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Art. 225 da Constituição Federal Brasileira: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e a coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

www.openbox.ai

www.consultoriaboavista.com
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1. INTRODUÇÃO
Este referencial é de caráter privado, propriedade da Openbox Tecnologia LTDA (CNPJ: 32.226.899/0001-51),
representada por Maurício Rodrigues da Silva, CPF 785.084.360-68, em coautoria com a Boa Vista Indústria de
Óleos e Consultoria LTDA (CNPJ: 10.261.560/0001-53) representada por João Augusto Vieira de Oliveira, CPF
006.110.009-97.
O mesmo é de aplicação voluntária pelos clientes da Openbox Tecnologia LTDA, e busca estimular o
fortalecimento da responsabilidade socioambiental, em especial das pequenas e médias empresas.
Tendo em conta que essa é uma escolha voluntária, fica estabelecida uma parceria e a possibilidade de evoluções
positivas nos temas abordados, hoje mais importantes do que nunca.
O mesmo foi construído de forma participativa, por responsáveis e técnicos da Openbox Tecnologia LTDA e da
Consultoria Boa Vista, com participação da certificadora Ecocert Brasil.
O referencial é aplicado sem prejuízo da legislação geral brasileira referente a produtos e serviços. Para maior
transparência, o atendimento dos critérios do referencial é auditado pela Ecocert Brasil, certificadora
independente, reconhecida no Brasil e nos principais mercados mundiais.
Verificado o atendimento dos critérios do referencial o cliente da Openbox Tecnologia LTDA estará homologado a
ter valores mais baixos de deságio nas operações financeiras com a Openbox Tecnologia LTDA, conforme regras
estabelecidas. Poderá utilizar o Selo Openbox.ai de Responsabilidade Socioambiental sobre os produtos,
embalagens ou material de publicidade, submetendo-se igualmente a um programa de auditoria continuada, para
manutenção do uso do selo de responsabilidade socioambiental.
Empreendimentos que, mesmo atendendo os requisitos deste referencial, apresentem impactos socioambientais
não previstos, não serão homologados para o deságio diferencial, nem poderão portar o referido selo de
responsabilidade socioambiental. A Openbox Tecnologia LTDA e a Consultoria Boa Vista buscarão então
incorporar esses impactos no referencial, quando pertinente.
O referencial apresenta um conjunto de 52 critérios, dispostos em 6 categorias, a saber:
PR-CRITÉRIOS DE PRÉ-REQUISITO: 3 critérios essenciais, que devem, obrigatoriamente ser atendidos para que a
empresa passe a etapa posterior, de classificação. São critérios relacionados com trabalho infantil, trabalho
forçado e discriminação por raça, cor, religião, preferência sexual, gênero. Portanto o não atendimento de
qualquer um desses critérios torna a empresa não elegível. A auditoria pode ser finalizada constatado o não
atendimento de qualquer um dos critérios de pré-requisito. Entretanto, se a empresa deseja conhecer seu status
em relação aos demais critérios, classificatórios, a auditoria pode prosseguir até seu encerramento, porém sem
consequências práticas em relação ao programa mantido pela Openbox Tecnologia LTDA. Corrigida a não
conformidade a empresa poderá, a qualquer tempo, solicitar uma nova auditoria externa, iniciando um novo
processo junto à certificadora.
A-CRITÉRIOS AMBIENTAIS: 20 critérios abrangendo questões sobre a economia de recursos naturais, proteção
ambiental, boas práticas de produção, embalagens, gestão do transporte, gestão de resíduos sólidos, gestão de
efluentes, gestão da energia e gestão da água.
S-CRITÉRIOS SOCIAIS: 17 critérios abrangendo questões sobre a geração de postos de trabalho e renda, liberdade
de associação, proteção e desenvolvimento das crianças e dos jovens, inserção de trabalhadores deficientes
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físicos, não-discriminação e inserção de mulheres e 60+ no mercado de trabalho, duração da jornada semanal,
relações de trabalho e/ou trocas comerciais, remuneração e higiene, segurança e bem estar no trabalho.
E-CRITÉRIOS DE SOLIDARIEDADE ECONÔMICA: 2 critérios, abrangendo questões sobre a economia das famílias.
P-CRITÉRIOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR: 7 critérios abrangendo questões sobre relocalização, boas práticas
de produção e comércio, rotulagem e comunicação sobre o sistema produtivo.
C- CRITÉRIOS DE COMPROMETIMENTO DA EMPRESA: 3 critérios abrangendo questões sobre conhecimento e
respeito do referencial, gestão da qualidade e melhoria contínua.
Na aplicação do checklist pelo auditor externo, cada critério essencial, de pré-requisito, terá uma resposta:
Sim = Atende o critério. A empresa é considerada elegível.
Não= Não atende o critério. A empresa é considerada não elegível.
Cada critério de classificação poderá ter uma resposta, selecionada entre 5 possibilidades, conforme o achado na
empresa, representadas por números e/ou letras, isto é:
0 = Não atende
1 = Atende parcialmente
2 = Atende bem
3 = Atende plenamente
n/a = O critério não é aplicável à empresa que está sendo auditada.
O resultado da empresa será dado pela média de pontos obtidos nas respostas aos diferentes critérios. A empresa
receberá assim uma classificação em função da média obtida, isto é:
Média pontos obtida na auditoria

