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Documento em Consulta Pública
O Guia Temático para a Promoção da Aprendizagem e Erradicação do Trabalho Infantil vem sendo
elaborado no âmbito da Rede de Empresas pela Aprendizagem e Erradicação do Trabalho Infantil,
uma parceria do Instituto Ethos com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE), com apoio do Unicef, da Fundação Roberto e do CIEE.
Além de ser uma ferramenta para o monitoramento da carta compromisso da Rede de Empresas
pela Aprendizagem e Erradicação do Trabalho Infantil, o guia temático tem como objetivos:
•

Apoiar o diagnóstico, planejamento e gerenciamento de processos e mecanismos internos;

•

Identificar boas práticas de promoção de erradicação do trabalho infantil e de promoção da
aprendizagem profissional que poderão ser replicadas pelas empresas associadas ao
Instituto Ethos, membros da Rede de Empresas e demais interessadas no tema.

Consulta Pública
O processo de desenvolvimento do guia temático é participativo, contemplando consultas a
especialistas, empresas e demais interessados em contribuir para sua elaboração. Conta com um
período formal de consulta pública para garantir que seu conteúdo represente diferentes
perspectivas para a gestão dessas questões por empresas de diferentes setores e portes.
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Metodologia
O guia temático segue a metodologia dos Indicadores Ethos (www.ethos.org.br/indicadores),
ferramenta de diagnóstico, planejamento e gestão promovida pelo Instituto Ethos desde 2000, que
apoia as empresas na incorporação da sustentabilidade e da responsabilidade social empresarial
(RSE) em suas estratégias de negócio. Desde sua criação, já foram usados por mais de 3.700
empresas, servindo como referência para programas nacionais e internacionais e como indutor de
boas práticas. Trata-se de uma ferramenta de autodiagnóstico que estimula a reflexão e gestão
socialmente responsável das empresas, sem o objetivo de certificação.
A metodologia dos Indicadores Ethos tem como foco avaliar o quanto a sustentabilidade e a
responsabilidade social têm sido incorporadas nos negócios, auxiliando a definição de estratégias,
políticas e processos. Disponibilizados em um questionário e um sistema on-line, oferece às
empresas relatórios e funcionalidades que apoiam a gestão do tema pelas empresas e estimula que
estas deem transparência às suas práticas.
O conteúdo do guia temático segue uma estrutura didática de como as empresas podem estruturar
ações e aprimorar as que já desenvolvem. Nessa estrutura, um indicador é formado por:


Estágios ou questões de profundidade;



Questões binárias ou perguntas “sim” ou “não”; e



Questões quantitativas, que não serão objeto da presente consulta pública.

Os estágios consideram o nível de amadurecimento das práticas empresariais, partindo de um grau
de tratamento inicial de um determinado assunto (“Cumprimento ou Tratativa Inicial”, Estágio 1) a
um grau mais avançado, no qual a empresa acumula know-how e experiência suficiente em um
tema a ponto de poder influenciar a ação de outras empresas ou da sociedade como um todo
(“Protagonismo”, Estágio 5). Como níveis intermediários, temos o “Iniciativas e Práticas” (Estágio 2),
que apresenta as ações pontuais que a empresa pode adotar; o “Políticas, Procedimentos e Sistemas
de Gestão” (Estágio 3), estágio no qual a empresa estabelece mecanismos que favorecerão a gestão
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da questão internamente e “Eficiência” (Estágio 4), no qual a empresa define metas para a melhoria
contínua da gestão desses temas.
Protagonismo
Eficiência

Iniciativas e
Práticas

Políticas,
Procedimentos
e Sistemas de
Gestão

Cumprimento
e/ou Tratativa
Inicial

Ao avaliar a proposta dos indicadores do Guia Temático para Promoção da Aprendizagem e
Erradicação do Trabalho Infantil, considere a evolução dos estágios proposta.

Em caso de dúvidas, por favor contate-nos: indicadores@ethos.org.br.
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Índice do Questionário
Dimensão Visão e Estratégia

Visão e Estratégia
APR1. Estratégias para Adoção do Programa de Aprendizagem
Dimensão Governança e Gestão

Governança Organizacional
GOVERNANÇA E CONDUTA
APR2. Código de Conduta
PRESTAÇÃO DE CONTAS
APR3. Gestão e Relato de Progresso
Práticas de Operação e Gestão
SISTEMAS DE GESTAO
APR4. Influência Social
Dimensão Social

Direitos Humanos
SITUAÇÃO DE RISCO PARA OS DIREITOS HUMANOS
21. Combate ao Trabalho Infantil na Cadeia de Suprimentos
AÇÕES AFIRMATIVAS
APR5. Promoção da Diversidade e Inclusão

Práticas de Trabalho
DESENVOLVIMENTO HUMANO, BENEFÍCIOS E TREINAMENTO
APR¨6. Programa de Aprendizagem
APR7. Saúde e Segurança
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Dimensão Visão e Estratégia
Tema: Visão e Estratégia
APR1. Estratégias para Adoção do Programa de Aprendizagem
Apesar de ser, para muitas, uma obrigação legal, as empresas podem (e devem) reconhecer um
papel estratégico de seus programas de aprendizagem, quando voltados para a padronização e
aperfeiçoamento de suas atividades. O indicador trata dessa questão, estimulando as empresas a
identificarem oportunidades na adoção de programas de aprendizagem.

