C.A.F.E. Practices
Manual de Procedimento do Plano
de Ação Corretiva de Zero
Tolerância (ZT-CAP) do Verificador e
Inspetor
Starbucks Coffee Company
V1.0

Versão em Português

Índice
1.0 Introdução ........................................................................................................................................... 3
2.0 Terminologia Relacionada ao ZT-CAP ................................................................................................. 3
3.0 Visão Geral do Processo ZT-CAP ......................................................................................................... 5
3.1 Princípios e Responsabilidades da Verificação ZT-CAP ................................................................... 5
3.2 Fluxograma ZT-CAP ......................................................................................................................... 6
3.3 Etapa 1 – Compromisso do Fornecedor.......................................................................................... 6
3.4 Etapa 2 – Revisão do Plano de Trabalho ......................................................................................... 7
3.5 Etapa 3—Conduzindo a verificação ZT-CAP .................................................................................... 8
4.0 Navegando no processo ZT-CAP no SRV ............................................................................................. 8
4.1 Acessando o Plano de Trabalho do Fornecedor ............................................................................. 8
4.2 Inserindo a Data da Verificação e Atribuindo ao Inspetor .............................................................. 9
4.3 Relatório do inspetor .................................................................................................................... 10
5.0 Tipos de Verificação ZT-CAP.............................................................................................................. 12
5.1 Verificação documental e verificação no local ............................................................................. 12
5.2 Requisitos Em Colheita para Verificações ZT-CAP ........................................................................ 12
6.0 Avaliando os Planos de Trabalho ...................................................................................................... 13
7.0 Relatório de Verificação ZT-CAP ....................................................................................................... 14
8.0 Encontrando não conformidades de Zero Tolerância adicionais durante verificações ZT-CAP ....... 15
9.0 Verificações ZT-CAP Não-Conformes ................................................................................................ 16
Apendicês .................................................................................................................................................... 17
A.

Determinando o Tipo de Verificação ZT-CAP .................................................................................. 17

B.

Lista de Verificação de Apoio para Avaliar os Planos de Trabalho ................................................. 18

C.

Lista de Verificação de Apoio para Escrever e Revisar Relatórios ZT-CAP ...................................... 19

D.

Requisitos de evidências para indicadores de Zero Tolerância avaliados como Não-Conformes .. 20

Versão 1-0 (março de 2021) / POR Versão 1-0 (novembro de 2021) | © SCS Global Services

Página 2 de 25

1.0 Introdução
O objetivo deste manual é esquematizar para as Organizações verificadoras as etapas e ações relacionadas
ao procedimento do Plano de Ação Corretiva para Zero Tolerância (ZT-CAP), como parte integrante do
programa C.A.F.E. Practices. O procedimento ZT-CAP começa assim que o fornecedor se compromete a
abordar as Não Conformidades de Zero Tolerância encontradas durante as verificações de C.A.F.E.
Practices, aceitando a Notificação imediata de ZT, assinando a Carta de Compromisso, e desenvolvendo
um Plano de Trabalho para corrigir os problemas identificados pelas organizações verificadoras. O
procedimento ZT-CAP é concluída uma vez que uma verificação ZT-CAP tenha sido realizada, resultando
em uma determinação de se as Não Conformidades de Zero Tolerância foram corrigidas. Como o escopo
deste manual é apenas o procedimento ZT-CAP, todas as outras operações relacionadas às Não
Conformidades de Zero Tolerância (por exemplo, notificação imediata de ZT, etc.) podem ser encontradas
no C.A.F.E. Practices Manual de Operações para Verificador e Inspetor.