Classificação da empresa

Selo correspondente

Menor que 1,0

Não elegível

Não faz jus ao uso do selo

Entre 1,0 e 1,49

Elegível Nível Mínimo

Selo Fase 2

Entre 1,50 e 1,99

Elegível Nível Médio

Selo Fase 3

Entre 2,0 e 2,99

Elegível Nível Superior

Selo Fase 4

Igual a 3,0

Elegível Nível Máximo

Selo Fase Máxima

O faixa de desconto para o deságio reduzido, nas operações financeiras com a empresa certificada, será
estabelecido em função da classificação da mesma. O valor do desconto no deságio será estabelecido pela
Openbox Tecnologia LTDA trimestralmente, podendo ser maior ou menor conforme as condições vigentes no
mercado brasileiro, será tornado público e valerá para todas as empresas clientes da Openbox Tecnologia LTDA,
pelo período de 12 meses, a contar da data de certificação. Empresas que atingirem classificação máxima (3
pontos) receberão, além dos benefícios do deságio correspondente nas operações com a Openbox Tecnologia
LTDA, destaque de mídia e uma premiação de excelência em relação a responsabilidade socioambiental.
Somente as empresas que obtiverem classificação “ELEGÍVEL NÍVEL MÍNIMO” ou “ELEGÍVEL NÍVEL MÉDIO”, ou
“ELEGÍVEL NÍVEL SUPERIOR” ou “ELEGÍVEL NÍVEL MÁXIMO” respectivamente, terão o direito de usar o Selo
Openbox.ai de Responsabilidade Socioambiental nos materiais de divulgação e rótulos de seus produtos.
Quatro versões do mesmo selo serão disponibilizadas para uso da empresa conforme a classificação obtida,
representando as respectivas fases de pontuação. Dessa forma, uma determinada empresa poderá evoluir
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anualmente, podendo usar o selo conforme com a respectiva classificação obtida no ano, refletindo também num
menor ou maior deságio nas operações financeiras com a Openbox Tecnologia LTDA.
Eventualmente nem todos os critérios são aplicáveis num determinado momento. No decorrer do processo de
auditoria os critérios que não se enquadram ao empreendimento são marcados como “não aplicáveis”.

O referencial busca assim atender as condições de evolução da empresa, que pode gradativamente, segundo suas
próprias condições e escolhas, implementar ações de melhoria relacionadas com a responsabilidade
socioambiental de seu empreendimento nas suas relações internas e externas.

