
 

 



 

 

 

 

Compromisso é tudo 
Na Nike, acreditamos em uma linha de partida clara, embora nã o 
haja linha de chegada. O Có digo de Conduta (Có digo) e os 
Padrõ es de Lideranç a do Có digo (CLS) da Nike estabelecem 
padrõ es mínimos esperados de todas as instalaç õ es de fornecedor. 
Esperamos que todos os fornecedores tenham o mesmo 
compromisso que nó s temos com o bem-estar dos funcioná rios e 
com o uso responsá vel e eficiente dos recursos naturais. Estes 
padrõ es mínimos sã o essenciais para as estraté gias de 
fornecedores da Nike: como avaliamos o desempenho bá sico e 
como determinamos os fornecedores com os quais continuaremos 
nos engajando e expandindo nossos negó cios. Nó s trabalhamos 
com fornecedores que demonstram compromisso ao administrar 
seus negó cios de maneira responsá vel e sustentá vel e que 
procuram exceder os padrõ es mínimos. 

Compromi
sso é  tudo 

Nossas expectativas 
Esperamos que todos os fornecedores compartilhem 
o compromisso da Nike de respeitar os direitos dos trabalhadores 
e promover o bem-estar deles, atentando-se — especialmente — 
à s pessoas mais vulnerá veis, como mulheres, migrantes 
e trabalhadores temporá rios. També m esperamos que os 
fornecedores usem os recursos naturais de maneira responsá vel 
e eficiente, focando em á reas como a reduç ã o de carbono e de 
resíduos. Como parte da estraté gia de crescimento da Nike, nó s 
buscamos fornecedores que estejam desenvolvendo sistemas de 
gerenciamento á geis e só lidos que impulsionem o crescimento 
sustentá vel dos negó cios por meio da criaç ã o de equipes de 
trabalho engajadas e valorizadas, da solidificaç ã o de uma cultura 
de seguranç a forte e da reduç ã o de impactos ambientais.  

Nossa visão de colaboração 
A Nike reconhece que, para obter uma cadeia de suprimentos 
mais responsá vel e sustentá vel, sã o necessá rias colaboraç ã o 
aprimorada e aç õ es conjuntas com nossos fornecedores, com 
outras marcas e com todas as partes interessadas na cadeia de 
suprimentos. Nó s acreditamos que os relacionamentos baseados 
em transparê ncia, colaboraç ã o e respeito mú tuo sã o essenciais 
para alcanç armos isso. Trabalharemos com os nossos 
fornecedores enquanto continuamos ampliando o envolvimento 
com a sociedade civil, os sindicatos, os governos e outras partes 
para influenciar a mudanç a sistê mica das condiç õ es de trabalho, 
da saú de e da seguranç a e do meio ambiente nas comunidades 
em que os nossos fornecedores operam. 
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Sobre este documento 

Geral 

Neste documento: 

• A Nike e as afiliadas Nike serã o referidas como Nike. 

• O Có digo de conduta da Nike é  referido como Có digo. 

• O Có digo de padrõ es de lideranç a da Nike é  referido como CLS. 

• O CLS específico é  referido como, por exemplo, CLS Implementaç ã o total do có digo. 

• Os requisitos específicos do CLS sã o referidos como padrõ es. 

O CLS define padrõ es mínimos, exceto onde especificamente identificados como uma prática 
recomendada. 

A versã o mais recente do Có digo e do CLS será  usada como diretriz, e substitui todas as versõ es 
anteriores, em vigor a partir da data de liberaç ã o para o fornecedor.  

Definiç õ es 

As definiç õ es a seguir incluem todo o CLS. 

A 

Aboveground storage tank (Tanque de armazenamento acima da superfície) é  um contê iner está tico 
usado para o armazenamento de combustíveis ou outros produtos químicos com capacidade superior 
a 55 galõ es (aproximadamente 200 litros) e está  situado completamente acima da superfície terrestre. 

Abrasive blasting (Jateamento abrasivo) é  uma das diversas té cnicas de acabamento usadas para 
criar um look desgastado para jeans e outros produtos de vestuá rio. Esse processo é  caracterizado pelo 
uso de ar comprimido para acelerar o impacto de um abrasivo só lido. 

Abrasive blasting equipment (Equipamento de jateamento abrasivo) é  o maquiná rio e as ferramentas 
usados no processo de jateamento abrasivo, incluindo gabinetes de jateamento, silos e mangueiras 
de spray. 

Abrasives (Abrasivos) sã o uma substâ ncia só lida usada para desgastar um material e que pode conter 
sílica cristalina, até  mesmo em vestígios. Exemplos de abrasivos comuns incluem areia, ó xido de 
alumínio, granada, silicato de alumínio, escó ria de cobre e escó ria de ferro. 

Acclimatization (Aclimatização) é  a adaptaç ã o do corpo ao trabalho em ambientes diferentes 
(por exemplo, ruídos, odores e temperaturas). 

Affected workers (Trabalhadores afetados) sã o aqueles que trabalham com riscos e equipamento 
especial que exijam controles adicionais.  

ANSI é  o American National Standards Institute.  

Asbestos containing material (Materiais que contêm amianto, ACM) é  qualquer material que 
contenha mais de 1% de amianto por peso. Os tipos do mineral amianto incluem riebeckita, amosita, 
crisó tilo, antofilita, tremolita e actinolita.  

Asbestos (Amianto) é  um mineral natural, composto de longas fibras finas. Essas fibras podem ser 
perigosas se inaladas como pó  e sã o conhecidas por aumentar o risco de câ ncer dos pulmõ es.  
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Autonomous vehicles (Veículos autônomos, AV) també m conhecidos como veículos de conduç ã o 
automá tica, carros sem condutor, veículos conectados e autô nomos (CAV), má quinas automatizadas 
robó ticas e carros robô s, sã o uma forma de tecnologia emergente que pode fornecer facilidades com 
alternativas a caminhõ es industriais motorizados (PIT). 

B 

Bargain (Barganhar) em boa fé , é  encontrar-se regularmente e discutir com a disposiç ã o de chegar 
a um acordo. 

Biological hazard (Risco biológico) é  um contaminante orgâ nico aé reo que pode ser gerado por, ou é , 
um organismo vivo (també m conhecido como bioaerossol). Os bioaerossó is comuns incluem bacté rias, 
vírus, fungo, bolores, mofos, á caros, esporos, legionella e pó len. 

Blacklisting (inserção na lista negra) é  a criaç ã o, manutenç ã o, uso e/ou comunicaç ã o de listas de 
trabalhadores ou potenciais trabalhadores para a finalidade de negar emprego ou outra penalidade com 
base em status protegido legalmente ou crité rios nã o relacionados ao trabalho. 

Bloodborne pathogens (Agentes patogênicos) sã o micro-organismos patogê nicos presentes no 
sangue humano e que podem causar doenç as em humanos. Esses agentes patogê nicos incluem, mas 
nã o estã o limitados a, Vírus da Hepatite B (HBV) e Vírus da Imunodeficiê ncia Humano (HIV). Alem do 
sangue, os agentes patogê nicos també m podem ser encontrados em outros fluidos, como saliva, 
secreç ã o nasal, suor, urina e fezes.  

Bonded labor (Trabalhos forçados) é  uma forma de contrato em que um empré stimo ou dé bito do 
trabalhador ou de sua família é  repago por trabalho direto e o valor do trabalho fornecido como 
razoavelmente avaliado nã o é  aplicada para a liquidaç ã o do dé bito, ou a extensã o e a natureza do 
trabalho nã o sã o limitadas ou definidas de forma adequada. 

Bundled REC (REC empacotada) é  um instrumento que vende os atributos ambientais da geraç ã o 
renová vel com sua energia associada. 

C 

Canister (Recipiente) ou cartridge (cartucho) é  um contê iner com um filtro, adsorvente ou catalisador, 
ou uma combinaç ã o desses itens, que remove contaminantes específicos do ar que passa pelo contê iner. 

Chlorofluorocarbons (Clorofluorocarbonetos, CFC) sã o hidrocarbonetos parafinados total ou 
parcialmente halogenados que contê m somente carbono (C), cloro (Cl) e flú or (F). Geralmente usados 
como refrigerantes em unidades de ar condicionado ou resfriadores, exemplos de tipos de CFC incluem 
R-11 e R-12. Os CFCs sã o GHGs potentes, cuja retenç ã o de calor é  mais eficaz do que a do CO2, e tê m 
potencial de aquecimento global centenas a milhares de vezes superior do que o CO2. 

Certified inspector (Inspetor certificado) é  uma pessoa que, com base em treinamento e experiê ncia, 
pode avaliar uma má quina de acordo com os padrõ es de seguranç a de má quina internacionais. 
Geralmente, essa pessoa foi certificada por um terceiro conceituado. 

Chemical hazard (Risco químico) é  um risco causado por um elemento químico; pode ser um risco 
físico ou para a saú de. 

Chlorofluorocarbons (Clorofluorocarbonetos, CFC) sã o hidrocarbonetos parafinados total ou 
parcialmente halogenados que contê m somente carbono (C), hidrogê nio (H), cloro (Cl) e flú or (F). 
Comumente usados como refrigerantes em unidades de ar condicionado ou refrigeradores; os tipos de 
exemplo de CFC incluem R-11 e R-12. Os CFC també m sã o tipos de GHG com um potencial de 
aquecimento global muito maior do que o CO2, que aumenta o efeito estufa na atmosfera. 

Closed loop recycling (Reciclagem de loop fechado) é  uma forma de reciclagem onde o resíduo 
só lido é  reciclado por um fornecedor externo aprovado pela Nike para o mesmo material/componente ou 
similar ao originalmente fornecido para a Nike. 
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Coal (Carvão) é  uma rocha sedimentar preta ou marrom escura combustível com uma grande 
quantidade de carbono e hidrocarbonetos. É  um combustível nã o renová vel comumente usado na 
produç ã o a vapor. 

Compensation (Remuneração) sã o os salá rios e benefícios (monetá rios e nã o monetá rios) oferecidos 
pelo fornecedor ao trabalhador. 

Composting (Compostagem) significa a decomposiç ã o bioló gica controlada de material orgâ nico. 

Compressed air system (Sistema de ar comprimido) é  um grupo de subsistemas compostos por 
conjuntos integrados de componentes, incluindo compressores de ar, equipamento de tratamento de ar, 
controles, tubulaç ã o, ferramentas pneumá ticas, maquiná rio alimentado pneumaticamente e aplicaç õ es de 
processo que utilizam ar comprimido. 

Compressed gas cylinder (Cilindro de gás comprimido) é  um tipo de contê iner de armazenamento para 
produtos químicos. O armazenamento adequado, manuseio e descarte desses contê ineres é  importante, 
e é  possível encontrar os requisitos específicos da Nike em Gerenciamento de produtos químicos. 

Confined space (Espaço confinado) é  qualquer espaç o grande o suficiente para uma pessoa entrar, 
que tenha um meio limitado de entrada e saída e que nã o foi projetado para ocupaç ã o contínua. 
Exemplos incluem bueiros, esgotos, tú neis, caldeiras, tanques de armazenamento e poç os. 

Construction project (Projeto de construção) é  um processo organizado de construç ã o, renovaç ã o, 
reforma de um pré dio, estrutura ou infraestrutura. Um projeto de construç ã o geralmente inclui qualquer 
atividade de construç ã o distinta de fabricaç ã o, guarnecimento de materiais ou trabalho de manutenç ã o e 
serviç o. Um projeto de construç ã o refere-se a edifícios novos ou outras melhorias substanciais a serem 
construídos, ou a alteraç ã o de melhorias existentes, e podem incluir projetos novos, á rea industrial, 
expansã o e instalaç õ es saté lites. 

Construction subcontractor (Subcontratado de construção) é  uma pessoa ou empresa que executa 
trabalho sob um contrato com um contratado geral. Os subcontratados geralmente fazem um trabalho 
especial, como encanamento ou instalaç ã o elé trica. 

D 

Dead load (Carga estrutural) é  a carga devida ao peso de todos os componentes estruturais e nã o 
estruturais permanentes de um edifício ou estrutura. Exemplos incluem paredes, pisos, teto e 
equipamento de serviç o fixo.  

Direct discharge (Descarga direta) é  a descarga de esgoto em cursos d'á gua, lagos, oceanos ou terra. 
As instalaç õ es municipais e industriais que poluem por meio de um transporte ou sistema definido, como 
tubos de saída, sã o classificadas como descargas diretas. Isso inclui o uso de esgoto tratado para fins de 
irrigaç ã o local. 

Document (Documento) ou documentation (documentação) é  informaç ã o impressa, escrita ou 
eletronicamente armazenada. Inclui, mas nã o está  limitado a, contratos e acordos, relató rios, avisos, 
anú ncios, reclamaç õ es e queixas de trabalhadores, arquivos de computador, e-mails, arquivos de 
funcioná rios, folha de pagamento e registros de mediç ã o do tempo, registros de produç ã o e outras 
correspondê ncias. 

Domestic migrant workers (Trabalhadores domésticos migrantes) sã o os trabalhadores de produç ã o 
ou operaç õ es do fornecedor que migram ou que migraram de seu local de residê ncia para outro estado 
ou província no mesmo país de sua residê ncia permanente para finalidade específica de emprego. 

Domestic wastewater (Esgoto doméstico) é  o esgoto, també m conhecido como esgoto sanitá rio, 
gerado de atividades domé sticas, incluindo cozinhas, dormitó rios, toaletes, pias e chuveiros e tem 
qualidade insuficiente para uso posterior. 
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Dormitory (Dormitório) é  uma instalaç ã o de alojamento no qual um ú nico quarto conté m algumas 
camas de solteiro, geralmente com instalaç õ es de banheiro compartilhadas. 

Downcycling é  uma forma de reciclagem onde um terceiro externo recicla resíduos só lidos para serem 
usado por partes diferentes da Nike e dos parceiros patrocinados pela Nike.  

E 

EHS é  Environment, Health and Safety (Meio Ambiente, Saú de e Seguranç a). 

EHS Competent Person (Pessoa competente em EHS) pode identificar riscos existentes e previsíveis 
nos arredores ou nas condiç õ es de trabalho que sejam insalubres, nocivos ou perigosos para os 
trabalhadores, e que tenha autorizaç ã o para tomar medidas corretivas imediatas para eliminá -los. A 
indicaç ã o da Pessoa competente exige que o indivíduo tenha a autoridade para tomar uma medida 
corretiva imediata. 

EHS Practitioners (Praticantes de EHS) implementam estraté gia e aç õ es, geralmente projetadas por 
um Profissional de EHS. Os Praticantes de EHS apoiam um ambiente de trabalho seguro ao manterem 
processos administrativos de EHS, conduzindo treinamentos e usando uma variedade de ferramentas de 
ú ltima geraç ã o, processos e soluç õ es prá ticas comuns para monitoramento de riscos e conduç ã o de EHS 
e conformidade com os requisitos té cnicos, as leis aplicá veis e os controles de risco comportamental. 

EHS Professional (Profissional de EHS) é  quem projeta a estraté gia relacionada aos recursos 
organizacionais e ao gerenciamento de EHS no contexto mais amplo dos processos de negó cios e as 
influê ncias de regulamentaç õ es externas, do mercado e da sociedade. O Profissional de EHS fornece 
sugestõ es amplas, suporte e aná lise para a organizaç ã o em relaç ã o aos riscos para a empresa e a 
instalaç ã o. O Profissional de EHS tem a responsabilidade de indicar a Pessoa competente em EHS da 
organizaç ã o. 