ESTÁGIO 1

CUMPRIMENTO E/OU TRATATIVA INICIAL

A empresa declara, em seus
valores e princípios, respeito
aos direitos das crianças e
adolescentes e seu
compromisso com a
erradicação do trabalho
infantil. Entende a
aprendizagem como um tema
relevante para seus negócios.

1.1.1. A empresa declara, explicitamente, em seus valores e
princípios, respeito aos direitos das crianças e adolescentes e
compromisso com a erradicação do trabalho infantil.

ESTÁGIO 2

INICIATIVAS E PRÁTICAS

A empresa conhece as
vantagens e incentivos fiscais
destinados às empresas que
empregam aprendizes e tem
uma área, instância (um
comitê, por exemplo) ou
pessoa responsável por
garantir a implementação de
ações de promoção da
aprendizagem profissional.

1.2.1. A empresa conhece as vantagens e incentivos fiscais1
destinados às empresas que empregam aprendizes.

ESTÁGIO 3

POLÍTICAS, PROCEDIMENTOS E SISTEMAS DE GESTÃO

1.1.2. A empresa entende a aprendizagem como um tema
relevante para seus negócios.

1.2.2. A empresa tem uma área, instância (um comitê, por
exemplo) ou pessoa responsável por garantir a implementação
de ações de promoção da aprendizagem profissional.

1

As empresas que empregam jovens aprendizes têm como contrapartida do governo brasileiro o pagamento
de apenas 2% do FGTS, dispensa do aviso prévio remunerado, não obrigatoriedade do pagamento de multa
rescisória e, no caso das empresas registradas no SIMPLES, não têm aumento na contribuição previdenciária.
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1.3.1. A empresa avalia riscos relacionados ao trabalho
infantil.
1.3.2. A empresa gerencia riscos relacionados ao trabalho
infantil.
1.3.2. A empresa adota a aprendizagem profissional como
meio de qualificar sua força de trabalho.
1.3.3. A empresa avalia e gerencia os riscos relacionados à
promoção da aprendizagem profissional.

ESTÁGIO 4

EFICIÊNCIA

A empresa vincula seu
programa de promoção da
aprendizagem e suas ações de
erradicação do trabalho
infantil a um ou mais objetivos
estratégicos.

1.4.1. A empresa vincula seu programa de promoção da
aprendizagem a um ou mais objetivos estratégicos.

ESTÁGIO 5

PROTAGONISMO

A empresa considera cenários
de longo prazo relacionados à
aprendizagem em seu
planejamento estratégico e
avalia o impacto de suas ações
de promoção da aprendizagem
na geração de valor ao negócio

1.5.1. A empresa considera cenários de longo prazo
relacionados à aprendizagem profissional em seu planejamento
estratégico.

1.4.1. A empresa vincula suas ações de erradicação do trabalho
infantil a um ou mais objetivos estratégicos.

1.5.2. A empresa avalia o impacto de suas ações de promoção
da aprendizagem na geração de valor ao negócio.

Boxe – Questão descritiva
Se sua empresa avalia o impacto de suas ações de promoção da aprendizagem na geração
de valor ao negócio, descreva os resultados obtidos.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Dimensão Governança e Gestão
Tema: Governança Organizacional

GOVERNANÇA E CONDUTA
APR2 – Código de Conduta
O código de conduta é o instrumento que reúne as normas adotadas pela empresa, que se
responsabiliza por formalizá-las e difundi-las em sua esfera de influência. O indicador aborda o
posicionamento da empresa com relação à erradicação do trabalho infantil e da proteção dos
direitos das crianças e jovens.
ESTÁGIO 1

CUMPRIMENTO E/OU TRATATIVA INICIAL

A empresa adota e aplica
padrões de conduta para
orientar o comportamento de
seus empregados.

2.1.1. A empresa adota e aplica padrões de conduta para
orientar o comportamento de seus empregados.
2.1.1.1. Se sim, esses padrões estão formalizados em
um código de conduta.
2.1.1.2. Se sim, esses padrões abrangem todos os
empregados.