2.0 Terminologia Relacionada ao ZT-CAP
Ações Corretivas: Ações desenvolvidas pelo fornecedor para abordar as Não-Conformidades com
indicadores Zero Tolerância. Elas são parte do Plano de Trabalho do fornecedor.
Análise de Causa Raiz: Uma causa raiz é o problema central que leva à não conformidade de um
indicador de Zero Tolerância. No Plano de Trabalho, o fornecedor deve fornecer uma análise de causa
raiz. Analisar a causa raiz proporcionará a compreensão do problema e seu contexto, permitindo que
um Plano de Ação Corretiva eficaz seja desenvolvido para abordar a questão.
Carta de Compromisso: Uma carta assinada pelo fornecedor à Starbucks comprometendo-se a abordar
as Não Conformidades de Zero Tolerância encontradas na aplicação durante a verificação.
Classificação Em Colheita: Conjunto de condições necessárias para atender à classificação em colheita
para entidades específicas ou a toda a cadeia de fornecimento. Ver C.A.F.E. Practices Termos e
Condições v4.0, seção 7 para definições completas de classificação em colheita por tipo de entidade.
Fornecedor: Entidade que firma contratos diretos com a Starbucks Coffee Trading Company para vender
café sustentável.
Inspetor: Um indivíduo que realiza inspeções face ao C.A.F.E. Practices Cartão de Pontuação Genérico
e/ou ao C.A.F.E. Practices Cartão de Pontuação de Pequenos Produtores para uma organização
verificadora de C.A.F.E. Practices aprovada.
Melhoria Contínua do Fornecedor: O programa C.A.F.E. Practices baseia-se em um modelo de melhoria
contínua, com o objetivo de que os fornecedores melhorem continuamente as práticas ao longo do
tempo.
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Não Conformidades Zero Tolerância: Indicadores de Zero Tolerância que receberam uma avaliação não
conforme e que precisarão ser corrigidos através de um processo ZT-CAP.
Notificação Imediata de Zero Tolerância (ZT): Uma notificação enviada à Starbucks e ao fornecedor que
indica se há uma não conformidade em indicadores de Zero Tolerância para uma determinada
verificação. A Notificação Imediata ZT é necessária para todas as aplicações, e deve ser enviada dentro
de cinco dias úteis após a reunião de encerramento da verificação.
Plano de Ação Corretiva de Zero Tolerância (ZT-CAP): O processo de iniciar e submeter-se a ações
corretivas para atender a todas as avaliações de Não Conformidade dos indicadores de Zero Tolerância
identificados durante uma verificação. A implementação bem-sucedida de ações corretivas seguida de
verificação ZT-CAP de terceira parte é necessária para que uma aplicação com avaliações NCZT seja
elegível para validade no programa C.A.F.E. Practices.
Plano de Trabalho: Um plano que os fornecedores apresentarão à Starbucks após o recebimento de
uma Notificação Imediata ZT que detalha como o fornecedor planeja abordar todas as avaliações não
conformes de indicadores Zero Tolerância.
SCS Global Services (SCS): Uma empresa de avaliação, certificação e auditoria de terceira parte,
encarregada de supervisionar, treinar, apoiar e aprovar organizações de terceira parte que realizam
verificações usando os critérios de avaliação do C.A.F.E. Practices. A SCS também trabalha com a
Starbucks Coffee Company no desenvolvimento e aperfeiçoamento do programa C.A.F.E. Practices.
Sistema de Relatórios do Verificador (SRV): O sistema online exclusivo de relatórios projetado para a
escrita, coleta, gerenciamento e análise de todos os relatórios de inspeção C.A.F.E. Practices. O SRV
também gera pontuações agregadas para cadeias de fornecimento com base em avaliações de
indicadores e ponderação, e acompanha o progresso ao longo do tempo.
Verificação Documental: Uma verificação ZT-CAP em que a organização verificadora analisa
remotamente a documentação solicitada ao fornecedor.
Verificação No Local: Uma verificação ZT-CAP em que a organização verificadora realiza uma inspeção
nos locais de escritório e/ou campo do fornecedor, conforme determinado pelo Plano de Ação
Corretiva.
Verificador: O(s) representante(s) designado(s) de uma organização verificadora de terceira parte
responsável pelas tarefas de treinamento de inspetores, revisão interna de relatórios e comunicações
com a SCS e a Starbucks.
Zero Tolerância: Indicadores específicos nos critérios de avaliação C.A.F.E. Practices que exigem
conformidade para participação no C.A.F.E. Practices.
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3.0 Visão Geral do Processo ZT-CAP
3.1 Princípios e Responsabilidades da Verificação ZT-CAP
À medida que as organizações verificadoras identificam Não Conformidades de Zero Tolerância durante
as verificações, elas estão em uma posição única para avaliar as ações corretivas apresentadas pelo
fornecedor e determinar se elas abordam adequadamente as não conformidades observadas durante a
verificação. O trabalho relacionado ao procedimento de verificação ZT-CAP é dividido, como em
verificações C.A.F.E. Practices regulares, entre um verificador e um inspetor. Os verificadores são
responsáveis pelas principais comunicações com o cliente, com a SCS e supervisionam o trabalho de
reportagem para garantir relatórios de alta qualidade, enquanto o inspetor é responsável por realizar a
verificação, acompanhar o fornecedor quando necessário e escrever o relatório. Os princípios das
verificações ZT-CAP são os mesmos das verificações C.A.F.E. Practices, ou seja:
•

Ético: Verificadores e inspetores avaliarão fielmente o Plano de Trabalho dos fornecedores
com base nos princípios e requisitos C.A.F.E. Practices.

•

Justo: Verificadores e inspetores relatarão completa e precisamente todas as descobertas
das atividades de verificação.

•

Objetivo: Verificadores e inspetores serão imparciais em sua avaliação de todas as
entidades em verificação.

•

Independente: Verificadores e inspetores não terão conflitos de interesse com quaisquer
atividades ou entidades em verificação.

•

Transparente: As evidências apresentadas nos relatórios serão verificáveis e claras.

Da mesma forma que nas verificações C.A.F.E. Practices regulares, os prazos estabelecidos para o processo
de verificação ZT-CAP devem ser respeitados. A Starbucks implementou políticas que ligam mais de perto
o status de aprovação de verificação de uma cadeia de fornecimento de café com relacionamentos de
compra. Por essa razão, o momento em que os relatórios de Verificação ZT-CAP são recebidos pode
determinar quando o café é comprado ou enviado. A adesão aos prazos no SRV e fornecidos pela SCS é
parte integrante desse calendário. Às organizações que continuamente não cumprirem prazos, serão
emitidas Não Conformidades com consequências progressivamente mais fortes, o que pode culminar na
remoção da aprovação para a realização de trabalhos no programa.
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3.2 Fluxograma ZT-CAP

3.3 Etapa 1 – Compromisso do Fornecedor
As etapas iniciais do processo ZT-CAP ocorrem entre o fornecedor e a Starbucks. Uma vez que o
fornecedor se compromete a abordar as Não Conformidades de Zero Tolerância através de um processo
de Ação Corretiva, assinando a Carta de Compromisso e desenvolvendo um Plano de Ação Corretiva ou
Plano de Trabalho, a SCS alertará a organização verificadora. Nesse ponto, o verificador pode entrar em
contato com o fornecedor para os próximos passos. Um novo contrato entre a organização verificadora e
o fornecedor pode então ser estabelecido para a verificação ZT-CAP. Somente a organização verificadora
que realizou a verificação mais recente da aplicação pode ser contratada para fazer a verificação ZT-CAP.
Observe, no entanto, que a organização verificadora não é obrigada a atribuir a verificação ZT-CAP ao
mesmo inspetor que conduziu a verificação original.
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As organizações verificadoras serão responsáveis por avaliar o Plano de Trabalho e destacar áreas de
melhoria (ver a seção seguinte “Revisão do Plano de Trabalho”), mas não devem fornecer recomendações
ou apoio ao fornecedor no Desenvolvimento do Plano de Trabalho.