Electronic waste (Resíduos eletrônicos) ou E-waste é  um equipamento eletrô nico que atingiu o fim de 
sua vida ú til, incluindo todos os componentes, as submontagens e os consumíveis que fazem parte do 
equipamento eletrô nico no momento do descarte.  

Electric and Magnetic Field (EMF) Radiation (Radiação do campo eletromagnético) é  as forç as 
elé trica e magné tica em torno de todos os dispositivos elé tricos. Pesquisas encontraram potenciais 
efeitos sobre a saú de associados a altos níveis de EMF. 

Elevator (Elevador) é  um dispositivo de levantamento que consiste em uma plataforma ou gaiola que 
sobe e desce mecanicamente em um poç o vertical para mover pessoas ou materiais de um andar para 
outro em um edifício. 

Employment eligibility fees (Taxas de qualificação de emprego) sã o todas as taxas e custos 
associados ao recrutamento (incluindo taxas de recrutamento e custos relacionados) e ao emprego 
(como uniformes, ferramentas de trabalho ou equipamento de seguranç a). 

Energy recovery (Recuperação de energia) é  um processo no qual todo ou parte do resíduo só lido é  
processado para uso do conteú do de calor, ou outras formas de energia, do material. 

Environmental Attribute (Atributo ambiental, EA) refere-se ao reconhecimento de reduç õ es de 
emissã o de GHG de um determinado projeto ou instrumento.  

Ergonomics (Ergonomia) é  a ciê ncia de projetar equipamentos e procedimentos operacionais para 
maximizar a seguranç a e a interaç ã o eficiente entre pessoas e seu trabalho. 

Extraordinary circumstances (Circunstâncias extraordinárias) sã o as situaç õ es geralmente 
entendidas como de forma maior. Isso inclui atos da natureza (como fogo, enchentes, terremotos ou outro 
desastre natural), hostilidades ou movimentos populares e interrupç ã o ou falha de serviç os essenciais, 
como a eletricidade. 



Definiç õ es 
PADRÕ ES DE LIDERANÇ A DO CÓ DIGO (CLS) DA NIKE 

 

Voltar ao início | Pá gina 7 de 141 

 

F 

Fall protection system (Sistema de proteção contra quedas) refere-se a vá rios componentes de 
equipamento de seguranç a aprovados, como armaduras, cordõ es de absorç ã o de choques, dispositivos 
de desaceleraç ã o, cordas de seguranç a verticais e fixaç õ es, interconectados para interromper uma 
queda livre. 

Finishing technique (Técnica de acabamento) é  a alteraç ã o da aparê ncia ou textura de um produto do 
consumidor usando um agente físico, bioló gico ou químico. 

First aid (Primeiros socorros) é  um tratamento mé dico secundá rio administrado a uma pessoa 
lesionada. Pode ser usado individualmente ou como um tratamento inicial até  que a pessoa possa obter 
cuidados mé dicos profissionais. 

Fit test (Teste de aptidão) é  um protocolo para avaliar de forma qualitativa ou quantitativa a aptidã o de 
um respirador em um indivíduo. Consulte també m Qualitative Fit Test (Teste de aptidã o qualitativo, QLFT) 
e Quantitative Fit Test (Teste de aptidã o quantitativo, QNFT). 

Forced labor (Trabalho forçado) é  qualquer trabalho ou serviç o obtido sob a ameaç a de penalidade ou 
para o qual a pessoa envolvida nã o se ofereceu voluntariamente. Exemplos incluem servidã o involuntá ria 
e trabalhos forç ados. 

Foreign migrant workers (Trabalhadores estrangeiros migrantes) sã o os trabalhadores de produç ã o 
ou operaç õ es do fornecedor que sã o recrutados, diretamente ou por meio de um terceiro, e que migram 
ou que migraram de seu país de origem para outro país, onde nã o tê m residê ncia permanente para 
finalidade específica de emprego. 

Foreman (Capataz) é  um profissional qualificado encarregado de uma equipe de construç ã o com as 
mesmas habilidades ou habilidades semelhantes. O capataz geralmente é  uma pessoa mais velha.  

Freshwater (Água doce) inclui fontes de entrada de á gua - total de á guas do município/cidade, á gua no 
solo, á gua de superfície, á gua pluvial e uso condensado onde a condensaç ã o é  proveniente de uma fonte 
de vapor externa coletada ou obtida para uso no local em operaç õ es. 

Fugitive emissions (Emissões evasivas) sã o liberaç õ es nã o intencionais de poluentes do ar vindos de 
atividade humana. Exemplos incluem emissõ es de tanque, vazamentos de canos e restos de construç ã o.  

G 

Garment finishing facilities (Instalações de acabamento de vestuário) sã o instalaç õ es om processos 
de fabricaç ã o incluídos na produç ã o de vestuá rio e podem incluir corte, costura, passagem a ferro, 
serigrafia, bordado de tecido.  

General contractor (Contratado geral) é  o principal ou o primeiro contratado que é  responsá vel pela 
supervisã o do dia a dia de um local de construç ã o, gerenciamento de fornecedores e vendedores e 
comunicaç ã o de informaç õ es a todas as partes envolvidas durante o curso de um projeto de construç ã o. 

Greenhouse Gas (Gás de efeito estufa, GHG) sã o os gases atmosfé ricos responsá veis por causar o 
aquecimento global e as mudanç as climá ticas. Os principais GHG sã o dió xido de carbono (CO2), metano 
(CH4) e ó xido nitroso (N2O). Menos comuns, mas GHG muito potentes sã o os hidrofluorocarbonetos 
(HFCs), os fluorocarbonetos (PFC) e o hexafluoreto de enxofre (SF6). As emissõ es de GHG sã o 
comumente associadas à  combustã o de combustíveis fó sseis, como carvã o, petró leo e gá s natural, 
para a produç ã o de eletricidade e energia té rmica, bem como de processos industriais ou vazamentos 
acidentais de equipamentos. 
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H 

Hazardous energy (Energia perigosa) é  qualquer energia armazenada ou residual que possa causar 
danos como resultado de energizaç ã o e inicializaç ã o inesperadas ou liberaç ã o de energia armazenada. 
Isso inclui energia elé trica, energia té rmica, reaç õ es químicas, energia hidrá ulica, movimento mecâ nico e 
qualquer outra forma de energia potencial ou armazenada. 

Hazardous material (Material perigoso) é  uma substâ ncia ou material que apresenta risco para a 
saú de, seguranç a, ambiente ou propriedade quando usada, armazenada ou transportada por si só  ou 
interagindo com outros fatores. 

Hazardous waste (Resíduos perigosos) é  o resíduo que exibe uma ou mais das seguintes 
propriedades características – inflamabilidade, corrosividade, reatividade ou toxidade – e que apresenta 
um risco para a saú de, a seguranç a, o ambiente ou a propriedade quando tratado, armazenado ou 
transportado de forma impró pria.  

Hazardous waste subcontractor (Subcontratado de resíduos perigosos) é  um fornecedor 
terceirizado que o fornecedor subcontrata para manusear, gerenciar, transportar, tratar ou descartar 
os resíduos perigosos. 

Hearing conservation program (Programa de conservação da audição) é  um plano escrito projetado 
para impedir a perda inicial de audiç ã o ocupacional, preservar e proteger a audiç ã o e equipar os 
trabalhadores com o conhecimento e dispositivos de proteç ã o da audiç ã o necessá rios para sua proteç ã o. 

Heat stress (Estresse pelo calor) é  o termo amplo para diversas condiç õ es mé dicas, como exaustã o por 
calor, cã ibras por calor (dor ou espasmos musculares) e derrame por calor, causadas em á reas quentes. 

Heavy fuel oil (Óleo combustível pesado) é  o ó leo residual que permanece apó s a destilaç ã o e 
subsequente craqueamento de ó leo cru. Em comparaç ã o com outros tipos de ó leo combustível, as 
emissõ es de carbono durante a combustã o de ó leo combustível pesado sã o muito maiores do que de 
outros tipos de ó leos combustíveis. O ó leo combustível pesado nã o é  renová vel e com frequê ncia é  
usado para a produç ã o de vapor em aplicaç õ es industriais. 

Hot work (Trabalho a quente) é  qualquer soldagem, moagem ou todas as outras atividades que 
envolvam chamas abertas, faíscas ou outras fontes de igniç ã o que possam causar fumaç a ou fogo ou 
que possam disparar sistemas de detecç ã o. 

Hourly workers (Trabalhadores por hora) sã o trabalhadores, como aqueles de produç ã o e operaç õ es, 
que a lei local exige que sejam remunerados por hora (trabalhadores nã o isentos). Os trabalhadores por 
hora nã o incluem a equipe de gerê ncia e outros pagos de forma assalariada como permitido pela lei local. 

Hydrochlorofluorocarbons (Hidroclorofluorcarbonetos, HCFC) sã o hidrocarbonetos parafinados total 
ou parcialmente halogenados que contê m somente carbono (C), hidrogê nio (H), cloro (CI) e flú or (F). 
Geralmente usados como refrigerantes em unidades de ar condicionado ou resfriadores, exemplos de 
tipos de HCFC incluem R-21 e R-22. Os HCFCs sã o GHGs potentes, cuja retenç ã o de calor é  mais eficaz 
do que CO2, e tê m potencial de aquecimento global centenas a milhares de vezes superior do que o CO2. 

Hydrofluorocarbons (Hidrofluorocarbonetos, HFC) sã o hidrocarbonetos parafinados total ou 
parcialmente halogenados que contê m somente carbono (C), hidrogê nio (H) e flú or (F). Geralmente 
usados como refrigerantes em unidades de ar condicionado ou resfriadores, exemplos de tipos de HFCs 
incluem R-410A e R-134a. Diferentemente dos CFCs e HCFCs, os HFCs nã o destroem a camada de 
ozô nio. Os HFCs sã o GHGs potentes, cuja retenç ã o de calor é  mais eficaz do que CO2, e tê m potencial 
de aquecimento global centenas a milhares de vezes superior do que o CO2. 

I 

Incineration (Incineração) é  um processo em que os resíduos só lidos sã o queimados sem recuperaç ã o 
de energia. A combustã o é  controlada em câ maras projetadas para transformar resíduos em cinzas, 
oxidar gases de combustã o e controlar emissõ es atmosfé ricas. 
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Indirect discharge (Descarga indireta) é  a descarga de esgoto de uma instalaç ã o para uma instalaç ã o 
de tratamento que nã o pertence nem é  operada pela instalaç ã o que descarrega o esgoto, como uma 
estaç ã o de tratamento de esgoto municipal ou uma estaç ã o de tratamento de parque industrial. 

Indoor air quality (Qualidade do ar interno) é  a condiç ã o do ar em pré dios, incluindo as emissõ es 
causadas por fumaç a, pó , gases, vapor, perigos bioló gicos e gases e produtos químicos de materiais, 
processos e aparelhos. 

Industrial wastewater (Esgoto industrial) é  um esgoto criado por um subproduto de um processo de 
fabricaç ã o e nã o tem qualidade suficiente para uso posterior no processo de fabricaç ã o. Se o esgoto 
domé stico e industrial se misturarem, a mistura resultante será  considerada como esgoto industrial. 
O esgoto industrial usado para descarga em sanitá rios ainda é  considerado como esgoto industrial.  

In-House recycling (Reciclagem interna) é  uma forma de reciclagem onde os resíduos só lidos sã o 
reprocessados no local para reincorporaç ã o ao processo de produç ã o do fornecedor. 

Infectious and contagious diseases (Doenças infectocontagiosas) sã o causadas por micro-organismos 
patogê nicos, como bacté rias, vírus, parasitas ou fungos; as doenç as podem se espalhar, de forma direta ou 
indireta, de uma pessoa para outra.  

Involuntary servitude (Servidão involuntária) é  o trabalho ou serviç os realizados sob ameaç a real ou 
percebida de lesõ es sé rias, restriç ã o física ou abuso do processo legal 

Ionizing radiation (Radiação ionizante) é  uma forma de radiaç ã o liberada como ondas 
eletromagné ticas e/ou partículas subatô micas com energia suficiente para quebrar ligaç õ es químicas 
em molé culas ou remover elé trons fortemente ligados de á tomos. Exemplos incluem: raio x, partículas 
alfa e beta e radiaç ã o gama. 

L 

Labor agents (Agentes de trabalho) sã o agê ncias de emprego particulares (PEAs), agê ncias de 
recrutamento, recrutadores, agê ncias de expediç ã o, corretores de mã o de obra e qualquer outro terceiro 
envolvido no recrutamento, seleç ã o, contrataç ã o, transporte e/ou gerenciamento de trabalhadores do 
fornecedor. 

Landfilling (Aterro) é  um mé todo de gerenciamento de resíduos só lidos, onde os resíduos só lidos sã o 
colocados acima ou abaixo da superfície, em uma instalaç ã o projetada, construída e operada de uma 
forma que minimize o impacto na saú de pú blica e no meio ambiente. 

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Amplificação de luz por emissão 
estimulada de radiação, LASER) é  um dispositivo que produz um poderoso e estreito feixe de luz que 
difere da luz comum pois é  monocromá tico (uma cor), organizado e direcional. Os LASERs sã o 
comumente usados para o corte de materiais. 

Live load (Carga dinâmica) é  a carga superimposta pelo uso e ocupaç ã o de um edifício. 

Local law (Lei local) ou legal requirements (requisitos legais) inclui todos os requisitos legais 
e regulamentares no nível do país e inferiores que se aplicam à  operaç ã o de uma instalaç ã o nesses 
locais. Exemplos incluem requisitos legais e regulamentares federais, regionais, estaduais, provinciais 
e municipais.  

Lockout/Tagout (LOTO) refere-se a prá ticas e procedimentos específicos para proteger trabalhadores 
da energizaç ã o ou inicializaç ã o inesperada de maquiná rio e equipamento ou a liberaç ã o de energia 
perigosa durante o serviç o ou atividades de manutenç ã o. 
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M 

Machine guarding (Proteção de máquina) sã o dispositivos físicos usados para proteger o operador 
e outros trabalhadores que interagem com má quinas de perigos como pontos de esmagamento, partes 
mó veis, chuva de detritos e faíscas. Exemplos de mé todos de proteç ã o sã o barreiras de proteç ã o, 
dispositivos de desarme bimanual e intertravamentos.  

Machine safety (Segurança de máquina) concentra-se no design seguro de uma má quina e inclui 
a seguranç a elé trica e a proteç ã o de má quina.  

Management representative (Representante da gerência) é  o gerente mais sê nior na instalaç ã o 
e pode ser o gerente, o supervisor ou um líder departamental que gerencie, monitore, avalie e coordene 
operaç õ es. 

Manufacturing restricted substances list (Lista de substâncias restritas de fabricação, MRSL) 
é  uma lista de substâ ncias químicas banidas do uso intencional. 

Modern Slavery (Escravidão moderna) termo geral usado para prá ticas como trabalho forç ado, 
servidã o por dívida e trá fico de pessoas. 