2. GRUPO DE TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DO REFERENCIAL
Este referencial foi elaborado com a colaboração das pessoas listadas a seguir, todas interessadas na valorização
das atividades que contribuem para diminuir o impacto no meio ambiente e para o desenvolvimento de um
modelo econômico mais sustentável e justo.
Participantes

Entidade

Contato

João A. Oliveira

Consultoria Boa Vista

joao.consultoriaboavista@gmail.com

Natalia Braulio

Openbox.ai

ola@openbox.ai

Alexandre S. Oliveira

Ecocert Brasil

alexandre.oliveira@ecocert.com

Ananda Castro

Ecocert Brasil

ananda.castro@ecocert.com

Rodrigo Castro

Ecocert Brasil

rodrigo.castro@ecocert.com

3. COMPROMISSO COM O REFERENCIAL
As condições estabelecidas por estas normas aplicam-se igualmente à Openbox Tecnologia LTDA e aos eventuais
autorizados para uso do selo em produtos e serviços cuja conformidade foi verificada.

4. CONDIÇÕES DE EVOLUÇÃO DO REFERENCIAL
a) A Openbox Tecnologia LTDA e a Consultoria Boa Vista procederão em tempo oportuno aplicar ajustes no
presente referencial, decorrentes de modificações na legislação e/ou dos conceitos básicos utilizados para
elaboração do mesmo.
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b) A Openbox Tecnologia LTDA se compromete a informar os seus clientes sobre as modificações feitas neste
referencial, o qual deve ser considerado como um documento evolutivo, suscetível de atualização e melhorias
permanentes.

5. PRINCÍPIOS DE BASE DO REFERENCIAL
a) Privilegiar empreendimentos que adotam práticas respeitosas do meio ambiente e socialmente justas nas suas
relações internas e externas;
b) Valorizar a solidariedade econômica entre os trabalhadores, apoiando suas iniciativas em grupo;
c) Valorizar empresas que adotam práticas transparentes diante dos consumidores ao usar métodos de
comunicação e palavras que não induzam ao erro;
e) Permitir a permanente adaptação ao progresso técnico e à evolução da legislação;
f) Aplicar o princípio de precaução em temas que suscitam dúvidas aos consumidores e comunidade científica.

6. BASES REGULAMENTARES
Para usar o selo de responsabilidade socioambiental e fazer jus ao deságio progressivo correspondente a
empresa, além de atender os requisitos deste referencial, deve respeitar toda a legislação geral brasileira que
incide sobre sua respectiva atividade. Não será considerado conforme qualquer produto ou serviço em desacordo
com as leis federais, estaduais e municipais.
No caso do uso de matérias primas orgânicas, as mesmas devem ter sido obtidas conforme a Lei 10831/03.
Nos casos de utilização de matérias primas vegetais como plantas ou parte de plantas e sementes obtidas por
coleta extrativa o necessário registro da atividade e licença deverão ser providenciadas junto ao IBAMA - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e/ou órgãos estaduais correspondentes,
conforme diretrizes do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente. Quando for o caso, um contrato sobre
repartição e remessa deverá ser providenciado, conforme a Convenção da Biodiversidade.
Nos casos de utilização de matérias primas minerais como areia, saibro, argila, pedra de talhe, águas, outras,
obtidas por coleta extrativa, a necessária licença de extração será providenciada junto aos órgãos ambientais
estaduais e/ou Prefeituras Municipais conveniadas, conforme diretrizes do DNPM - Departamento Nacional de
Produção Mineral.
As informações necessárias para registro e atendimento dos requisitos legais de ordem sanitária ou de outra
ordem deverão ser obtidas junto aos órgãos governamentais competentes.
O referencial limita-se a estabelecer critérios básicos que visam promover melhores condições socioambientais e,
portanto, não inclui dispositivos quanto à qualidade dos produtos e/ou serviços.