ESTÁGIO 2

INICIATIVAS E PRÁTICAS

O código de conduta, que
inclui a proibição de qualquer
tipo de exploração do trabalho
infantil, foi avaliado e
aprovado pela diretoria ou
órgão de governança superior.
Com isso, a empresa comunica
seus padrões de
comportamento às partes
interessadas e implementa
práticas de desenvolvimento

2.2.1. O código de conduta da empresa foi avaliado e
aprovado pela diretoria ou órgão de governança superior.

Realização

2.2.2. O código de conduta inclui proibição de qualquer tipo de
exploração do trabalho infantil.
2.2.3. A empresa comunica seus padrões de comportamento às
partes interessadas.
2.2.4. A empresa possui ações voltadas ao desenvolvimento de
valores éticos para todos os seus empregados.
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2.2.4.1. Se sim, os aprendizes são público-alvo dessas
ações.

ESTÁGIO 3

POLÍTICAS, PROCEDIMENTOS E SISTEMAS DE GESTÃO

O código de conduta prevê
sanções e punições em casos
de envolvimento de seus
empregados,
fornecedores,
prestadores
de
serviços,
distribuidores e clientes em
violações de direitos de
crianças e adolescentes. Além
disso, a empresa capacita
empregados
próprios
e
terceiros sobre o código de
conduta e estabelece canais de
denúncia de comportamentos
que violem o código de
conduta e uma instancia
responsável
por
avaliar
denúncias
ou
quaisquer
dilemas éticos.

2.3.1. O código de conduta prevê sanções e punições em casos
de envolvimento de seus empregados em violações de direitos
de crianças e adolescentes.
2.3.2. O código de conduta prevê sanções e punições em casos
de envolvimento de fornecedores, incluindo prestadores de
serviços, em violações de direitos de crianças e adolescentes
(como exploração do trabalho infantil, exploração sexual 2 ,
entre outros).
2.3.3. O código de conduta prevê sanções e punições em casos
de envolvimento de distribuidores ou clientes em violações de
direitos de crianças e adolescentes (como exploração do
trabalho infantil, exploração sexual, entre outros).
2.3.4. A empresa capacita empregados próprios e terceiros
sobre o código de conduta.
2.3.5. A empresa possui canais de denúncia
comportamentos que violem o código de conduta.

de

2.3.6. A empresa tem uma instância responsável por avaliar
denúncias ou quaisquer outros dilemas éticos.

2

De acordo com a publicação Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, da Agência de Notícias dos
Direitos da Infância (Andi), os locais onde mais ocorre a prática ou oferta de exploração sexual são casas de
massagem, agências de modelos, prostíbulos, bares e casas noturnas, pensões e pousadas, hotéis, praças,
rodoviárias, aeroportos, áreas turísticas, áreas de garimpo e de extração de minérios, rodovias, postos de
combustível e portos marítimos e fluviais. As empresas, dentro de sua esfera de influência, devem estar
atentas a eventuais ocorrências entre suas relações comerciais. Uma das áreas mais suscetíveis a situações
relacionadas à exploração sexual é a de logística e transporte (Empresas e Direitos Humanos na Perspectiva
do Trabalho Decente - Marco de Referência, disponível em www.ethos.org.br).
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ESTÁGIO 4

EFICIÊNCIA

A empresa verifica o
cumprimento do código de
conduta em sua cadeia de
suprimentos e inclui, em seu
código de conduta, sanções e
punições em casos de
envolvimento de seus
empregados com exploração
do trabalho infantil doméstico.

2.4.1. A empresa verifica o cumprimento do código de
conduta em sua cadeia de suprimentos.

ESTÁGIO 5

PROTAGONISMO

2.4.2. O código de conduta prevê sanções e punições em casos
de envolvimento de seus empregados com exploração do
trabalho infantil doméstico3.

A empresa possui mecanismo 2.5.1. A empresa possui mecanismo e área específica para
e área específica para verificar verificar o atendimento do código de conduta nos outros elos
o atendimento do código de
de sua cadeia de valor.
conduta nos outros elos de sua
cadeia de valor.

3

Refere-se ao trabalho doméstico prestado a terceiros. Recomenda-se que crianças e jovens sejam envolvidos
nos afazeres domésticos como forma de inseri-los socialmente e prepara-los para a responsabilidade
compartilhada dentro do lar e da família, sempre em atividades compatíveis com sua idade e maturidade
intelectual.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
APR3. Gestão e Relato de Progresso
Além de assumir compromissos, a empresa precisa dar transparência à maneira como o tema é
por ela tratado e a sua evolução ao longo dos anos. O indicador considera os mecanismos usados
para a divulgação das informações e dados e incentivará que o mesmo se dê de forma integrada
com outros temas de sustentabilidade e recursos humanos.

4

ESTÁGIO 1

CUMPRIMENTO E/OU TRATATIVA INICIAL

A empresa tem um plano de
ação com foco na promoção da
aprendizagem profissional.

3.1.1. A empresa tem um plano de ação com foco na
promoção da aprendizagem profissional.

ESTÁGIO 2

INICIATIVAS E PRÁTICAS

A empresa mapeia o perfil
socioeconômico dos aprendizes
participantes de seu programa e
publica relatos sobre suas ações
de erradicação do trabalho
infantil e de promoção da
aprendizagem profissional.

