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Introdução 

 

 

O presente manual tem por objetivo traduzir e comunicar aos cooperados, parceiros, clientes, fornecedores 

e demais interessados as informações e procedimentos contidos na Norma Internacional de 

Responsabilidade Social S A 8000. 

Orientar sobre seus requisitos e relacionar a norma à realidade da Cooperativa e documentar as ações que 

devam ser tomadas em caso de não conformidade com a Norma Internacional de Responsabilidade Social S 
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Nossa Política 

 

� Assegurar que todas as nossas atividades atendam aos requisitos da Norma Internacional de 

Responsabilidade Social S A 8000: 2008 

� Assegurar que não aceitamos, concordamos ou possuímos Trabalho Infantil ou escravo. De acordo 

com o Estatuto Social desta Cooperativa. Cap. IIII, Art. 3º, só poderá ingressar na Cooperativa 

maiores de 18 anos. 

� Assegurar e não apoiar a utilização de trabalho forçado ou compulsório. 

� Assegurar um ambiente de trabalho seguro e saudável para os cooperados, onde todas as nossas 

atividades respeitem a saúde dos cooperados e o ambiente de trabalho. 

� Sensibilizar os cooperados para o uso dos equipamentos de proteção, individual e coletiva, visando 

minimizar os riscos da atividade. 

� Fornecer treinamentos para a conscientização e para a execução de um trabalho seguro a fim de 

que estejam livres de riscos iminentes as suas atividades. 

� Orientar para que não haja atos de discriminação ou falta de conduta ética no trabalho. Bem como 

a erradicação deste tipo de conduta. Atendendo ao estatuto social e ao regimento interno da 

cooperativa. 

� Assegurar aos cooperados, como sócios do empreendimento, assumam individualmente o 

compromisso de adotar medidas seguras nas atividades da Cooperativa. 

� Identificar e consolidar relações com entidades da cadeia de recicláveis que respeitem os mesmos 

valores desta Política. 

� Viabilizar a formação continuada dos cooperados nos temas - objeto desta política, garantir o 

cumprimento das normas nacionais e internacionais aplicáveis as nossas atividades. 

� Garantir o cumprimento das normas legais que regulam a temática-objeto desta Política. 

� Garantir recursos necessários (humanos, físicos, financeiros) para o cumprimento desta Política, 

assegurando nosso comprometimento com a melhoria contínua. 
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1 Trabalho Infantil 

 

O que é?  

Qualquer trabalho realizado por uma pessoa com menos de 15 anos de idade, a menos que uma lei local 

estipule uma idade mínima maior para o trabalho. Se, entretanto, a idade mínima local estipulada por lei é 

de 14 anos de acordo com exceções para países em desenvolvimento na convenção da OIT 138, menor 

idade se aplicará. (Recomendação 146 da OIT). A idade mínima para que o menor possa ingressar no 

trabalho é de 16 anos. 

Procedimentos regulamentados: 

A cooperativa não utiliza e não apoia mão de obra infantil e nem de jovens trabalhadores (qualquer 

trabalhador acima da idade definida anteriormente e abaixo de 18 anos), atendendo as normas nacionais e 

as convenções internacionais. 

Mantém registro de seus cooperados, com cópias de documentos que comprovam a maioridade de todos 

que ingressam na cooperativa.  

A proteção ao trabalho infantil respeita em três dispositivos na Legislação Brasileira: na Constituição 

Federal, na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Além 

destas, as convenções internacionais OIT - Convenção 138 & Recomendação 146 (Idade mínima e 

Recomendação). 

O Estatuto Social da Cooperativa Futura, em seu Art. 3º dispõe sobre a condição de idade para o ingresso na 

Cooperativa. 

Além das regulamentações descritas acima, o Regimento Interno também versa sobre situações de proteção 

à criança.  

Ação corretiva: 

Para reparação, se for encontrado criança trabalhando na cooperativa Futura, será de responsabilidade de 

seus dirigentes encaminhar a criança e a sua família a rede de 

proteção do município. Informando o fato de imediato ao Conselho 

Tutelar, órgão encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da 

Criança e do Adolescente – Estatuto da Criança e do Adolescente Art. 