3.4 Etapa 2 – Revisão do Plano de Trabalho
Uma vez informado pela SCS que o Plano de Trabalho do fornecedor está acessível no SRV, é
responsabilidade da organização verificadora rever o Plano de Trabalho e avaliar se será suficiente para
corrigir as Não Conformidade(s) de Zero Tolerância, uma vez que as ações corretivas tenham sido
implementadas. A organização verificadora deve remeter-se à seção 6.0 “Avaliando Planos de Trabalho”
deste manual, como suporte para esta avaliação. No caso de qualquer dúvida, o verificador deve entrar
em contato com a SCS.
Se a organização verificadora julgar que o Plano de Trabalho não aborda os problemas suficientemente,
deverá solicitar ao fornecedor a atualização do Plano de Trabalho adequadamente. O fornecedor pode
acessar o Plano de Trabalho a partir do link que recebeu da Starbucks e atualizá-lo a qualquer momento.
Somente o fornecedor pode usar este link. Quaisquer atualizações feitas pelo fornecedor devem ser salvas
e reenviadas à Starbucks. A interface do verificador sempre mostrará o Plano de Trabalho mais atualizado
apresentado pelo fornecedor.
Se a organização verificadora julgar que o Plano de Trabalho aborda adequadamente as Não
Conformidade(s) de Zero Tolerância , a precisará solicitar documentação comprobatória do fornecedor
(que pode ser descrita no Plano de Trabalho, ou identificada independentemente pela organização
verificadora), e definir um prazo para o recebimento desses documentos. O comitê SCS ZT-CAP
(ZTCAPcafepractices@scsglobalservices.com) deve ser mantido em cópia em todas as comunicações de
fornecedores. O prazo para recebimento de documentos do fornecedor deve ser razoável, e estar
alinhado com o cronograma de implementação das ações corretivas. Por exemplo, se um treinamento for
planejado, o prazo pode ser alguns dias após a conclusão do treinamento, para que os registros de
treinamento possam ser revistos.
Uma vez que todos os materiais solicitados sejam recebidos, a organização verificadora precisará
determinar se a implementação das Ações Corretivas foi iniciada e está avançada o suficiente para
suportar a correção de Não Conformidades de Zero Tolerância através de uma verificação. A organização
verificadora precisará então determinar se a verificação pode ser realizada no local ou como uma
verificação documental. Uma descrição de ambos os tipos de verificação, bem como as instâncias em que
cada uma pode ou deve ser conduzido, pode ser encontrada na seção 5.0 "Tipos de Verificação ZT-CAP"
deste manual.
Uma vez concluída a revisão inicial do Plano de Trabalho e documentos de suporte, a organização
verificadora pode determinar uma data de verificação ZT-CAP com o fornecedor. Vários fatores, como
cronograma de implementação de ações corretivas, status da colheita durante a verificação, bem como
planejamento de embarques de café, que podem afetar o tempo para a verificação, precisam ser
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considerados ao escolher uma data para a verificação ZT-CAP. Esta data precisará ser comunicada à SCS
por e-mail para aprovação, e uma vez validada pode ser inserida no SRV (ver seção 3.2). Se não for possível
realizar uma verificação ZT-CAP antes do término do período de colheita, consulte a seção 5.2 deste
manual para determinar quais ações podem ser tomadas.
•

Prazos para revisão do Plano de Trabalho. Após a disponibilização do Plano de Trabalho no SRV,
as organizações verificadoras devem revisar o Plano de Trabalho, abordar quaisquer problemas
com o fornecedor e sugerir uma data e o tipo de verificação ZT-CAP com a SCS dentro de 10 dias
úteis. Em caso de atraso previsto, os verificadores devem informar a SCS antes do prazo final.

3.5 Etapa 3—Conduzindo a verificação ZT-CAP
As organizações verificadoras devem estar familiarizadas com os requisitos necessários para fechar ou
manter Não Conformidades de Zero Tolerância abertas durante uma verificação ZT-CAP (ver seção 7.0
deste manual). Os inspetores precisam concluir o relatório ZT-CAP usando o modelo de relatório dentro
do SRV (consulte a seção 4.0 sobre como acessar o link). Espera-se que os verificadores realizem uma
revisão interna do relatório ZT-CAP concluída pelo inspetor antes de informar a SCS por e-mail de que o
relatório ZT-CAP foi revisado internamente e está pronto para sua revisão. A SCS determinará então se o
relatório pode ser submetido à Starbucks pelo verificador ou se mais esclarecimentos são necessários. Se
as NCZTs forem corrigidas, a aplicação poderá receber um status de aprovação.
•

Prazos para relatórios ZT-CAP. Os verificadores devem inserir a data de verificação ZT-CAP
planejada no SRV para cada verificação ZT-CAP uma vez acordada com o fornecedor e confirmada
por e-mail com a SCS. Os relatórios ZT-CAP devem ser entregues em 5 dias úteis após a conclusão
da verificação ZT-CAP. O não cumprimento desse prazo resultará em não conformidades para a
organização verificadora que precisarão ser tratadas para garantir a manutenção do status de
aprovação.

Os verificadores devem sempre entrar em contato com a SCS
(ZTCAPcafepractices@scsglobalservices.com) para quaisquer dúvidas sobre as responsabilidades das
organizações verificadoras para o procedimento ZT-CAP.

