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ERRADICAÇÃO DO



Para saber se uma empresa pode ser 
considerada de sucesso, a medida de 

sua competitividade deve levar em conta 
as boas práticas da sustentabilidade. 

As dimensões de Meio Ambiente, Social 
e Governança são tão importantes nessa 

análise quanto a Econômica. 

Em conjunto, sociedade e empresa, 
conseguem ser agentes de 

transformação.

brincadeira 
trabalho infantil

não é



Dentro da dimensão social, 

onde se encontra a temática 

dos Direitos Humanos, 

o TRABALHO INFANTIL é um 

desafio global que deve ser 

combatido por todos e todas. 



Crianças devem ter tempo para brincar, 
para estudar e para participar da rotina 
familiar de forma saudável e adequada. 

No entanto, a realidade é que o trabalho 
infantil aumentou pela primeira vez nos
últimos 20 anos e atinge um total de 
160 milhões de crianças e adolescentes 
no mundo. Além deles, outros quase 
9 milhões correm o risco de ingressar 
nessa situação até 2022, devido aos 
impactos da pandemia por Covid-19, 
de acordo com novo relatório da 
Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) e do 
Fundo das Nações 
Unidas para a 
Infância (UNICEF).

Estar atento
às questões sociais
é um bom negócio



Como você pode 
saber que 

na sua empresa 
não tem trabalho 

infantil?
 

E seus prestadores 
de serviço? 

E seus 
fornecedores?



É necessário ter regras para garantir 

que isto não aconteça, e denunciar 

às autoridades quando você presenciar 

o trabalho irregular de menores de idade.

O trabalho infantil é um dos efeitos da 

pobreza e da ausência de oportunidades 

de desenvolvimento. Muitas vezes, leva 

ao trabalho forçado na vida adulta, 

conforme a OIT (Organização Internacional 

do Trabalho) aponta em seus estudos.

Trabalho infantil é crime e, como tal, 

passível de punição legal. Além disso, 

pode gerar multas e riscos para a empresa. 

Com isso, a empresa perde confiança

dos seus parceiros, colaboradores e da 

sociedade. Escândalos estampam os 

noticiários, cancelam pessoas e destroem 

marcas em segundos nas redes sociais.



Para
reverter

a tendência 
de aumento 
do trabalho 

infantil, 
cidadãos 

e empresas 
precisam agir 

...



Na promoção de trabalho decente 

para adultos, para que as famílias 

não tenham que recorrer às crianças 

e aos adolescentes para ajudar 

a gerar renda familiar.

Cumprir a legislação trabalhista é 

obrigação das empresas. Na Veracel 

oferecemos um trabalho digno aos nossos 

colaboradores, com cuidado e valorização 

da sua qualidade de vida.
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Eliminar as diferenças entre meninos

e meninas é uma forma de combater o 

trabalho infantil.

Meninas e meninos devem 

ter as mesmas condições 

de desenvolvimento, como: 

Tempo para estudar, 

se alimentar com 

qualidade, tempo 

livre para brincar 

e descansar.



Todo investimento no desenvolvimento 

de nossos colaboradores ajuda a elevar 

a sociedade local.

Afinal, na Veracel, contamos, direta 

e indiretamente com mais de  

3.200 profissionais 
residentes no sul da Bahia. 

É um impacto muito significativo em uma 

região com cerca de 400 mil habitantes, 

contando os 11 municípios da área de 

influência da empresa.
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Investimento social 

e desenvolvimento 

da comunidade.

Os investimentos sociais e parcerias 

feitas pela Veracel, empresas da região

e Organizações Sociais fazem a diferença

na vida das famílias. Complementando 

as ações de responsabilidade do Governo, 

as empresas também podem compor 

o esforço de combate à pobreza 

e fortalecimento da economia familiar 

sem que haja o trabalho infantil.
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O primeiro emprego é um 

marco importante. Dessa forma, 

um modo justo de promover a evolução do 

mercado de trabalho é ensinando aos 

estagiários e jovens aprendizes aquilo 

que de fato vai ser importante para esse 

novo profissional. Desenvolver é ensinar, 

dar abertura para tirarem dúvidas e 

praticarem o que aprenderam.