7. DEFINIÇÕES
Para efeito deste referencial, a seguinte definição é adotada:
“Produto obtido e/ou serviço prestado conforme critérios de responsabilidade socioambiental é todo o produto
e/ou serviço cujo processo de obtenção e comercialização/prestação ocorre de tal forma que:
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- Minimiza o impacto sobre os recursos naturais e sobre o meio ambiente em geral em comparação com produtos
e/ou serviços similares;
- Sua comunicação aos consumidores é feita de forma transparente e ética;
- As relações internas e externas da empresa produtora e/ou prestadora de serviços contribuem para um modelo
econômico e social mais sustentável e justo”.

8. PRODUTOS E/OU SERVIÇOS ELEGÍVEIS
Estas normas são aplicáveis a todos os produtos e serviços da empresa que, além da legislação pertinente que
incide sobre a respectiva atividade, atende também, em parte ou totalmente, os critérios de classificação
aplicáveis deste referencial. Produtos e serviços que contribuem à pilhagem de recursos naturais, ao
empobrecimento da biodiversidade e a exclusão social não são acobertados pelo presente referencial.

9. PROCESSO DE AUDITORIA
A Ecocert Brasil, uma certificadora independente, é contratada para auditar todas as empresas candidatas ao uso
do selo, para o que estas colocam todos os meios necessários à sua disposição para isso.
A Ecocert Brasil adotará, no processo de auditoria todos os procedimentos estabelecidos em função de sua longa
experiência.
A empresa coloca à disposição da Ecocert Brasil, para que a mesma possa realizar plenamente o trabalho de
auditoria, todos os documentos e registros, assim como permite acesso a todas as instalações e contatos com
empregados, fornecedores e consumidores / usuários de seus produtos e/ou serviços.
É facultado às empresas classificadas como elegíveis conforme resultado da auditoria externa para verificação do
cumprimento dos requisitos deste referencial, o uso do Selo Openbox.ai de Responsabilidade Socioambiental nos
seus materiais de divulgação, embalagens e rótulos. Em casos de irregularidade no uso do selo a empresa deve
proceder a eliminação do mesmo em todo o lote de produto ou do serviço afetado, cujo descumprimento pode
acarretar uma ação judicial.