4.0 Navegando no processo ZT-CAP no SRV
4.1 Acessando o Plano de Trabalho do Fornecedor
•

Verificadores tem acesso ao Plano de Trabalho do Fornecedor através de sua conta SRV:
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4.2 Inserindo a Data da Verificação e Atribuindo ao Inspetor
•

A data da verificação ZT-CAP deve ser inserida pelo verificador no campo “Data planejada da
verificação ZT-CAP” antes de clicar em “Definir Data”:

•

Um inspetor deve ser designado pelo verificador para escrever o relatório de verificação ZT-CAP:
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•

O verificador precisará então fornecer ao inspetor o link para o relatório ZT-CAP, acessando
primeiro o relatório e, em seguida, copiando-o do endereço web (URL) da página de relatório e o
enviando por e-mail/mensagem de texto/chat para o inspetor:

4.3 Relatório do inspetor
•

A captura de tela abaixo mostra as diferentes partes do relatório a serem preenchidas pelo
inspetor. O inspetor pode acessar o relatório assim que tiver conectado ao SRV com sua conta de
inspetor e colar o link no navegador. Uma vez que o relatório tenha sido concluído, o inspetor
precisará salvar seu trabalho clicando em “Salvar” no canto superior direito da tela e deve
informar ao verificador que o relatório está pronto para sua revisão:
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•

Após a conclusão da revisão pelo verificador, este precisará garantir que as informações do
relatório estejam completas, antes de informar a SCS que o relatório está pronto para sua revisão,
conforme mostrado abaixo:
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5.0 Tipos de Verificação ZT-CAP
5.1 Verificação documental e verificação no local
Há dois tipos de verificações ZT-CAP que podem ser realizadas:
•

•

Verificação no local: A organização verificadora realiza uma inspeção nos locais de escritório e/ou
de campo da cadeia de fornecimento, conforme determinado pelo Plano de Ação Corretiva. Como
regra geral, as verificações ZT-CAP no local que são realizadas enquanto a entidade é classificada
como “em colheita” são preferíveis. Padroniza-se que, certos ZT-CAPs, com Não Conformidades
de Zero Tolerância relacionadas ao trabalho infantil, ou aqueles que necessitam de entrevistas de
trabalhadores, precisarão ser realizadas no local e, na maioria dos casos, durante o período de
colheita, para que os trabalhadores estejam presentes.
Verificação documental: A organização verificadora analisa a documentação solicitada ao cliente
em seu próprio escritório. Verificações documentais podem ser realizadas quando o risco
relacionado à Não Conformidade de Zero Tolerância é baixo, e uma revisão da documentação é
suficiente para confirmar que uma Não Conformidade de Zero Tolerância foi corrigida. Por
exemplo, se uma entidade recebeu uma Não Conformidade de Zero Tolerância por falta de um
procedimento escrito, uma verificação ZT-CAP documental pode ser suficiente. Outras instâncias
de verificações documentais são possíveis, desde que a organização verificadora possa fornecer
justificativas suficiente sobre porque uma verificação documental seria suficiente para tratar de
Não Conformidades de Zero Tolerância específicas.

5.2 Requisitos Em Colheita para Verificações ZT-CAP
As verificações ZT-CAP devem, em geral, ser realizadas em entidades classificadas como “em colheita”. O
conjunto completo de requisitos para classificação em colheita de cada tipo de entidade pode ser
encontrado na Atualização da Guia para Verificadores nº13 (VGU13) e no C.A.F.E. Practices Manual de
Operações para Verificador e Inspetor seção 6.6.3 “Qualificação de Entidades e Aplicações Inspecionadas
durante a Colheita”. No entanto, se uma Não Conformidade de Zero Tolerância for encontrada durante
uma verificação que está ocorrendo no final da temporada de colheita, o tempo necessário para a
entidade incorporar suas ações corretivas pode significar que a verificação ZT-CAP só poderá ocorrer fora
da colheita. Em tais situações, a organização verificadora deve abordar o seguinte:
•
•

Se a verificação ZT-CAP for uma verificação documental (aprovada pela SCS), a verificação pode
ser realizada.
Para verificações ZT-CAP que requerem uma visita no local:
o Se a verificação não exigir entrevistas com mão-de-obra contratada, poderá ser realizada
fora da colheita (ex., para CG-CB3.1).
o Se a verificação exigir entrevistas apenas com trabalhadores permanentes (não
sazonais/temporários; ex., SR-HP 1.1), e o tamanho mínimo da amostra necessária para
entrevistas de trabalhadores (15% de todos os trabalhadores – ver seção 7.0 deste
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o

o

manual, ou seção 6.7.2.3 “Tamanho da amostra para entrevistas” do C.A.F.E. Practices
Manual de Operações para Verificadores e Inspetores”) pode ser cumprido durante o
tempo da verificação, pode ser realizada fora da colheita.
Se a verificação exigir entrevistas com trabalhadores permanentes e/ou temporários, e
se o tamanho mínimo de amostra necessário para entrevistas de trabalhadores não
estiver presente no momento da verificação, a verificação não poderá ocorrer. Uma
verificação ZT-CAP pode ser realizada posteriormente quando trabalhadores suficientes
estiverem presente na entidade.
Se for considerado que o Plano de Ação Corretiva requer uma verificação no local durante
um período em que haja atividades relacionada à colheita na fazenda (por exemplo,
indicadores relativos ao trabalho infantil, uso de pesticidas ou rastreabilidade), a
verificação precisará ser realizada em um momento em que tais atividades estejam
ocorrendo.

De qualquer forma, a organização verificadora precisará informar a SCS se há risco para que a verificação
seja realizada fora da colheita, e a SCS aconselhará sobre as etapas a seguir.
O Apêndice A deste documento apresenta um mapa de decisão para determinar o tipo correto de
verificação ZT-CAP. Em todos os casos, cada tipo de verificação ZT-CAP precisará ser validado pela SCS,
que poderá solicitar um tipo diferente do sugerido pela organização verificadora.

6.0 Avaliando os Planos de Trabalho
O fornecedor é responsável pelo desenvolvimento de um Plano de Trabalho robusto para tratar as Não
Conformidades de Zero Tolerância identificadas para cada entidade em questão, e a organização
verificadora é responsável por revisar os Planos de Trabalho de cada entidade e garantir que eles atendam
a todos os requisitos para tratar satisfatoriamente as Não Conformidades de Zero Tolerância. Um Plano
de Trabalho satisfatório incorpora, no mínimo, os seguintes elementos:
•
•

•
•
•

Uma análise de causa raiz da situação que levou à Não Conformidade,
As ações corretivas (ex.: treinamentos, pagamentos retroativos, etc.) a serem tomadas a fim de
solucionar as Não Conformidades de Zero Tolerância e garantir que elas não ocorram novamente,
com todos os interessados relevantes (treinadores, gerentes, produtores, etc.),
Um cronograma para implementação das ações corretivas,
Qualquer ação de acompanhamento necessária para garantir a implementação a longo prazo (se
aplicável),
Documentação de apoio.