Motorized passenger vehicle (Veículo de passageiros motorizado) é  um veículo motorizado para 
o transporte de passageiros. Exemplos incluem microcarros (carrinhos de golfe e outros veículos que nã o 
precisam de licenç a para serem dirigidos), tá xis, carros de passageiros, ô nibus de passageiros, 
caminhonetes, caminhõ es baú , semicaminhõ es e motocicletas. 

N 

Near miss (Quase acidente) é  um evento nã o planejado que nã o resultou em lesõ es, doenç a ou danos 
a propriedade ou equipamento - mas que tinha potencial para isso. 

Night work (Trabalho noturno) é  a ausê ncia de definiç ã o legal local, definido como qualquer trabalho 
executado, no todo ou em parte, entre 22h e 5h. 

Nike sponsored recycling (Reciclagem patrocinada pela Nike) é  uma forma de reciclagem onde 
resíduos só lidos sã o gerenciados por um fornecedor externo patrocinado pela Nike para reciclagem para 
produtos secundá rios. 

Nike Restricted Substances List (Lista de substâncias restritas da Nike, RSL) é  o padrã o para 
conformidade química em materiais prontos, produtos e itens relacionados. A RSL está  disponível em 
www.nikeincchemistry.com.  

NIOSH é  o National Institute for Occupational Safety and Health nos Estados Unidos da Amé rica. 

Non-permit required confined space (Espaço confinado que não exige licença) é  um espaç o 
confinado que nã o conté m perigos capazes de causar morte ou sé rias lesõ es físicas e nã o tem perigo 
atmosfé rico real ou potencial.  

Non-point source emissions (Emissões de fontes não pontuais) sã o fontes de emissõ es distribuídas 
de vá rias fontes difusas e podem ser antropogê nicas ou de causas naturais. 

Non-production worker (Trabalhador de não produção) é  um trabalhador em uma funç ã o de apoio, 
nã o envolvido na fabricaç ã o direta de produtos. Isso inclui a equipe administrativa de escritó rio, serviç o 
de alimentaç ã o, pessoal de custó dia, equipe de vendas interna, aprendizes nã o envolvidos em funç õ es 
de produç ã o e guardas de seguranç a. 

O 

Occupational noise (Ruído ocupacional) é  o som no local de trabalho e é  um dos mais comuns dos 
perigos ocupacionais de saú de e higiene. A exposiç ã o prolongada a ruídos ocupacionais excessivos 
pode resultar em danos irreversíveis à  audiç ã o de uma pessoa e na reduç ã o de sua qualidade de vida. 
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On-site contractor (Contratado no local) ou subcontractor (subcontratado) é  uma pessoa ou 
empresa que realiza o trabalho sob contrato direto ou indireto com o fornecedor. O subcontratado no local 
tem um acordo contratual com o contratado no local e realiza trabalho sob a direç ã o do contratado no 
local. Exemplos de trabalho típico incluem limpeza, seguranç a, encanamento ou instalaç ã o elé trica. 

Operations worker (Trabalhador de operações) é  um trabalhador cuja principal responsabilidade 
profissional é  trabalhar no manuseio do produto na instalaç ã o. Isso inclui, mas nã o está  limitado a coleta, 
empacotamento, recepç ã o, armazenamento e conduç ã o de caminhã o industrial motorizado. Os 
trabalhadores de operaç õ es temporá rios empregados por meio de terceiros també m estã o incluídos.  

OSHA é  a Occupational Safety and Health Administration nos Estados Unidos a Amé rica. 

Overtime (Hora extra) é  o trabalho realizado alé m do horá rio de trabalho normal, conforme definido pela 
lei local. 

P 

Permit-required confined space (Espaço confinado que exige licença) tem uma ou mais das 
seguintes características: 

• Um potencial para conter uma atmosfera perigosa. 

• Material que pode causar o engolfamento de um trabalhador.  

• Uma configuraç ã o interna que pode fazer com que um trabalhador fique preso ou seja asfixiado 
por fechamento de paredes ou por um piso inclinado em direç ã o a uma seç ã o transversal menor.  

• Conté m qualquer outro sé rio perigo à  saú de ou seguranç a reconhecido. 

Personal protective equipment (Equipamento de proteção individual, PPE) é  um equipamento de 
proteç ã o para olhos, rosto, cabeç a e extremidades, roupas de proteç ã o e escudos e barreiras de 
proteç ã o contra lesõ es corporais por meio de absorç ã o ou contato físico. 

Physical abuse (Abuso físico) inclui uso ou ameaç a de disciplina física (puniç ã o corporal). 

Physical hazards (Perigos físicos) sã o condiç õ es inseguras que podem causar lesõ es, doenç as e 
morte. Exemplos incluem maquiná rio sem proteç ã o, riscos elé tricos, aquecimento, ruído excessivo, 
perigos de escorregõ es e quedas.  

Point source emissions (Emissões de fonte pontual) refere-se ao fluxo de ar controlado de alguma 
forma e liberado na atmosfera de uma ú nica fonte, como uma chaminé . 

Pollutants (Poluentes) geralmente é  qualquer substâ ncia introduzida no ambiente e que afete de forma 
adversa a utilidade de um recurso. 

Pollution control equipment (Equipamento de controle de poluição é  qualquer equipamento ou 
processo que lave exaustores de ar ou trate o esgoto antes da descarga final. Para o ar, o mé todo 
principal é  a lavagem usando á gua doce. Para tratamento de á gua doce e esgoto, os mé todos gerais 
incluem tratamento físico (exemplos incluem separadores de ó leo/á gua doce), tratamento químico 
(neutralizaç ã o de pH) e tratamento bioló gico. 

Polychlorinated biphenyls (Bifenilpoliclorados, PCB) sã o um grupo de compostos organoclorados 
sinté ticos nã o inflamá veis e está veis. Eles sã o amplamente usados como refrigeradores e lubrificantes 
em equipamento elé trico (transformadores, capacitores e reatores de luz), fluidos hidrá ulicos, 
retardadores de chamas, tintas, pigmentos, pesticidas e revestimentos de superfície. Os PCB nã o se 
degradam no ambiente e sã o extremamente tó xicos para a vida selvagem e os humanos. 

Potable water (Água potável) é  a á gua limpa e saudá vel para beber. 

Potential to emit (Potencial de emissão, PTE) é  a capacidade má xima de uma fonte está tica para 
emissã o sob seu design físico e operacional má ximo (nã o inclui tratamento/reduç ã o). 
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Powered industrial trucks (Caminhões industriais motorizados, PIT) incluem qualquer veículo mó vel 
motorizado usado para carregar, empurrar, puxar, levantar, empilhar ou nivelar materiais. Exemplos 
comuns incluem empilhadeiras, empilhadores de paletes, tratores, carros transportadores, caminhõ es 
manuais motorizados, veículos autô nomos e caminhõ es basculantes.  

Pressure vessel and system (Vaso e sistema de pressão) é  um contê iner ou dutos projetados para 
conter ou transferir gases ou líquidos em uma pressã o substancialmente diferentes da pressã o 
atmosfé rica. O equipamento inclui caldeiras a vapor e tubulaç ã o associada, caldeiras de á gua quente 
pressurizadas, compressores de ar, receptores de ar e tubulaç ã o associada, autoclaves, má quinas de 
secagem, tanques de armazenamento de gá s e vasos de reaç ã o química.  

Pretreatment (Pré-tratamento) é  a reduç ã o, alteraç ã o ou eliminaç ã o de poluentes em esgoto antes da 
descarga em uma estaç ã o de tratamento de esgoto central ou comum que nã o pertenç a nem seja 
operada pela instalaç ã o. 

Prevailing wage (Salário vigente) é  o nível salarial geralmente pago no país ou regiã o do país relevante 
para trabalho no mesmo setor e para níveis compará veis de responsabilidade e experiê ncia. 

Production worker (Trabalhador de produção) é  um trabalhador cuja principal responsabilidade 
profissional é  fabricar ou apoiar diretamente a fabricaç ã o de produtos. Isto inclui trabalhadores nos 
seguintes cená rios: trabalhadores de linha, empacotamento, qualidade, sala de amostras, depó sito, 
manutenç ã o e mecâ nica. Isso inclui aprendizes envolvidos no trabalho de produç ã o e trabalhadores de 
produç ã o empregados por meio de um terceiro ou com algum outro relacionamento de emprego/contratual.  

Psychological and verbal abuse (Abuso psicológico e verbal) é  o uso de palavras ou aç õ es que 
tentem diminuir a autoestima do trabalhador e inclui gritar, ameaç ar ou usar palavras depreciativas para 
se referir aos trabalhadores. 

Psychosocial hazard (Perigo psicossocial), també m conhecido como fator de estresse do local de 
trabalho, é  qualquer fator ocupacional com o potencial de prejudicar a saú de mental e o bem-estar dos 
trabalhadores. Os perigos psicossociais podem levar a uma ampla variedade de danos mentais e físicos 
relacionados, incluindo burnout, depressã o, ansiedade, isolamento social, violê ncia, sintomas de saú de 
relacionados ao psicossocial, como desmaios, condiç õ es musculoesquelé ticas, distú rbios 
gastrointestinais e do sistema cardiovascular. 

Q 

Qualified Machine (Máquina qualificada) é  a má quina que foi avaliada por um inspetor certificado para 
seguir padrõ es de seguranç a de má quina internacionais e reduziu os riscos relacionados a um nível 
aceitá vel. 

Qualitative fit test (Teste de aptidão qualitativo, QLFT) é  um teste de aptidã o do tipo 
aprovaç ã o/reprovaç ã o para avaliar a adequaç ã o da aptidã o do respirador que se baseia na resposta do 
indivíduo ao agente de repouso. 

Quantitative fit test (Teste de aptidão quantitativo, QNFT) é  uma avaliaç ã o da aptidã o do respirador 
ao medir numericamente a quantidade de vazamento no respirador. Um QNFT é  necessá rio para 
respiradores que atingirã o um fator de aptidã o superior a 10. 

R 

Radio Frequency (RF) Radiation (Radiação de radiofrequência) é  a radiaç ã o nã o ionizante entre as 
frequê ncias 300 kHz e 100 GHz. Os efeitos té rmicos sã o o principal perigo para a saú de. As aplicaç õ es 
industriais de exemplo incluem seladores té rmicos e soldadores de alta frequê ncia. 

Raw wastewater (Esgoto bruto) é  o esgoto que ainda nã o foi tratado antes da descarga direta ou 
indireta ou dos esforç os de reciclagem. Esse esgoto nã o atende aos padrõ es de qualidade para uso 
proveitoso. 
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Recycling (Reciclagem) significa qualquer processo pelo qual resíduos só lidos sã o usados como 
material para a fabricaç ã o de um novo produto. 

Renewable Energy Credit (Crédito de energia renovável, REC) é  um instrumento baseado no 
mercado que representa os direitos de propriedade para os atributos ambientais, sociais e outros nã o 
relacionados a energia da geraç ã o de eletricidade renová vel. Os RECs sã o emitidos quando um 
megawatt-hora (MWh) de eletricidade é  gerado e entregue à  grade de eletricidade de um recurso de 
energia renová vel. 

Respirator (Respirador) é  um tipo de PPE que cobre o nariz e a boca ou todo o rosto ou cabeç a para 
proteger o usuá rio contra atmosferas perigosas. Os respiradores podem ser: 

• Hermé ticos: meias má scaras que cobrem a boca e o nariz ou má scaras para todo o rosto que 
cobrem o rosto do contorno do couro cabeludo até  abaixo do queixo. 

• Folgados: como capuzes ou capacetes que cobrem a cabeç a completamente. 

Alé m disso, há  duas classes de respiradores principais: 

• Purificadores de ar, que removem contaminantes do ar. 

• Fornecedores de ar ambiente, que fornecem ar limpo e respirá vel de uma fonte nã o contaminada. 
Como regra geral, os respiradores de ar ambiente sã o usados para exposiç õ es mais perigosas. 

Restricted substance list (Lista de substâncias restritas, RSL) é  uma lista de produtos químicos 
restritos em materiais e produtos, tanto por lei como por limitaç õ es voluntá rias. 

S 

SAFE Machine (Máquina SEGURA) é  a mé trica usada pela Nike para capturar a seguranç a geral das 
má quinas em uma instalaç ã o. Ela é  calculada como: 

Uma porcentagem do total de má quinas e inclui as má quinas qualificadas  

+ Avaliaç ã o de risco da instalaç ã o (com impactos na má quina)  

+ Aná lise de perigos no trabalho  

+ Trabalho padrã o de seguranç a  

+ Treinamento/certificaç ã o de instruç ã o de trabalho  

Todos os elementos incluem operaç õ es e manutenç ã o. 

Safety Data Sheet (Folha de dados de segurança, SDS) é  um documento de resumo, com frequê ncia 
exigido para vendas e transporte, que fornece informaç õ es sobre os perigos de um produto, composiç ã o 
química, requisitos legais, precauç õ es de seguranç a e medidas emergenciais para os trabalhadores 
e o ambiente. 

Sanitation (Saneamento) é  o meio higiê nico de promover saú de por meio de prevenç ã o de contato 
humano com os perigos dos resíduos. Os perigos podem ser agentes físicos, microbioló gicos, bioló gicos 
ou químicos de doenç as. Os resíduos que podem causar problemas de saú de sã o fezes humanas 
e animais, resíduos só lidos, esgoto domé stico, resíduos industriais e resíduos agrícolas. 

Scope 1 GHG Emissions (Emissões de GHG de escopo 1) sã o emissõ es diretas de GHG que 
ocorrem de fontes que pertenç am ou sejam controladas pela empresa. As emissõ es de escopo 1 incluem 
o seguinte:  

• Geraç ã o de eletricidade, calor ou vapor 

• Processamento físico ou químico 

• Transporte de materiais, produtos, resíduos e funcioná rios 

• Emissõ es evasivas 
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Scope 2 GHG Emissions (Emissões de GHG de escopo 2) sã o emissõ es indiretas de GHG da geraç ã o 
de eletricidade comprada consumida pela empresa. A eletricidade comprada é  definida como a 
eletricidade comprada ou de outra forma trazida até  os limites organizacionais da empresa. As emissõ es 
de escopo 2 ocorrem fisicamente na instalaç ã o onde a eletricidade é  gerada. 

Sexual harassment or abuse (Assédio sexual ou abuso) inclui, mas nã o está  limitado a: 

• Comentá rios sexuais indesejados, incluindo comentá rios sobre o corpo, a aparê ncia ou a 
atividade sexual de uma pessoa, e avanç os ou proposiç õ es de natureza sexual. 

• Conduta física indesejada, incluindo investidas, obstruç ã o ou bloqueio de movimentos ou 
interferê ncia física e gestos ofensivos. 

• Oferta de atribuiç õ es ou tratamento de trabalho preferenciais em troca real ou implícita de um 
relacionamento sexual. 

• Sujeiç ã o de trabalhadores a tratamento prejudicial em retaliaç ã o a avanç os sexuais recusados. 

Short-term contract (Contrato de curto prazo) é  um contrato com a duraç ã o de um ano ou menos na 
ausê ncia de uma definiç ã o de lei local. 

Solid waste (Resíduo sólido) é  material descartado, gerado nas instalaç õ es do fornecedor, do consumo 
de bens e serviç os e de bens de fabricaç ã o. Essa definiç ã o nã o inclui resíduos perigosos. Exemplos de 
resíduos só lidos incluem sucata de corte e modelagem, resíduos de comida e de jardinagem, papé is, 
papelõ es, tecidos, couros, embalagens de produtos, vidros e contê ineres de metal. 

