
declaração assinada pelo beneficiário; 

✓ Refeição: não há legislação que obrigue as empresas a fornecer refeição aos 
empregados, porém, é preciso analisar o que a Convenção e/ou o Acordo Coletivo 
apresenta sobre o tema e verificar se está sendo cumprido. 

✓ Demais benefícios: plano de saúde, cesta básica etc (conforme Convenção 
Coletiva).    

    
Solicitar os 12 (doze) últimos holerites (comprovantes de pagamento) dos colabora-
dores e verificar 3 (três) comprovantes: o mais recente, o do período de maior produ-
tividades (período de pico) e o do menor período de produtividade. Analisar se estão 
recebendo remuneração de acordo com o Contrato de Trabalho e registro na CTPS 
(os documentos devem estar atualizados com relação ao valor do salário). Conferir 
se está sendo recolhido FGTS. 
    
Conferir a folha de pagamento com o cartão de ponto e demais relatórios para o 
pagamento das verbas salariais. Analisar se os dados apontados no controle de pon-
to estão refletidos na folha de pagamento. Por exemplo: 
 

✓ Número de dias trabalhados; 

✓ Número de faltas; 

✓ Número de horas extras com 50% e/ou com 100%; 

✓ Adicionais garantidos por lei: noturno, insalubridade, periculosidade etc; 

✓ Comissões: no caso do pagamento de comissões, deve ser apresentado do-
cumento do setor comercial, autorizando o pagamento do valor; 

✓ Férias e 13º salário: verificar os meses trabalhados, analisando se foram com-
putadas as férias e realizado o pagamento de 13º salário proporcional. 

 

                                                 
10

 Empregados analfabetos podem comprovar recebimento mediante sua impressão digital. 
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Verificar a data de pagamento dos salários, que deve ser, no máximo, até o 5º dia 
útil do mês subsequente, ou de acordo com a determinação do Sindicato da Cate-
goria    (o que for mais vantajoso para o trabalhador). 
 
Apurar se os descontos empregados estão de acordo com a legislação, sendo: 

 
� Desconto do Vale Transporte: deverá ser observado o limite de 6% para o 
desconto do vale-transporte sobre o salário-base e comissões (não podendo 
efetuar o desconto sobre horas extras, adicional noturno, insalubridade, DSR, e 
outros adicionais). Os cálculos estão sendo feitos proporcionais aos dias 
trabalhados no mês, em função das admissões e demissões;    

✓ Desconto do Imposto de Renda (IR): o desconto do IR deve respeitar os valo-
res definidos pela Receita Federal. http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-
rapido/tributos/irpf-imposto-de-renda-pessoa-fisica#calculo_mensal_IRPF     
Para verificar se o cálculo de IR do funcionário está correto, é preciso somar todas 
as verbas salariais (salário, horas extras, adicionais noturnos, periculosidade etc), 
diminuir o desconto do INSS, da pensão alimentícia (se houver) e os dependen-
tes. Sobre a base de cálculo aplicar a tabela progressiva. (Salário – INSS – P. Ali-
mentícia – Dependentes = base de cálculo IR); 

✓ Desconto do INSS: o desconto deve seguir a tabela mensal de contribuição 
previdenciária, divulgada pela Previdência Social. 
http://www.previdencia.gov.br/servicos-ao-cidadao/todos-os-servicos/gps/tabela-contribuicao-
mensal/  

✓ Desconto de farmácia, mercado, associação etc: verificar se no contrato de 
trabalho do funcionário consta cláusula que permite tais descontos. A empresa 
pode manter o comprovante autorizando desconto específico, mas se não cons-
tar cláusula no contrato de trabalho com a autorização, a empresa estará que-
brando as cláusulas contratuais, exigindo do funcionário o que não foi combina-
do. Assim, prejudicando o desconto em folha de pagamento e em uma eventual 
reclamatória trabalhista poderá ser exigido o reembolso do valor; 

✓ Desconto da contribuição sindical: a Contribuição Sindical dos empregados 
deverá ser recolhida de uma só vez, correspondendo à remuneração de um dia 
de trabalho, qualquer que seja a forma de pagamento (jornada diária normal, 
sem contar horas extras). 

  
Verificar se estão creditados os adicionais garantidos por lei e pela Convenção Cole-
tiva de Trabalho: 
 

✓ Adicional de periculosidade: valor devido ao empregado exposto a atividades 
perigosas, como por exemplo, manipulação ou exposição excessiva a materiais 
inflamáveis ou explosivos, operações com radiações ionizantes ou substâncias ra-
dioativas, operações perigosas com energia elétrica, atividades com utilização de 
motocicleta. A Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho NR 16 – Ativi-
dades e Operações Perigosas – descreve as prerrogativas que devem ser conside-
radas para classificação de atividades perigosas, inclusive, determina que essa 
condição deve ser atestada por profissional da área de Saúde e Segurança do 
Trabalho http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR16.pdf A base de 
cálculo do adicional de periculosidade é 30% sobre o salário base. 
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✓ Adicional de insalubridade: compensação financeira dada para trabalhadores 
que estão expostos a agentes nocivos à saúde, durante o exercício de suas ativi-
dades. Esse direito do trabalhador está previsto na Norma Regulamentadora NR-
15, do Ministério do Trabalho e Emprego. Itens que podem ser considerados insa-
lubres: 

▪ Ruído contínuo ou intermitente ou ruídos de impacto; 

▪ Exposição ao calor, unidade e/ou frio; 

▪ Radiações Ionizantes e não ionizantes; 

▪ Poeiras Minerais; 

▪ Trabalho sob Condições Hiperbáricas; 

▪ Agentes químicos e/ou biológicos; 

▪ Vibrações. 
 