Espera-se que os treinamentos sobre o tema das Não Conformidade(s) de Zero Tolerância encontradas
sejam fornecidos a todas as entidades relevantes:
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•
•

Para todas as aplicações: cada entidade com Não Conformidades de Zero Tolerância .
Para redes de pequenos produtores: além de treinar e corrigir as Não Conformidades de Zero
Tolerância em cada entidade aplicável, a OAP (Organização de Apoio ao Produtor) deve treinar
pelo menos 75% dos produtores em sua rede em todas as Não Conformidades de Zero Tolerância
identificadas durante a verificação.

O formato destes treinamentos (presencial, remoto, sessões diárias, e-mails/chamadas/comunicações de
texto, etc.) é deixado a critério do fornecedor, desde que seja adequado para a natureza e extensão das
Não Conformidades de Zero Tolerância . A organização verificadora precisa confirmar, durante a revisão
do Plano de Trabalho (e durante a verificação), que tais treinamentos são adequados.
Ao analisar os Planos de Trabalho, os verificadores também devem estar atentos a quaisquer ações que
vão contra o princípio C.A.F.E. Practices de melhoria contínua. Alguns exemplos de ações corretivas que
não devem ser aceitas incluem:
•
•

Remoção de entidades/produtores da cadeia de fornecimento, cooperativa, OAP,
Qualquer ação punitiva ou retaliação.

Nesses casos, a organização verificadora deve informar a SCS
(ZTCAPcafepractices@scsglobalservices.com) imediatamente sobre a situação.
Uma lista de verificação de apoio para avaliação do plano de trabalho ZT-CAP pode ser encontrada no
Apêndice B. Este documento destina-se a ajudar a avaliar um Plano de Trabalho, fornecendo uma lista de
todos os aspectos necessários para um Plano de Trabalho funcionar. As organizações verificadoras são
encorajadas a adotá-la como um recurso ativo, mas não é um requisito do programa completar esta lista
de verificação.

7.0 Relatório de Verificação ZT-CAP
Durante a verificação ZT-CAP documental ou no local, o inspetor designado deve rever os seguintes
critérios para confirmar se o Plano de Ação Corretiva foi totalmente implementado:
•
•
•
•

Cada aspecto de cada ação corretiva mencionado pelo fornecedor no Plano de Trabalho está
sendo abordado,
Os treinamentos foram ou estão sendo realizados de acordo com cronogramas estabelecidos,
Os treinamentos atingiram o percentual das fazendas da rede proposta pelo fornecedor no plano
de ação corretiva, até o momento da verificação documental ou no local,
Se as ações de acompanhamento forem planejadas para ocorrerem posteriormente, há
evidências de que tais atividades realmente ocorrerão.

Além disso, espera-se que o inspetor:
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•
•
•

Realize entrevistas para confirmar a implementação de ações corretivas,
Revise toda a documentação de apoio relevante fornecida pelo fornecedor,
Reúna qualquer documentação adicional (por exemplo, fotos) para apoiar a nova avaliação.

Durante a realização de entrevistas, é essencial entrevistar uma amostra representativa. Os inspetores
devem entrevistar 15% do total de trabalhadores. Quando 15% do número total de trabalhadores é
superior a 25, os inspetores devem limitar sua amostra de entrevista a um máximo de 25. Quando 15%
do número total de trabalhadores é menor que três, os inspetores devem aumentar a amostra de
entrevista para atingir um mínimo de três trabalhadores. Aumentar o tamanho amostral das entrevistas
com trabalhadores é frequentemente necessário no caso de as entrevistas revelarem consistentemente
informações conflitantes. Para obter mais informações sobre como abordar o cálculo do tamanho da
amostra para entrevistas, consulte o C.A.F.E. Practices Manual de Operações para Verificadores e
Inspetores, seção 6.7.2.3 “Tamanho da amostra para entrevistas”.
Ao escrever o relatório no SRV, o inspetor deve fornecer informações suficientes para apoiar a nova
avaliação (Conforme ou Não Conforme) dada. O inspetor precisará elaborar cada um dos pontos descritos
acima, adicionando quaisquer informações relacionadas às ações de acompanhamento planejadas para
um tempo posterior (se aplicável), e deve incluir todos os documentos de apoio relacionados a cada
indicador de Zero Tolerância. Diversos documentos precisam ser carregados juntos no SRV em formato
de arquivo ZIP.
Uma vez que o inspetor tenha concluído o relatório através do link no SRV, deve salvar o relatório clicando
em “Salvar” no SRV e comunicar ao verificador que o relatório está pronto para revisão interna. O
verificador será então responsável pela revisão do relatório, garantindo que todos os elementos
necessários detalhados acima tenham sido atendidos (uma lista de verificação de apoio de todos os
elementos necessários a serem incluídos nas novas evidências pode ser encontrada no Apêndice C) antes
de informar a SCS que o relatório está pronto para revisão da SCS. A SCS determinará então se o relatório
pode ser submetido à Starbucks ou se precisa de mais atenção. A SCS permanecerá em contato com o
verificador durante todo esse processo.