3.2.1. A empresa mapeia o perfil socioeconômico dos
aprendizes participantes de seu programa.

ESTÁGIO 3

POLÍTICAS, PROCEDIMENTOS E SISTEMAS DE GESTÃO

A empresa realiza análises de
contexto para atuar na
promoção da aprendizagem
profissional e avalia a efetividade
de suas ações para erradicação
do trabalho infantil e para a
promoção da aprendizagem
profissional. Além disso, publica

3.3.1. A empresa realiza análises de contexto4 para atuar na
promoção da aprendizagem profissional.

3.2.2. A empresa publica relatos sobre suas ações para
erradicação do trabalho infantil.
3.2.3. A empresa publica relatos sobre suas ações de
promoção da aprendizagem profissional.

3.3.2 A empresa avalia a efetividade de suas ações para
erradicação do trabalho infantil.
3.3.3. A empresa avalia a efetividade de suas ações para
promoção da aprendizagem profissional.

Considerando os impactos dessas ações para o negócio e para a sociedade.
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relatos sobre suas ações para
promoção da aprendizagem
profissional e pela erradicação
do trabalho infantil, com
periodicidade definida,
destacando dados quantitativos
e qualitativos, bem como
políticas e/ou programas
específicos.

3.3.4. A empresa publica relatos sobre suas ações para
promoção da aprendizagem profissional e pela erradicação do
trabalho infantil, com periodicidade definida, destacando
dados quantitativos e qualitativos, bem como políticas e/ou
programas específicos.

ESTÁGIO 4

EFICIÊNCIA

Os relatos da empresa
apresentam resultados
favoráveis e desfavoráveis, as
metas e os desafios para o
próximo período relacionados à
erradicação do trabalho infantil e
para a promoção da
aprendizagem profissional.

3.4.1. Os relatos da empresa apresentam resultados
favoráveis e desfavoráveis sobre suas ações para erradicação
do trabalho infantil ou para promoção da aprendizagem
profissional.

ESTÁGIO 5

PROTAGONISMO

3.4.2. Os relatos da empresa apresentam metas e desafios
sobre suas ações para erradicação do trabalho infantil ou para
promoção da aprendizagem profissional para o próximo
período.

A empresa evidencia em seus
3.5.1. A empresa evidencia em seus relatos as contribuições
relatos as contribuições efetivas efetivas e mensuráveis da promoção da aprendizagem
e mensuráveis da promoção da
profissional para o negócio e para a sociedade.
aprendizagem profissional para o
negócio e para a sociedade.

Realização

Parceria

Indicadores Ethos

Versão para Consulta Pública

Guia Temático para Promoção da Aprendizagem e
Erradicação do Trabalho Infantil

Participe até 04/09

APR4. Influência Social
O indicador trata do engajamento das empresas em iniciativas do poder público, da sociedade
civil, de seus parceiros de negócio, de associações empresariais, entre outros, que visem soluções
que garantam e defendam os direitos das crianças e adolescentes.
ESTÁGIO 1

CUMPRIMENTO E/OU TRATATIVA INICIAL

A empresa estabelece relações
de cooperação com poder
público, associações
empresariais ou entidades de
classe buscando a defesa dos
interesses de seu segmento de
atuação.

4.1.1. A empresa estabelece relações de cooperação com poder
público.

ESTÁGIO 2

INICIATIVAS E PRÁTICAS

A empresa conhece a atuação
do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente das localidades
onde opera. Contribui com
recursos humanos ou
financeiros em projetos do
poder público que visem a
garantia e defesa e promoção
dos direitos de crianças e
adolescentes e participa, por
meio de entidades de classe
ou associações empresariais,
de comissões ou grupos de
trabalho relacionados à defesa
e promoção dos direitos de
crianças e adolescentes.

4.2.1. A empresa conhece a atuação do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) das localidades
onde opera.

ESTÁGIO 3

POLÍTICAS, PROCEDIMENTOS E SISTEMAS DE GESTÃO

4.1.2. A empresa participa de grupos, entidades de classe ou
associações empresariais buscando a defesa dos interesses de
seu segmento de atuação.

4.2.2. A empresa contribui com recursos humanos ou
financeiros em projetos do poder público que visem a garantia
e defesa e promoção dos direitos de crianças e adolescentes.
4.2.3. A empresa participa, por meio de entidades de classe ou
associações empresariais, de comissões ou grupos de trabalho
relacionados à defesa e promoção dos direitos de crianças e
adolescentes.

