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Temas Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 Categorias 

GESTÃO: Por meio de ferramentas de gestão os elos da cadeia de valor da pecuária bovina mensuram seus impactos, garantem o cumprimento da lei, e fomentam o setor produtivo para a 
melhoria contínua e a sustentabilidade da pecuária 

O negócio deve ser economicamente viável e possuir ferramentas que protegem de imprevistos do mercado. 

Viabilidade 
econômica e 

controle 
financeiro 

Adotarei práticas para 
controlar as finanças e 

verificar a viabilidade do 
meu negócio. 

Registro todas as 
despesas e receitas do 

meu negócio. 

Consigo calcular meus custos 
de produção e monitoro a 

minha margem de lucro por 
unidade. 

Utilizo indicadores 
financeiros para apoiar a 

tomada de decisões. 

Possuo estratégias de proteção 
aos imprevistos do mercado, 
como forma de assegurar a 
viabilidade do meu negócio. 

IN IS VR 

Os negócios são conduzidos com integridade, transparência e em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. 

Documentos e 
registros de 

comercialização 
da produção 

Criarei mecanismos para 
obter e armazenar registros 

de origem dos produtos 
que comercializo 
provenientes de 

fornecedores diretos. 

Mantenho os registros de 
origem dos produtos que 
comercializo pelo período 

recomendado. 

Mantenho os cadastros 
corretamente atualizados nos 

órgãos responsáveis. 

Armazeno e organizo os 
registros de origem dos 

produtos que 
comercializo. 

Mantenho os registros de 
origem dos produtos que 

comercializo verificáveis ou 
disponibilizo quando solicitado. 

IN IS VR 

Regularização da 
operação 

administrativa 

Identificarei todos os 
documentos necessários 
para a regularização da 

minha operação. 

  

Mantenho a documentação de 
regularização atualizada de 

acordo com os prazos de 
validade. 

  

Minhas operações são 
continuamente regularizadas, 
mantenho a documentação 

verificável e disponibilizo 
quando solicitado. 

IN IS VR 



GIPS EDIÇÃO 2021 – Versão para consulta pública – julho/21 – Não compartilhar! 
Categorias: IN (Indústria), IS (Insumos e Serviços) e VR (Varejo e Restaurante) 
 

 

  

Transparência e 
ética nas 
relações 

comerciais 

Adotarei práticas de 
transparência nas minhas 

relações comerciais. 

Possuo uma política de 
transparência e/ou código 

de conduta ética. 

Adoto práticas que promovem 
a minha política de 

transparência e/ou código de 
conduta ética. 

As informações estão 
disponíveis e de fácil 

acesso à todos os 
fornecedores e clientes. 

Consigo garantir a ética e 
transparência nas relações 

comerciais e atendo a 
necessidade de informações dos 

meus fornecedores e clientes 
através de um canal de diálogo 

efetivo. 

IN IS VR 

COMUNIDADES: As organizações que compõem a cadeia de valor da pecuária bovina respeitam os direitos, cultura, tradições e meio ambiente das comunidades locais influenciadas por suas 
operações e promovem seu desenvolvimento econômico e social. 

Os impactos das operações nas comunidades locais são identificados e gerenciados. 

Impacto da 
minha atividade 

nas comunidades 
locais 

Identificarei possíveis 
impactos positivos e 
negativos da minha 

atividade na comunidade 
local. 

Identifiquei os impactos 
positivos e negativos da 

minha atividade na 
comunidade local. 

Possuo um canal de diálogo 
aberto com a comunidade local 

para solucionar quaisquer 
impactos negativos 

Implemento ações para 
melhoria dos impactos 

negativos decorrentes da 
minha atividade 

Minha atividade contribui 
positivamente para a 

comunidade local. 
IN IS VR 

A mão de obra da comunidade local é priorizada na contratação e valorizada através de programas de capacitação. 

Contratação da 
mão-de-obra 

local 

Priorizarei a contratação da 
mão de obra da 

comunidade local 
considerando a 

disponibilidade, qualidade e 
viabilidade. 