131. 

Reparação: Inclusão da família e da criança em projetos com repasse 

de recursos financeiros: PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e o Programa Bolsa Escola, 

garantindo assim a permanência da criança na escola.   
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 2 Trabalho Forçado e Compulsório 

 

O que é?  

Todo trabalho ou serviço que seja extraído de qualquer pessoa sob a ameaça de qualquer penalidade para a 

qual essa dita pessoa não tenha se oferecido voluntariamente, ou cujo trabalho ou serviço seja obrigado 

como meio de pagamento de débito anterior. 

Procedimentos regulamentados: 

A Cooperativa não apoia e nem utiliza trabalho forçado e compulsório, pois para ingressar na cooperativa, a 

adesão é livre e voluntária de acordo a legislação cooperativista. 

A essência do sistema cooperativista é a cooperação, a união de esforços conjuntos no intuito de se atingir 

objetivos comuns. 

O cooperativismo propõe uma sociedade mais justa, mais humana e mais comprometida consigo mesma. 

Todos os catadores, antes de ingressar na cooperativa e se tornar um cooperado, são orientados sobre suas 

normas, de acordo com a Legislação Cooperativista e o Estatuto Social e assinam uma proposta de adesão 

livre. 

OIT - Convenção 29 e 105 (Trabalho Forçado) 

Lei 5.764/ 71 Legislação Cooperativista, conforme descrito em seu Capitulo II, artigo 3º, inciso I. 

Também está normatizada no Estatuto Social em seu artigo 10º. 

Regimento Interno 

 

Ação corretiva: 

Nenhum catador poderá ingressar na cooperativa sem treinamento sobre a 

Legislação Cooperativista, Estatuto Social, Regimento Interno e a Norma 

SA8000.  

A Cooperativa deverá contratar consultoria ou ter o seu quadro de 

conselheiros administrativos capacitados para tal, pois de acordo com o 

Estatuto Social, compete ao conselho administrativo a admissão de novos 

cooperados (artigo 29º, alínea G do Estatuto Social). 
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 3 Saúde e Segurança 

O que é?  

A Cooperativa Futura deve proporcionar ambiente de trabalho seguro e saudável e deve tomar medidas eficazes 

para prevenir acidentes do trabalho e danos potenciais à saúde dos Cooperados que surjam do, estejam 

associados ou que ocorram no curso do trabalho, minimizando, tanto quanto seja razoavelmente 

praticável, as causas de perigos inerentes ao ambiente do local de trabalho e, tendo-se em mente o 

conhecimento prevalente da indústria e de quaisquer perigos específicos;  

Procedimentos Generalizados:   

• Cigarro: 

É Proibido fumar nas dependências da Cooperativa, apenas em local apropriado (Fumodromo). 

• Armários: 

Próprios para a guarda de pertences pessoais devem ser mantidos limpos, 

organizados e sem rabiscos; 

 

Limpeza e Higiene Pessoal: 

Todos devem procurar manter seu asseio, lavando sempre as mãos, tomando cuidado ao manusear os 

materiais, utilizando corretamente os EPI’s, garantindo sua maior durabilidade e eficácia. 

• Objetos de Adorno 

Não utilizar brincos, pulseiras, anéis, relógios ou outros objetos de adorno, 

quando trabalhar com carga ou máquinas em movimento. 

• Trabalhos em Área Aberta 

Não trabalhar sob chuva com rajadas de vento e raios,  não se expor as intempéries 

do tempo (sol). Utilizar nas áreas externas os EPI’s exigidos  

para execução dos trabalhos e protetor solar.  

• Tráfego 

Obedecer a sinalização do local. 
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• Ordem e Limpeza da Área de Trabalho 

É de obrigação de cada Cooperado, manter seu local de trabalho limpo e organizado. 