✓ Adicional Noturno: o Art. 7º, inciso X da Constituição Federal, estabelece os di-
reitos do trabalho noturno, que é aquele realizado entre as 22:00 horas de um dia 
às 5:00 horas do dia seguinte. Os trabalhadores que atuam nessas condições, de-
verão receber adicional noturno, determinado em 20% sobre a remuneração. 
Importante ressaltar que a hora normal tem a duração de 60 (sessenta) minutos 
e a hora noturna, por disposição legal, nas atividades urbanas, é computada co-
mo sendo de 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos, ou seja, 12,5% 
sobre o valor da hora diurna. 
 

✓ Salário família: benefício concedido aos trabalhadores que possuem filhos, 
enteados e tutelados que tenham até 14 anos de idade, ou dependentes inválidos 
em qualquer idade. Para ter direito ao benefício, outro requisito obrigatório é que 
a renda do trabalhador seja inferior ao valor limite estipulado pela Previdência 
Social – consultar tabela em: http://www.previdencia.gov.br/servicos-ao-
cidadao/todos-os-servicos/salario-familia/valor-limite-para-direito-ao-salario-
familia/. O salário família é uma obrigação do Governo Federal, porém, o valor de-
ve ser pago pelo empregador, sendo descontado o valor na Guia do INSS. 

 
Entrevistar os funcionários (entrevistas individuais), verificando se os requisitos traba-
lhistas obrigatórios estão sendo cumpridos, como: pagamento de salários, adicionais 
previstos por lei, benefícios legais e/ou previstos pela Convenção Coletiva, realização 
de horas extras ou banco de horas. Apurar se a empresa mantém documentos pes-
soais retidos – essa prática é proibida por lei. Apurar como a empresa divulga a esca-
la de trabalho em feriados. 
 

CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação        
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

0 / 1 / 2 / NA 2 e 3 

Questão do Checklist:Checklist:Checklist:Checklist: 13.1 / 13.2 / 13.3 / 13.4 /   
13.5 / 13.6 / 13.7 / 13.8 / 13.9 / 13.10 / 13.11 
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Avaliação da questão 13.1: 
 

✓ Nota 0000: quando evidenciado que a empresa não cumpre a legislação traba-
lhista e os termos da Convenção e/ou do Acordo Coletivo de Trabalho com rela-
ção ao pagamento dos funcionários; 

✓ Nota 2222: quando a empresa cumpre os requisitos da legislação trabalhista e 
Convenção e/ou Acordo Coletivo de Trabalho relacionados ao pagamento da re-
muneração e benefícios dos empregados; 

✓ NANANANA (não aplicável): quando a empresa tiver somente sócios. 
 
Avaliação da questão 13.2: 
 

✓ Nota 0000: quando não são disponibilizadas aos trabalhadores cópias do holeri-
te/contracheque  

✓ Nota 2222: são disponibilizados aos trabalhadores cópias do holeri-
te/contracheque; 

✓ NANANANA (não aplicável): quando houver somente sócios na composição da empre-
sa. 

 
Avaliação da questão 13.3: 
 

✓ Nota 0000: quando evidenciado por meio das entrevistas que as deduções salari-
ais não são permitidas por lei ou não possuem concordância do trabalhador;  

✓ Nota 2222: quando as deduções são permitidas por lei e possuem concordância 
do trabalhador; 

✓ NANANANA (não aplicável): quando houver somente sócios na composição da empre-
sa. 

 
Avaliação da questão 13.4: 
 

✓ Nota 0000: quando as horas trabalhadas não são pagas ou compensadas de a-
cordo com a legislação trabalhista e a Convenção e/ou o Acordo Coletivo; 

✓ Nota 2222: quando as horas trabalhadas são pagas ou compensadas de acordo 
com a legislação trabalhista e a Convenção e/ou o Acordo Coletivo; 

✓ NANANANA (não aplicável): quando houver somente sócios na composição da empre-
sa.  

 
Avaliação da questão 13.5: 
 

✓ Nota 0000: quando há funcionários sem registro em CTPS. No caso de ser evi-
denciada a existência de funcionários sem registro, a empresa deve ficar suspen-
sa imediatamente (no mesmo dia da realização da auditoria), até que regularize a 
situação e encaminhe a documentação necessária para o organismo de auditoria 
no prazo de 72 horas.  

