
estamos
na trilha

digno
do trabalho



A Veracel é firme no cumprimento das leis 
trabalhistas e exige dos seus fornecedores 
a mesma conduta.

Ao adotar e defender as boas práticas 
trabalhistas, combatemos o risco de 
TRABALHO ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO, 
tanto dentro das nossas operações, 
quanto entre os nossos parceiros.

é uma das 
formas de 

trabalhotrabalho
dignodigno
trabalho
digno
gerar desenvolvimento 
sustentável da nossa região.



O que é 

TRABALHO 

DESCENTE ou 

DIGNO?

É o trabalho produtivo, 

remunerado corretamente, 

e que garante ao trabalhador 

os seus direitos essenciais, 

como liberdade, 

saúde e bem-estar.



gera recurso financeiro

é pago de forma justa

não aprisione ou force 
ninguém a nada

é bom para todas e todos

não oferece risco à vida

satisfaça as
necessidades

e ofereça mais 
oportunidades





Quando o trabalhador 

não tem a liberdade 

de sair do local onde 

trabalha, ou deixar o 

emprego, trabalhando 

e vivendo em condições 

desumanas.

Uma ou mais dessas 

situações caracterizam 

o trabalho escravo

>>>



Alojamento precário.

Falta de acesso à assistência médica.

Alimentação sem qualidade
ou quantidade inadequada.

Falta de higiene.

Maus tratos e violência.

Ameaças físicas e psicológicas.

Jornadas sem descanso suficiente.



Trabalho para pagar dívida

Isolamento em local distante 
e sem transporte

Retenção de documentos pessoais 
dos trabalhadores

Não pagamento de salários 
e benefícios

Local trancado ou saída impedida
por seguranças

Trabalho forçado



Você
conhece
alguém

nesta
situação?

Caso você tenha 

presenciado em sua 

região alguma pessoa 

nessas condições, 

denuncie. Disque 100.



Há registros de trabalho escravo 

no mundo todo. As atividades econômicas 

em que trabalho escravo mais tem sido 

encontrado são: pecuária bovina, 

desmatamento, produção de carvão para 

siderurgia, produção de cana-de-açúcar, 

de grãos, de algodão, de erva-mate, 

de pinus, oficinas de costura e em 

canteiros de obras.

Em geral, são ambientes discretos, 

escondidos ou isolados para não chamar 

a atenção das autoridades

para as irregularidades e crimes.

Onde o 
trabalho 
escravo 
ocorre?



Na área rural, as principais vítimas são 
homens, entre 18 e 44 anos.

Nos centros urbanos, há também uma grande 
quantidade de estrangeiros ilegais no país.

Analfabetos ou pessoas com ensino 
fundamental incompleto.

Mulheres e crianças em situação de 
exploração sexual.

A maioria era de outras localidades e foram 
vítimas de golpes. Foram atraídos com 
mentiras e falsas promessas para aceitarem 
o trabalho. Quando descobrem, já estão 
aprisionados e/ou endividados.

Quem
são as 
vítimas?



O que acontece 
com os patrões 
denunciados por 

trabalho escravo?
É um crime previsto no artigo 149 do Código 

Penal, que prevê de dois a oito anos de cadeia 

para quem se utilizar dessa prática.

No caso das empresas, além de não poder 

fazer financiamentos bancários, os nomes 

são incluídos no Cadastro de Empregadores 

flagrados utilizando mão de obra em 

condições análogas à escravidão, podendo, 

inclusive, perder direito de funcionarem.



No Código de Conduta da Veracel,

temos um termo específico sobre 

Trabalho Escravo. Qualquer comportamento 

que não esteja de acordo com o Código 

de Conduta praticado por colaboradores 

próprios ou de empresas parceiras, 

mesmo que a situação não seja em 

operações da Veracel, nosso canal 

de comunicação está aberto. 

Nem precisa se identificar. É anônimo.

Nosso jeito é fazer o certo!

0800 721 0764



ser
responsável, 

inspirar
pessoas e 
valorizar
a vida.

nosso
propósito



http://www.veracel.com.br/suprimentossustentavel

*Eunápolis, Belmonte, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Itapebi, 

Itagimirim, Itabela, Guaratinga, Mascote, Canavieiras, Potiraguá.

o propósito do 

Contribuir para uma cadeia 
de fornecimento regional 

forte, inclusiva e resiliente 
que promova a melhoria 

da qualidade de vida 
das nossas comunidades 

e o aumento da nossa 
competitividade. 

Leia a íntegra da nossa 
Política de Compra Responsável:



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs

Sustainable Development Goal 8
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/8

Trabalho Decente 
https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-decente/lang--pt/index.htm

Quem utiliza trabalho forçado e quais são os seus lucros?
https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-escravo/WCMS_393077/lang--pt/index.htm

Uma década de Promoção do Trabalho Decente no Brasil (OIT)
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasilia/documents/publication/wcms_467352.pdf

Trabalho Escravo no Brasil
Coleção-trabalho-1.jpg (2087×2339) (jornaljoca.com.br)

Especial PEC do Trabalho Escravo

https://trabalhoescravo.reporterbrasil.org.br/

Ciclo do Trabalho Escravo Contemporâneo

https://youtu.be/Q1T9qRb9B8E

Trabalho escravo e gênero: quem são as 

trabalhadoras escravizadas no Brasil?
https://escravonempensar.org.br/biblioteca/trabalho-escravo-e-genero-quem-sao-as-trabalhadoras-escravizadas-no-brasil/

A lista suja da escravidão
https://youtu.be/jG8MaZOTgLU

https://escravonempensar.org.br/

https://inpacto.org.br/trabalho-decente/ 

https://youtu.be/RpiV6CTmf8Y

Campanha Somos Livres
https://propmark.com.br/mercado/somoslivres-e-tema-da-campanha-contra-trabalho-escravo-criada-pela-ideal-hks

quer saber mais?