A empresa se envolve
4.3.1. A empresa se envolve regularmente em iniciativas da
regularmente em iniciativas da iniciativa privada de defesa dos direitos das crianças e
iniciativa privada de defesa
adolescentes.
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em uma ou mais etapas de
políticas públicas de defesa e
promoção de direitos das
crianças e adolescentes.
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4.3.1.1. Se sim, trata-se de uma iniciativa setorial.
4.3.2. A empresa estabelece parcerias com as instituições
formadoras, visando a melhoria e qualificação dos jovens
aprendizes.
4.3.3. A empresa se envolve na elaboração, aperfeiçoamento,
execução, controle ou avaliação de políticas públicas de
defesa e promoção de direitos das crianças e adolescentes.

ESTÁGIO 4

EFICIÊNCIA

A empresa usa sua influência
social para incentivar a opinião
pública, o setor privado e as
instâncias governamentais a
assumirem como prioritária a
garantia e defesa dos direitos
das crianças e adolescentes.
Atua para contribuir com a
definição dos compromissos
nacionais de erradicação do
trabalho infantil. Contribui
com a criação de um sistema
de informação que favoreça a
empregabilidade dos jovens
aprendizes.

4.4.1. A empresa usa sua influência social para incentivar a
opinião pública, o setor privado e as instâncias
governamentais a assumirem como prioritária a garantia e
defesa dos direitos das crianças e adolescentes.

ESTÁGIO 5

PROTAGONISMO

A empresa se envolve na
elaboração, aperfeiçoamento,
execução, controle e avaliação
de políticas públicas de defesa
e promoção de direitos das
crianças e adolescentes.

4.5.1. A empresa se envolve na elaboração, aperfeiçoamento,
execução, controle e avaliação de políticas públicas de defesa
e promoção de direitos das crianças e adolescentes.

Realização

4.4.1. A empresa atua para contribuir com a definição dos
compromissos nacionais de erradicação do trabalho infantil.
4.4.2. A empresa contribui com a criação de um sistema de
informação que favoreça a empregabilidade dos jovens
aprendizes.

4.5.2. A empresa incentiva sua cadeia de valor a participar de
iniciativas que visem a defesa e promoção dos direitos das
crianças e adolescentes.
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Dimensão Social
Direitos Humanos
SITUAÇÃO DE RISCO PARA OS DIREITOS HUMANOS
Indicador 21. Combate ao Trabalho Infantil na Cadeia de Suprimentos
O indicador aborda quais são os mecanismos necessários para o controle da cadeia de
suprimentos na erradicação da exploração do trabalho da criança e do adolescente.
ESTÁGIO 1

CUMPRIMENTO E/OU TRATATIVA INICIAL

A empresa cumpre
rigorosamente a legislação
trabalhista brasileira e
adiciona cláusulas aos contratos com os fornecedores que
exigem que eles também
cumpram a legislação

21.1.1. A empresa cumpre a legislação de trabalho local.

21.1.2. Em seus contratos a empresa possui cláusulas que
exigem o cumprimento da legislação de trabalho local por seus
fornecedores ou prestadores de serviços.

ESTÁGIO 2

INICIATIVAS E PRÁTICAS

O responsável pela empresa
adiciona cláusulas específicas
sobre o trabalho infantil aos
contratos que firma com os
fornecedores, e a empresa,
como um todo, se engaja no
trabalho de conscientizar seu
público interno sobre a razão
de
ser
dessa
coibição,
participando das campanhas
que
possuem
esse
alinhamento.

21.2.1 A empresa busca a conscientização do público interno e,
em especial da área de suprimentos, sobre trabalho infantil
e/ou apoia campanhas públicas sobre o assunto.

ESTÁGIO 3

POLÍTICAS, PROCEDIMENTOS E SISTEMAS DE GESTÃO

21.2.2 Em seus contratos com fornecedores a empresa possui
cláusulas específicas sobre trabalho infantil.

A
empresa
adota 21.3.1 A empresa consulta as listas disponíveis pelo Ministério
procedimentos de gestão que do Trabalho (como o SITI - Sistema de Informações sobre Focos

Realização
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monitoram o risco do trabalho
infantil em sua operação e na
cadeia de suprimentos. Além
disso, repudia o trabalho
infantil em seus documentos
formais e estabelece, em suas
políticas
de
contratação,
cláusulas
específicas
que
coíbem esse tipo de prática.

de Trabalho Infantil no Brasil) ou outras fontes como método
decisório de compras.

ESTÁGIO 4

EFICIÊNCIA

A empresa possui um sistema
de gestão estruturado que
avalia periodicamente os riscos
do emprego, no seu âmbito e
na cadeia de suprimentos, do
trabalho
infantil.
Possui
também
programas
que
objetivam a conscientização
dos fornecedores a respeito
dessa
proibição
e que
verificam, ao examinar seus
elos mais críticos, se essas
normas estão sendo ou não
cumpridas por eles.

21.4.1 A empresa possui processos de auditoria interna que
abrangem esse assunto.

21.3.2 Os documentos formais que expressam princípios e
valores são disseminados formalmente para o público interno e
externo.
21.3.3 A empresa repudia em seus valores ou código de conduta
a exploração do trabalho infantil.