8.0 Encontrando não conformidades de Zero Tolerância adicionais durante
verificações ZT-CAP
Não Conformidades de Zero Tolerância adicionais podem ser encontradas durante uma verificação ZTCAP. A verificação ZT-CAP ainda deve se concentrar nas Não Conformidades de Zero Tolerância
encontradas durante a verificação, mas a organização verificadora precisará informar a SCS se quaisquer
Não Conformidades de Zero Tolerância adicionais forem encontradas durante a verificação ZT-CAP no
local. Os inspetores devem se certificar de coletar o máximo de informações possíveis para apoiar as
avaliações de uma nova NCZT. Dependendo da natureza da(s) Não Conformidade(s) de Zero Tolerância
adicional(is) encontrada(s), a aplicação pode precisar passar por uma verificação ZT-CAP adicional. Neste
caso, a SCS entrará em contato com a organização verificadora sobre como proceder em tais situações.
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9.0 Verificações ZT-CAP Não-Conformes
Uma verificação ZT-CAP pode resultar em Não Conformidade(s) de Zero Tolerância restante(s) nãoconforme(s), o que pode ocorrer por várias razões. Abaixo é apresentada uma lista resumida com alguns
exemplos:
•
•
•
•

As ações corretivas descritas no Plano de Trabalho do fornecedor não estão implementadas e/ou
a cadeia de fornecimento não mostra qualquer prova de implementação no futuropróximo,
Ações corretivas são implementadas, mas são muito fracas para evitar a recorrência das não
conformidades,
A documentação de apoio e/ou Plano de Trabalho não corresponde ao que foi implementado no
local,
As Não Conformidades de Zero Tolerância observadas durante a verificação são observadas
novamente durante a checagem, apesar de quaisquer ações corretivas implementadas.

No caso de verificações ZT-CAP Não-Conformes, as evidências mínimas necessárias para avaliação de Não
Conformidades de Zero Tolerância devem ser referenciadas na nova avaliação. Esses requisitos estão
listados no Apêndice D do C.A.F.E. Practices Manual de Operações para Verificadores e Inspetores e no
Apêndice D deste manual. Nos casos em que a Não-Conformidade seja decorrente da implementação
infrutífera ou insuficiente do Plano de Trabalho, as evidências devem observar todas as deficiências de
sua implementação, conforme descrito no Apêndice C (Lista de Verificação de Apoio para redação e
revisão de relatórios ZT-CAP).
A SCS e a Starbucks entrarão em contato com o fornecedor e a organização verificadora nos casos em que
uma verificação ZT-CAP resultar em não-conformidade.
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Apendicês
A. Determinando o Tipo de Verificação ZT-CAP
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B. Lista de Verificação de Apoio para Avaliar os Planos de Trabalho
Esta lista de verificação destina-se a ser um documento de apoio para avaliação de Planos de Trabalho.
A SCS não solicitará uma cópia, mas recomenda fortemente que ela seja usada como parte do
procedimento interno para avaliação do Plano de Trabalho ZT-CAP.
Aspectos Críticos

Sim / Não /
Outros

Comentários

Acompanhamentos
necessários

Uma causa raiz é
identificada
As ações corretivas
são relevantes e
apropriadas
Treinamento será
oferecido a todas as
entidades relevantes
Todos as partes
interessadas
relevantes estão
envolvidas
Um cronograma é
fornecido e é
razoável
Ações de
acompanhamento
são planejadas
Documentação de
apoio pode ser
disponibilizada
Bandeiras vermelhas
(por exemplo,
remoção de
entidades, ações
punitivas contra
entidades)
Outro
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C. Lista de Verificação de Apoio para Escrever e Revisar Relatórios ZT-CAP
Aspectos críticos

Anotações

☐ Cada ponto de ação corretiva mencionado
pelo fornecedor no Plano de Trabalho é
abordado
☐ Treinamentos foram ou estão sendo
realizados de acordo com cronogramas
estabelecidos
☐ Os treinamentos atingiram o percentual das
fazendas da rede proposto pelo fornecedor até
o momento da verificação
☐ Entrevistas foram realizadas e apoiam as
ações corretivas
☐ Potenciais ações de acompanhamento
planejadas para serem realizadas
posteriormente são elaboradas
☐ Revisão de qualquer documentação de apoio
☐ Documentação de apoio está anexada
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D. Requisitos de evidências para indicadores de Zero Tolerância avaliados
como Não-Conformes
Os requisitos neste Apêndice referem-se aos requisitos de evidência qualitativa para indicadores Zero
Tolerância que são avaliados como Não-Conformes. Além dos requisitos especificados abaixo, as
informações também devem ser sempre completadas nos campos de evidências quantitativas e fontes
de evidências no SRV, para verificações ZT-CAP.
Para aqueles indicadores marcados por um asterisco, uma citação a uma referência legal deve ser
fornecida na evidência qualitativa. A citação deve incluir o título do documento, ano de publicação e
seção ou artigo relevante.

SR-HP1.1*

SR-HP1.2*

CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: Todos os trabalhadores permanentes recebem o salário
mínimo estabelecido no país ou região. Se ainda não foi estabelecido o salário
mínimo para os trabalhadores permanentes, todos os trabalhadores permanentes
recebem os salários que são pagos como padrão para a indústria local. Se os
trabalhadores são pagos por produção, os salários devem ser de acordo com o
salário mínimo estabelecido no país ou região, ou quando não foi estabelecido um
salário mínimo, deve ser de acordo com o salário padrão para a indústria local.
CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: Todos os trabalhadores temporários recebem o salário
mínimo estabelecido no país ou região. Se ainda não foi estabelecido o salário
mínimo dos trabalhadores temporários, todos os trabalhadores temporários
recebem o salário que são pagos como padrão para a indústria local. Se os
trabalhadores são pagos por produção, os salários devem ser de acordo com o
salário mínimo estabelecido no país ou região, ou quando não foi estabelecido um
salário mínimo, deve ser de acordo com o salário padrão para a indústria local.
o
o
o
o
o

SR-HP1.3*

Número ou percentual de trabalhadores que não estão atingindo o salário mínimo;
Tarefas realizadas por trabalhadores que não atingem o salário mínimo;
Taxa de pagamento dos trabalhadores que não estão atingindo o salário mínimo;
Salário mínimo nacional/regional ou salário padrão da indústria, incluindo a
referência legal; e
Para os trabalhadores que são pagos por produção (ou seja, por peça), as
evidências devem incluir produtividade média (por exemplo, kg por hora), preço
por unidade (por exemplo, $ por kg), tempo médio necessário para o cumprimento
da produtividade, e taxa de pagamento correspondente.