Trabalho - Trabalho é um conjunto de atividades realizadas pelo 
esforço feito por indivíduos. 

Trabalho Escravo ou análogo ao escravo - O artigo 149 do Código 
Penal, que prevê de dois a oito anos de cadeia para quem se utilizar 
dessa prática, é de 1940 e foi reformado em 2003. Ele prevê o crime 
em quatro situações: cerceamento de liberdade de se desligar do 
serviço, servidão por dívida, condições degradantes de trabalho 
e jornada exaustiva.

Trabalho infantil - é o trabalho feito por crianças e adolescentes, 
que estejam abaixo da idade mínima legal permitida para o trabalho. 
No Brasil, qualquer criança ou adolescente, que trabalhe com menos 
de 16 anos, é considerado trabalho infantil, que é proibido por lei, 
exceto em condição legal de aprendiz, a partir dos 14 anos.

Política de Suprimentos – documento que orienta o processo de 
compras e contratações na Veracel. Faz parte da documentação 
normativa da empresa e é passível de auditoria por terceira parte. 
Seu descumprimento é considerado não-conformidade.

Território – Quando mencionamos “território”, estamos nos referindo 
aos 11 municípios de atuação da Veracel.

Competitividade - De acordo com o dicionário, a competitividade 
é a qualidade do que é competitivo, ou seja, que tem as características 
necessárias para ter bons resultados se comparados à concorrência. 
Menor custo e produtividade são diferenciais para a competitividade.

Sustentável/Sustentabilidade – É possível encontrar a definição de 
ser a capacidade de suprir as necessidades da geração atual, sem 
comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras 
gerações. É importante considerar também a capacidade de ser 
economicamente viável, ambientalmente adequado e socialmente 
justo, no caso de negócios.

O QUE QUER DIZER?



Inclusiva – Inclusão é o ato de incluir e acrescentar, ou seja, adicionar 
coisas ou pessoas em grupos e núcleos que antes não faziam parte. 
Socialmente, a inclusão representa um ato de igualdade entre os 
diferentes indivíduos que habitam determinada sociedade. Assim, 
esta ação permite que todos tenham o direito de integrar e participar 
das várias dimensões de seu ambiente, sem sofrer qualquer tipo de 
discriminação e preconceito.

Resiliente – Ter resiliência é a capacidade de um sistema que 
proporciona a recuperação do equilíbrio após uma perturbação. 
Resiliente é aquele que consegue se restaurar.

Abono - adiantamento em dinheiro que o “gato” dá à família do 
trabalhador quando ele é contratado.

Aliciar - seduzir, enganar, envolver.

Apanhar de pano - o mesmo que panada, ou seja, levar surra com 
o lado cego do facão.

Badequeiro - trabalhador que limpa as lâminas do trator em 
movimento, tirando barro, pedras ou galhos que ficam presos à grade.

Baladeira - rede de dormir.

Cantina - o mesmo que armazém, onde são vendidas as mercadorias 
da fazenda.

Cega jumento - planta que solta um pelo que cega os roçadores, 
principalmente as crianças que, por serem mais baixas, são atingidas 
nos olhos.

Diarista - trabalhador que ganha por dia de trabalho, independente-
mente da produção. Também não tem direitos garantidos.

Doutor da enxada - é como se chamam os peões que usam bem a 
enxada e rendem bastante no trabalho.

Fechar - matar alguém.



Gato - aquele que alicia a mão de obra para o trabalho nas fazendas. 

Também é conhecido como empreiteiro ou “empeleiteiro”.

Gambira - troca de um objeto por outro.

Motoqueiro - operador de motosserra.

Peão - trabalhador braçal.

Peão de trecho - trabalhador que está sempre de trecho em trecho,

 mudando de uma fazenda para outra. Também chamado de trecheiro.

Salário cativo - quando o trabalhador paga pela sua comida.

Salário livre - a comida não é cobrada do trabalhador, mas seu 

salário é menor que o do cativo. Dessa maneira, a situação é a mesma: 

o trabalhador gasta mais do que o que ganha para poder comprar 

o que precisa na cantina.

Taca - surra violenta com chutes e pauladas. 

Organização Internacional do Trabalho - A OIT é responsável pela 

formulação e aplicação das normas internacionais do trabalho 

(Convenções e Recomendações). As Convenções, uma vez ratificadas 

por decisão soberana de um país, passam a fazer parte de seu 

ordenamento jurídico. O Brasil está entre os membros fundadores 

da OIT e participa da Conferência Internacional do Trabalho desde 

sua primeira reunião.

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) - é um órgão 

das Nações Unidas que tem como objetivo promover a defesa dos 

direitos das crianças, ajudar a dar resposta às suas necessidades 

e contribuir para o seu desenvolvimento criando condições 

duradouras.



Caso tenha presenciado 

uma situação estranha ao 

nosso código de conduta,

fale com seu gestor ou 

use nossos canais de 

comunicação anônima.

 

Essa publicação é uma iniciativa do

 

para compartilhar informação, promover a reflexão 

sobre esse tema no contexto territorial 

e, o mais importante, conscientizar  seus colaboradores  

e convidar você para a ação efetiva. 

Caso você tenha evidências de trabalho infantil, 

entre em contato com as autoridades

disque 100

http://www.veracel.com.br/suprimentossustentavel