  

Priorizo a contratação de mão 
de obra local e vou me 

informar sobre programas de 
capacitação profissional. 

  

Implemento ou colaboro com 
programas de capacitação 

profissional abertos à 
comunidade. 

IN IS VR 

Ações de apoio nas comunidades locais são implementadas nas áreas a) educação, b) conservação dos recursos naturais, c) bem-estar social e d) desenvolvimento econômico. 
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Apoio às 
comunidades 

locais nas áreas 
de educação, 

recursos 
naturais, bem-

estar social e 
desenvolvimento 

econômico 

Reconheço a importância 
de apoiar as comunidades 
locais em relação a temas 

prioritários. 

Iniciei as tratativas para 
apoiar ação em uma das 

áreas citadas. 

Apoio a realização de ações em 
pelo menos uma das áreas 

citadas. 

Apoio a realização de 
ações em pelo menos 
duas das áreas citadas. 

Realizo ações em pelo menos 
uma das áreas citadas e 

monitoro seus resultados. 
IN IS VR 

A terra e os direitos de propriedade dos proprietários, posseiros, comunidades e populações tradicionais são reconhecidos e respeitados. 

Comprovação de 
direito à 

propriedade 
como critério de 

seleção de 
fornecedores 

Utilizarei a comprovação de 
direito à propriedade ou 
posse como critério para 
seleção de fornecedores. 

  Solicito documentação de 
direito à propriedade ou posse. 

  
Meus fornecedores possuem 

documentação que assegura o 
direito à propriedade ou posse. 

IN   VR 

TRABALHADORES: São assegurados em todos os elos da cadeia de valor da pecuária bovina os direitos dos trabalhadores, a liberdade sindical, bem como remuneração, segurança, saúde, 
bem-estar, capacitação técnica e desenvolvimento profissional.   

O bem-estar dos trabalhadores permanentes e temporários é promovido e os riscos à sua saúde e segurança são prevenidos e reduzidos. 

Treinamentos 
para prevenção 
de acidentes de 

trabalho 

Realizarei treinamentos 
sobre saúde e segurança 
para meus trabalhadores, 
buscando a prevenção dos 

acidentes de trabalho 
(lesão, afastamento e 

óbito). 

Estou desenvolvendo um 
plano de treinamentos de 

saúde e segurança. 

Mais de 50% de meus 
trabalhadores receberam 
treinamento de saúde e 

segurança no último ano. 

Mais de 75% de meus 
trabalhadores receberam 
treinamento de saúde e 

segurança no último ano. 

Todos os meus trabalhadores 
receberam treinamento de 

saúde e segurança no último 
ano. 

IN IS VR 

São sempre assegurados os direitos trabalhistas considerando a legislação brasileira e acordos coletivos. 



GIPS EDIÇÃO 2021 – Versão para consulta pública – julho/21 – Não compartilhar! 
Categorias: IN (Indústria), IS (Insumos e Serviços) e VR (Varejo e Restaurante) 
 

 

  

Direitos 
trabalhistas e de 

associação 
coletiva 

Formalizarei todas as 
relações de trabalho, 

informarei a todos sobre 
seus direitos de associação 

e negociação coletiva, e 
garantirei os direitos 

trabalhistas. 

Estou formalizando com 
contrato de trabalho 
todos os funcionários 

permanentes e 
temporários. 

Formalizo com contrato de 
trabalho todos os funcionários 
permanentes e temporários e 

informo a todos sobre seus 
direitos de associação e 

negociação coletiva. 

Todos os meus 
trabalhadores estão 

garantidos quanto aos 
direitos trabalhistas 

vigentes. 

Aplico os resultados das 
negociações coletivas e, quando 

possível, ofereço benefícios 
adicionais não previstos em lei. 

IN IS VR 

Trabalho infantil, 
análogo ao 

escravo e em 
condições 

degradantes 

Não existe trabalho infantil, 
análogo ao escravo ou em 
condições degradantes no 

meu quadro de 
funcionários. 