 

• Atenção ao Caminhar 

Observar as sinalizações do galpão e área externa. Os pedestres, ao caminharem pelo o local, 

devem identificar as placas antes de caminhar pelas áreas sinalizadas, agindo de forma 

prudente. 

 

• Equipamentos de Operação 

Respeitar os treinamentos e orientações de trabalhos. 

 

• Equipamento Elétrico 

Não realizar manutenção dos equipamentos elétricos, não se expor tocando em fios soltos, 

toda a atividade de manutenção elétrica deverá ser feita por pessoas 

habilitadas e devidamente treinadas. 

• Máquinas/Equipamentos 

Não realizar manutenção em máquinas e/ou equipamentos em 

movimento; 

Elevação Manual de Peso 

Avalie o peso a ser erguido, caso tenha que fazer antes de erguê-los. Use as pernas de modo 

a conservar as costas o mais verticalmente possível. Peça ajuda quando julgar necessário ou 

quando o peso for demasiado. 

 

 

• Empilhamento e Retirada de Materiais 

Ao empilhar materiais, não obstruir passagens, corredores, entradas ou saídas. Quando 

retirar material de uma pilha, comece pela parte de cima. 
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• Bebidas Alcoólicas e substâncias entorpecentes:  

Não consumir bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes antes e durante a jornada de trabalho. 

 

• Emergência:  

Conheça a localização dos extintores do seu local de trabalho.  Acione os brigadistas caso 

identifique princípio de incêndio. Em caso de incêndio ou explosão, que leve a uma 

exposição de maior risco, remover a vítima para área segura, enquanto aguarda o socorro 

médico. Proceda aos primeiros socorros, caso saiba aplica-lo, conforme o caso necessitar. 

 

Nunca obstrua os acessos aos extintores e as portas de emergência. 

 

Procedimentos regulamentados: 

• Esteira; (Triagem dos materiais recebido).  

Materiais manuseados: 

Papeis, Papelão, Garrafas Pet, Alumínio, Cobre, Vidro e Plásticos em geral; 

Uso de EPI’s: 

Calçado de segurança, Luva de Proteção, Óculos de Proteção, Uniforme de Identificação, Máscara contra 

poeiras e Avental. 

 

• Empilhadeira; (Transporte dos fardos do Galpão). 

Antes de começar os trabalhos fazer verificação dos itens de funcionamento 

apropriado da empilhadeira. 

Materiais manuseados:   

Transporte de Fardos. 

Uso de EPI’s: 
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Calçado de segurança, Luva de Proteção, Óculos de Proteção, Crachá de Identificação, Uniforme de 

Identificação e Máscara contra poeiras. 

 

• Caminhão; (Coleta externa material para a Cooperativa).   

Antes de começar os trabalhos fazer verificação dos itens de funcionamento 

apropriado do caminhão. 

Materiais manuseados: 

Papeis, Papelão, Garrafas Pet, Alumínio, Cobre, Vidro e Plásticos em geral; 

Uso de EPI’s: 

Calçado de segurança, Luva de Proteção, Óculos de Proteção, Crachá de 

Identificação e Uniforme de Identificação. 

• Prensa; (Prensagem do material triado). 

Materiais manuseados:   

Papeis, Papelão, Garrafas Pet, Alumínio, Cobre, Vidro e Plásticos em geral, já triados e 

separados nos fardos. 

Uso de EPI’s: 

Calçado de segurança, Luva de Proteção, Avental, Óculos de Proteção, Uniforme de 

Identificação e Máscara contra poeiras. 

• Administrativo; (Contato com fornecedores e clientes, contas a pagar e receber, 

financeiro, organização contábil, emissão de Notas Fiscais, etc...) 

Materiais / Equipamentos manuseados: 

Computadores, impressoras e scanner /copiadora;   

Uso de EPI’s quando descer ao galpão: 

Calçado de segurança, Óculos de Proteção, Uniforme de Identificação e Máscara contra poeiras 

(utiliza-se este EPI na visita galpão). 

• Externo; (Recebe material reciclado dos pontos de coleta e triagem 

local).   
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Materiais manuseados: 

Papeis, Papelão, Garrafas Pet, Alumínio, Cobre, Vidro e Plásticos em geral, já triados e separados nos 

fardos. 