Solid waste subcontractor (Subcontratado de resíduos sólidos) é  um fornecedor terceirizado que o 
fornecedor subcontrata para manusear, gerenciar, transportar, tratar, reciclar ou descartar os resíduos 
só lidos de transportadores, centros de gerenciamento de resíduos, downcyclers e instalaç õ es de 
descarte. 

Source (Fonte) é  onde uma emissã o se origina. Exemplos incluem sistema de ventilaç ã o em uma sala 
de pintura, saídas de ar de secadora e exaustã o de caldeira. 

Source reduction (Redução de fonte) é  um mé todo de gerenciamento de resíduos só lidos onde os 
resíduos sã o impedidos na fonte. Isso també m inclui reaproveitamento ou reutilizaç ã o do produto ou 
material antes que ele atinja o fim de sua vida ú til sem alterar sua identidade. 

Steam boiler (Caldeira a vapor) é  um vaso fechado no qual a á gua ou outro fluido é  aquecido. O fluido 
aquecido ou vaporizado sai da caldeira para uso em diversos processos ou aplicaç õ es de aquecimento, 
incluindo processos de fabricaç ã o, aquecimento de á gua, aquecimento central e cozinha. 

Stormwater (Águas pluviais) é  á gua de superfície resultante de precipitaç ã o, como chuva pesada ou 
neve. Se coletadas e usadas, as á guas pluviais sã o consideradas como fonte de á gua doce. 

Subcontractor (Subcontratado) é  um local externo, operado por terceiros, ou de propriedade do 
fornecedor, envolvido na fabricaç ã o de materiais ou bens acabados. 

T 

Temporary worker (Trabalhador temporário) é  um trabalhador de produç ã o ou operaç õ es que trabalha 
nas instalaç õ es do fornecedor, mas é  pago por um terceiro, como uma agê ncia de empregos 
temporá rios. 

Type A Standards (Padrões tipo A) sã o padrõ es de seguranç a de má quina internacionais que cobrem 
requisitos gerais de design seguro para todo o maquiná rio(ISO12100 – Seguranç a de Maquiná rio). 

Type B Standards (Padrões tipo B) sã o padrõ es de seguranç a de má quina internacionais que abordam 
aspectos específicos de proteç ã o (EIC 60204-1 – Equipamento elé trico de má quinas).  

Type C Standards (Padrões tipo C) sã o padrõ es de seguranç a de má quina internacionais que se 
aplicam a tipos específicos de má quinas (um exemplo inclui uma má quina de costura). 
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U 

Unbundled REC (REC não empacotada) é  um instrumento que vende os atributos ambientais da 
geraç ã o renová vel separadamente da energia subjacente. As RECs nã o empacotadas podem fornecer 
mais flexibilidade para atender à s metas da energia renová vel, já  que nã o se baseia em projetos locais 
para fornecimento; no entanto, geralmente nã o resultam em adicionalidade. 

Underage worker (Trabalhador menor de idade) é  um trabalhador cuja idade é  inferior à  idade legal de 
trabalho estabelecida pela lei local ou a idade mínima exigida pelo padrã o aplicá vel. 

Underground storage tank (Tanque de armazenamento abaixo da superfície) é  um tanque usado 
para o armazenamento de combustíveis ou outros produtos químicos com10% ou mais da estrutura 
(incluindo a tubulaç ã o subterrâ nea) localizada abaixo da superfície terrestre. 

Union (Associação) ou trade union (sindicato), cuja referê ncia no CLS també m pode se aplicar 
a outras organizaç õ es de trabalhadores. 

W 

Wastewater (Esgoto) é  a á gua que nã o é  mais considerada utilizá vel para uma determinada finalidade 
operacional direta ou indiretamente descarregada do fornecedor. 

Wastewater treatment sludge (Resíduos do tratamento de esgoto) é  o material residual só lido, 
semissó lido ou pastoso produzido por um subproduto de processos de tratamento de esgoto. 
É  comumente gerado de precipitaç ã o química, sedimentaç ã o, biomassa e outros processos de 
tratamento bioló gico/físico/químico. Qualquer outro resíduo ou resíduo só lido misturado a esse resíduo 
de esgoto antes do tratamento ou descarte deverá  ser considerado como comesclado e recair na 
definiç ã o de resíduos do tratamento de esgoto. 

Widespread violations (Violações generalizadas) sã o aquelas disseminadas na instalaç ã o e/ou que 
representam uma falha sistê mica que tenha afetado adversamente grande parte dos trabalhadores. 

Worker representative (Representante dos trabalhadores) é  uma posiç ã o nã o gerencial eleita pelos 
pares para representar o ponto de vista dos trabalhadores em comitê s conjuntos de mã o de 
obra/gerê ncia.  

Work Related Injury (Lesão relacionada ao trabalho) ou Illness (Doença) é  um evento ou exposiç ã o 
no local de trabalho que tenha causado ou colaborado para uma lesã o ou doenç a ou que tenha agravado 
uma lesã o ou doenç a pré -existente. 

Z 

Zero Discharge of Hazardous Chemicals (Nenhuma descarga de produtos químicos, ZDHC) é  uma 
iniciativa global de vá rias partes interessadas de mais de 160 colaboradores no setor de moda e de 
calç ados, incluindo a Nike, visando eliminar a descarga de substâ ncias químicas perigosas em recursos 
hídricos. 
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Ativo 

 Implementaç ã o total do có digo 

O CLS Implementação total do código a seguir é aplicável a todo o CLS. 

 PADRÃO 

Como uma condiç ã o para fazer negó cios com a Nike, o fornecedor implementará  e integrará  o Có digo — 
acompanhando os CLS e a lei local ao conduzir negó cios, incluindo o desenvolvimento de sistemas de 
gerenciamento eficazes — e o submeterá  a verificaç õ es e monitoramentos. O fornecedor desenvolverá  
um có digo de conduta interno que inclui, no mínimo, todos os requisitos do Có digo da Nike. O fornecedor 
publicará  seu có digo de conduta nos idiomas locais de todos os trabalhadores e incluirá  informaç õ es 
sobre seu có digo de conduta no treinamento e na orientaç ã o dos trabalhadores. 

 REQUISITOS 

1.2.1 APLICABILIDADE 

O Có digo e o CLS se aplicam a todos os fornecedores (incluindo seus subcontratados), na fabricaç ã o, 
manuseio e armazenamento de produtos Nike como parte da cadeia de suprimentos completa da Nike.  

Como empregador, o fornecedor é  responsá vel pelo relacionamento de emprego com seus trabalhadores 
e por promover um local de trabalho seguro e saudá vel. O fornecedor atenderá  à  mais rígida das leis 
locais aplicá veis ou CLS e é  incentivado a continuar a desenvolver suas pró prias prá ticas para oferecer 
maior proteç ã o a seus trabalhadores e à s comunidades em que eles operam.  

Todas as provisõ es relevantes do CLS se aplicam a:  

• Os trabalhadores de produç ã o/operaç õ es (incluindo trabalhadores empregados por meio de um 
terceiro ou qualquer outro relacionamento) referido como "trabalhador(es)" e/ou "trabalhador(es) 
do fornecedor" neste documento. 

• Contratados no local, subcontratados no local e outros indivíduos nas instalaç õ es do fornecedor. 

• Edifícios (incluindo instalaç õ es de nã o fabricaç ã o/distribuiç ã o como dormitó rios, cantinas e creches). 

• Instalaç õ es compartilhadas e de vá rios andares. 

1.2.2 LICENCIADO E AGENTES 

Licenciados e agentes garantirã o a conformidade com o Có digo e CLS e as leis locais em conexã o com a 
fabricaç ã o, o manuseio ou o armazenamento de produtos Nike e atenderã o a outros requisitos definidos 
no manual ou na política atual do licenciado e agente. 

1.2.3 INTEGRAÇÃO DE PADRÕES A PRÁTICAS DE NEGÓCIOS DE FORNECEDORES  

O fornecedor adotará  e atenderá  à s regras e condiç õ es de emprego que respeitem seus trabalhadores e, 
no mínimo, proteger seus direitos sob a lei local e os padrõ es internacionais. Diretrizes mais específicas 
sã o descritas na seç ã o Requisitos em cada CLS.  

1.2.4 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS  

O fornecedor terá  políticas e prá ticas escritas e manterá  registros adequados e precisos que governem 
todos os aspectos de trabalho, incluindo, mas nã o limitado a, recrutamento, contrataç ã o, disciplina, até  os 
processos de reduç ã o de gastos e demissã o. 
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O fornecedor atribuirá  responsabilidade pela administraç ã o de recursos humanos para membros da 
equipe claramente definidos e adequadamente qualificados. 

Consulte o CLS aplicá vel para maiores esclarecimentos sobre os requisitos e prá ticas recomendadas 
para políticas e procedimentos relacionados à  implementaç ã o desses requisitos.  

Como prática recomendada, o fornecedor é incentivado a implementar um processo 
regular de revisão de políticas, procedimentos e sua implementação e alteração 
quando necessário. 

1.2.5 MONITORAMENTO E REMEDIAÇÃO  

Monitoramento 

O fornecedor se submeterá  e vai colaborar com a Nike e/ou representantes indicados por terceiros para 
verificar a conformidade com o CLS e a lei local com ou sem aviso pré vio. 

A submissã o para verificaç ã o e monitoramento inclui: 

• A concessã o de acesso físico de auditores ou outros representantes indicados, imediatamente 
mediante solicitaç ã o, para instalaç õ es de fabricaç ã o/distribuiç ã o do fornecedor, instalaç õ es de 
apoio (como cantinas, dormitó rios e armazenamento) ou quaisquer instalaç õ es onde os 
documentos pertinentes estejam localizados. Se necessá rio para a determinaç ã o do status real de 
condiç õ es de trabalho na instalaç ã o, isso poderá  incluir á reas do espaç o de trabalho geralmente 
restritas para visitantes para seguranç a e por motivo de propriedade intelectual. 

• Facilitaç ã o do acesso irrestrito aos trabalhadores do fornecedor para fins de entrevistas de 
verificaç ã o confidencial. Os fornecedores nã o treinarã o trabalhadores no que diz respeito a 
potenciais questõ es de auditoria ou vã o interferir ou retaliar contra trabalhadores em relaç ã o a 
auditorias ou visitas de verificaç ã o. 

• Disponibilizaç ã o da documentaç ã o necessá ria a ser mantida pelo CLS ou, de outra forma, 
necessá ria para a demonstraç ã o de conformidade com o Có digo, CLS e a lei local aplicá vel. 

Transparência 

Espera-se que o fornecedor seja totalmente transparente (aberto e honesto) em relaç ã o à  implementaç ã o 
do Có digo e do CLS e à  conformidade com eles. A documentaç ã o será  mantida em uma condiç ã o 
original inalterada. As informaç õ es e os documentos nã o podem ser falsificados ou mal-interpretados. 

Por exemplo, é  proibido para o fornecedor manter registros duplicados com informaç õ es falsas ou 
falaciosas sobre salá rios ou horas trabalhadas. 

Remediação  

O fornecedor exercitará  seus melhores esforç os para tratar e remediar em tempo há bil qualquer problema 
de nã o conformidade identificado durante uma auditoria. A falha ao fazer isso poderá  resultar em sanç õ es 
na estrutura do fornecedor aplicá vel ou no contrato de fornecimento, incluindo uma reduç ã o nos pedidos 
ou possível alienaç ã o. 

1.2.6 A SUBCONTRATAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA  

O fornecedor nã o poderá  subcontratar a produç ã o ou distribuiç ã o de produtos Nike para terceiros ou 
instalaç õ es de propriedade do fornecedor nã o aprovadas com antecedê ncia, por escrito, pela Nike. 

1.2.7 ÉTICA 

O fornecedor estará  em conformidade com todas as leis antissuborno e anticorrupç ã o aplicá veis e 
regulamentaç õ es, incluindo, mas nã o limitado a, o US Foreign Corrupt Practices Act O fornecedor nã o se 
envolverá , direta ou indiretamente, na oferta, pagamento ou promessa de suborno, propina ou outro 
benefício impró prio em conexã o com o negó cio conduzido com a Nike ou com serviç os fornecidos por 
ela. O fornecedor nã o se solicitará  ou aceitará  suborno, propina ou outro benefício impró prio em conexã o 
com o negó cio conduzido com a Nike ou com serviç os fornecidos por ela. Mesmo se o suborno for 
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comum na prá tica local, isso nã o libera o fornecedor, os funcioná rios da Nike ou seus representantes de 
estar em conformidade com leis anticorrupç ã o e o CLS. O fornecedor deverá  manter um programa de 
conformidade antissuborno efetivo para garantir a conformidade com leis anticorrupç ã o. 

O fornecedor manterá  registros precisos e transparentes de forma que todos os pagamentos possam ser 
descritos e documentados com honestidade. Se o fornecedor ficar ciente de qualquer violaç ã o do 
supracitado ou de quaisquer leis antissuborno ou anticorrupç ã o em conexã o com o negó cio conduzido com 
a Nike ou com serviç os fornecidos por ela, o fornecedor deverá  avisar a Nike. O fornecedor está  ciente e 
avisará  seus funcioná rios e subcontratados que prestam serviç os à  Nike sobre o Portal Speak Up da Nike 
para notificaç ã o de preocupaç õ es sobre o Có digo e o CLS.  

Anualmente, o fornecedor concorda em fornecer à  Nike garantias e certificaç õ es relacionadas a 
atividades do fornecedor em sua conformidade com os requisitos antisuborno e anticorrupç ã o. 

Política de presentes, hospitalidade e outros pagamentos 

A menos que leis locais menos restritivas se apliquem, o fornecedor está  proibido de oferecer presentes 
de qualquer valor, ou hospitalidade alé m de USD 200, a qualquer pessoa ou entidade em conexã o com a 
legítima finalidade de negó cios conduzidos com a Nike ou com os serviç os fornecidos por ela. Para 
esclarecimento, isso també m é  aplicá vel na interaç ã o com funcioná rios da Nike ou seus representantes. 

Sem suborno de auditores 

Nã o obstante o que foi dito acima, o fornecedor nã o poderá  oferecer presentes de qualquer valor 
(incluindo produto ou amostras de produto) a qualquer funcioná rio da Nike ou terceiro designado pela 
Nike que estejam realizando atividades para monitorar a conformidade com o Có digo e o CLS, incluindo 
o seguinte: 

• Gratuidade 

• Entretenimento 

• Favor 

• Dinheiro ou equivalentes. 

1.2.8 COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO 

Comunicação aos trabalhadores 

As regras, políticas e prá ticas do local de trabalho serã o comunicadas aos trabalhadores em todos os 
idiomas que eles possam entender, incluindo aqueles falados por trabalhadores domé sticos migrantes 
e estrangeiros. 

Orientação e treinamento de trabalhadores 

O fornecedor oferecerá  uma orientaç ã o aos novos trabalhadores no momento da contrataç ã o, o que 
inclui explicaç õ es sobre có digo de conduta, regras, políticas e procedimentos, cultura, benefícios, outros 
direitos, políticas de recursos humanos e relaç õ es industriais do fornecedor, incluindo o respeito ao direito 
à  liberdade de associaç ã o e saú de e seguranç a. O treinamento será  atualizado regularmente e quando 
alguma política e procedimentos forem revisados. O treinamento deve ser conduzido em todos os 
idiomas para que os trabalhadores possam entender, incluindo aqueles falados por trabalhadores 
domé sticos migrantes e estrangeiros. Orientaç õ es també m devem ser fornecidas quando um trabalhador 
for transferido para outra funç ã o com requisitos diferentes dentro da organizaç ã o.  