Aplico medidas para 
prevenir o trabalho 
infantil, análogo ao 

escravo ou em condições 
degradantes no meu 

quadro de funcionários 
próprios e terceirizados. 

Realizo ações de 
conscientização para meus 

funcionários próprios e 
terceirizados. 

Verifico 
documentalmente a 
situação dos meus 

terceirizados e 
fornecedores diretos para 
que não ocorra trabalho 

infantil, análogo ao 
escravo ou em condições 

degradantes. 

Existem meios de 
monitoramento e denúncia 

anônima que evidenciam a não 
existência de trabalho infantil, 

análogo ao escravo ou em 
condições degradantes no meu 

quadro de funcionários 
próprios,  terceirizados e 

fornecedores diretos. 

IN IS VR 

Igualdade de 
direitos, 

discriminação, 
violência e 

assédio 

Faço contratações com 
base nas exigências do 

cargo e nas qualificações e 
habilidades dos candidatos 

independentemente de 
qualquer outro motivo. 

Investigarei a ocorrência 
de discriminação, 

violência e assédio em 
minhas operações e me 

informarei sobre 
igualdade de direitos. 

Identifico e tomo providências 
nas ocorrências relatadas de 
discriminação, violência ou 

assédio  e ofereço 
oportunidades e benefícios de 

forma igualitária. 

Realizo ações de 
conscientização sobre 
igualdade de direitos, 

violência, discriminação e 
assédio. 

Existem meios de 
monitoramento de 

reclamações, sugestões e 
denúncia anônima nas minhas 

operações. 

IN IS VR 

A gestão de recursos humanos segue as boas práticas e é orientada para o desenvolvimento profissional dos funcionários. 

Capacitação e o 
reconhecimento 
profissional dos 

meus 
funcionários 

Identificarei as 
necessidades de 

treinamento dos meus 
funcionários permanentes 

e temporários. 

Realizo ações de 
desenvolvimento 

profissional para pelo 
menos 25% dos meus 

funcionários 
periodicamente. 

Realizo ações de 
desenvolvimento profissional 

para pelo menos 50% dos 
meus funcionários 

periodicamente 

Realizo ações de 
desenvolvimento 

profissional para pelo 
menos 75% dos meus 

funcionários 
periodicamente. 

As competências técnicas e o 
bom desempenho profissional 

dos meus funcionários são 
reconhecidos e existem ações 

de conscientização sobre o 
tema sustentabilidade. 

IN IS VR 
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MEIO AMBIENTE: A cadeia de valor da pecuária bovina promove a conservação e o uso eficiente dos recursos naturais, identificando, prevenindo e mitigando os impactos causados pela sua 
utilização. 

As atividades são licenciadas quando necessário e são definidas medidas para prevenir, reduzir ou compensar impactos ambientais negativos. 

Regularização 
ambiental 

Identificarei todos os 
documentos necessários 

para a regularização 
ambiental da minha 

operação. 

  

Mantenho a documentação de 
regularização ambiental 

atualizada de acordo com os 
prazos de validade. 

  

Minhas operações são 
continuamente regularizadas, 
mantenho a documentação 

verificável e disponibilizo 
quando solicitado. 

IN IS VR 

Impacto 
ambiental 

Identificarei os impactos 
ambientais negativos de 
minhas atividades e farei 
um plano de ação para 

prevenir, reduzir e 
compensar, quando 

necessário. 

Realizo ações de 
prevenção aos impactos 

ambientais negativos que 
podem ser gerados pela 

minha atividade. 

Realizo ações para redução dos 
impactos ambientais negativos 
gerados pela minha atividade. 

Realizo ações de 
compensação referentes 
aos impactos ambientais 

negativos que 
aconteceram. 

Estabeleci e monitoro 
indicadores e metas para 

melhoria contínua referentes 
aos impactos ambientais de 

minha atividade. 

IN IS VR 

Os recursos hídricos são utilizados de forma eficiente, atendendo aos requisitos legais e realizando o tratamento e/ou descarte adequado dos efluentes. 