Uso de EPI’s: 

Calçado de segurança, Luva de Proteção, Avental, Óculos de Proteção e Uniforme de Identificação. 

Ação Corretiva:        A cooperativa deve designar um representante escolhido entre os cooperados para 

informar e orientar a todos sobre as questões de saúde e segurança. Este cooperado 

deverá receber treinamento da Cooperativa especializada, para ser um multiplicador na 

cooperativa. 

Será de sua responsabilidade verificar diariamente o uso adequado dos EPI’s, uniformes, 

conservação do local de trabalho em relação a higiene e limpeza. 

Providenciar sempre que necessário de acordo com as normas a dedetização, 

desratização das dependências da cooperativa.  

Manter sempre atualizado o treinamento da brigada de incêndio.  

A administração deverá encaminhar seus cooperados para avaliação médica utilizando a rede de saúde do 

SUS. Assegurar parcerias com cooperativas médicas para avaliação do quadro de saúde, fortalecendo o 

princípio da intercooperação.   

 A cooperativa deve assegurar que todos recebam  treinamentos regulares e registrados em segurança e 

saúde, sendo este repetido para novos cooperados. 

A cooperativa deve providenciar para uso de todos os cooperados, banheiros limpos, acesso à água potável, 

e se apropriado, instalações adequadas para guarda de comida. 
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4  Liberdade de Associação e Direito à Negociação Coletiva 

O que é?  

Todo pessoal deve ter o direito de formar, se associar e organizar sindicatos de sua 

escolha e de negociar coletivamente a seu favor com a empresa. A empresa deve 

respeitar este direito e deve eficazmente informar ao pessoal que eles são livres para se associarem a uma 

organização de sua escolha e que, ao fazerem assim, isto não irá resultar em quaisquer consequências 

negativas para eles, ou em retaliação pela empresa. A empresa não deve de nenhuma maneira interferir 

com o estabelecimento, funcionamento ou a administração de tais organizações de trabalhadores ou da sua 

negociação coletiva. 

Procedimentos regulamentados: 

O acesso à cooperativa é livre a todos que queiram e comunguem com os propósitos estatutários. 

É garantida em lei a adesão livre e voluntária de acordo com a Lei Federal 5.764/71 em seu artigo 29, 

Capitulo III. 

Contemplada no Estatuto Social Capitulo III art. 3º e 7º alínea A a D. 

Os cooperados se expressam livremente expondo suas opiniões em reuniões realizadas mensalmente ou 

sempre que necessário. 

Participam de assembleia ordinária anualmente, onde escolhem por livre e espontânea vontade os seus 

representantes, aqueles que desejarem tem liberdade para se candidatar aos cargos de administração com 

direito a votar e ser votado. 

A cooperativa é administrada conforme a vontade dos cooperados. São eles 

que definem as prioridades de acordo com as necessidades e objetivos 

estabelecidos. 

Nas cooperativas de produção não há negociação coletiva, pois os 

cooperados são remunerados pelo que produzem. 
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5 Discriminação 

O que é?  

A Cooperativa não deve se envolver ou apoiar a discriminação na contratação, 

remuneração, acesso a treinamento, promoção, encerramento de contrato ou 

aposentadoria, com base em raça, origem nacional ou social, classe social, nascimento, religião, deficiência, 

sexo, orientação sexual, responsabilidades familiares, estado civil, associação a sindicato, opinião política, 

idade ou qualquer outra condição que poderia dar ensejo à discriminação. 

A discriminação pode se dar por sexo, idade, cor, ou racismo, estado civil, religião, ou por ser a pessoa, 

portadora de algum tipo de deficiência. 

Discrimina-se, ainda, por doença, orientação sexual, aparência. 

Procedimentos regulamentados: 

O catador ao ingressar na cooperativa receberá todas as informações e orientações sobre atos 

discriminatórios. O que será reforçado nas reuniões mensais da cooperativa, porém se ocorrer o ato de 

discriminação, o cooperado será eliminado da Cooperativa. 