21.4.2 A empresa faz periodicamente a gestão dos riscos de
casos de trabalho infantil em sua operação e cadeia de
suprimentos.
21.4.3 A empresa realiza ações de conscientização de
fornecedores sobre trabalho infantil.
21.4.4 A empresa possui processos estruturados de solução de
casos comprovados de trabalho infantil em sua cadeia de
suprimentos.
21.4.5 A empresa possui um programa de monitoramento e
avaliação dos elos mais críticos da cadeia de suprimentos.

ESTÁGIO 5

PROTAGONISMO

A empresa é reconhecida pelo
tratamento que dispensa a
questões relacionadas com o
trabalho infantil e por
participar de fóruns e eventos
no âmbito do qual manifesta

21.5.1 A empresa desenvolve iniciativas para apoiar sua cadeia
de valor na melhoria das condições de trabalho, no sentido de
coibir o trabalho infantil.

Realização

21.5.2 A empresa participa com frequência de fóruns e eventos
que abordam aspectos relacionados ao trabalho infantil.
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reconhecida também pelo seu
desempenho interno junto a
sua cadeia de valor e por
firmar parcerias com
associações que lutam por
esse mesmo fim.

Realização
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21.5.3 A empresa mobiliza a sociedade em prol da erradicação
do trabalho infantil, participando e incentivando
associações.
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AÇÕES AFIRMATIVAS

APR5. Promoção da Diversidade e Inclusão nas Iniciativas de Aprendizagem
Ao incluir o público feminino, negro e/ou com deficiência nos processos de aprendizagem, a
empresa contribui com a inserção e a potencial ascensão profissional desses públicos,
colaborando com a redução das desigualdades e possibilitando um ambiente que valorize todas as
pessoas. O indicador abordará de que modo isso pode ser dado.
ESTÁGIO 1

CUMPRIMENTO E/OU TRATATIVA INICIAL

A empresa tem ações,
mesmo que pontuais, de
comunicação
antidiscriminação com
os(as) empregados(as).

5.1.1. A empresa tem ações, mesmo que pontuais, de
comunicação antidiscriminação com os(as) empregados(as).

ESTÁGIO 2

INICIATIVAS E PRÁTICAS

A empresa repudia em
seus valores ou no seu
código de conduta
qualquer forma de
discriminação motivada
por etnia, gênero,
orientação sexual,
identidade de gênero,
aparência, religião ou
opinião e promove
campanhas de
conscientização interna
sobre diversidade no
local de trabalho. Além
disso, a mapeou os
procedimentos de
recrutamento e seleção
de aprendizes e eliminou
quaisquer ações

5.2.1. A empresa repudia em seus valores ou no seu código de
conduta qualquer forma de discriminação motivada por etnia,
gênero, orientação sexual, identidade de gênero, aparência,
religião ou opinião.
5.2.2. A empresa promove campanhas de conscientização interna
sobre diversidade no local de trabalho.
5.2.2.1. Em caso positivo, tais campanhas consideram os
seguintes recortes:

Realização



Gênero



Raça



Pessoas com deficiência



Orientação sexual



Identidade de gênero
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Geracional



Refugiados



Estética (uso de piercing, tatuagem, corte de
cabelos, entre outros).



Outro (qual?)



________________________________________

5.2.4. A empresa mapeou os procedimentos de recrutamento e
seleção de aprendizes e eliminou quaisquer ações contrárias à
promoção da diversidade.
ESTÁGIO 3

POLÍTICAS, PROCEDIMENTOS E SISTEMAS DE GESTÃO

O programa de
5.3.1. O programa de aprendizagem da empresa é direcionado
aprendizagem da
para a inclusão de grupos vulneráveis ou em desvantagem.
empresa é direcionado
para a inclusão de grupos
5.3.1.1. Se sim, esse direcionamento contempla que
vulneráveis ou em
proporção das vagas de aprendizagem oferecidas:
desvantagem.
 Até 25%


Até 50%



Até 70%



Até 100%

5.3.1.2. Se sim, a que grupos o programa de aprendizagem é
direcionado:

Realização



Indígenas



Comunidades tradicionais



LGBT
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Mulheres



Negros



Pessoas com deficiência



Residentes nas periferias ou subúrbios das cidades.



Refugiados



Outros (Qual?)

_______________________

ESTÁGIO 4

EFICIÊNCIA

A empresa vincula o
programa de
aprendizagem a suas
ações de diversidade e
inclusão e estimula a
partipação de aprendizes
em grupos de afinidade
internos voltados para a
reducao de preconceitos
e desconstrução de
estereótipos.

5.4.1. A empresa vincula o programa de aprendizagem a suas
estratégias de diversidade e inclusão.

ESTÁGIO 5

PROTAGONISMO

5.4.1.1. Se sim, estabelece metas de efetivação de aprendizes
oriundos de grupos vulneráveis ou em desvantagem.
5.4.2. A empresa estimula a partipação de aprendizes em grupos
de afinidade internos voltados para a reducao de preconceitos e
desconstrução de estereótipos.