Treinamento de supervisores 

O fornecedor garantirá  que os supervisores sejam treinados nas leis locais aplicá veis, no Có digo e no CLS.  

 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/56821/index.html
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 DOCUMENTAÇÃO  

O fornecedor manterá  toda documentaç ã o necessá ria para demonstrar conformidade com o Có digo 
e CLS e as leis aplicá veis e a documentaç ã o específica identificada em cada CLS. Tal documentaç ã o 
será  mantida nas instalaç õ es do fornecedor e organizada para ser prontamente identificada e facilmente 
acessada por funcioná rios da Nike ou representantes terceirizados designados. 

A documentaç ã o será  mantida por pelo menos 12 meses ou conforme exigido pela lei local, o período 
que for maior. Isso inclui, sem limitaç ã o, relató rios, avisos, anú ncios, arquivos de computador, e-mails 
e registros de produç ã o. 

Os requisitos adicionais sã o descritos abaixo:  

• Arquivos de funcioná rios serã o mantidos por toda a duraç ã o do emprego. Có pias dos arquivos de 
trabalhadores demitidos serã o mantidas por pelo menos trê s anos apó s a demissã o. 

• Os registros de folha de pagamento e ponto serã o mantidos por um período mínimo de trê s anos. 

• Queixas de trabalhadores e resoluç õ es de reclamaç õ es serã o mantidas por um período mínimo 
de trê s anos. 

• Registro de treinamento, tó picos de documentaç ã o treinados, data e nomes dos participantes 
serã o mantidos por um período mínimo de de trê s anos. 

• Os registros de incidentes serã o mantidos por um período mínimo de cinco anos. 

• Os registros confidenciais e mé dicos protegidos serã o mantidos por um período mínimo de 
emprego mais 30 anos. Os registros mé dicos nã o serã o divulgados sem o consentimento por 
escrito do trabalhador, exceto como exigido pela lei local.  

• Os registros de calibraç ã o de equipamentos de testes serã o mantidos por um período mínimo de 
trê s anos. 

• Os registros de manutenç ã o serã o mantidos por toda a vida ú til do equipamento. 

• As simulaç õ es de evacuaç ã o por fogo serã o mantidas por um período mínimo de trê s anos. 

• Os playbooks, documentos té cnicos, treinamentos e fichas té cnicas atuais estarã o disponíveis 
mediante solicitaç ã o.  

 RESPONSABILIDADES 

As responsabilidades a seguir sã o aplicá veis à s instalaç õ es do fornecedor. Documentaç ã o será  
necessá ria se uma pessoa ocupar mais de uma funç ã o.  

Gerentes de instalação definem funç õ es e responsabilidades no CLS. Eles garantem que o CLS seja 
efetivamente implementado e mantido, incluindo o fornecimento dos recursos necessá rios. 

Profissionais da matéria estabelecem, mantê m e introduzem o CLS. Exemplos incluem profissionais de 
EHS, praticantes de EHS e profissionais de RH.  

Supervisores garantem que os trabalhadores sejam treinados e atendam aos requisitos do CLS. 

Trabalhadores, contratados no local, e subcontratados no local atendem aos requisitos do CLS. 

 REFERÊNCIAS 

O Code, o CLS associado e todas as leis locais aplicá veis 
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 Sistema de gerenciamento de meio ambiente, saú de e seguranç a 

O CLS Sistema de gerenciamento de meio ambiente, saúde e segurança a seguir 
é aplicável somente ao CLS de EHS, alinhado a Sustentável e Seguro no Código.  

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  um sistema de gerenciamento de EHS para identificar e 
eliminar ou reduzir os riscos associados a operaç õ es.  

Como prática recomendada, o sistema de gerenciamento de saúde e segurança 
deve ser equivalente à estrutura descrita na ISO 45001 ou nas diretrizes da ILO na 
Occupational Health and Safety. O sistema de gerenciamento do meio ambiente 
deve ser equivalente à estrutura descrita na ISO 14001. 

 REQUISITOS 

2.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

O fornecedor conduzirá  uma avaliaç ã o de risco abrangente alinhada à  avaliaç ã o de risco de sua empresa 
e a incorporaç ã o de todos os requisitos de avaliaç ã o de risco específicos do CLS. 

A avaliação de risco da empresa fornece uma aná lise sistemá tica e inovadora concluída no nível mais 
alto da organizaç ã o para identificar ameaç as aos materiais, riscos críticos e impactos a serem 
considerados no desenvolvimento das estraté gias de mã o de obra, meio ambiente, saú de e seguranç a.  

A avaliação de risco da empresa alinha-se à  avaliaç ã o de risco da empresa e fornece uma aná lise 
sistemá tica e inovadora concluída no nível da instalaç ã o para identificar ameaç as aos materiais, riscos 
críticos e impactos a serem integrados à s políticas, aos procedimentos e à s operaç õ es da instalaç ã o. 

A avaliação de risco específica do CLS descreve as avaliaç õ es de risco específicas do CLS aplicá vel a 
serem incorporadas à  avaliaç ã o de risco da instalaç ã o. 

2.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor terá  uma política de EHS escrita assinada por um gerente local sê nior ou geral. 
A política incluirá  no mínimo: 

• Declaraç ã o de intenç õ es 

• Compromisso da gerê ncia sê nior para atender à s regulamentaç õ es de EHS e a outros requisitos 
aplicá veis 

• Compromisso com a melhoria contínua 

• Estrutura para configuraç ã o e mediç ã o de metas de EHS 

A política de EHS será : 

• Documentada e revisada a cada dois anos 

• Comunicada a todos os trabalhadores 

• Disponível ao pú blico 

Como prática recomendada, uma gerência de sistema de mudanças deve ser 
implementada. 
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2.2.3 ESTRATÉGIA DE MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA 

Cada fornecedor terá  um plano estraté gico de EHS escrito com os objetivos de EHS, que sã o: 

• Desenvolvido levando em consideraç ã o os altos riscos (como identificado na avaliaç ã o de risco), 
requisitos legais e outros, opç õ es tecnoló gicas, requisitos financeiros, operacionais e de negó cios, 
e pontos de vista de partes interessadas 

• Objetivos SMART (specific, measurable, achievable, realistic and time bound (específicos, 
mensurá veis, atingíveis, realistas e limitados pelo tempo)) 

O plano pode ser separado ou parte do plano de negó cios geral da instalaç ã o. O plano terá  um 
proprietá rio atribuído responsá vel pela implementaç ã o. 

2.2.4 CONTROLE DE DOCUMENTOS 

Cada fornecedor terá  um plano de gerenciamento de documentos escrito para todos os documentos 
relacionados a EHS que exija que pelo menos: 

• Os documentos sejam legíveis, tenham nú mero de versã o e a data de efetivaç ã o de cada revisã o 
(controle de versã o). 

• A versã o atual de documentos possa ser localizada quando necessá rio. 

• Os documentos sejam analisados e revisados como necessá rio por indivíduos autorizados pelo 
menos a cada dois anos ou quando alguma alteraç ã o significativa ocorrer. 

• Os documentos obsoletos sejam prontamente removidos de pontos de uso para impedir o uso 
acidental e destruídos ou arquivados de acordo com um programa de retenç ã o de registros escrito. 

2.2.5 AUTOAVALIAÇÃO 

Cada fornecedor terá  um processo de autoavaliaç ã o documentado para avaliar todos os aspectos do 
sistema de gerenciamento de EHS. A frequê ncia da autoavaliaç ã o é  determinada pelo risco geral da 
instalaç ã o e pode mudar à  medida que o risco aumenta ou diminui.  

2.2.6 NÃO CONFORMIDADE 

Cada fornecedor terá  procedimentos desenvolvidos e implementados para identificar, priorizar, 
investigar e resolver a nã o conformidade com qualquer aspecto do sistema de gerenciamento de EHS. 
Os procedimentos incluirã o pelo menos: 

• Mé todo para atribuir responsabilidade para aç õ es corretivas e preventivas. 

• Descriç ã o das aç õ es necessá rias para resolver e impedir a nã o conformidade. 

• Data em que as aç õ es serã o concluídas. 

• Data de conclusã o. 

2.2.7 REVISÃO DA GERÊNCIA 

Cada fornecedor terá  desenvolvido e implementado procedimentos para uma revisã o anual do sistema de 
gerenciamento de EHS. No mínimo, a gerê ncia incluirá  uma revisã o crítica de: 

• Progresso em relaç ã o ao plano estraté gico de EHS. 

• Funç õ es e responsabilidades para a implementaç ã o do sistema de gerenciamento de EHS 
e o plano estraté gico de EHS. 

• Implementaç ã o de processos e procedimentos. 

• A política de EHS (a cada dois anos). 

• Auditoria de resultados, recomendaç õ es, nã o conformidade e aç õ es corretivas e preventivas. 

• Indicadores chave de desempenho ou mé tricas. 

• A adequaç ã o e efetividade do sistema de gerenciamento de EHS. 
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2.2.8 COMUNICAÇÃO 

Cada fornecedor informará  adequadamente os trabalhadores sobre EHS. No mínimo, os fornecedores: 

• Terã o um quadro de comunicaç ã o ou site de EHS para comunicar informaç õ es de EHS aos 
trabalhadores. 

• Comunicarã o mensalmente informaç õ es de EHS a todos os trabalhadores. 

2.2.9 TREINAMENTO 

Cada fornecedor terá  um plano de treinamento documentado que identifique programas de treinamento 
para garantir que o sistema de gerenciamento funcione efetivamente. Alé m disso, todos os trabalhadores 
serã o efetivamente treinados em cada procedimento escrito desenvolvido como parte do sistema de 
gerenciamento de EHS, descrito em cada CLS.  

 DOCUMENTAÇÃO 

Có pia atual da Política de EHS 

Plano estraté gico de EHS atual 

Plano de treinamento atual 

ISO 45001 ou Padrã o de seguranç a e saú de ocupacional baseado no ILO 

Os registros de auditoria interna serã o mantidos pelo período mínimo de trê s anos 

Os registros de nã o conformidade serã o mantidos por no mínimo trê s anos 

Os registros de revisã o da gerê ncia e os documentos relacionados serã o mantidos por um período 
mínimo de trê s anos 

 REFERÊNCIAS 

Lean 2.0 Playbook 

Diretrizes do sistema de gerenciamento de seguranç a e saú de ocupacional, ILO-OSH 2001 

ISO 45001 e ISO 14001 

 Comitê  de meio ambiente, saú de e seguranç a 

O CLS Comitê de meio ambiente, saúde e segurança a seguir é aplicável somente 
ao CLS de EHS, alinhado a Sustentável e Seguro no Código. 

 PADRÃO  

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos do Comitê  de EHS para 
aprimorar as condiç õ es de EHS em cada instalaç ã o. 

 REQUISITOS 

3.2.1 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Os Comitê s de EHS sã o um fó rum para reunir pessoas com funç õ es diferentes e perspectivas diferentes 
para discutir e recomendar aç õ es para melhorar a saú de, a seguranç a e o bem-estar de toda a 
populaç ã o. Cada fornecedor terá  um ou mais Comitê s de EHS e terá  procedimentos documentados que 
exigem pelo menos: 

https://hillsbor-svr-mf.nike.com:4459/factory-engagement-playbook/
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Associação 

• O comitê  terá  pelo menos dois membros se o local tiver 20 pessoas ou menos e pelo menos 
quatro membros se o local tiver mais de 20 pessoas. 

• O comitê  será  equilibrado com um nú mero quase igual de representantes da gerê ncia e dos 
trabalhadores. 

• Os membros do comitê  serã o representantes das principais atividades de trabalho. 

• Os membros do comitê  servirã o por um período contínuo de pelo menos um ano, sempre que 
possível. 

• Espera-se que os trabalhadores temporá rios participem do comitê  por pelo menos um período de 
um ano, quando possível.  

• A participaç ã o no comitê  é  voluntá ria por meio de uma candidatura/processo de seleç ã o e nã o 
será  forç ada. 

Funções do comitê 

O Comitê  de EHS, pelo menos: 

• Elegerá  anualmente um presidente e poderá  identificar e eleger outras posiç õ es para facilitar as 
funç õ es do comitê . 

• Conduzirá  uma inspeç ã o de local pelo menos uma vez a cada trimestre, como descrito abaixo. 

• Fará  reuniõ es uma vez por mê s, exceto nos meses quando as inspeç õ es trimestrais forem 
conduzidas. 

• Documentará  e manterá  minutas da reuniã o, que incluirá  a lista de participantes, as questõ es 
discutidas, itens de aç ã o em aberto e resolvidos e a data da pró xima reuniã o.  

• Identificará  uma maneira efetiva de comunicar o trabalho do comitê  e de disponibilizar as minutas 
de reuniã o para todos os trabalhadores. 

• Estabelecerá  um sistema para permitir que os membros do comitê  recebam e relatem sugestõ es 
de seguranç a, saú de e bem-estar de toda a forç a de trabalho. 

• Criará  um processo no qual a gerê ncia responde a todas as recomendaç õ es do comitê  antes da 
pró xima reuniã o, ou em até  30 dias, o que ocorrer primeiro. 

• O comitê  revisará  e implementará  procedimentos para investigar todos os incidentes relacionados 
a EHS, incluindo acidentes com lesõ es, doenç as, mortes, vazamentos químicos e incê ndios. 

• O comitê  avaliará  o processo do comitê  anualmente e fará  correç õ es e/ou melhorias como 
necessá rio para tornar o processo mais eficiente e efetivo. 

3.2.2 AGENDA DE REUNIÕES DO COMITÊ DE EHS 

A reuniã o do Comitê  de EHS abordará  e documentará  o seguinte, pelo menos: 

• Lista de chamada e participaç ã o 

• Revisã o de todos os itens de aç ã o em aberto, a começ ar pelos itens de aç ã o do mê s anterior. 

• Problemas pendentes de inspeç ã o de seguranç a do local de trabalho. 

• Revisã o de novos incidentes ou tendê ncias significativos. 

• Revisã o das sugestõ es dos trabalhadores. 
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3.2.3 INSPEÇÕES TRIMESTRAIS DE SEGURANÇA DO LOCAL DE TRABALHO 

O Comitê  de EHS garantirá  que as inspeç õ es trimestrais do local de trabalho ocorram. No mínimo, 
as inspeç õ es do local de trabalho: 

• Documentarã o os resultados da inspeç ã o. 

• Recomendarã o como eliminar perigos e prá ticas de trabalho inseguras no local de trabalho. 

• Acompanharã o nã o conformidades até  a conclusã o. 

3.2.4 TREINAMENTO 

Todos os membros do Comitê  de EHS serã o treinados no seguinte:  

• Finalidade e operaç ã o do Comitê  de EHS. 

• Procedimentos do comitê . 

• Mé todos de conduç ã o de reuniõ es do comitê . 

• Como acessar todas as regulamentaç õ es e CLS que se aplicam à  instalaç ã o. 

• Identificaç ã o de riscos no local de trabalho. 