✓ Nota 2222: quando os funcionários estiverem registrados em CTPS ou caso a em-
presa seja constituída apenas por sócios, desde que evidenciado no contrato so-
cial.  
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NotaNotaNotaNota    1:1:1:1:    FuncionáriosFuncionáriosFuncionáriosFuncionários    emememem    testetestetesteteste    nãonãonãonão    devemdevemdevemdevem    excederexcederexcederexceder    4444    horashorashorashoras    dededede    trabalhotrabalhotrabalhotrabalho    eeee    devemdevemdevemdevem    estarestarestarestar    

segregadossegregadossegregadossegregados    dadadada    áááárearearearea    dededede    produproduproduprodução.ção.ção.ção.    AAAA    empresaempresaempresaempresa    devedevedevedeve    apresentarapresentarapresentarapresentar    documentaçãodocumentaçãodocumentaçãodocumentação    quequequeque    

comprovecomprovecomprovecomprove    aaaa    horahorahorahora    dededede    entradaentradaentradaentrada    eeee    dededede    saídasaídasaídasaída    dodododo    funcionáriofuncionáriofuncionáriofuncionário    nananana    empresa.empresa.empresa.empresa.    CasoCasoCasoCaso    sejasejasejaseja    constconstconstconsta-a-a-a-

tadotadotadotado    quequequeque    existemexistemexistemexistem    funcionáriosfuncionáriosfuncionáriosfuncionários    emememem    testetestetesteteste    quequequeque    estejamestejamestejamestejam    atuandoatuandoatuandoatuando    porporporpor    maismaismaismais    dededede    4444    horas,horas,horas,horas,    eeees-s-s-s-

testestestes    devemdevemdevemdevem    serserserser    enquadradosenquadradosenquadradosenquadrados    comocomocomocomo    funcionáriosfuncionáriosfuncionáriosfuncionários    semsemsemsem    registroregistroregistroregistro    eeee    devedevedevedeve    serserserser    dadadadadadadada    notanotanotanota    0.0.0.0.    

 
 NotaNotaNotaNota    2:2:2:2:    nononono    casocasocasocaso    dededede    trabalhadorestrabalhadorestrabalhadorestrabalhadores    estrestrestrestrangeiros,angeiros,angeiros,angeiros,    verificarverificarverificarverificar    sesesese    aaaa    CTPSCTPSCTPSCTPS    estáestáestáestá    limitadalimitadalimitadalimitada    àààà    cccci-i-i-i-

dadedadedadedade    ondeondeondeonde    háháháhá    fronteirafronteirafronteirafronteira    comcomcomcom    aaaa    cidadecidadecidadecidade    dededede    moradiamoradiamoradiamoradia    (carimbo(carimbo(carimbo(carimbo    dededede    fronteiriço).fronteiriço).fronteiriço).fronteiriço).    ApontarApontarApontarApontar    cccca-a-a-a-

sosososo    hajahajahajahaja    irregularidadeirregularidadeirregularidadeirregularidade    considerandoconsiderandoconsiderandoconsiderando    estesestesestesestes    comocomocomocomo    funcionáriosfuncionáriosfuncionáriosfuncionários    semsemsemsem    registro.registro.registro.registro.    
 
Avaliação da questão 13.6: 
 

✓ Nota 0000: quando a empresa tiver apenas sócios em sua constituição e os 
mesmos não constarem no contrato social, ou quando, mesmo estando repre-
sentados no contrato social, for verificada a existência de trabalho subordinado 
maquiado, ou seja, alguns dos sócios são verdadeiros empregados de outros só-
cios majoritários.  

✓ Nota 2222: a sociedade está regular no contrato social e também em sua forma 
de operação. 

 
Avaliação da questão 13.7: 
 

✓ Nota 0000: quando for evidenciado que a empresa não cumpre a legislação tra-
balhista obrigatória, de acordo com CLT e a Convenção e/ou o Acordo Coletivo vi-
gente; 

✓ Nota 2222: quando evidenciado o cumprimento da legislação trabalhista vigente. 
 
Avaliação da questão 13.8: 
 

✓ Nota 0000: quando não for evidenciada regularidade da empresa referente a 
Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da 
União;  

✓ Nota 2222: quando a empresa estiver em regularidade com relação à Certidão de 
Débitos relativos a créditos tributários federais e da Dívida Ativa da União. 
    

Nota:Nota:Nota:Nota:    CasoCasoCasoCaso    aaaa    empresaempresaempresaempresa    nãonãonãonão    possupossupossupossuaaaa    CertidãoCertidãoCertidãoCertidão    NegativaNegativaNegativaNegativa    dededede    Débitos,Débitos,Débitos,Débitos,    devedevedevedeve    apresentarapresentarapresentarapresentar    asasasas    12121212    

(doze)(doze)(doze)(doze)    últimasúltimasúltimasúltimas    GuiasGuiasGuiasGuias    pagaspagaspagaspagas    paraparaparapara    oooo    INSSINSSINSSINSS    eeee    oooo    FGTSFGTSFGTSFGTS    (mesma(mesma(mesma(mesma    amostragemamostragemamostragemamostragem    dededede    pessoalpessoalpessoalpessoal    utilutilutilutili-i-i-i-

zadazadazadazada    nasnasnasnas    entrevistas.entrevistas.entrevistas.entrevistas.    

 
Avaliação da questão 13.9:  
 

✓ Nota 0000: quando for evidenciado que a empresa não está regular com relação 
ao recolhimento do FGTS; 

✓ Nota 2222: quando a empresa estiver regular junto ao FGTS. 
 
Avaliação da questão 13.10:  
 

✓ Nota 0000: caso a empresa não apresente o CAGED atualizado ou RAIS negativa;  

✓ Nota 2222: caso a empresa apresente o CAGED atualizado ou RAIS negativa. 
 