10. RESUMO DAS ETAPAS PARA A VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO REFERENCIAL
Com possíveis pequenas alterações, dependendo dos procedimentos adotados pela Ecocert Brasil, a auditoria
externa na empresa candidata a portar o Selo Openbox.ai de Responsabilidade Socioambiental deve cumprir as
seguintes etapas:
Solicitação
A empresa se cadastra na plataforma da Openbox Tecnologia LTDA, e inicia seu pré-processo de auditoria, a ser
auditada pela Ecocert Brasil, conforme as regras do presente referencial.
Aprovação do orçamento
A Openbox Tecnologia LTDA passa as informações necessárias à Ecocert Brasil, que por sua vez contata a empresa
solicitante e encaminha uma estimativa de custo da prestação dos serviços de auditoria.
Assinatura de contrato
A empresa assina com a Ecocert Brasil um contrato e um compromisso de respeito às regras definidas no
presente referencial acobertando legalmente a auditoria. Com base nos contratos firmados, a Ecocert Brasil inicia
o processo de auditoria, sinalizando à Openbox.ai novo status da empresa solicitante.
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Agendamento e preparação da auditoria
Após o contrato assinado a Ecocert Brasil designa um auditor que entra em contato para agendar a visita a fim de
avaliar a conformidade com o referencial.
Relatório da auditoria
Durante a visita do auditor os resultados obtidos na auditoria são lançados via sistema, possibilitando a
verificação em tempo real da pontuação obtida pela empresa auditada. Ao final, o checklist preenchido é
assinado digitalmente pelo auditor e pelo responsável da empresa, dando ciência do resultado obtido, esse é
transmitido virtualmente, para a Openbox Tecnologia LTDA.
Licença de uso do selo e atribuição do deságio
Com base no relatório da auditoria externa, realizado pela Ecocert Brasil, o sistema proprietário da Openbox
Tecnologia LTDA disponibiliza o valor do desconto a ser usufruído pela empresa certificada. É de responsabilidade
da Openbox Tecnologia LTDA informar à empresa certificada o quanto de desconto ela recebe em cada operação
que realiza, através de uma comparação transparente entre uma operação financeira tradicional e a operação
com a incidência do desconto. Bem como sobre o seu direito de uso do Selo Openbox.ai de Responsabilidade
Socioambiental.
Renovação anual da auditoria
A auditoria externa na empresa será renovada anualmente, servindo para manter ou não a classificação anterior
ou passar a uma classificação superior, conforme os resultados obtidos com a aplicação do checklist pelo auditor.
Reclamações e recursos
Em caso de dúvidas sobre o processo de auditoria e resultados obtidos a empresa pode formular uma reclamação
e/ou recurso junto a um Comitê de Apelação, formado por um representante da Openbox Tecnologia LTDA, um
representante da Consultoria Boavista e um representante da Ecocert Brasil.
Tratamento de não conformidades
Caso a empresa não atenda qualquer um dos 3 critérios de pré-requisito ou não atinja a pontuação mínima (1
ponto) na classificação geral, é considerada inelegível para obter uma licença de uso do selo e o benefício
correspondente nas suas operações com a Openbox Tecnologia LTDA. A mesma poderá, entretanto, a qualquer
tempo, corrigir a(s) não-conformidade(s) relacionadas aos critérios de pré-requisito (correção obrigatória) e parte
ou todas suas não conformidades ligadas aos critérios de classificação e solicitar nova auditoria, dando início a um
novo processo junto a Ecocert Brasil.
Fluxograma das etapas de certificação
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11. ROTULAGEM E COMUNICAÇÃO
O uso do Selo Openbox.ai de Responsabilidade Socioambiental identifica que a empresa foi auditada pela Ecocert
Brasil e seus produtos e/ou serviços foram obtidos conforme os critérios determinados por estas normas.
O mesmo permite, portanto, a identificação do referencial, assim como a identificação do organismo de controle
independente que realizou a auditoria.
Além do selo, devem constar sobre os rótulos as menções obrigatórias definidas pelo Código de Defesa do
Consumidor.
O selo pode também figurar sobre as embalagens, impressos e outros meios de comunicação.
Menções identificando determinadas exigências destas normas poderão ser facultativamente utilizadas pela
empresa nas suas embalagens, rótulos e material de publicidade, desde que constem da lista prévia publicada
pela Openbox.ai no seu portal na internet.
A utilização fraudulenta do selo representa uma violação de contrato e pode acarretar ações judiciais com base
não somente no referencial e contrato, mas também na legislação vigente. No caso de uma violação a Openbox
Tecnologia LTDA tem o direito de exigir da empresa a retirada do selo dos produtos e/ou serviços
correspondentes.

12. LISTA DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

Os critérios são listados sob a forma NN-X, onde
● X designa a abrangência
▪ A: Critérios ambientais
▪ S: Critérios sociais
▪ E: Critérios de solidariedade econômica
▪ P: Critérios de proteção ao consumidor
▪ C: Comprometimento do operador
● NN é um incremento único, de 01 a 52
Os 52 critérios constituem a base do referencial e são aplicáveis a todas as empresas clientes da Openbox
Tecnologia LTDA que solicitarem e que concordem em se submeter a uma auditoria da Ecocert Brasil.
Se em determinado momento, um ou mais critérios não correspondem circunstancialmente a atividade(s)
efetivamente realizada(s) pela empresa durante a auditoria, esse critério é marcado como “não aplicável”,
anulando assim sua influência no resultado final.
Exemplo: O critério S-02 sobre liberdade de associação de trabalhadores assalariados não é aplicável se o
empreendimento, circunstancialmente, não possui empregados. Portanto, na auditoria, esse critério nesse caso é
assinalado “não aplicável”.
Os critérios aplicáveis receberão, conforme constatado na auditoria, uma nota de 0 a 3, correspondendo aos
parâmetros seguintes:
0 = Não atende
1 = Atende parcialmente
2 = Atende bem
3 = Atende plenamente
n/a = Não aplicável
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A média geral da empresa corresponde a média aritmética dos pontos obtidos em cada critério aplicável e
resultará na classificação geral da empresa conforme descrito no item 1.
Critérios complementares para atribuição do selo:
O atendimento da legislação trabalhista, ambiental e demais textos legais pertinentes aplicáveis às atividades da
empresa constitui pré-requisito para uso do Selo Openbox.ai de Responsabilidade Socioambiental.
Exemplo: o critério A-01 sobre captação de águas superficiais e/ou subterrâneas não é aplicável a um
empreendimento que não possui essa captação. Portanto, na auditoria, esse critério nesse caso é assinalado “não
aplicável”.
13. DETALHAMENTO DOS CRITÉRIOS
CRITÉRIOS DE PRÉ-REQUISITO (PR)
Critério PR-01.