• Conduç ã o de investigaç õ es efetivas de acidentes e incidentes. 

 DOCUMENTAÇÃO  

As minutas de reuniã o do Comitê  de EHS e as inspeç õ es de seguranç a do local de trabalho serã o 
mantidas por um período mínimo de trê s anos 
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Sustentá vel 

Minimizaç ã o de emissõ es atmosfé ricas e impactos climá ticos 

O fornecedor seguirá  todos os requisitos legais e todos os padrõ es do setor aceitos pela Nike em relaç ã o 
à  gestã o das emissõ es atmosfé ricas e dos sistemas de energia. Monitoramento de rotina e relató rios sã o 
necessá rios para: gases de efeito estufa, compostos orgâ nicos volá teis, poluentes atmosfé ricos 
perigosos, partículas, amô nia, produtos químicos que destroem a camada de ozô nio e subprodutos da 
combustã o. O fornecedor manterá  todos os registros de compras e inventá rio relevantes. É  necessá rio 
realizar o monitoramento de desempenho perió dico de todos os processos e equipamentos que geram 
emissõ es. O fornecedor se esforç ará  para minimizar as emissõ es aumentando a eficiê ncia e o uso de 
fontes de energia renová veis. 

Esta seç ã o inclui o seguinte CLS: 

• Emissõ es atmosfé ricas  

• Emissõ es de gases de efeito estufa 

 Emissõ es atmosfé ricas 

 PADRÃO 

O fornecedor garantirá  que as emissõ es atmosfé ricas sejam caracterizadas, rotineiramente monitoradas, 
controladas e tratadas de acordo com os requisitos legais e os padrõ es do setor aceitos pela Nike. 
O programa minimiza a poluiç ã o do ar interna e externa por meio de desenvolvimento de programa, 
implementaç ã o de política e treinamento regular para toda a instalaç ã o e processa as emissõ es 
atmosfé ricas geradas.  

 REQUISITOS 

4.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor conduzirá  e documentará  uma avaliaç ã o de risco de emissõ es atmosfé ricas anual, que 
incluirá  pelo menos: 

• Identificaç ã o de todas as emissõ es atmosfé ricas, incluindo locais de fonte e poluentes 
característicos. 

• Identificaç ã o de equipamento de controle de poluiç ã o do ar e teste e/ou cá lculo do impacto da 
emissã o. 

• Determinaç ã o do potencial de emissã o (PTE) e teste e/ou cá lculo da poluiç ã o real emitida.  

• Comparaç ã o dos níveis de poluiç ã o testados e/ou reais com requisitos legais e padrõ es do setor 
aplicá veis. 

4.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor implementará  procedimentos para reduzir ou eliminar o risco de emissõ es atmosfé ricas 
que cobrirã o, no mínimo, os seguintes aspectos: 

• Manutenç ã o da conformidade com todos os requisitos legais para emissõ es atmosfé ricas. 

• Avaliaç ã o da efetividade, pelo menos anualmente, de todos os sistemas de ventilaç ã o/exaustã o 
e de todos os dispositivos de controle da poluiç ã o do ar. 
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• Teste de todas as fontes pontuais, pelo menos anualmente, para garantir que as emissõ es 
estejam dentro dos requisitos legais e atendam aos padrõ es do setor e à s diretrizes de saú de 
humana. 

• Teste de todas as fontes nã o pontuais, como necessá rio para para garantir que as emissõ es 
estejam dentro dos requisitos legais e atendam aos padrõ es do setor e à s diretrizes de saú de 
humana. 

• Procedimentos serã o estabelecidos para relató rios de incidentes e investigaç ã o de todos os 
eventos ou falhas do sistema que afetem as emissõ es atmosfé ricas geradas pela instalaç ã o 
ou pelos processos. 

4.2.3 TREINAMENTO 

Os trabalhadores pró ximos a sistemas de emissõ es químicas ou atmosfé ricas serã o treinados 
quando contratados, anualmente e sempre que os procedimentos ou processos de perigos mudarem. 
Esse treinamento incluirá :  

• Como identificar fontes de emissã o atmosfé ricas, seus locais e qualquer equipamento de controle 
de poluiç ã o em vigor. 

• Como implementar políticas e procedimentos. 

• Como criar e implementar um plano de resposta a emergê ncias para emissõ es atmosfé ricas nã o 
planejadas ou falhas de controle de ventilaç ã o e poluiç ã o. 

Manutenção de emissões atmosféricas 

Os trabalhadores que mantê m e analisam o desempenho do sistema de equipamentos de controle de 
poluiç ã o receberã o treinamento sobre os requisitos e protocolos operacionais específicos. 

 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

Avaliaç ã o de risco atual 

Inventá rio atual de fontes pontuais 

Dispositivos de controle de poluiç ã o atuais 

SDS atual para todos produtos químicos emitidos pelo ar 

O SDS arquivado será  mantido pelo período do uso do elemento químico mais 30 anos 

Testes anuais documentados para sistemas de exaustã o e dispositivos de controle de poluiç ã o 

Plano de resposta a emergê ncias atual 

 Emissõ es de gases de efeito estufa 

 PADRÃO 

O fornecedor demonstrará  uma abordagem consistente e competente ao gerenciamento de emissõ es de 
GHG (gases de efeito estufa) em instalaç õ es. Esforç os para quantificar, controlar e relatar emissõ es de 
GHG serã o consistentes com as prá ticas recomendadas e os padrõ es internacionais.  
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 REQUISITOS  

5.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor conduzirá  e documentará  uma avaliaç ã o de risco de emissõ es de GHG anual, que 
incluirá  pelo menos: 

• Identificaç ã o de todos os potenciais perigos de EHS associados a emissõ es de GHG. 

• Determinaç ã o de riscos à  saú de humana e ao meio ambiente. 

• Determinaç ã o das medidas necessá rias para impedir o risco identificado. 

• Verificaç ã o se subcontratados nã o instalaram novos sistemas té rmicos a carvã o depois de 
1º de janeiro de 2025. 

• Verificaç ã o se subcontratados nã o estã o usando ó leo combustível pesado como fonte de 
combustível de qualquer sistema té rmico. 

5.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

O fornecedor deve, na medida do possível, incluir aç õ es para reduzir emissõ es de GHG em linha com 
as metas do Acordo de Paris da Convenç ã o-Quadro das Naç õ es Unidas sobre a Mudanç a do Clima 
(UNFCC), o Protocolo de Montreal do Programa das Naç õ es Unidas para o Meio Ambiente sobre 
Substâ ncias que Destroem a Camada de Ozô nio e o Fashion Industry Charter for Climate Action das 
Naç õ es Unidas. Isso inclui: 

Sistemas de energia baseados em carvão 

A instalaç ã o de novos sistemas té rmicos alimentados por carvã o, como caldeiras, em qualquer instalaç ã o 
que inclua materiais e bens acabados será  proibida a partir de 1º de janeiro de 2025. 

O uso de carvã o como fonte de combustível por qualquer sistema de energia no local (exemplos incluem 
caldeiras e aquecimento e energia combinados) usado para fornecer calor, vapor ou eletricidade para 
qualquer instalaç ã o que inclua materiais e bens acabados será  proibido a partir de 1º de janeiro de 2030.  

Óleo combustível pesado 

O uso de ó leo combustível pesado (exemplos incluem Ó leo combustível nº 6 – Bunker C) como fonte 
de combustível por qualquer sistema de energia no local (exemplos incluem caldeiras e aquecimento 
e energia combinados) usado para fornecer calor, vapor ou eletricidade para qualquer instalaç ã o que 
inclua materiais e bens acabados é  proibido. 

CFC 

O uso de clorofluorocarbonetos (CFC) para qualquer instalaç ã o que inclua materiais e bens acabados 
está  proibido, incluindo para sistemas de refrigeraç ã o e má quinas.  

HFC 

A compra de equipamentos que usam de hidrofluorocarbonetos (HFC) para qualquer instalaç ã o que 
inclua materiais e bens acabados nã o é  incentivada. 

HCFC 

O uso de hidroclorofluorcarbonetos (HCFC) para qualquer instalaç ã o que inclua materiais e bens 
acabados será  proibido a partir de 1º de janeiro de 2030. 

Inventário de GHG  

Manter um inventá rio eletrô nico preciso de todas as emissõ es de GHG de Escopo 1 e Escopo 2 de 
acordo com os padrõ es do Protocolo de GHG.  
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Atributos ambientais 

Os EA atenderã o a crité rios especificados como admissíveis em relaç ã o à  reduç ã o de emissõ es de GHG 
da instalaç ã o. Os EA só  podem ser considerados para a eletricidade consumida pela instalaç ã o. Trê s 
cená rios comuns e os requisitos correspondentes sã o: 

• Geraç ã o no local: fontes de energia renová vel no local, como cé lulas fotovoltaicas (PV) solares 
no telhado. 

• Geraç ã o no local: uma transmissã o dedicada nã o interconectada com a grade local. 

• Geraç ã o no local: Uma grade de transmissã o e distribuiç ã o local. 

Como prática recomendada, o fornecedor deve usar as seguintes diretrizes ao 
exigir EA para geração fora do local: 

• O contrato de compra de eletricidade deve se basear em acesso aberto 
direto (com bifurcações) ou na estrutura regulamentar do contrato de 
compra de energia (PPA) virtual. 

• Quando a estrutura regulamentar de acesso aberto não estiver disponível, 
ainda será possível reconhecer os EA em direção à redução de emissões 
de GHG na instalação, desde que o ponto de geração (estação de energia 
renovável) e o ponto de consumo (a instalação) estejam nas mesmas grades 
ou em grades interconectadas no mesmo país. Isso segue as Diretrizes do 
Escopo 2 do Protocolo GHG, desde que haja uma documentação clara e 
vinculação da eletricidade gerada, EA e eletricidade consumida. 

• Os dois exemplos acima não são exaustivos, mas a mesma estrutura deve 
ser usada na interpretação de outras configurações. 

• Em todos os casos em que o equipamento de geração pertence a um 
terceiro (exemplos incluem produtores de energia desenvolvedores ou 
independentes), o contrato ou PPA entre tal terceiro e a instalação que 
consome a eletricidade declarará explicitamente que a instalação 
consumidora assume a propriedade de todos os EA (existentes ou 
reconhecidos no futuro). Se não houver um mecanismo regulamentar para 
o EA, o contrato estipulará que tal terceiro irá transferir, remover ou 
confirmar o EA para a instalação consumidora a pedido razoável dela, e não 
executará nenhuma ação para impedir que a instalação exija EA associados 
ao uso da energia renovável gerada. 

• Para melhor rastreabilidade e documentação, a instalação consumidora 
deverá registrar o EA com o registro de REC e depois remover esse REC 
para exigir a redução de GHG onde disponível. 

• As REC não empacotadas são tecnicamente reconhecidas sob a iniciativa 
Science Based Targets, mas são uma opção de menor prioridade, já que têm 
menos probabilidade de resultar em adicionalidade. Por esse motivo, a Nike 
não incentiva o uso de REC não empacotada para atender aos 
compromissos de energia renovável. A REC não empacotada só deve ser 
considerada como uma medida temporária quando nenhuma outra opção for 
possível (observe que a estratégia RE100 da Nike não inclui REC não 
empacotada no momento). 

5.2.3 TREINAMENTO 

Os trabalhadores que mantê m registros e analisam informaç õ es de emissõ es de GHG receberã o 
treinamento que inclui como desenvolver o inventá rio de emissõ es de GHG seguindo padrõ es 
reconhecidos internacionalmente. 
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 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

Inventários de GHG 

Os inventá rios de GHG e a documentaç ã o associada serã o mantidos por um período mínimo de trê s 
anos. Os registros atenderã o aos padrõ es e/ou diretrizes reconhecidos internacionalmente.  

Outros registros 

Avaliaç ã o de risco atual 

Inventá rio atual de fontes pontuais 

Dispositivos de controle de poluiç ã o atuais 

Testes anuais documentados para sistemas de exaustã o e dispositivos de controle de poluiç ã o 

 REFERÊNCIAS 

O protocolo de gases de efeito estufa 

O Acordo de Paris do UNFCCC 

O Protocolo de Montreal 

Iniciativa Science Based Targets 

Fashion Industry Charter for Climate Action das Naç õ es Unidas 

O seguinte CLS: 

• Emissõ es atmosfé ricas  

• Seguranç a de má quina 

https://ghgprotocol.org/
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.unenvironment.org/ozonaction/who-we-are/about-montreal-protocol
https://sciencebasedtargets.org/
https://unfccc.int/climate-action/sectoral-engagement/global-climate-action-in-fashion/about-the-fashion-industry-charter-for-climate-action
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Minimizaç ã o e tratamento adequado de resíduos 

O fornecedor separa, gerencia, transporta e descarta adequadamente todos os resíduos só lidos e 
perigosos, de acordo com as leis e os regulamentos locais e com os CLSs. O fornecedor obté m todas as 
licenç as necessá rias e verifica se os subcontratados de resíduos só lidos e perigosos estã o devidamente 
qualificados e licenciados. O fornecedor avalia e se esforç a continuamente para minimizar a geraç ã o de 
resíduos.  

Esta seç ã o inclui o seguinte CLS: 

• Resíduos perigosos 

• Resíduos só lidos (resíduos nã o perigosos) 

 Resíduos perigosos 

 PADRÃO 

Os requisitos desta seç ã o se aplicam à  geraç ã o, armazenamento, transporte e descarte de resíduos 
perigosos.  

O fornecedor desenvolverá  e implementará  políticas e procedimentos para minimizar a geraç ã o de 
resíduos perigosos e minimizar os riscos à  saú de humana e ao ambiente associados ao gerenciamento 
e descarte de resíduos perigosos. 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para a seleç ã o de 
transportadores, recicladores e instalaç õ es qualificados e licenciados para o descarte de resíduos 
perigosos e a verificaç ã o de que eles exercitam prá ticas responsá veis de gerenciamento ambiental. 
Exemplos incluem nã o permitir descarte aberto em terra ou á gua. 

 REQUISITOS 

6.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor conduzirá  e documentará  uma avaliaç ã o anual de risco de resíduos perigosos, 
que incluirá  pelo menos: 

• Identificaç ã o de todos os resíduos potencialmente perigosos gerados. 

• Determinaç ã o da quantidade e do local dos resíduos perigosos gerados. 

• Determinaç ã o de riscos à  saú de humana e ao meio ambiente. 

• Determinaç ã o das medidas necessá rias para impedir o risco identificado.  

6.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor que esteja gerando ou armazenando 100 kg (220 lbs) ou mais de resíduos perigosos 
por mê s implementará  procedimentos para reduzir ou eliminar o risco associado aos resíduos perigosos 
que cobrirã o, no mínimo, o seguinte: 

• Obtenç ã o de todas as licenç as necessá rias para geraç ã o, armazenamento e descarte de resíduos 
perigosos de acordo com as leis e regulamentaç õ es locais. 

• Documentaç ã o e implementaç ã o de um programa de reduç ã o e minimizaç ã o de resíduos 
perigosos, incluindo qualquer geraç ã o de resíduos perigosos de operaç õ es de edifício 
(exemplos incluem tintas ou PCB). 