Manual de Auditoria do Programa ABVTEX 

                                                                                                                                   58 

Avaliação da questão 13.11: 
 

✓ Nota 0000: não há comprovação dos depósitos em conta dos funcionários (ex.: 
pagamento feitos em dinheiro);  

✓ Nota 1111: caso apenas uma parte dos empregados recebe via depósito em con-
ta bancária, ou os valores dos depósitos não correspondem aos descritos no hole-
rite (ex.: empréstimos ou adiantamentos não são depositados em conta bancá-
ria);  

✓ Nota 2222: os valores são depositados integralmente em conta bancária de titu-
laridade do empregado;  

✓ NANANANA (não aplicável): quando houver somente sócios no quadro da empresa. 
 
Nota:Nota:Nota:Nota:    CasosCasosCasosCasos    excepcionaisexcepcionaisexcepcionaisexcepcionais    (cidades(cidades(cidades(cidades    semsemsemsem    agênciasagênciasagênciasagências    bancárias,bancárias,bancárias,bancárias,    p.ex.),p.ex.),p.ex.),p.ex.),    emememem    quequequeque    nãonãonãonão    hajahajahajahaja    

condiçõescondiçõescondiçõescondições    paraparaparapara    aaaa    realizaçãorealizaçãorealizaçãorealização    dededede    depósitodepósitodepósitodepósito    bancário,bancário,bancário,bancário,    devemdevemdevemdevem    serserserser    informadosinformadosinformadosinformados    eeee    aprovadosaprovadosaprovadosaprovados    

pelapelapelapela    ABVTEX.ABVTEX.ABVTEX.ABVTEX.    

 
 

7.14.7.14.7.14.7.14.    HorasHorasHorasHoras    TrabalhadasTrabalhadasTrabalhadasTrabalhadas    (Bloco(Bloco(Bloco(Bloco    TemáticoTemáticoTemáticoTemático    14141414    ––––    fornecedoresfornecedoresfornecedoresfornecedores    eeee    susususub-b-b-b-
contratados)contratados)contratados)contratados)    
 
As horas trabalhadas (incluindo horas extras) devem ser realizadas e pagas de acor-
do com a base legal nacional, ou conforme definido em convenção coletiva. 
 
A jornada de trabalho deve ser definida em contrato de trabalho, conforme apre-
sentado nos itens 7.2, 7.3 e 7.4 deste Manual. 
 
NoNoNoNo    momentomomentomomentomomento    dadadada    auditoria:auditoria:auditoria:auditoria:    
    
Analisar a Convenção e/ou o Acordo Coletivo de Trabalho, identificando o limite de 
jornada estabelecido, incluindo questões relacionadas às horas extras e períodos de 
descanso. 
    
Verificar o registro de ponto dos empregados. Empresas com mais de 10 (dez) fun-
cionários deverão ter registros de entradas e saídas de seus funcionários. Esse regis-
tro pode ser manual, mecânico ou eletrônico. No caso desse último, deverão ser se-
guidas as diretrizes estabelecidas na Portaria 1015/2009 do Ministério do Trabalho e 
Emprego. 

✓ Registros de ponto não podem ser rasurados, caso contrário, poderão ser in-
validados; 

✓ Jornada de trabalho: verificar se a jornada de trabalho realizada e registrada 
no cartão de ponto, corresponde àquela definida no contrato de trabalho. É pre-
ciso verificar se há horas extras registradas e se o número de horas não extrapola 
2 (duas) horas diárias, de acordo com a CLT, ou o limite definido em Convenção 
Coletiva de Trabalho. 
Telefonistas deverão ter jornada de trabalho diária de 6 (seis) horas. 

✓ De acordo com o Art.66 da CLT, os funcionários têm direito a descanso intra-
jornada de 11 (onze) horas. Por exemplo, trabalhadores que terminaram sua jor-
nada às 22h00 somente poderão reiniciar o trabalho às 9h00 do dia seguinte. É 
importante também verificar se o descanso semanal de 24 (vinte e quatro) horas 
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consecutivas, previsto no Art. 67 da CLT, está sendo cumprido. É previsto também, 
pelo menos 1 (um) domingo por mês para descanso. 

✓ Trabalho em feriado: deverá ser apresentada escala de trabalho mensal cor-
respondente às atividades a serem realizadas em feriados.  

    
Verificar se os funcionários realizam hora extra e como a empresa define, planeja e 
autoriza sua realização. De acordo com o Art. 59 da CLT, o limite das horas extras é 
de 2 (duas) horas diárias, com isso, a jornada total não poderá exceder 10 (dez) horas 
diárias. É preciso verificar se a Convenção e/ou o Acordo Coletivo de Trabalho impõe 
limite inferior às duas horas. Para efeito de registro no Sistema ABVTEX, será consi-
derada não conformidade sistêmica a realização de horas extras além do permitido 
por lei, quando estas forem registradas para mais de 1/3 (um terço) dos trabalhado-
res analisados. 
 
As horas extras deverão ser remuneradas em, pelo menos, 50% mais do que o valor 
da hora de trabalho comum. É preciso verificar os Acordos Coletivos que podem 
fixar percentuais superiores. Horas extras realizadas em domingos e feriados devem 
ser pagas em 100% a mais do que o valor comum. 
 