A legislação brasileira considera crime o ato discriminatório, como se depreende das leis 7.853/89 (pessoa 

portadora de deficiência), 9.029/95 (origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, idade e sexo) e 

7.716/89 (raça ou cor). 

A Constituição Federal de 1988, no caput do artigo 5º estabelece que todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, consagrando o Princípio de Igualdade. O direito à igualdade e a proibição da 

discriminação vem reforçados ao longo deste mesmo dispositivo constitucional. Os incisos XLI e XLII do 

artigo 5º determinam que a “lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 

fundamentais”. A legislação federal cabe assinalar, primeiramente, que, a fim de conferir cumprimento ao 

artigo 5º, inciso XLII da Carta de 1988, que prescreve ser a prática de racismo “crime inafiançável e 

imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei, foi adotada a Lei 7716/89”. 

Ação Corretiva: 

O combate à discriminação será efetuado com treinamentos mensais aos cooperados.  
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6 Práticas Disciplinares 

O que é?  

A Cooperativa deve tratar todo o pessoal com dignidade e respeito. A Cooperativa não deve se envolver ou 

tolerar a utilização de punição corporal, mental ou coerção física e abuso verbal das pessoas. Não se permite 

tratamento rude ou desumano. 

Procedimentos regulamentados: 

As práticas disciplinares da Cooperativa estão pautadas em seu Estatuto Social e no Regimento Interno. 

Ação Corretiva: 

Os Cooperados que não se portarem adequadamente ou que desrespeitarem algum colega de trabalho ou 

outra pessoa que esteja nas dependências da Cooperativa, será imediatamente convocado pelo conselho de 

administração e diretoria executiva, onde será comunicado de sua conduta impropria e as medidas que a 

cooperativa possui para correção destas ações. O cooperado por sua vez será ouvido e recebera as devidas 

orientações. 
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7 Horário de Trabalho 

O que é?  

A Cooperativa deve estar em conformidade com as leis aplicáveis e com os padrões da 

indústria sobre horário de trabalho e feriados públicos. A semana de trabalho normal, 

não se incluindo horas extras, deve ser conforme definido por lei, mas não deve 

exceder a 48 horas. 

Procedimentos regulamentados: 

A participação do cooperado no empreendimento cooperativo se dá de forma organizada e com muita 

responsabilidade, onde todos devem assumir o papel de verdadeiros donos e responsáveis pela sua 

produtividade e os ganhos que conseguirá com o seu trabalho.  

O cooperado é livre para desenvolver suas atividades junto a cooperativa, porém para o bom andamento do 

processo de produção, o horário de trabalho esta delimitado no Regimento Interno no que tange o espaço 

comum para o desenvolvimento das atividades. 

A cooperativa esta aberta para funcionamento das 8:00 as 17:00 de segunda as sexta-feira.  
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8 Remuneração 

 

O que é? 

A remuneração se dá de acordo com sua produtividade, procurará sempre pagar preços melhores que os 

praticados por atravessadores, donos de ferro velho e a venda direta. As metas pessoais sempre deverão ser 

estipualdas para ultrapassar o valor de um salário mínimo.  

 

 

 

 

 

 

 

Ação Corretiva: 

Aos cooperados que não atingirem o valor de um salário mínimo mensal, o Conselho de Administração, 

junto da equipe de apoio técnico fará uma avaliação individual para verificar a pertinência de troca de setor 

de trabalho para a melhor adequação do cooperado. 
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9 Sistemas de Gestão  

 

O que é? 

As cooperativas são organizações democráticas controladas por seus sócios, os quais participam ativamente 

nos estabelecimento de suas politicas e na tomada de decisões. Nas cooperativas singulares os sócios tem 

igualdade na votação (um sócio, um voto).  

Os sócios participam de forma equitativa e controlam democraticamente o capital de suas cooperativas. 