Recursos hídricos 

Identificarei os pontos que 
necessitam de autorização 

para uso de água e/ou 
descarte de efluentes. 

Solicitei autorização para 
uso de água e/ou descarte 

de efluentes junto aos 
órgãos competentes, 

quando se aplica. 

Possuo autorização de uso de 
água e/ou descarte de 

efluentes, quando se aplica. 

Realizo ações de 
conservação dos recursos 

hídricos contra agentes 
causadores de poluição 

ou assoreamento. 

Implemento ações que 
garantem a maior eficiência no 

uso dos recursos hídricos e 
monitoro a distribuição de água 

e/ou o descarte de efluentes. 

IN IS   

Resíduos são reduzidos, reutilizados, reciclados e/ou tratados e destinados de acordo com a legislação vigente e de forma responsável. 
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Gestão de 
resíduos 

Desenvolverei medidas 
para quantificar e classificar 

os resíduos gerados pela 
minha atividade. 

Quantifiquei os resíduos 
gerados de acordo com 

sua classificação. 

Tenho um plano de medidas 
para a redução, reuso, 
reciclagem e descarte 

adequado, que atende a 
legislação vigente. 

Pratico medidas para a 
redução, reuso, 

reciclagem e descarte 
adequado dos resíduos 

gerados. 

Monitoro os indicadores e 
metas de melhoria contínua, 

evitando contaminação do solo, 
água, seres humanos e animais. 

IN IS VR 

Ações com o objetivo de melhorar a eficiência energética são implementadas e/ou fontes renováveis de energia são utilizadas. 

Consumo de 
energia (elétrica 
e combustíveis) 

Implantarei medidas para 
uma maior eficiência 

energética e/ou utilização 
de fontes renováveis de 

energia. 

Realizo o registro mensal 
e analiso as informações 
coletadas do consumo 

elétrico e de combustível 
da frota, máquinas e 
equipamentos para 

identificar oportunidades 
de melhoria. 

Adoto práticas para aumentar 
a eficiência energética, e 

mantenho o controle e registro 
do consumo elétrico e de 

combustível. 

Consigo demonstrar que 
houve melhoria na 

eficiência energética da 
minha atividade. 

Busco adotar práticas de 
construção sustentável na 

minha infraestrutura e faço uso 
de fontes renováveis, quando 

possível. 

IN IS VR 

As emissões de gases de efeito estufa produzidas ao longo da cadeia de valor da pecuária bovina, incluindo as de conversão do uso da terra, são estimadas e controladas, buscando a sua 
redução. 

Balanço de 
emissões de 

gases do efeito 
estufa (GEE) 

Realizarei um inventário de 
emissões de gases de efeito 
estufa e melhorarei meus 
indicadores ao longo do 

tempo. 

Realizo inventário 
periódico de emissões de 
gases de efeito estufa 
utilizando ferramentas e 
metodologias  
reconhecidas. 

 Possuo metas de redução de 
emissões de gases de efeito 

estufa publicadas e 
acompanho iniciativas que 

discutem a redução da emissão 
de GEE e sequestro de 

carbono. 

Realizo inventário a cada 
dois anos de emissões 
gases de efeito estufa 

para verificar o 
atingimento de metas de 

redução de emissões. 

Submeto o inventario a 
auditoria externa independente 

e o disponibilizo quando 
solicitado.  

IN IS VR 

O Código Florestal Brasileiro é atendido. 
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Adequação 
ambiental como 

critério de 
seleção de 

fornecedores de 
matéria-prima de 

origem bovina 

Considerarei a adequação 
de propriedades rurais ao 
Código Florestal Brasileiro 

na seleção de fornecedores 
de produtos de origem 

bovina. 

Mais de 50% de meus 
fornecedores diretos de 

produtos de origem 
bovina aderiram ao CAR 

(e ao PRA, quando 
necessário). 

Todos meus fornecedores 
diretos de produtos de origem 
bovina aderiram ao CAR (e ao 

PRA, quando necessário). 

Além de todos os diretos, 
realizo o monitoramento 
de fornecedores indiretos 
e verifico a adesão ao CAR 

(e ao PRA, quando 
necessário). 