As empresas podem adotar o banco de horas como forma de compensação da rea-
lização das horas extras. Essa prática consiste em “armazenar” as horas trabalhadas  
 
além da jornada normal, sem o pagamento do adicional de hora extra (no mínimo, 
50%), devendo tal excesso ser compensado pela sua correspondente diminuição 
em outros dias de trabalho. É preciso analisar a Convenção Coletiva de Trabalho, 
pois em caso de permissão de banco de horas, geralmente há fixação do prazo má-
ximo para compensação da jornada. Caso esse limite seja ultrapassado, as horas de-
vem ser pagas.  
 
Averiguar se os colaboradores podem realizar pausa para descanso e refeição. De 
acordo com Art. 71 da CLT, quando a jornada de trabalho exceder 6 (seis) horas diá-
rias, é obrigatório que o empregador conceda o intervalo, que não deverá ser com-
putado como hora trabalhada. Jornadas de trabalho que não excedam 6 (seis) horas 
diárias, deverão ter pausa de 15 (quinze) minutos.  
 
Trabalhadores do período noturno também têm direito ao intervalo, com os mes-
mos períodos de duração. 
 
Caso seja constatado que as pausas não estão sendo realizadas, a empresa deverá 
remunerar o período correspondente com um acréscimo de, no mínimo, 50% sobre 
o valor da remuneração da hora normal de trabalho. 
 

CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação        
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

0 / 2 1 e 3 

Questões do ChecklistChecklistChecklistChecklist: 14.1 / 14.2 
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A nota 0000 deve ser atribuída quando ficar evidenciado que os trabalhadores não es-
tão cumprindo a carga horária definida em contrato e/ou pela legislação trabalhista 
e Acordo Coletivo de Trabalho (questão 14.1). Essa nota também deverá ser dada 
caso seja constatado que os funcionários não têm direito à consulta das horas traba-
lhadas com as recebidas (questão 14.2). 
 
A nota 2222 deve ser dada quando todas as questões trabalhistas e relacionadas ao A-
cordo Coletivo de Trabalho forem cumpridas (para ambas as questões).  
 

7.15.7.15.7.15.7.15.    MonitoramentoMonitoramentoMonitoramentoMonitoramento    dadadada    CadeiaCadeiaCadeiaCadeia    ProdutivaProdutivaProdutivaProdutiva    (Bloco(Bloco(Bloco(Bloco    TemáticoTemáticoTemáticoTemático    15151515    ––––    
fornecedores)fornecedores)fornecedores)fornecedores)    
 
Cadeia produtiva é um conjunto de etapas consecutivas, ao longo das quais os di-
versos insumos sofrem algum tipo de transformação, até a constituição do produ-
to final (bem ou serviço). Trata-se, portanto, de uma sucessão de operações (ou de 
estágios técnicos de produção e de distribuição) integradas, desde a extração e ma-
nuseio da matéria-prima até a distribuição do produto. 
 
O gerenciamento da cadeia de suprimentos é um conjunto de métodos que são 
usados para proporcionar uma melhor integração e uma melhor gestão de todos os 
parâmetros da rede: transportes, estoques, custos etc. A gestão adequada da rede 
permite uma produção otimizada para oferecer ao cliente final o produto certo, na 
quantidade certa, com atendimento aos requisitos legais aplicáveis, melhorando 
assim, a relação entre comprador e fornecedor. 
 
Seus objetivos, portanto, são o controle e minimização dos riscos associados às ativi-
dades executadas, incluindo aspectos relacionados à qualidade dos produtos e/ou 
serviços, além de questões que possam gerar passivos trabalhistas e ambientais. 
 
Os fornecedores participantes do ProgramaProgramaProgramaPrograma    ABVTEXABVTEXABVTEXABVTEX devem manter sua base de 
subcontratados atualizada, além de implantar mecanismos para monitoramento e 
gestão dos mesmos, garantindo que essas empresas ofereçam condições de traba-
lho dignas aos seus funcionários. Devem também realizar o controle de rastreabili-
dade das peças a eles enviadas.  
 
Esse monitoramento deve ser iniciado na etapa de seleção dos subcontratados, que 
devem assegurar que as premissas legais e determinadas pela ABVTEX sejam aten-
didas, possibilitando um ambiente seguro e saudável aos seus colaboradores. 
 
NoNoNoNo    momentomomentomomentomomento    dadadada    auditoria:auditoria:auditoria:auditoria:    

 
Verificar se a relação de subcontratados está atualizada e entender quais os princi-
pais critérios de seleção dessas empresas pelos fornecedores. O registro com a rela-
ção das empresas deve conter no mínimo as informações: dados cadastrais (razão 
social, endereço e CNPJ), tipo de serviço realizado, condições de formalização do 
trabalho (registro dos empregados na CLT). 
 
Verificar se os fornecedores mantêm registro que garanta que seus subcontratados 
estão cientes e atestam que cumprem a legislação trabalhista, Acordo Coletivo de 
Trabalho da categoria e demais condições de trabalho. 
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Verificar se as empresas realizam visitas a seus subcontratados e se mantêm registro 
desse processo. Além disso, devem ser feitas verificações semestrais dos subcontra-
tados em relação a questões relativas ao trabalho regular, solicitando mensalmente 
cópia das guias de pagamento de INSS e FGTS. 