A legislação determina, para a constituição de funcionamento de uma cooperativa os seguintes órgãos 

sociais: 

Assembleia Geral dos associados, que poderá ser Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária; 

Órgãos de Administração – Conselho de Administração, composto por Diretoria Executiva e /ou Diretoria; 

Conselho Fiscal; 

O Estatuto Social da Cooperativa deve dispor sobre a estrutura, o funcionamento e as responsabilidades dos 

órgãos de Administração e Conselho Fiscal.     

A Diretoria Executiva e o Conselho de Administração, devem definir, por escrito, no idioma compreendido 

pelos cooperados, a política da cooperativa para a responsabilidade social e relações de cooperação e exibir 

esta política e a SA8000 num lugar destacado, facilmente visualizável nas instalações da cooperativa, para 

informar ao pessoal que escolheu voluntariamente estar em conformidade com os requisitos do padrão 

SA8000: 2008 

 Analisar criticamente sua política em caráter regular para sua melhoria contínua, levando-se em 

consideração as mudanças na legislação,  atender ao Estatuto Social eo Regimento Interno. A auditória 

interna ocorrerá mensalmente. 

 Realizar análise critica periódica (a cada 3 meses) com a Alta admnistração e o representante dos 

cooperados, identificando item por item deste documento. Este momento deverá ser documentado e 

registrado em ata, com seu conteudo discutido e depois levado aos cooperados. 

 Ser efetivamente documentada, implementada, mantida, comunicada e acessível de forma abrangente para 

todos os , incluindo-se  
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Representante da Alta Administração 

9.2 A cooperativa deve nomear um Representante da Alta Administração o qual, independentemente de 

outras responsabilidades, deve assegurar que os requisitos desta norma sejam atendidos.  

 

Representante dos Trabalhadores para a SA8000 

 

9.3 A cooperativa deve reconhecer que o diálogo no local de trabalho é um componente crítico da 

responsabilidade social e assegurar que todo o pessoal não gerencial tenha o direito de representação para 

facilitar a comunicação com a alta administração  

 

Planejamento e Implementação 

9.5 A cooperativa deve assegurar que os requisitos desta norma sejam entendidos e implementados em 

todos os níveis da organização.  

 

9.6 Exige-se que a cooperativa consulte o Documento Guia quanto a diretrizes interpretativas em relação a 

este padrão. 

Controle de Fornecedores / Subcontratados e Sub-fornecedores 

9.7 A cooperativa deve manter registros apropriados do comprometimento para com a responsabilidade 

social de fornecedores/ subcontratados (e, quando apropriado, sub-fornecedores), incluindo, mas não se 

limitando a, acordos contratuais e/ou comprometimento por escrito dessas organizações em: 

a) Estar em conformidade com todos os requisitos deste padrão e a exigir o mesmo de sub-fornecedores; 

b) Participar de atividades de monitoração, conforme requerido pela empresa; 

c) Identificar a causa raiz e prontamente implementar ação corretiva e preventiva para resolver qualquer 

não conformidade em 

relação aos requisitos deste padrão; 

d) Pronta e completamente informar à empresa sobre qualquer e todo(s) o(s) relacionamento(s) 

relevante(s) com outros 

fornecedores/subcontratados e sub-fornecedores. 

9.8 A cooperativa deve estabelecer, manter e documentar por escrito procedimentos apropriados para 

avaliar e selecionar fornecedores/subcontratados (e, quando apropriado, sub-fornecedores), levando em 

consideração o desempenho e comprometimento deles em atender aos requisitos desta norma; 

9.9 A cooperativa deve fazer um razoável esforço para assegurar que os requisitos desta norma estejam 

sendo atendidos pelos 
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fornecedores e sub-fornecedores dentro de sua esfera de controle e influência. 

9.10 Além dos requisitos das Seções 9.7 e 9.9 acima, quando a cooperativa receber, manusear ou promover 

bens e/ou serviços 

de fornecedores/subcontratados ou sub-fornecedores que sejam classificados como cooperados em 

domicílio, a cooperativa deve 

tomar medidas especiais para assegurar que a tais cooperados em domicílio seja proporcionado um nível 

similar de proteção 

ao que seria proporcionado aos cooperados diretamente, sob os requisitos deste padrão.  