Trabalho infantil

Trabalho forçado

O trabalho infantil de crianças menores de 16 anos é
proscrito. O aprendizado poderá ser considerado desde que de acordo
com a legislação vigente (em locais que não prejudique sua formação,
seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em horário e locais
que permitam a frequência à escola).
Critério PR-02. O trabalho forçado é proscrito.
Critério PR-03.

Não discriminação

A discriminação por sexo e preferência sexual, raça,
cor, religião, nacionalidade e posição política é proscrita (seja na seleção
e recrutamento, nas promoções, nos processos de demissão).
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
CRITÉRIOS AMBIENTAIS (A)

Economia de recursos
Critério A-01. A captação de águas superficiais e/ou subterrâneas é
naturais
não
conforme com a outorga emitida pelo órgão ambiental competente.
renováveis
Critério A-02. Os perímetros das fontes primárias de água assim
como as margens de riachos e rios são protegidos e/ou essas áreas
são e/ou estão sendo reflorestadas com espécies nativas quando
tiverem sofrido processos de desmatamento.

Proteção ambiental

Critério A-03. U
 m plano de metas de redução ou eliminação do uso
de papel branqueado e sua substituição por papel reciclado e/ou
certificado por certificadora credenciada, é implementado pela
empresa.
Critério A-04. A

empresa mantém um programa próprio de
neutralização de suas emissões de gases de efeito estufa ou participa
de programas mantidos por entidades especializadas com essa
finalidade.
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Critério A-05. A empresa (agrícola) deve implementar um plano de
práticas de conversão da agricultura convencional utilizadora de pesticidas e
adubos de síntese química para a agricultura orgânica, na qual o uso
desses produtos é proibido.

Boas
produção

Critério A-06. Uma política visando limitar e substituir o uso de
produtos convencionais de limpeza e desinfecção de equipamentos e
utensílios e instalações por produtos biodegradáveis, seja na própria
empresa seja no domicílio dos trabalhadores da mesma em regime de
“trabalho remoto”, é implementada.
Critério A-07. Quando possível, o material utilizado nas embalagens
primárias e secundárias é renovável, passível de reciclagem, de
valorização energética ou compostagem.
Critério A-08. Sempre que possível, embalagens à base de PVC
(cloreto de polivinil), poliestireno expandido, e os denominados
“plásticos bio fragmentados” não são utilizadas, seja para
acondicionamento de produtos fabricados pela própria empresa, seja
na aquisição de brindes e presentes destinados a clientes e
funcionários.

