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O que é 

Um programa que propõe um conjunto de práticas e 
ações que podem ser aplicadas, principalmente, pelos 

produtores de algodão, que desejam melhorar a gestão 
socioambiental da propriedade. 
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Origem 

O programa foi desenvolvido em 2009 pela Associação 
Brasileira dos Produtores de Algodão, ABRAPA, em 

parceria com as Estaduais.

manual PSOAL - versão 2 



Objetivo

Orientar o produtor sobre o cumprimento da legislação 
trabalhista e ambiental (meio ambiente do trabalho) 
primando pelas relações sociais justas de trabalho e 

pelo respeito ao meio ambiente. 
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Produtos e serviços disponíveis 

• *Cartilhas com orientações técnicas.

• *Lista de verificação a ser utilizada pela equipe de 
trabalho da propriedade para uma autoavaliação.  

• Equipes técnicas preparadas em cada estadual para 
contribuir na execução da avaliação da propriedade. 

• Processo de certificação da propriedade - indicação de 
Órgão Certificador para realizar uma auditoria na 
propriedade.
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*Disponíveis eletronicamente no site Abrapa ou junto às Associações Estaduais



O que significa uma auditoria?

Auditoria é um exame sistemático e independente 
das atividades desenvolvidas em determinada 
propriedade, cujo objetivo é averiguar se elas estão 
conforme às referências normativas estabelecidas 
(requisitos PSOAL). 
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Legislação e Norma Observadas

• Consolidação das Leis do Trabalho - CLT           
principalmente  os aspectos relacionados à não 
adesão ao trabalho infantil, escravo, indigno e/ou 
degradante, não discriminação de qualquer 
natureza e não restrição à liberdade de associação 
coletiva e sindical.

• Norma Regulamentadora - NR 31         voltada à 
saúde e segurança do trabalhador e meio 
ambiente do trabalho. 
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Aspectos a serem avaliados

• Atendimento à legislação trabalhista brasileira (remuneração, 
benefícios, jornada de trabalho, direitos do trabalhador).

• Proibição de Trabalho Infantil, Trabalho Forçado, Abusos, 
Discriminação.

• Saúde e Segurança do Trabalhador Rural.

• Liberdade de Associação.

• Meio-Ambiente do Trabalho.

• Agrotóxicos & produtos afins.

• Ergonomia, Ferramentas de trabalho, Maquinário.

• Alojamentos & Instalações, Transporte de trabalhadores e de 
cargas, entre outros.
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Finalidade

Intensificar a conscientização e a orientação ao  
produtor de algodão sobre a necessidade e as 

vantagens de adotar, no campo, práticas de cultivo 
socialmente e ambientalmente corretas.
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Programa SócioAmbiental ABRAPA - PSOAL

PASSOS
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Passo • Solicitar à Estadual da sua região a 
apresentação do programa PSOAL -
(Diretrizes); 

• Assinar termo de adesão ao programa;

• Realizar autoavaliação com ou sem suporte
da Estadual; 

• Estabelecer cronograma para implantação
das ações corretivas necessárias para sanar
as não conformidades identificadas na
autoavaliação;

• Solicitar verificação da Estadual, se 
necessário, após implantação das ações.

• Adesão ao
programa

• Autoavaliação da 
propriedade

• Suporte Técnico
para avaliação da 

propriedade
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Passo

• Solicitar ao Órgão Certificador, através da Estadual, 
proposta para certificação da propriedade. A referida
solicitação deve ocorrer com antecedência de 01 mês  
do início do processo da produção do algodão 
(preparação do solo). 

Pré-auditoria - quando acordado com o Órgão Certificador

• Receber o grupo de auditores externos na pré-
auditoria;

– Determinar representante para receber auditores externos

• Prestar todas as informações necessárias para o 
desenvolvimento da auditoria;

• Aplicar as ações necessárias identificadas na pré
auditoria realizada;

• Solicitar suporte técnico, se necessário, e visita de 
follow up à respectiva  Estadual para que verifiquem a 
eficácia das ações tomadas, com o objetivo de sanar as 
não conformidades detectadas na pré-auditoria. 
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Adesão ao Processo 
de Certificação

• Pré-auditoria
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Passo

Auditoria de Certificação

• Receber o grupo de auditores externos;
– Determinar representante para receber auditores

externos.

• Prestar todas as informações necessárias para o 
desenvolvimento da auditoria;

• Implantar as ações necessárias para sanar
dentro do período da safra as não conformidades
apontadas pela auditoria;

• Solicitar suporte da estadual se necessário para
sanar tais não conformidades;

• Custear o processo de Pré-auditoria (quando 
acordado) e Auditoria de Certificação  ABRAPA;

• Manter os resultados obtidos para a próxima
safra.
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Adesão ao processo
de Certificação

• Auditoria

Follow up?
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Passo • Informar aos interessados a certificação 
obtida;

• Manter/ampliar o grau de adequação da 
propriedade aos requisitos PSOAL.
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Divulgação e 
Manutenção  dos 

resultados

da auditoria
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N OTAS:
• Propriedades com vários C.E.I’s (Cadastro Específico do 

I.N.S.S)  poderão obter certificado único. 

• Propriedades próximas com única estrutura para as 
diversas unidades terão em seu certificado a menção
dos nomes das 2 áreas. 

• Propriedades  que utilizam mão de obra terceirizada 
para qualquer uma das fases do processo de produção 
do algodão:

– Deve ser mencionado por parte da empresa contratada, no 
contrato de prestação de serviço, o cumprimento dos requisitos do 
programa de certificação.

– A empresa poderá ser visitada pelo Órgão Certificador para busca 
de evidências do cumprimento aos requisitos do programa.

• Propriedades que possuem beneficiadoras: 

– As beneficiadoras não fazem parte do processo de certificação -
safra 2010-2011.
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N OTAS:



• A auditoria é um trabalho em 
parceria entre ABRAPA, Intertek e 
Propriedade auditada. 

• Desse modo, são imprescindíveis:

– A confidencialidade e imparcialidade 
quanto às informações;

– A correta e eficiente administração do 
tempo;

– O respeito às pessoas da propriedade 
auditada e às características culturais e 
pessoais;

– A comunicação construtiva de modo a 
maximizar o valor de todas as partes

envolvidas;

– Postura ética e correta.

Importante!
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Fatores de Sucesso