 

CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação        
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

0 / 1/ 2 / NA 1 e 2 

Questões do ChecklistChecklistChecklistChecklist: 15.1 / 15.2 / 15.3 / 15.4 

 
A nota 0000 deverá ser dada quando as empresas não apresentarem método definido 
para seleção de subcontratados, ou quando não conseguirem evidenciar que os 
mesmos cumprem  a legislação trabalhista vigente. 
 
Também deverão receber nota 0000 os fornecedores que não apresentarem relação de 
subcontratados atualizada e/ou monitoramento de sua cadeia produtiva. 
 
Quando os requisitos acima forem atendidos parcialmente, a nota deverá ser 1111. 
Quando forem atendidos integralmente, a nota deverá ser 2222. 
 
Caso as empresas fornecedoras não possuam subcontratados, deverá ser atribuído 
NANANANA (não aplicável) 
    

7.16.7.16.7.16.7.16.    ValidaçãoValidaçãoValidaçãoValidação    dadadada    ListaListaListaLista    dededede    SubcontratadosSubcontratadosSubcontratadosSubcontratados    ––––    ReprovatórioReprovatórioReprovatórioReprovatório    (Bloco(Bloco(Bloco(Bloco    
TemáticoTemáticoTemáticoTemático    16161616    ––––    fornecedores)fornecedores)fornecedores)fornecedores)    
 
A rastreabilidade é a capacidade de identificar matérias-primas, insumos, materiais 
ou componentes de determinado produto ou serviço nas etapas do processo pro-
dutivo. Projetada corretamente, é a base que promove otimização nos processos 
produtivos, considerando: 

✓ Minimização de custos; 

✓ Prevenção de recorrência em falhas; 

✓ Aumento da eficácia dos processos produtivos; 

✓ Aumento de confiança do cliente e proteção da marca; 

✓ Otimização da eficiência de produção e controle da qualidade. 
 
A Validação da Lista de Subcontratados dentro do ProgramaProgramaProgramaPrograma    ABVTEXABVTEXABVTEXABVTEX busca verificar 
o processo de recebimento e expedição de pedidos pelas empresas signatárias, 
bem como se os pedidos estão sendo confeccionados nos locais declarados pelos 
fornecedores. 
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Os fornecedores devem manter registros e controle das empresas subcontratadas 
para as quais encaminham os serviços; todos os subcontratados devem ser audita-
dos e aprovados pelo Programa. 
 

Nota:Nota:Nota:Nota:    aaaa    confecçãoconfecçãoconfecçãoconfecção    dededede    produtosprodutosprodutosprodutos    dededede    “prateleira”“prateleira”“prateleira”“prateleira”    (de(de(de(de    estoqueestoqueestoqueestoque    regular)regular)regular)regular)    nãonãonãonão    precisaprecisaprecisaprecisa    passarpassarpassarpassar    

pelopelopelopelo    processoprocessoprocessoprocesso    dededede    validaçãovalidaçãovalidaçãovalidação    dededede    listalistalistalista    dededede    subcontratadossubcontratadossubcontratadossubcontratados    utilizadosutilizadosutilizadosutilizados    emememem    suasuasuasua    produção.produção.produção.produção.    

 
 
NoNoNoNo    momentomomentomomentomomento    dadadada    auditoria:auditoria:auditoria:auditoria:    
 
Evidenciar que todos os subcontratados das empresas auditadas são aprovados no 
ProgramaProgramaProgramaPrograma    ABVABVABVABVTEXTEXTEXTEX. 
Caso o fornecedor declarar que não possui subcontratado, ou seja, que toda sua 
produção é feita internamente, é preciso que o auditor consiga atestar essa infor-
mação. 
 
Verificar as notas fiscais emitidas para os subcontratados e notas fiscais de venda 
emitidas aos signatários da ABVTEX, verificando, principalmente, o CNPJ registrado. 
 

CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação        
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

0 / 2 / NA 3 

Questões do ChecklistChecklistChecklistChecklist: 16.1 / 16.2 

 
Quando for constatada a existência de empresas subcontratadas não aprovadas no 
Programa ABVTEX, na produção de peças para empresas signatárias, deverá receber 
nota 0000. Além disso, essa nota também será atribuída quando for constatado que a 
empresa possui mais de 1 (um) CNPJ, utilizando um para emissão de notas e outro 
para subcontratação. Em ambos os casos, as empresas estarão sujeitas às punições 
previstas no Regulamento Geral do Programa ABVTEX. 
 
Caso as empresas encontrem-se regulares com relação aos itens acima, a nota atri-
buída deverá ser 2222. 
 
NA (não aplicável) deverá ser atribuído quando a empresa não tiver subcontratados 
– mediante comprovação pelos auditores. 
 

7.17.7.17.7.17.7.17.    ValidaçãoValidaçãoValidaçãoValidação    dadadada    ListaListaListaLista    dededede    SubcontratadosSubcontratadosSubcontratadosSubcontratados    ––––    PlanoPlanoPlanoPlano    dededede    AçãoAçãoAçãoAção    (Bloco(Bloco(Bloco(Bloco    
TemáticoTemáticoTemáticoTemático    17171717    ––––    fornecedores)fornecedores)fornecedores)fornecedores)    
 
A nota fiscal é um registro contábil de compra ou venda de um produto ou serviço. 
Sua emissão é obrigatória e deve ocorrer no momento da efetivação das operações. 
 