 

 

 

Tratando das Preocupações e Tomando Ação Corretiva 
 
9.11 A cooperativa deve proporcionar meios confidenciais para todo o pessoal reportar não conformidades 
em relação a este padrão à alta administração e ao representante dos trabalhadores. 
 
9.12 A cooperativa deve identificar a causa raiz, prontamente implementar ação corretiva e preventiva, e 

alocar os recursos necessários apropriados à natureza e severidade de qualquer não conformidade 

identificada contra a política da cooperativa e/ou contra este padrão. 

Comunicação Externa e Engajamento de Partes Interessadas 
 
9.13 A cooperativa deve estabelecer e manter procedimentos para comunicar regularmente a todas as 
partes interessadas dados e 
outras informações relativas à conformidade frente aos requisitos deste documento, incluindo, mas não se 

limitando a, os resultados das análises críticas pela alta administração e das atividades de monitoração. 

 

9.14 A cooperativa deve demonstrar sua vontade de participar de diálogos com todas as partes 

interessadas, incluindo, mas não se limitando a: cooperados, fornecedores, subcontratados, sub-

fornecedores, compradores, organizações não-governamentais e os representantes dos governos local e 

nacional, objetivando-se atingir uma conformidade sustentável com este padrão. 

Acesso para Verificação 
 
9.15 No caso de auditorias programadas e não programadas da cooperativa, com o objetivo de certificação 
de sua conformidade 
com os requisitos deste padrão, a cooperativa deve assegurar o acesso a seu recinto e a informações 

razoáveis requeridas pelo 

auditor. 

Registros 

9.16 A cooperativa deve manter registros apropriados para demonstrar conformidade com os requisitos 

deste padrão. 
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Procedimentos regulamentados: 

O Estatuto Social, o Regimento Interno, a SA8000 e o Manual de procedimentos estarão em local de fácil 

acesso aos cooperados para consulta. 

• Manter o canal anônimo (meio confidencial) e todos os meios de comunicação dos cooperados com 
a Alta Administração sempre respondidos e orientados. Uma vez a queixa formalizada (seja 
verbalmente ou através do canal anônimo será realizada uma reunião com a Alta Administração 
para avaliar e retransmitir a avaliação gerada da reclamação, bem como as ações corretivas que 
serão adotadas e os treinamentos de correção se houver necessidade. 

• Encaminhar por email as partes interessadas as informações sobre os processos que a Cooperativa 
adota referente a SA 8000 e solicitar que procurem estar em conformidade aos itens desta norma. 
Sensibilizá-los para a importância deste monitoramento interno. Solictar por escrito que foram 
informados sobre estes itens de Responsabilidade Social e que desejam se enquadrar nestes 
quesitos. 

• Informar períodicamente (a cada 6 meses) à todas as partes interessadas e colaboradores que a 
Cooperativa encontra-se em constante avaliação a fim de monitorar  todas e qualquer tipo de 
irregularidades que façam parte deste documento. Promovendo um ambiente saudável e 
Responsavelmente digno para todos os cooperados.  

• Manter dentro da cooperativa todos os documentos que sejam da natureza da cooperativa. 

• Identificar as “causas raizes” e imediatamente realizar a reparação.  

• Tornar esta política publicamente disponível de forma e maneira eficazes para as partes 
interessadas, quando solicitado. 

Quaisquer alterações nestas políticas devem ser comunicadas para o Conselho de Administração que 

analisará a pertinência da convocação dos cooperados por parte do Conselho. 

Ações Corretivas: 

Dar ampla divulgação das políticas, normas e procedimentos 

que a Cooperativa está submetida de forma democrática. 

Na necessidade de mudança das regras estabelecidas e 

amplamente divulgadas, deve-se recorrer aos procedimentos 

contidos no Estatuto Social e no Regimento Interno, com base e 

auxílio deste manual, que também poderá sofrer mudanças 

caso haja necessidade. 
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