A empresa incentiva sua 5.5.1. A empresa incentiva sua cadeia de valor a integrar as
cadeia de valor a integrar estratégias de diversidade e inclusão a seus programas de
as estratégias de
aprendixagem.
diversidade e inclusão a
seus programas de
aprendixagem.

Realização
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Dimensão Social
Práticas de Trabalho
DESENVOLVIMENTO HUMANO, BENEFÍCIOS E TREINAMENTO
APR6. Programa de Aprendizagem
Trata das oportunidades e condições de trabalho oferecidas aos jovens aprendizes, que devem ser
compatíveis com o que é exigido pela lei, considerando questões de jornada de trabalho,
remuneração, oportunidades de atuação. Aborda também a importância do desenvolvimento
profissional, como meio de aumentar sua qualificação e empregabilidade.
ESTÁGIO 1

CUMPRIMENTO E/OU TRATATIVA INICIAL

A empresa contrata aprendizes 6.1.1. A empresa contrata aprendizes de acordo com a
de acordo com a legislação
legislação aplicável5.
aplicável.
6.1.1.1. Se sim, em um percentual que corresponde
a no mínimo 5% e no máximo 15% dos
empregados.
6.1.1.2. Se não, está em processo de ajustamento
de conduta (TAC).
ESTÁGIO 2

INICIATIVAS E PRÁTICAS

A empresa contrata aprendizes
na faixa etária de 14 a 17 anos
e alina com gestores o
tratamento que deve ser
aplicado aos aprendizes. Além
disso, orienta seus
empregados para que

6.2.1. A empresa contrata aprendizes na faixa etária de 14
a 17 anos6.
6.2.2. A empresa alinha com gestores qual é o tratamento
esperado para com os aprendizes, que deve ser compatível
com sua idade, nível de maturidade e pouca (ou nenhuma)
experiência profissional.

5

Não aplicável para micro e pequenas empresas, além daquelas controladas no exterior.
A contratação de menores de idade pressupõe a inserção mais rápida desses indivíduos no mercado de
trabalho e pode contribuir com a redução do abandono escolar precoce.
6

Realização
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colaborem com a preparação
dos aprendizes para o mundo
do trabalho.

6.2.3. A empresa orienta seus empregados para que
colaborem com a preparação dos aprendizes para o mundo
do trabalho.

ESTÁGIO 3

POLÍTICAS, PROCEDIMENTOS E SISTEMAS DE GESTÃO

A empresa tem programa
6.3.1. A empresa tem programa específico para
específico para contratação de contratação de aprendizes.
aprendizes, identifica
6.3.1.1. Se sim, o programa tem como objetivo o
necessidades especificas de
aprendizado e desenvolvimento de capacidades
desenvolvimento dos
técnicas de seus participantes.
participantes desse programa
e estabelece planos de
6.3.1.2. Se sim, o programa tem como objetivo o
efetivação de aprendizes.
desenvolvimento de competências
Além disso, busca
comportamentais7 de seus participantes.
compreender a percepção dos
6.3.1.3. Se sim, o programa prevê o acesso dos
jovens aprendizes com relação
aprendizes à orientação de alta qualidade
ao programa de
profissional.
aprendizagem.
6.3.1.3. Se sim, o programa possibilita a formação
profissional diversificada e não apenas em áreas
administrativas.
6.3.1.4. Se sim, o programa prevê a passagem por
diferentes áreas da empresa (job rotation).
6.3.1.5. Se sim, o programa visa garantir
qualificações e habilidades correspondentes à
evolução das exigências do mercado de trabalho
6.3.1.6. Se sim, o programa visa também a
educação para o desenvolvimento sustentável.
6.3.2. A empresa identifica necessidades específicas de
capacitação de desenvolvimento de seus aprendizes.
6.3.2.1. Se sim, dá acesso a palestras, cursos ou
treinamentos para que os aprendizes desenvolvam
essas habilidades.
7

Os programas de aprendizagem podem ser usados como meio de preparar os jovens para as competências
institucionais, como trabalho em equipe, comunicação, pró-atividade e empreendedorismo.

Realização
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6.3.3. A empresa estabelece a remuneração dos aprendizes
em um padrão igual ou superior ao que orienta o
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
6.3.4. A empresa realiza pesquisas internas para avaliar a
percepção dos jovens aprendizes com relação ao programa
de aprendizagem.
6.3.4.1. Se sim, os resultados dessas pesquisas são
aplicados no aperfeiçoamento do programa.
ESTÁGIO 4

EFICIÊNCIA

A empresa estabelece planos
de efetivação de aprendizes.
Oferece aos aprendizes
benefícios adicionais, como
seguro de vida ou plano de
saúde e oportunidades de
estudo, como bolsa de ensino
superior. Além disso,
estabelece espaços formais de
diálogo e engajamento dos
aprendizes.