Os fornecedores dos varejistas signatários do Programa ABVTEX devem possuir re-
gistro de todos os pedidos recebidos e de todos os pedidos feitos a seus subcontra-
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tados, incluindo nota fiscal de retorno, que devem ter a natureza da operação pre-
enchida, com o respectivo Código Fiscal de Operações e Prestações, sendo: 
 

CódigoCódigoCódigoCódigo    CFOPCFOPCFOPCFOP DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição 

5.124 
Industrialização efetuada 
para outra empresa 

Classificam-se neste código as saídas 
de mercadorias industrializadas para 
terceiros, compreendendo os valores 
referentes aos serviços prestados e os 
das mercadorias de propriedade 
do industrializador empregadas no 
processo industrial. 

5.125 

Industrialização efetuada 
para outra empresa quan-
do a mercadoria recebida 
para utilização no processo 
de industrialização não 
transitar pelo estabeleci-
mento adquirente da mer-
cadoria 

Classificam-se neste código as saídas 
de mercadorias industrializadas para 
outras empresas, em que as merca-
dorias recebidas para utilização no 
processo de industrialização não te-
nham transitado pelo estabelecimen-
to do adquirente das mercadorias, 
compreendendo os valores referentes 
aos serviços prestados e os das mer-
cadorias de propriedade 
do industrializador empregadas no 
processo industrial. 

5.901 
Remessa para industrializa-
ção por encomenda 

Classificam-se neste código as remes-
sas de insumos remetidos para indus-
trialização por encomenda, a ser rea-
lizada em outra empresa ou em outro 
estabelecimento da mesma empresa. 

5.902 
Retorno de mercadoria 
utilizada na industrialização 
por encomenda 

Classificam-se neste código as remes-
sas, pelo estabelecimen-
to industrializador, dos insumos rece-
bidos para industrialização e incorpo-
rados ao produto final, por encomen-
da de outra empresa ou de outro es-
tabelecimento da mesma empresa. O 
valor dos insumos nesta operação 
deverá ser igual ao valor dos insumos 
recebidos para industrialização. 

5.949 
Outra saída de mercadoria 
ou prestação de serviço não 
especificado 

Classificam-se nesse código as saídas 
de mercadoria ou de prestação de 
serviços que não tenham código pró-
prio (operações internas) 
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6.949 
Outra saída de mercadoria 
ou prestação de serviço não 
especificado 

Classificam-se nesse código as saídas 
de mercadoria ou de prestação de 
serviços que não tenham código pró-
prio (operações interestaduais) 

 
NoNoNoNo    momentomomentomomentomomento    dadadada    auditoria:auditoria:auditoria:auditoria:    

 
Verificar pedidos feitos às empresas fornecedoras que tenham sido produzidos nos 
12 (doze) últimos meses, analisando se o número oficial dos pedidos do varejista sig-
natário está presente em todas as notas fiscais de remessa ou retorno. Para essa 
amostragem, deverão ser solicitados os 9 (nove) últimos pedidos. 
É importante analisar a data das notas: notas fiscais de remessa / retorno, devem ter 
data posterior ao dia em que a venda for efetuada aos signatários. 
 
Verificar notas fiscais de retorno e de remessa de todos os subcontratados utilizados 
no processo produtivo nos últimos 12 (doze) meses, verificando se as informações 
apresentadas nos documentos coincidem entre si (informações das notas fiscais de 
remessa devem corresponder com as de retorno). 
 
Verificar se a quantidade de peças produzidas pelo fornecedor está dentro da mar-
gem de 10% em relação ao pedido efetuado pelo varejista. Além disso, analisar se 
essa quantidade é igual ou superior à quantidade vendida e/ou entregue à empresa 
signatária. 
 
Verificar se os fornecedores possuem controle de sua produção interna – verificar 
etapas do processo produtivo – para garantir que os pedidos feitos pelos varejistas 
sejam atendidos. 
 
Para os casos em que há triangulação, ou industrialização triangular, verificar se as 
notas fiscais possuem código fiscal correspondente, não caracterizando a quarteiri-
zação. Esse processo ocorre quando um fornecedor encomenda /adquire insumos 
de um subcontratado “A”, que envia a matéria-prima diretamente para outro sub-
contratado da empresa.  
Por exemplo: um fornecedor fabricante de calçados (“X”) subcontrata uma das eta-
pas de seu processo de produção com a empresa “A” e compra matéria-prima (so-
lado, por exemplo) do subcontratado “B”. A empresa B, então, envia os insumos dire-
tamente para empresa A, sem passar pelo fornecedor X. 
 
Para empresas fornecedoras de calçados, verificar se possuem notas fiscais de com-
pra dos componentes que fazem parte do produto final, como palmilha, solado, 
enfeites etc.  
Analisar o período dos 12 (doze) últimos meses. 
 
Todas as empresas (subcontratados) que se encontram na mesma planta do forne-
cedor foram certificadas? Deverá ser apresentado o livro fiscal do fornecedor e dos 
subcontratados dos últimos 3 (três) meses.  
 
Verificar o livro fiscal e/ou sistema se emissão de notas fiscais dos últimos 2 (dois) 
meses, analisando a sequência de emissão. 
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Verificar se há subcontratados dentro da planta do fornecedor. Todos os subcontra-
tados também devem ser aprovados no Programa ABVTEX. 
 

CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação        
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

0 / 2 / NA 3 

Questões do Checklist:Checklist:Checklist:Checklist: 17.1 / 17.2 / 17.3 / 17.4 / 17.5 / 17.6 / 17.7 / 
17.8 / 17.9 / 17.10 / 17.11 / 17.12 / 17.13 

 
Para avaliar as questões 17.1 e 17.2, considerar nota 0000 caso não sejam apresentados os 
pedidos solicitados e/ou se não estiverem corretos. Caso sejam apresentados corre-
tamente, a nota deverá ser 2222.  
 
Nas questões 17.3 e 17.4, atribuir nota 0000 se as informações das notas fiscais de retor-
no e de remessa apresentadas não coincidirem. Caso a situação esteja em confor-
midade, a nota deverá ser 2222. 
 
A questão 17.5 deverá ser avaliada com 0000 se a data da nota de remessa / retorno for 
inferior ao período em que a venda para a varejista signatária foi realizada. Caso a 
data seja superior, a pontuação deverá ser 2222. 
 
Com relação à produção das empresas fornecedoras, a nota 0000 deverá ser atribuída 
se a diferença da quantidade de peças produzidas for superior à margem de 10% 
(questão 17.6), se a quantidade de peças produzidas for inferior à quantidade de pe-
ças vendidas (questão 17.7), ou se a empresa não possuir controle de seu processo 
produtivo (questões 17.8 e 17.9). 
 
Para essas questões, a nota 2222 deverá ser dada se a quantidade de peças descritas 
nas notas fiscais de retorno está dentro da margem de 10% da quantidade de peças 
da remessa (questão 17.6); se a quantidade de peças produzidas for igual ou superior 
à quantidade de peças vendidas para o signatário (questão 17.7); e se as empresas 
evidenciarem que possuem controle de seus processos produtivos (questões 17.8 e 
17.9). 
 
Para os fornecedores que realizam industrialização triangular, atribuir nota 0000 se não 
realizarem controle de suas notas fiscais, ou se as notas fiscais de remessa do sub-
contratado "A" para o subcontratado "B" não possuem o código fiscal "5949 ou 6949" 
e a menção "por conta e ordem do fornecedor". Se as notas forem controladas e os 
códigos fiscais forem inseridos corretamente, a nota deverá ser 2222. 
 
Para fornecedores fabricantes de calçados (questão 17.11), se não forem apresenta-
das as notas fiscais dos insumos de produção (palmilha, solado, enfeites etc) a nota 
deverá ser 0000. Caso sejam apresentadas corretamente, atribuir 2222. 
 
Caso seja verificado que os subcontratados da empresa não estão aprovados no 
Programa    ABVTEX a nota deverá ser 0000. Caso todos os subcontratados sejam aprova-
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dos no Programa ABVTEX, a nota deverá ser 2222. É importante deixar claro que, se 1 
(um) ou mais subcontratados do fornecedor não forem aprovados, a empresa forne-
cedora deverá ser suspensa imediatamente do Programa (questão 17.12). 
 
Já a questão 17.13 poderá ser avaliada como 0 ou 2. A nota 0000 será dada caso a em-
presa não apresente seu livro fiscal. A nota 2222, quando o livro for apresentado e estiver 
em conformidade com a legislação. 
 

7.18.7.18.7.18.7.18.    SubcontrataçãoSubcontrataçãoSubcontrataçãoSubcontratação    dededede    ServiçosServiçosServiçosServiços    (Bloco(Bloco(Bloco(Bloco    TemáticoTemáticoTemáticoTemático    18181818    ––––    subcontrsubcontrsubcontrsubcontra-a-a-a-
tados)tados)tados)tados)    
 
As empresas subcontratadas pelos fornecedores certificados no Programa ABVTEX 
não devem repassar trabalhos recebidos pelas varejistas signatárias a outras empre-
sas. Essa prática é conhecida como “quarteirização”. 
 
Confiar a terceiros a realização de parte das atividades da organização requer, além 
da avaliação constante de viabilidade financeira e operacional, o acompanhamento 
do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias desses fornecedores. 
Esse tipo de contratação  
 
condiciona o tomador a se responsabilizar subsidiariamente pelas irregularidades 
cometidas pelas suas contratadas, e em alguns casos essa responsabilização chega 
a ser solidária. 
 
EvidEvidEvidEvidênciasênciasênciasências    dededede    conformidade:conformidade:conformidade:conformidade:    

 
Realizar visita às instalações das empresas subcontratadas, verificando como é o 
processo produtivo, e se não há evidências de quarteirização das atividades. 
 
Entrevistar os funcionários para verificar se todas as atividades são realizadas pela 
empresa, não havendo registro de quarteirização. 
 

CritérioCritérioCritérioCritério    dededede    AvaliaçãoAvaliaçãoAvaliaçãoAvaliação        
ChecklistChecklistChecklistChecklist 

PesoPesoPesoPeso 

 

SIM / NÃO / NA 3 

Questões do ChecklistChecklistChecklistChecklist: 18.1 

 
Deverá ser atribuído “SIMSIMSIMSIM” quando as empresas subcontratadas não terceirizarem 
suas atividades. Ficando comprovada a quarteirização, deverá ser atribuído “NNNNÃÃÃÃOOOO”. 
 
NA (não aplicável) deverá ser selecionado quando houver emissão de notas por con-
ta e ordem do fornecedor, conforme item 17.10 do checklist. 