Como prática recomendada, o fornecedor deve desenvolver um plano anual para 
reduzir a geração de resíduos perigosos. 
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• Requisitos da á rea de armazenamento: 

o As á reas de armazenamento serã o protegidas. 

o As á reas de armazenamento serã o cobertas e fechadas em todos os cinco lados para 
proteger o conteú do do clima, animais e acesso nã o autorizado. 

o As á reas de armazenamento terã o sinalizaç ã o apropriada. 

o As á reas de armazenamento terã o ventilaç ã o adequada. 

o As á reas de armazenamento terã o lava-olhos e/ou chuveiros de emergê ncia acessíveis. 

o As á reas de armazenamento terã o equipamento apropriado de prevenç ã o e proteç ã o 
contra incê ndios. 

o Nã o é  permitido comer, fumar e beber nas á reas de armazenamento. 

o Haverá  um confinamento secundá rio para materiais acima de 55 galõ es (200 litros, 
aproximadamente). 

o O confinamento secundá rio terá  pelo menos 110% do volume do maior contê iner. 

o Espaç o adequado de passagem será  mantido entre os contê ineres. 

o Os materiais inflamá veis e combustíveis serã o armazenados longe de fontes de igniç ã o. 

o Os materiais incompatíveis serã o segregados. 

o Os resíduos perigosos e só lidos serã o segregados e armazenados em á reas separadas 
nã o adjacentes. 

o O equipamento de resposta a vazamentos, incluindo o equipamento de proteç ã o individual 
(PPE) necessá rio, estará  localizado perto de á reas de armazenamento. 

o Os trabalhadores usarã o o PPE apropriado nas á reas de armazenamento. 

o Os resíduos serã o armazenados em superfícies impermeá veis. 

• Requisitos de contê iner: 

o Os contê ineres com conteú do ou produtos químicos perigosos serã o armazenados em 
superfícies impermeá veis. 

o Os contê ineres e seu conteú do serã o compatíveis. 

o Os contê ineres estarã o em boas condiç õ es. 

o Os contê ineres estarã o claramente rotulados. 

o Os contê ineres estarã o sempre fechados quando nã o estiverem em uso. 

o Os contê ineres de materiais inflamá veis serã o ligados e aterrados. 

o Os contê ineres serã o empilhados com seguranç a. 

o Os contê ineres com conteú do perigoso ficarã o presos para impedir quedas. 

o Os contê ineres com conteú do perigoso serã o claramente rotulados como perigosos 
e identificarã o o conteú do e os perigos associados. 

• Conduza e documente inspeç õ es semanais de á reas de armazenamento de resíduos perigosos 
para garantir que elas estejam consistentemente em conformidade com os requisitos do CLS. 

• Os resíduos perigosos serã o descartados dentro de limites de tempo razoá veis. Se os limites nã o 
forem especificados na lei local, consulte o US EPA para garantir o descarte em até  180-270 dias 
como um gerador de pequena quantidade (gerando menos de 1.000 kg/mê s) ou em até  90 dias 
como um gerador de grande quantidade (gerando mais de 1.000 kg/mê s). Uses instalaç õ es de 
transporte, tratamento e descarte de resíduos perigosos licenciadas e permitidas. 

Como prática recomendada, o fornecedor deverá usar um processo meticuloso 
e consistente para a qualificação e o monitoramento de subcontratados de resíduos 
perigosos. Os processos de qualificação podem incluir: 
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• Formulário de pré-qualificação preenchido pelo subcontratado de resíduos 
perigosos, que inclui: 

o Desempenho histórico 

o Cobertura de seguro de risco 

o Evidência de permissões e licenças legalmente necessárias 

• Critérios para aceitar e rejeitar subcontratados de resíduos perigosos 

• Avaliações e inspeções locais de instalações do subcontratado de resíduos 
perigosos 

• Avaliação anual de operações do subcontratado de resíduos perigosos 
consistente com as Diretrizes de avaliação e gerenciamento de fornecedores 
de resíduos da Nike 

• Revisão periódica de processo seletivo com base em avaliação anual de 
subcontratados e avaliação de risco de resíduos perigosos 

• A Nike reserva-se o direito de conduzir sua pró pria revisã o de subcontratados de resíduos 
perigosos. Alé m disso, a Nike pode exigir que o fornecedor conceda a ela verificaç ã o 
documentada de prá ticas de descarte observadas.  

• A queima ou descarte de resíduos perigosos no local como definido aqui é  proibida. 

• O descarte de resíduos perigosos no ambiente é  proibido. 

6.2.3 TREINAMENTO 

Gerenciamento de resíduos perigosos 

Os trabalhadores que lidam com resíduos perigosos serã o treinados quando contratados, anualmente 
e sempre que os procedimentos ou processos de perigos mudarem. Esse treinamento incluirá :  

• Como identificar todos os resíduos potencialmente perigosos. 

• Como determinar a quantidade e o local dos resíduos perigosos gerados. 

• Como determinar as medidas necessá rias para impedir o risco identificado. 

• Como implementar políticas e procedimentos. 

• Como criar e implementar um plano de resposta a vazamentos de resíduos perigosos. 

 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

Registros de descarte 

Os registros de resíduos perigosos incluirã o: 

• O nome do material. 

• O estado físico. 

• Todos os perigos associados (inflamá veis, corrosivos, tó xicos ou reativos). 

• Data e quantidade remetida para tratamento/descarte. 

• O nome e endereç o comercial das instalaç õ es geradoras, transportadoras, de armazenamento 
intermediá rio e o local de descarte final. 

• Có pia do manifesto de remessa por instalaç ã o de descarte final certificando o recebimento da 
remessa.  

Os registros serã o mantidos por um período mínimo de cinco anos.  
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Outros registros 

Avaliaç ã o de risco atual 

Permissõ es regulamentares como necessá rio 

Lista de subcontratados de resíduos perigosos licenciados/permitidos usados 

Inventá rio atual de resíduos perigosos 

Plano de resposta a vazamentos atual 

 REFERÊNCIAS 

Diretrizes de avaliaç ã o e gerenciamento de fornecedores de resíduos da Nike 

O seguinte CLS: 

• Gerenciamento de produtos químicos  

• Gerenciamento da seguranç a contra incê ndios  

 Resíduos só lidos (resíduos nã o perigosos) 

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para a minimizaç ã o 
e gerenciamento de resíduos só lidos. 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para a seleç ã o de 
transportadores, recicladores e instalaç õ es qualificados e licenciados para descarte de resíduos 
perigosos e a verificaç ã o de que eles exercitam prá ticas responsá veis de gerenciamento ambiental. 
Exemplos incluem nã o permitir o descarte aberto em terra ou á gua, descarte impró prio de subprodutos 
residuais, como cinzas de incinerador ou lixiviados ou queimas ou emissõ es nã o controlados. 

 REQUISITOS 

7.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor conduzirá  e documentará  uma avaliaç ã o anual de risco de resíduos só lidos 
(resíduos nã o perigosos), que incluirá  pelo menos: 

• Identificaç ã o de todos os potenciais perigos de EHS associados ao manuseio, armazenamento, 
transporte, reciclagem e descarte de resíduos só lidos. 

• Determinaç ã o de riscos à  saú de humana e ao meio ambiente.  

• Determinaç ã o das medidas necessá rias para impedir o risco identificado.  

7.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor desenvolverá  e implementará  procedimentos que incluem, no mínimo, o seguinte: 

• Um inventá rio de todos os fluxos de resíduos só lidos. O inventá rio incluirá  tipos e quantidades de 
resíduos gerados, reciclados e descartados, e os nomes e locais de instalaç õ es de descarte. 

• A segregaç ã o de resíduos nas categorias reutilizá veis, reciclá veis e nã o reciclá veis. Contê ineres 
limpos e dedicados serã o fornecidos a cada uma dessas categorias de resíduos. 

• Documentaç ã o e implementaç ã o de um programa de reduç ã o e minimizaç ã o de resíduos só lidos. 
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Como prática recomendada, o fornecedor deve gerenciar os resíduos sólidos de 
acordo com a hierarquia de administração de resíduos da Nike, começando pela 
redução de resíduos como estratégia principal e a incineração como um último 
recurso: 

1. Redução de fonte 

2. Reciclagem interna 

3. Reciclagem de loop fechado 

4. Programa de reciclagem patrocinada da Nike 

5. Downcycle 

6. Recuperação de energia 

7. Aterro 

8. Incineração 

• Requisitos da á rea de armazenamento: 

o As á reas de armazenamento serã o protegidas. 

o As á reas de armazenamento serã o cobertas e fechadas em todos os cinco lados para 
proteger o conteú do do clima, animais e acesso nã o autorizado. 

o As á reas de armazenamento terã o sinalizaç ã o apropriada. 

o As á reas de armazenamento terã o ventilaç ã o adequada. 

o As á reas de armazenamento terã o lava-olhos e/ou chuveiros de emergê ncia acessíveis. 

o As á reas de armazenamento terã o equipamento apropriado de prevenç ã o e proteç ã o 
contra incê ndios. 

o Nã o é  permitido comer, fumar e beber nas á reas de armazenamento. 

o Haverá  um confinamento secundá rio para materiais acima de 55 galõ es (200 litros, 
aproximadamente). 

o O confinamento secundá rio terá  pelo menos 110% do volume do maior contê iner. 

o Espaç o adequado de passagem será  mantido entre os contê ineres. 

o Os trabalhadores usarã o o PPE apropriado nas á reas de armazenamento. 

o Os resíduos serã o armazenados em superfícies impermeá veis. 

• Requisitos de contê iner: 

o Os contê ineres e seus materiais serã o compatíveis. 

o Os contê ineres estarã o em boas condiç õ es. 

o Os contê ineres estarã o claramente rotulados. 

o Os contê ineres serã o empilhados com seguranç a. 

• Uso licenciado e permitido de de empresas de transporte, reciclagem e descarte de resíduos 
só lidos.  

o Os resíduos eletrô nicos (e-waste) serã o reciclados de acordo com o Padrã o de reciclagem 
de resíduos eletrô nicos da Nike e este padrã o.  

Como prática recomendada, as instalações que estão gerando mais de 4.000 kg 
(8.818 lbs.) de resíduos sólidos por mês deverão usar um processo meticuloso 
e consistente para a qualificação e o monitoramento de subcontratados de resíduos 
sólidos. Os processos de qualificação podem incluir: 

• Formulário de pré-qualificação preenchido pelo subcontratado de resíduos 
sólidos, que inclui: 

o Desempenho histórico. 

o Cobertura de seguro de risco. 
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o Evidência de permissões e licenças legalmente necessárias. 

• Critérios para aceitar e rejeitar subcontratados de resíduos sólidos. 

• Avaliações e inspeções locais de instalações do subcontratado de resíduos 
sólidos. 

• Avaliação anual de operações do subcontratado de resíduos sólidos 
consistente com as Diretrizes de avaliação e gerenciamento de fornecedores 
de resíduos da Nike. 

• Revisão periódica de processo seletivo com base em avaliação anual de 
subcontratados e avaliação de risco de resíduos sólidos. 

• A queima ou descarte de resíduos só lidos no local como definido aqui é  proibida. 

• O descarte de resíduos só lidos no ambiente é  proibido. 

7.2.3 TREINAMENTO 

Gerenciamento de resíduos sólidos 

Os trabalhadores que lidam com resíduos só lidos serã o treinados quando contratados, anualmente 
e sempre que os procedimentos ou processos de perigos mudarem. Esse treinamento incluirá : 

• Como distinguir entre resíduos só lidos e resíduos perigosos. 

• Como identificar e impedir a contaminaç ã o de materiais coletados para reciclagem. 

• Como implementar políticas e procedimentos. 

• Como manusear, armazenar, documentar e descartar resíduos só lidos adequadamente. 

• Procedimentos operacionais específicos para reduç ã o de fonte. 

• Como usar PPE. 

 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

Registros de descarte e reciclagem 

Os registros de descarte e reciclagem de resíduos só lidos serã o mantidos por um período mínimo de 
trê s anos. Os registros incluirã o o manifesto de remessa com a descriç ã o, o volume, a data de remessa, 
o destino da remessa dos resíduos e se eles foram remetidos para descarte ou reciclagem.  

Outros registros  

Avaliaç ã o de risco atual 

Permissõ es regulamentares como necessá rio 

Lista de resíduos só lidos licenciados/permitidos usados pelo fornecedor 

 REFERÊNCIAS 

Diretrizes de avaliaç ã o e gerenciamento de fornecedores de resíduos da Nike 

Padrã o de reciclagem de resíduos eletrô nicos da Nike 

O seguinte CLS: 

• Gerenciamento de produtos químicos  

• Gerenciamento da seguranç a contra incê ndios 

https://nike-public.box.com/s/rtdavja0qxxaw7tobmjkounq1r4rts75
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Valorizaç ã o da á gua 

 Esgoto 

 PADRÃO 

O fornecedor minimiza as saídas de á gua doce e as descargas de esgoto em conformidade com a lei 
local e as regulamentaç õ es e o CLS. O fornecedor se esforç a para entender e gerenciar o risco hídrico 
e promove a reduç ã o do uso de á gua e a eficiê ncia hídrica nas operaç õ es. 

 REQUISITOS 

8.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor conduzirá  e documentará  uma avaliaç ã o anual de risco de esgoto, que incluirá  pelo 
menos: 

• Identificaç ã o de todas as fontes de esgoto, incluindo domé stico (dormitó rios, cozinhas, chuveiros, 
toaletes), esgoto industrial, esgoto gerado de outros sistemas de reduç ã o (exemplos incluem 
purificadores á cidos e dispositivos de limpeza de chaminé s de caldeira) e á guas pluviais. 

• Compreensã o da qualidade e da vazã o volumé trica e caracterizaç ã o dos perigos de EHS de cada 
tipo de descarga de esgoto.  

• Compreensã o dos potenciais impactos downstream da descarga de esgoto sem conformidade. 
Para instalaç õ es com mais de um ponto de descarga no limite da propriedade, compreensã o do 
impacto downstream de cada descarga.  

• Identificaç ã o de medidas de controle (exemplos incluem treinamento, inspeç ã o e controles de 
estaç ã o de tratamento de esgoto) para minimizar os riscos ambientais. 

8.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor definirá  políticas e implementará  procedimentos para o gerenciamento de esgoto, que 
inclui, no mínimo, o seguinte: 

• A descarga de esgoto nã o tratado no ambiente é  estritamente proibida. Isso inclui lagos e lagoas 
sem mantas. 

• Manutenç ã o de licenç a operacional vá lida. 

• Obtenç ã o de todas as permissõ es e/ou acordos de descarga necessá rios. 

• Manutenç ã o de um inventá rio de equipamento de tratamento de esgoto, incluindo resultados de 
testes analíticos que demonstrem conformidade com todas as regulamentaç õ es, padrõ es e 
requisitos de licenç a aplicá veis. Os inventá rios serã o revisados anualmente. O inventá rio, no 
mínimo: 

o Definirá  cada tipo de equipamento de tratamento de esgoto usado e demonstrará  que ele é  
adequado ao tratamento dos contaminantes no esgoto.  

o Confirmará  que a diluiç ã o de esgoto com á gua doce, á gua de resfriamento, á gua pluvial ou 
á gua de enxá gue limpa do processo de fabricaç ã o nã o ocorre. A diluiç ã o nã o é  um meio 
aceitá vel de controle de poluiç ã o. 

o Uma inspeç ã o documentada e uma agenda de manutenç ã o para equipamentos de 
tratamento de esgoto. 