*REFERÊNCIA LEGAL SEMPRE NECESSÁRIA
CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: Todos os trabalhadores são pagos regularmente em
dinheiro ou equivalente (cheque, depósito direto) ou por meio de pagamentos em
espécies (por exemplo, alimentos) se a lei permitir.
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o
o
o
o

SRHP1.17*

Tipo de pagamento aos trabalhadores;
Frequência de pagamento aos trabalhadores;
Descrição do sistema de pagamentos em espécie (se aplicável); e,
Referência legal relacionada aos requisitos para pagamentos em espécie (se
aplicável).

* REFERÊNCIA LEGAL PODE SER NECESSÁRIA
CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: Os intermediários trabalhistas apenas são utilizados
quando permitidos por lei. A legalidade do intermediário pode ser demonstrada na
hora da inspeção. Toda documentação necessária do intermediário trabalhista está
disponível na hora da inspeção para apoiar a avaliação dos indicadores pertinentes
de Responsabilidade Social.
o
o
o
o

Descrição do tipo de intermediário trabalhista, incluindo status legal;
Atividades realizadas por trabalhadores para intermediários trabalhista;
Referência legal relacionada aos requisitos para intermediários trabalhista; e,
Confirmação se toda a documentação foi fornecida e, se não, qual documentação
estava faltando.
* REFERÊNCIA LEGAL PODE SER NECESSÁRIA

SR-HP4.1*

CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: O empregador não contrata direta ou indiretamente
pessoas menores de 14 anos, ou menores da idade mínima legal (Convenções 10 e
138 da OIT).
o
o
o
o
o

o
o

Idade(s) do(s) trabalhador(es) menor(es) de 14 anos ou da idade legal para
trabalhar;
Referência à idade legal para trabalhar;
Atividades realizadas por trabalhadores menores de 14 anos ou da idade legal para
trabalhar;
Horários de quando crianças menores de 14 anos ou da idade legal para trabalhar
trabalham e/ou estão presentes na entidade;
Sistema de pagamento para trabalho realizado por crianças menores de 14 anos
ou da idade legal para trabalhar, incluindo se o pagamento é direto para a criança
ou indireto (por exemplo, através dos pais ou de outra pessoa ou organização);
Informações sobre se as crianças são acompanhadas por um pai ou responsável
legal; e
Quaisquer circunstâncias adicionais sobre porque as crianças estão trabalhando e
quais são essas circunstâncias (por exemplo, se o trabalho é voluntário, quantas
horas as crianças trabalham, há quanto tempo isto vem ocorrendo).
* REFERÊNCIA LEGAL PODE SER NECESSÁRIA
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SR-HP4.2*

CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: A contratação de menores autorizados, será feita seguindo
todos os requisitos prescritos pela lei, incluindo, sem limitação quanto ao número de
horas de trabalho, salários, educação e condições de trabalho, sem entrar em
conflito ou limitar seu acesso à educação (Convenção 10 da OIT).
o
o
o
o
o
o

Idades dos menores autorizados**;
Referência legal para os requisitos para menores autorizados;
Atividades realizadas por menores autorizados;
Cronograma de quando os menores autorizados trabalham e/ou estão presentes
na entidade;
Sistema de pagamento (se aplicável) para trabalhos realizados por menores
autorizados; e
Informações sobre se menores autorizados são acompanhados por um dos pais ou
responsável legal.

* REFERÊNCIA LEGAL PODE SER NECESSÁRIA
**Para efeitos do indicador, “menores autorizados” normalmente refere-se a menores acima de
14 anos, ou, à idade legal para trabalhar, até o seu 18º aniversário.
CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: O empregador implementa uma política que proíbe a
discriminação com base em sexo, raça, etnia, idade ou religião (Convenção 111 da
OIT).
SR-HP4.3
As políticas escritas são necessárias para as fazendas grandes e medias, para
processadores e armazéns com mais de 5 empregados.
o
o

SR-HP4.4

CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: O empregador implementa uma política que proíbe
qualquer tipo de trabalho forçado, involuntário, servidão por dívida, uso de mão-deobra de penitenciários ou resultante de tráfico humano (Convenções 29, 97, 105 e
143 da OIT).
As políticas escritas são necessárias para as fazendas grandes e medias, para
processadores e armazéns com mais de 5 empregados.
o Confirmação se existe uma política escrita (se aplicável); e,
o

SR-HP4.5

Confirmação de que existe uma política escrita (se aplicável); e,
Se discriminação for observada, as evidências devem especificar (i) o número e o
tipo de trabalhadores afetados, e (ii) o tipo de discriminação observada.

Se for observado trabalho forçado, obrigado, involuntário, em servidão por dívida,
uso de mão-de-obra de penitenciários ou resultante de tráfico humano, as
evidências devem especificar (i) o número e o tipo de trabalhadores afetados e (ii)
o tipo de trabalho observado.

CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: O local de trabalho é livre de assédio e abuso físico, sexual
e verbal.

Versão 1-0 (março de 2021) / POR Versão 1-0 (novembro de 2021) | © SCS Global Services

Página 22 de 25

o
o
o

SR-HP4.6

CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: Os trabalhadores não entregam suas carteiras de
identidade ou outros documentos pessoais originais ou efetuam quaisquer depósitos
como condição para serem empregados.
o

o

SR-WC2.1

o
o
o
o

SR-MS 1.2

Se os documentos de identidade originais forem necessários para o emprego,
então devem ser fornecidos detalhes sobre os (i) tipos de documentos de
identidades que são entregues e, (ii) tempo que os documentos de identidade são
retidos;
Se um depósito for necessário para o emprego, então a evidência deve especificar
o tipo e a quantidade do depósito.

CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: Crianças de idade escolar que vivem na fazenda ou
acompanham ás familiares que trabalham na fazenda comparecem à escola.
o

SR-MS 1.1

Número de trabalhadores afetados por assédio e/ou abuso;
Tipo de trabalhadores afetados por assédio e/ou abuso (desde que as informações
não coloquem os trabalhadores em risco); e
Tipo de assédio e/ou abuso, incluindo pessoas responsáveis.

Legislação nacional sobre a frequência escolar obrigatória, incluindo a idade ou
nível a que as crianças devem frequentar a escola;
O número e as idades das crianças que vivem ou trabalham no local;
A escola e o status de trabalho de cada criança (frequenta a escola: S/N; trabalha
ou ajuda na fazenda: S/N);
Tipos de atividades que a criança está realizando na fazenda;
A escola e o horário de trabalho de qualquer criança trabalhando ou ajudando na
fazenda.

CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: A entidade fornece transparência em suas operações,
políticas, processos, e registros pertinentes a Starbucks e/ou a terceiros designados.
Os registros de holerites e horas trabalhadas fornecidos pela gerência são
verdadeiros e exatos.
o
o

Aspectos da operação que não estavam disponíveis durante a verificação; e/ou,
Itens fornecidos ao inspetor que não eram verdadeiros ou precisos.

o

Tipo de dinheiro ou outro presente oferecido, e a razão pela qual foi oferecido.

CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: Não se oferece dinheiro e/ou nenhum tipo de presente a
Starbucks e/ou a terceiros designados.
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CG-CB3.1

CGEM1.1*

CP-MT1.1

CP-MT1.2

CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: Não há nenhuma evidência de que as florestas naturais
foram convertidas em áreas de produção agrícola desde 2004.
o
o
o
o

Data em que a terra foi convertida;
Tipo de floresta ou terra que foi convertida;
Finalidade da conversão de terras; e,
Área convertida aproximada (em hectares).

o
o
o
o

Ingrediente ativo de pesticidas ilegais ou proibidos usados;
Finalidade de uso de pesticidas ilegais ou proibidos;
Duração do tempo em que o pesticida ilegal ou listado pela OMS está em uso; e,
Referência legal (se aplicável) ou especificação de se o pesticida está listado como
Tipo 1A ou 1B.

CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: A fazenda não utiliza pesticidas listados pela Organização
Mundial de Saúde como Tipo 1A ou 1B, ou que são proibidos de acordo com as leis
nacionais, regionais ou locais.

* REFERÊNCIA LEGAL PODE SER NECESSÁRIA
CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: A operação do benefício possui um sistema de
rastreabilidade e está rastreando o café de C.A.F.E. Practices desde a compra inicial
até o ponto de exportação.
CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: A operação do benefício possui um sistema de
rastreabilidade e está rastreando o café de C.A.F.E. Practices desde a compra inicial
ou entrada até a venda final ou saída.
o

o

o

PS-MT1.1

Descrição dos métodos para manter o café C.A.F.E. Practices fisicamente separado
do café não C.A.F.E. Practices (por exemplo, etiquetas nas sacarias; áreas de
armazenamento; processamento separados, etc.);
Sistema de documentação utilizados para garantir que o café C.A.F.E. Practices é
separado do café não C.A.F.E. Practices (por exemplo, recibos; notas fiscais; tickets
de pesagem, etc.); e,
Deficiências no Sistema de documentos ou segregação física que levariam à
mistura de café C.A.F.E. Practices e café não C.A.F.E. Practices.

CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: Todas as entidades da cadeia de suprimentos têm um
sistema implementado para rastrear o movimento de café das Práticas de C.A.F.E
desde a compra inicial ao ponto de exportação.
o

Descrição dos métodos para manter o café C.A.F.E. Practices fisicamente separado
do café não C.A.F.E. Practices (por exemplo, etiquetas nas sacarias; áreas de
armazenamento; processamento separados, etc.);
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Sistema de documentação utilizados para garantir que o café C.A.F.E. Practices é
separado do café não C.A.F.E. Practices (por exemplo, recibos; notas fiscais; tickets
de pesagem, etc.); e,
Informações sobre TODAS as entidades da cadeia de fornecimento C.A.F.E. Practices,
incluindo fazendas e benefícios, bem como qualquer outra entidade que manuseie café
(por exemplo, coletores ou delegados de agricultores que possam coletar café de fazendas
e entregá-lo a benefícios úmidos); e
o Deficiências no Sistema de documentos ou segregação física que levariam à
mistura de café C.A.F.E. Practices e café não C.A.F.E. Practices.
o

•

PS-MT1.2

CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: A organização tem uma lista atualizada anualmente de
produtores participantes do programa de C.A.F.E. Practices.
o
o

PS-MT1.3

CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: Cada fazenda da cadeia de fornecimento recebe um recibo
pelo café comprado.
o
o
o

PSEM1.1*

Data mais recente em que a lista de produtores foi atualizada; e,
Discrepâncias específicas entre a lista de produtores na aplicação aprovada C.A.F.E.
Practices e a lista encontrada na OAP. Na maioria dos casos, uma notificação de
discrepância na cadeia de fornecimento também é necessária.

Descrição do sistema de recebo utilizado;
Informações das fazendas que foram visitadas durante a verificação e se os recibos
foram observados; e,
Explicação do sistema para compras de café, se não forem emitidos recibos.

CRITÉRIO OBRIGATÓRIO: A Organização de Apoio ao Produtor não compra, distribui
nem aplica pesticidas proibidos pelas listas Tipo 1A e 1B da Organização Mundial de
Saúde (OMS), ou que são proibidos de acordo com as leis nacionais, regionais ou
locais.

o
o
o
o

Ingrediente ativo de pesticidas ilegais ou proibidos usados ou distribuídos;
Finalidade de uso de pesticidas ilegais ou proibidos;
Duração do tempo que o pesticida ilegal ou listado pela OMS foi utilizado ou
distribuído; e,
Referência legal (se aplicável) ou especificação de se o pesticida está listado como
Tipo 1A ou 1B.
* REFERÊNCIA LEGAL PODE SER NECESSÁRIA
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