Além de todos os diretos, mais 
de 50% de meus fornecedores 

indiretos de produtos de origem 
bovina aderiram ao CAR (e ao 

PRA, quando necessário). 

IN   VR 

CADEIA DE VALOR: A produção, o processamento e a comercialização de produtos destinados ou oriundos da cadeia de valor da pecuária bovina são realizados com condições técnicas, 
sociais, econômicas e ambientais responsáveis. 

O bem-estar animal é promovido através da saúde, nutrição, manejo, infraestrutura e transporte que consideram as diretrizes reconhecidas. 

Infraestrutura, 
manejo e 

transporte dos 
meus animais 

Avaliarei minha 
infraestrutura, manejo e 
transporte utilizado em 

relação às boas práticas de 
manejo reconhecidas. 

Capacitei os meus 
trabalhadores nas boas 
práticas de manejo de 

acordo com os manuais 
reconhecidos. 

Possuo um plano de melhoria e 
adaptação da infraestrutura e 

estou adotando de forma 
gradativa as boas práticas de 
manejo na minha operação. 

A infraestrutura está 
sendo melhorada e 

adaptada de acordo com 
as boas práticas de 

manejo. 

Consigo garantir o bem-estar 
animal através da 

infraestrutura, manejo e 
transporte adequados, 

reduzindo o estresse, dor e 
lesões nos meus animais. 

IN     

Há processos de inovação e tecnologia em busca de maior eficiência produtiva e atendimento às preferências de consumidores. 

Inovação e 
tecnologia 

Conheço a importância de 
aumentar minha eficiência 

produtiva, reduzir ao 
mínimo as perdas de 
produtos e insumos e 

atender às preferências de 
consumidores através do 

uso de inovação e 
tecnologia.   

Utilizo inovações e tecnologias, 
inclusive as relacionadas aos 

processos em busca da 
melhoria na minha eficiência 

produtiva e adoto ações 
visando reduzir as perdas de 

produtos e insumos.  
  

Atendo as preferências dos 
consumidores através da 

melhoria contínua na evolução 
de indicadores de qualidade, 

como resultado dos processos 
de inovação e tecnologia que 

implantei. 

IN IS VR 

O processamento, distribuição e comercialização de produtos de origem bovina são realizados de forma a garantir a qualidade e sanidade dos produtos finais e promover a sustentabilidade 
do setor. 
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Inspeção 
sanitária e boas 

práticas de 
fabricação. 

Todos os produtos 
derivados de origem bovina 

que processo, distribuo 
e/ou comercializo possuem 
selo de inspeção sanitária 

emitido por órgão 
competente. 

  

Mantenho os registros da 
origem dos produtos e 

matéria-prima usados no meu 
processo de fabricação, não 
utilizo produtos que possam 
acarretar problemas à saúde 

humana e adoto boas práticas 
de fabricação, manipulação e 

distribuição. 

  

 Possuo certificação de boas 
práticas de fabricação, 

manipulação e distribuição e 
adoto políticas de qualidade e 

segurança alimentar incluindo a 
possibilidade de devolução de 

produtos e salas de 
amostragens, quando aplicável. 

IN IS VR 

Existe a valorização da produção e/ou do produto sustentável ao longo da cadeia de valor da pecuária bovina. 

Sustentabilidade 
na cadeia de 

valor da pecuária 
bovina 

Priorizarei a contratação de 
serviços e a compra de 

insumos de fornecedores 
locais, considerando a 

qualidade, viabilidade e 
aspectos de 

sustentabilidade. 

  

Priorizo a contratação de 
serviços e a compra de 

insumos de fornecedores 
locais, considerando a 

qualidade, viabilidade e 
aspectos de sustentabilidade. 

  

Mais de 50% dos serviços e 
insumos utilizados são 
provenientes de fontes 

sustentáveis com políticas 
formalmente estabelecidas. 

IN IS VR 

 

 

https://forms.gle/wMJpKa4BVsqzyk8f8