Fazendo o 
nosso trabalho 

de mudar o mundo
Cidadãos comprometidos em união mudam 
o mundo. O que são empresas e governos, 

se não pessoas fazendo o seu trabalho?

É só ficar atento:
Pessoas com menos de 16 anos 

só podem trabalhar como jovens aprendizes 
ou estagiários  - e cumprindo corretamente 

às leis para Aprendiz Legal e de Estágio.
Dessa forma, é importante que a sociedade 
e empresas não contratem, não apoiem e, 
inclusive, denunciem o trabalho infantil, 

seja ele de qualquer tipo.



acreditamos que agindo assim, 

seremos agentes de transformação

importantes para a sociedade.

ser
responsável, 

inspirar
pessoas e 
valorizar
a vida.

nosso
propósito

isso faz todo o sentido quando
falamos de trabalho infantil.



"O Nosso
Jeito

é Fazer
o Certo!"

Acesse e saiba mais:

https://www.veracel.com.br/boa-conduta/

E falando sobre

boa conduta...



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. 

Queremos usar a presença da Veracel, 

que gera impactos importantes no 

território, para continuar a desenvolver 

os 11 municípios onde atuamos.

Leia a íntegra da nossa 
Política de Compra Responsável:



Combate ao trabalho infantil no Brasil - A Constituição 

de 1988 estabelece “prioridade absoluta” na proteção da 

infância e na garantia de seus direitos; o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA); a Lei do Aprendiz (lei nº 10.097 

de 2000); políticas públicas voltadas ao combate à exploração 

sexual infantil e convenções internacionais: Convenção sobre 

os Direitos da Criança e também na Convenção nº 138 da 

Organização Internacional do Trabalho sobre a Idade Mínima 

e na Convenção nº 182 da OIT sobre as Piores Formas de 

Trabalho Infantil são algumas leis estabelecidas sobre a questão.

Política de Suprimentos – documento que orienta o processo 

de compras e contratações na Veracel. Faz parte da documenta-

ção 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 – Sustentabilidade é o termo 

usado quando realizamos ações que supram as nossas 

necessidades, mas sem prejudicar ao meio ambiente, economia 

e sociedade. Quando somos sustentáveis, pensamos não só 

no hoje, como também no amanhã.

Trabalho - Trabalho é um conjunto de atividades realizadas 

pelo esforço feito por indivíduos. O trabalho digno respeita a 

legislação trabalhista em sua plenitude.

O QUE QUER DIZER?



Trabalho infantil - é o trabalho exercido 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.

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.

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.

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

O QUE QUER DIZER?



UNICEF -Trabalho Infantil: Global estima 2020, tendências e o caminho 

a seguir https://weshare.unicef.org/Package/2AMZIFHARM9F

Instituto Ethos - Rede de Empresas pela Aprendizagem e Erradicação 

do Trabalho Infantil - Instituto Ethos - https://www.ethos.org.br/conteudo

/projetos/direitos-humanos/rede-de-empresas-pela-aprendizagem-e-

erradicacao-trabalho-infantil/

Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil

https://endchildlabour2021.org/

Anais do Seminário Internacional em Direitos Humanos e Sociedade

http://periodicos.unesc.net/AnaisDirH/article/view/5865/5280 

Criança Livre de Trabalho Infantil

https://livredetrabalhoinfantil.org.br

LEANDRO KARNAL - Trabalho Infantil

https://youtu.be/8Qie5P4yQ9A 

Repórter Record Investigação - 

Mais de 2 milhões de crianças trabalham no Brasil

https://youtu.be/0nj_-0LAYyw 

Câmera Record

https://youtu.be/8d70zQhqCzc

Mais notícias:

https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2021/06/28/trabalho-

infantil-no-cultivo-de-cacau-testa-sustentabilidade-de-fundo-

noruegues.ghtml

https://emais.estadao.com.br/blogs/bruna-ribeiro/aprendizagem-

aumenta-a-chance-de-entrar-na-faculdade-e-combate-trabalho-infantil/

https://geo.dieese.org.br/bahia/estudos/OtrabalhoInfantil.pdf

REFERÊNCIAS



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