Embalagens

Critério A-09. Nas aplicações sobre rótulos e embalagens são
utilizados pigmentos naturais em detrimento de tintas sintéticas e, na
impossibilidade, é dada preferência a tintas menos tóxicas.
Critério A-10 Um plano de metas de substituição de embalagens
primárias e secundárias por embalagens passíveis de reciclagem,
valorização energética ou compostagem é implementado.
Ex: substituição de sacolas plásticas por sacolas de pano
Critério A-11. O transporte utilizado, sempre que disponível, é
aquele de menor impacto ambiental e menor consumo relativo de
combustível.
Gestão do transporte

Gestão
sólidos

de

resíduos

Critério A-12. O transporte de produtos potencialmente perigosos
para a saúde humana e para o ambiente é feito conforme a legislação
vigente, com todos os cuidados para evitar contaminações acidentais.
Critério A-13. Uma política de triagem é utilizada para separação dos
diferentes materiais descartados, seja nos locais da própria empresa
seja no domicílio dos trabalhadores da mesma em regime de
“trabalho remoto”, é implementada.
Critério A-14. Os resíduos sólidos triados têm, comprovadamente,
uma destinação adequada para projetos de reaproveitamento dos
mesmos. Exemplos: cooperativas, associações ou empresas
recicladoras ou que utilizam os mesmos como fonte de energia,
entidades que realizam a compostagem.

Critério A-15. Um plano de metas de redução do volume de resíduos
sólidos é implementado pela empresa, seja nos locais da própria
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empresa seja nos domicílios dos trabalhadores da mesma em regime
de “trabalho remoto”.
Critério A-16. Sistemas de tratamento de efluentes adequados à
situação local e que atendem a legislação vigente são implementados.

Gestão de efluentes

Critério A-17. Uma política visando racionalizar o consumo e evitar
desperdícios de energia é implementada, seja nos locais da própria
empresa ou seja com planos de redução da estrutura física
empresarial ao se adotar o trabalho remoto.

Gestão da energia

Critério A-18. Um plano de metas de redução do consumo de
energia e/ou busca de fontes alternativas de energia é implementado.
Ex: placas ou telhas solares.
Critério A-19. Uma gestão da água visando racionalizar o consumo e
evitar desperdícios é implementada, seja nos locais da própria
empresa seja nos domicílios dos trabalhadores em regime de
“trabalho remoto”.

Gestão da água

Critério A-20. Um plano de reaproveitamento e/ou captação de
águas da chuva, quando tecnicamente viável, é implementado.
CRITÉRIOS SOCIAIS (S)
Critério S-01. E
 m localidades atingidas por desemprego, a maioria
dos postos de trabalho e renda gerados são destinados para a
população local atenuando o eventual desemprego que possa atingir
essas pessoas.

Geração de postos de
trabalho e renda
Critério S-02. Programas de estímulo a recuperação do material
reciclável são mantidos pela empresa, com sentido de auxiliar as
pessoas e comunidades dedicadas a essa tarefa.
Ex:instalação de coletores especiais.
Liberdade
associação

de

Critério S-03. A liberdade de sindicalização para trabalhadores
assalariados é respeitada, assim como a liberdade de associação para
trabalhadores autônomos em relação com a empresa.

Critério S-04. Ações são realizadas pela empresa, no sentido de
Proteção
e
apoiar a formação, o lazer e a proteção das crianças e/ou de
desenvolvimento
das
adolescentes, incluso programas para jovens aprendizes. Ex:
crianças e dos jovens
programa “Pescar”.
Não-discriminação
inserção
trabalhadores
deficientes físicos

e
Critério S-05. Postos de trabalho para a inclusão de trabalhadores
de
com necessidades especiais ou fisicamente desfavorecidos são
criados, de acordo com a legislação vigente.

Não-discriminação
e
Critério S-06. Ações são realizadas para estimular a participação de
inserção de mulheres e
mulheres trabalhadoras e pessoas consideradas da “melhor idade”
60+ no mercado de
(60+) em cargos de liderança e/ou gestão da empresa.
trabalho
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jornada Critério S-07. No caso de trabalhadores assalariados, a jornada de
trabalho está de acordo com a legislação vigente.
Critério S-08. As relações de trabalho e/ou de trocas comerciais são
claramente estabelecidas em contratos redigidos em linguagem clara,
com objetivos, responsabilidades e compromissos definidos, duração,
trabalho condições de resilição.
trocas
Critério S-09. Os assalariados recebem uma remuneração igual ou
superior ao salário mínimo vigente na região para a categoria em
questão.
Critério S-10. No caso de trabalhadores assalariados ou não, uma
política de participação desses trabalhadores nos resultados da
empresa é implementada.