6.4.1. A empresa estabelece planos de efetivação de
aprendizes.
6.4.2. Ao encerrar o período de contrato de aprendizagem,
caso não seja possível efetivar os aprendizes na própria
empresa, a empresa busca colocação para eles no mercado
de trabalho.
6.4.3. A empresa oferece aos aprendizes benefícios
adicionais, como seguro de vida ou plano de saúde.
6.4.4. A empresa oferece aos aprendizes oportunidades de
estudo, como bolsa de ensino superior.
6.4.5. A empresa estabelece espaços formais de diálogo e
engajamento dos aprendizes.

ESTÁGIO 5

PROTAGONISMO

A empresa estimula sua cadeia 6.5.1. empresa estimula sua cadeia de suprimentos a se
de suprimentos a se envolver envolver no tema e a criar programas de aprendizagem
no tema e a criar programas
profissional.
de aprendizagem profissional.

Realização
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APR7 – Saúde, Segurança e Qualidade de Vida
É importante que as empresas estabeleçam padrões de excelência nas condições de trabalho que
garantam a saúde e segurança de seus empregados. O indicador trata das ações específicas
recomendadas às organizações para o cuidado com a saúde e segurança dos jovens aprendizes,
incluindo a prevenção do assédio moral e sexual e qualquer tipo de violência ou exploração.
ESTÁGIO 1

CUMPRIMENTO E/OU TRATATIVA INICIAL

A empresa cumpre
rigorosamente suas obrigações
legais relativas à saúde e
segurança do trabalho. Proíbe
lingugem sexista e atividades
que possam constrangem os
jovens no ambiente de
trabalho.

7.1.1. A empresa cumpre rigorosamente suas obrigações
legais e possui documentação comprobatória atualizaa
relativa à saúde e segurança do trabalho (SST).

ESTÁGIO 2

INICIATIVAS E PRÁTICAS

A empresa realiza ações de
sensibilização para o tema
e/ou campanhas que visam o
bem-estar dos empregados.

7.2.1. A empresa realiza ações de sensibilização para o
tema e/ou campanhas que visam o bem-estar dos
empregados.

7.1.2. A empresa proíbe lingugem sexista e atividades que
possam constrangem os jovens no ambiente de trabalho.
7.1.3. No caso de atividades insalubres, perigosas ou
penosas, a empresa contrata aprendizes apenas na faixa
etária entre 18 e 24 anos.

7.2.1.1. Se sim, essas campanhas
aprendizes como público-alvo.

incluem

ESTÁGIO 3

POLÍTICAS, PROCEDIMENTOS E SISTEMAS DE GESTÃO

A empresa tem política
explícita e amplamente
divulgada de tolerância zero a
assédios e violência. Tem
procedimentos que garantem
a proteção de aprendizes

7.3.1. A empresa tem política explicita e amplamente
divulgada de tolerância zero a assédios e violência.

Realização

7.3.2. A empresa tem procedimentos que garantem a
proteção de aprendizes contra a violência ou assédio
psicológico, moral, físico e sexual no local de trabalho.
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contra a violência ou assédio
7.3.3. A empresa oferece capacitações a todos os níveis
psicológico, moral, físico e
hierárquicos para prevenir e identificar eventuais casos de
sexual no local de trabalho e
assédio sexual ou moral envolvendo aprendizes.
oferece capacitações a todos
os níveis hierárquicos para
prevenir e identificar eventuais
casos de assédio sexual ou
moral envolvendo aprendizes.
ESTÁGIO 4

EFICIÊNCIA

A empresa produz ou
dissemina campanhas
prevenção da gravidez na
adolescência e doenças
sexualmente transmissíveis, do
uso de drogas e de estímulo a
hábitos saudáveis de
alimentação, práticas
esportivas, etc.

7.4.1. A empresa produz ou dissemina campanhas de
prevenção da gravidez na adolescência e doenças
sexualmente transmissíveis, como HPV, Herpes e
HIV/AIDS.
7.4.2. A empresa produz ou dissemina campanhas de
prevenção ao uso de drogas e abuso de álcool.
7.4.3. A empresa produz ou dissemina campanhas de
estímulo a hábitos saudáveis de alimentação, práticas
esportivas, etc.
7.4.4. Se aplicável, nos casos de denúnica sobre assédio
sexual, a empresa os encaminha as autoridades
competentes.
7.4.5. Se aplicável, nos casos de denúnica sobre assédio
moral, a empresa os encaminha as autoridades
competentes.

ESTÁGIO 5

PROTAGONISMO

A empresa provê recursos para 7.5.1. A empresa provê recursos para organizações de
organizações de atenção à
atenção à saúde e qualidade de vida de crianças ou
saúde e qualidade de vida de
adolescentes.
crianças ou adolescentes.

Realização
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