Remuneração
Critério S-11. Os preços pagos por matérias primas ou produtos
adquiridos de terceiros são iguais ou superiores a média dos preços
observados na região para produtos similares.
Critério S-12. Os trabalhadores têm acesso à água potável e à
instalações sanitárias, em intervalos e tempos adequados.
Critério S-13. As pessoas que manipulam produtos ou equipamentos
perigosos são treinadas e utilizam meios de proteção adequados
(EPIs).

Higiene, segurança
bem-estar no trabalho

Critério S-14. A alimentação fornecida pela empresa aos
trabalhadores, quando for o caso, cumpre requisitos básicos de
qualidade, higiene e segurança. Quando não fornecida pela empresa,
o “vale alimentação” é pago conforme à alimentação saudável do
e trabalhador.
Critério S-15. O
 s riscos de acidentes e doenças relacionadas ao
trabalho são cobertos por um sistema mínimo de prevenção e de
segurança.
Critério S-16. E
 quipamentos ou posto de primeiros socorros são
disponíveis nos locais de produção, o pessoal é formado quanto a
segurança e primeiros socorros, de acordo com a legislação vigente.
Critério S-17. Jornadas de formação para os trabalhadores são
asseguradas pela empresa, visando que os mesmos possam bem
desempenhar suas tarefas.

CRITÉRIOS DE SOLIDARIEDADE ECONÔMICA (E)
Critério E-01. A
 empresa apoia de forma efetiva as iniciativas dos
trabalhadores em ações que objetivam incrementar a economia das
famílias.
Economia das famílias
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Critério E-02. Um fundo social mantido por no mínimo 5% do
resultado líquido da empresa, com objetivo de melhorar as condições
dos trabalhadores e/ou das comunidades envolvidas, é implementado.
Os objetivos do fundo e ações são decididos tendo em conta também
a opinião dos beneficiários.
CRITÉRIOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR (P)
Critério P-01. A exportação, quando for o caso, não fragiliza o
atendimento das populações locais.

Relocalização
Boas
comércio

práticas de Critério P-02. Nas matérias primas e/ou produtos finais são
utilizados conservantes naturais, sempre que disponíveis.

Critério P-03. A rotulagem compreende, além das informações
exigidas pela legislação vigente, o selo de responsabilidade
socioambiental conforme com a carta gráfica fornecida pela
Openbox.ai.

Rotulagem

Critério P-04. A colocação do selo sobre o produto ou documentos só
é feita sobre produtos e/ou serviços inspecionados e cuja
conformidade foi verificada pela Ecocert Brasil.
Critério P.05. Empresa publica, anualmente, relatório sucinto de
suas atividades relacionadas com o cumprimento de compromissos
socioambientais.
Comunicação sobre
sistema produtivo

Critério P.06. Além das menções obrigatórias, a rotulagem
o compreende também uma informação relativa a cadeia produtiva e/ou
menção direcionando a um website correspondente, onde uma
descrição mínima da cadeia produtiva é comunicada ao consumidor.
Critério P.07. Um programa de visitas de consumidores aos locais de
produção é mantido pela empresa (política de aproximação e
transparência produtor/consumidor).

CRITÉRIOS DE COMPROMETIMENTO DA EMPRESA (C)
Critério C-01. Ações são realizadas para assegurar o pleno
Conhecimento
e
conhecimento do referencial pelos empregados e dirigentes da
respeito ao referencial
empresa, expresso em termo de compromisso de respeito ao mesmo.
Gestão da qualidade

Critério C-02. A
 empresa implementa os registros necessários de
modo assegurar a rastreabilidade dos produtos e/ou serviços.

Melhoria contínua

Critério C-03. A empresa implementa um plano de melhorias
relacionadas com os critérios deste referencial, mediante um
calendário de execução de sua própria conveniência.