• Desenvolverá  e publicará  um plano de amostragem para esgoto e resíduos relacionados ao esgoto.  

• Publicará  requisitos/parâ metros locais em uma localizaç ã o central na estaç ã o de tratamento 
de esgoto. 
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• Esforç os de reutilizaç ã o e minimizaç ã o de á gua para reduzir a quantidade de esgoto. 

• Criará  mostras e testes de esgoto de acordo com as autoridades com jurisdiç ã o. Alé m disso, cada 
fornecedor fará  uma amostra e um teste de suas descargas de esgoto de acordo com os 
requisitos de esgoto da Nike.  

• Criará  amostras e testes de resíduos de acordo com as autoridades com jurisdiç ã o, para 
determinar se os resíduos sã o classificados como perigosos ou nã o perigosos de acordo com as 
regulamentaç õ es locais. Nenhum tipo de resíduo pode ser usado como material de compostagem, 
fertilizaç ã o ou qualquer outra aplicaç ã o em terra sem a licenç a regulamentar que aprove 
especificamente esses usos. 

• Usará  um laborató rio de testes analíticos aprovado pela ISO 17025 que tenha demonstrado 
proficiê ncia nos mé todos padrã o aplicá veis para esgoto e resíduos. No caso de um fornecedor 
atender aos requisitos das Diretrizes de esgoto da ZDHC como parte do Requisito de esgoto da 
Nike, os testes serã o realizados por um laborató rio que seja aceito/aprovado pela Fundaç ã o 
ZDHC. Caso nã o haja um laborató rio aceito/aprovado no país/regiã o, deverá  ser feita uma 
consulta à  Fundaç ã o ZDHC para a identificaç ã o de um laborató rio apropriado.  

• Desenvolverá  um processo para resolver nã o conformidades. Esse processo incluirá  uma aná lise 
da causa raiz da nã o conformidade e o desenvolvimento de um plano de medida corretiva para 
garantir que a nã o conformidade nã o ocorra novamente. Notifique proativamente de qualquer nã o 
conformidade relacionada a á gua. 

• Manterá  documentaç ã o das aná lises de esgoto para revisã o de funcioná rios da Nike mediante 
solicitaç ã o e disponibilizará  os resultados do teste por meio da plataforma de relató rios indicada 
pela Nike.  

8.2.3 TREINAMENTO 

Cada fornecedor oferecerá  treinamento bá sico sobre conservaç ã o de á gua doce e consciê ncia sobre 
esgoto como parte do treinamento de orientaç ã o/contrataç ã o dos trabalhadores novos. O treinamento 
incluirá : 

• Tipos de descargas de esgoto, pontos de descarga e fontes. 

• Consequê ncias de descargas de esgoto nã o tratado no ambiente. 

Trabalhadores responsá veis pela operaç ã o e manutenç ã o dos sistemas de tratamento de esgoto 
receberã o o mesmo treinamento mencionado acima, bem como treinamento em: 

• O uso de equipamento de proteç ã o individual (PPE). 

• Operaç ã o e manutenç ã o de equipamento de tratamento de á gua doce de entrada, incluindo 
equipamento de reciclagem de á gua doce. 

• Operaç ã o e manutenç ã o de sistemas de tratamento de esgoto, incluindo a coleta de dados 
operacionais. 

• Té cnicas e procedimentos de amostragem adequados. 

• Soluç ã o de problemas e aná lise de causa raiz para resolver e tratar excursõ es que resultem em 
nã o conformidades de esgoto. 

• Desenvolvimento de planos de medida corretiva para resolver excursõ es de processo e nã o 
conformidades. 

 DOCUMENTAÇÃO  

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

Registros de treinamento 

Documentaç ã o demonstrando que os funcioná rios responsá veis pela operaç ã o e manutenç ã o do 
equipamento de tratamento de á gua e esgoto sã o treinados e qualificados para realizar suas tarefas. 
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Exemplos de documentaç ã o incluem certificados emitidos de instituiç õ es qualificadas para ministrar 
cursos sobre tratamento de á gua e esgoto.  

Os registros de treinamento do trabalhador estarã o disponíveis e serã o mantidos por um período mínimo 
de trê s anos. 

Outros registros 

A avaliaç ã o de risco de esgoto e inventá rios de descargas e equipamento de controle de poluiç ã o atuais. 

Licenç as de descarga de esgoto atuais. 

As inspeç õ es de equipamentos de controle de poluiç ã o serã o mantidas por um período mínimo de 
trê s anos. 

Os registros de manutenç ã o e reparo de equipamentos de controle de poluiç ã o serã o mantidos por toda 
a vida ú til do equipamento. 

Os resultados analíticos de laborató rio para testes de esgoto serã o mantidos por um período mínimo de 
cinco anos ou os resultados mais atuais. 

Os documentos de descarte para resíduos acumulados serã o mantidos por um período mínimo de 
cinco anos. 

 REFERÊNCIAS 

Diretrizes de requisito de CLS de esgoto da Nike 

Diretrizes de esgoto da ZDHC, www.zdhc.org 

 

https://nike-public.box.com/s/bu9peuqr2qtdfdcv604eubf6oq9sgq7n
http://www.zdhc.org/
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Os produtos químicos sã o gerenciados de forma adequada 

 Gerenciamento de produtos químicos 

 PADRÃO 

O fornecedor demonstra uma abordagem consistente, eficaz e em conformidade jurídica para o 
gerenciamento de produtos químicos. O programa identifica e mitiga claramente o risco químico para os 
trabalhadores, o meio ambiente e os consumidores ao comprar, manusear, armazenar, usar e descartar 
adequadamente os produtos químicos.  

Os CLS autô nomos para gerenciamento de substâ ncias restritas, materiais perigosos e tanques de 
armazenamento foram substituídos pelos requisitos deste CLS. 

 REQUISITOS 

9.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor realizará  e documentará  uma avaliaç ã o anual de risco do gerenciamento de produtos 
químicos, que incluirá  pelo menos: 

• Identificaç ã o de todos os produtos químicos, perigos e substâ ncias potencialmente restritas 
associados a cada um. 

• Determinaç ã o da quantidade e do local de produtos químicos usados e armazenados. 

• Determinaç ã o dos riscos à  saú de humana e ao meio ambiente. 

• Determinaç ã o das medidas necessá rias para impedir os riscos identificados. 

9.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor que esteja implementando procedimentos para reduzir ou eliminar o risco associado ao 
gerenciamento de produtos químicos, incluindo compras, manuseio adequado, armazenamento, uso e 
descarte que cobrirã o, no mínimo, o seguinte: 

• Manutenç ã o de um inventá rio eletrô nico preciso de todos os produtos químicos, incluindo 
qualquer um de risco em operaç õ es de edifício (exemplos incluem mercú rio ou PCB). 

• Manutenç ã o de um inventá rio eletrô nico preciso de todas as fichas de seguranç a (SDS). 

• Acesso à  versã o mais atualizada da Lista de substâ ncias restritas de fabricaç ã o (MRSL) da ZDHC 
e da Lista de substâ ncias restritas (RSL) da Nike e garantia de que os requisitos sejam atendidos. 

• Documentaç ã o da abordagem de compra de fó rmulas químicas em conformidade, incluindo: 

o Identificaç ã o de fornecedores de produtos químicos aprovados.  

o Identificaç ã o de fó rmulas em conformidade. 

• Identificaç ã o e segregaç ã o de fó rmulas, materiais e produtos químicos que nã o estã o em 
conformidade com a MRSL e/ou RSL. 

• Requisitos da á rea de armazenamento: 

o As á reas de armazenamento serã o protegidas. 

o As á reas de armazenamento serã o cobertas e fechadas em todos os cinco lados para 
proteger o conteú do do clima, animais e acesso nã o autorizado. 

o As á reas de armazenamento terã o sinalizaç ã o apropriada. 

o As á reas de armazenamento terã o ventilaç ã o adequada. 

o As á reas de armazenamento terã o lava-olhos e/ou chuveiros de emergê ncia acessíveis. 



Gerenciamento de produtos químicos 
PADRÕ ES DE LIDERANÇ A DO CÓ DIGO (CLS) DA NIKE 

 

Voltar ao início | Pá gina 40 de 141 

 

o As á reas de armazenamento terã o equipamento apropriado de prevenç ã o e proteç ã o 
contra incê ndios. 

o Nã o é  permitido comer, fumar e beber nas á reas de armazenamento. 

o Haverá  um confinamento secundá rio para materiais acima de 55 galõ es (200 litros, 
aproximadamente). 

o O confinamento secundá rio terá  pelo menos 110% do volume do maior contê iner. 

o Espaç o adequado de passagem será  mantido entre os contê ineres. 

o Os materiais inflamá veis e combustíveis serã o armazenados longe de fontes de igniç ã o. 

o Os materiais incompatíveis serã o segregados. 

o O equipamento de resposta a vazamentos, incluindo o PPE necessá rio, estará  localizado 
perto de á reas de armazenamento. 

o Os trabalhadores usarã o o PPE apropriado nas á reas de armazenamento. 

• Requisitos de contê iner: 

o Os contê ineres serã o armazenados em superfícies impermeá veis. 

o Os contê ineres e seus materiais serã o compatíveis. 

o Os contê ineres estarã o em boas condiç õ es. 

o Os contê ineres estarã o claramente rotulados. 

o Os contê ineres estarã o sempre fechados quando nã o estiverem em uso. 

o Os contê ineres de materiais inflamá veis serã o ligados e aterrados. 

o Os contê ineres serã o empilhados com seguranç a. 

o Os contê ineres com conteú do perigoso ficarã o presos para impedir quedas. 

o Os contê ineres com conteú do perigoso serã o claramente rotulados como perigosos e 
incluem identificaç ã o e perigos. 

o Os contê ineres que també m sã o tanques de armazenamento abaixo da superfície terã o 
um sistema de detecç ã o de vazamentos funcional e um dispositivo de proteç ã o contra 
transbordamento em vigor. 

• Acompanhamento das diretrizes de RSL em testes de rotina e aleató rios e conformidade com 
todos os limites químicos listados na RSL. 

Qualquer material ou item que falhe no teste de RSL será colocado em quarentena. 

• Acompanhamento do processo de resoluç ã o de falhas de RSL no caso de uma falha de teste de 
RSL, incluindo a documentaç ã o detalhada do caso raiz e das medidas corretivas. 

• Garantia de que haja um plano de resposta a vazamentos documentado e equipamentos 
aplicá veis disponíveis onde os produtos químicos sã o usados e armazenados. 

• Documentaç ã o e implementaç ã o de um programa de eficiê ncia e minimizaç ã o de produtos químicos.  

Como prática recomendada, o fornecedor deve desenvolver um plano anual para 
aumentar a produtividade do produto químico. 

9.2.3 TREINAMENTO 

Os trabalhadores que lidam com produtos químicos serã o treinados quando contratados, anualmente 
e sempre que os procedimentos ou processos de perigos mudarem. Alé m do treinamento anual, 
o treinamento sobre conformidade com RSL específico é  necessá rio a cada dois anos.  

O treinamento anual inclui: 

• Como identificar todos os produtos químicos. 

• Como determinar a quantidade e do local de elementos químicos usados. 

• Como determinar as medidas necessá rias para impedir o risco identificado.  
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• Como implementar políticas e procedimentos. 

• Como criar e implementar um plano de resposta a vazamentos de produtos químicos. 

O treinamento a seguir é  para todos os trabalhadores relevantes: 

• Como gerenciar a conformidade com RSL. Consulte o Chemistry Playbook. 

• Como gerenciar efetivamente produtos químicos. Consulte o Chemistry Playbook. 

• Como inspecionar e transferir produtos químicos de tanques de armazenamento acima e abaixo 
da superfície.  

 DOCUMENTAÇÃO  

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

Avaliaç ã o de risco atual 

Inventá rio atual de produtos químicos 

O inventá rio de produtos químicos arquivado será  mantido pelo período do uso do produto químico mais 
30 anos 

Fichas de seguranç a (SDS) atuais para todos produtos químicos 

O SDS arquivado pelo período do uso do produto químico mais 30 anos 

Testes anuais de integridade documentados para tanques de armazenamento abaixo da superfície 
mantidos pelo período de ocupaç ã o mais 30 anos. 

Manter registros de testes de RSL por um período mínimo de dez anos 

Plano de resposta a vazamentos atual 

 REFERÊNCIAS 

Chemistry Playbook 

 

 

https://about.nike.com/pages/chemistry-restricted-substances-list
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Seguro 

Seguranç a no local de trabalho 

O fornecedor oferece um local de trabalho seguro e toma as medidas necessá rias para evitar acidentes 
e lesõ es decorrentes de, relacionados com ou que ocorram no curso do trabalho ou como resultado da 
operaç ã o das instalaç õ es do fornecedor. O fornecedor possui sistemas para detectar, evitar e responder 
aos possíveis riscos de seguranç a a todos os trabalhadores.  

Esta seç ã o inclui o seguinte CLS: 

• Seguranç a geral do local de trabalho 

• Seguranç a de má quina 

• Proteç ã o de má quina 

• Espaç os confinados 

• Seguranç a da empreiteiros 

• Controle de energia perigosa (LOTO) 

• Seguranç a elé trica 

• Proteç ã o contra queda 

• Seguranç a de manutenç ã o 

• Gerenciamento de ferimentos e doenç as 

• Vasos de pressã o e ar comprimido 

• Gerenciamento de trá fego e veículos 

• Caminhõ es industriais motorizados 

 Seguranç a geral do local de trabalho 

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para reduzir ou eliminar o risco 
associado ao ambiente do local de trabalho.  

 REQUISITOS 

10.2.1 OBRIGAÇÃO GERAL 

Cada fornecedor tem uma obrigaç ã o geral de fornecer a cada trabalhador um local de emprego que seja 
livre de perigos reconhecidos que estejam causando ou tê m probabilidade de causar a morte ou sé rias 
lesõ es físicas ao trabalhador ou ambiente. 

10.2.2 GESTÃO INTERNA 

Cada instalaç ã o garantirá  que todas as á reas onde trabalhadores, contratados no local e subcontratados 
trabalham, ou para onde viajam, sejam mantidas livres de perigos. No mínimo, cada instalaç ã o:  

• Manterá  todos os locais de emprego limpos, secos e em bom estado de reparo. 

• Manterá  passagens sem perigos de tropeç os e outras obstruç õ es. 

• Fornecerá  e manterá  uma liberaç ã o mínima de 0,9 m (3 pé s) para todos os painé is elé tricos,  
lava-olhos, chuveiros e outros equipamentos de emergê ncia. 
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• Manterá  saídas livres e desobstruídas em todas as partes do edifício. Nenhuma porta ou 
passagem poderá  ser bloqueada ou trancada para impedir a saída. 

• Manterá  as á reas de armazenamento em ordem. Nã o armazenará  materiais a uma distâ ncia de 
45 cm (18 pol.) do teto ou de aspersores de incê ndio (o que for mais baixo). 

• Limpará  imediatamente os vazamentos e colocarã o sinais de advertê ncia em pisos molhados. 

• Protegerá  janelas e superfícies transparentes em portas contra quebras. Marcará  as portas ou 
partiç õ es com decalques se houver um risco de as pessoas esbarrarem nelas. 

10.2.3 CONTROLE DE PRAGAS 

Cada fornecedor estabelecerá  procedimentos para o controle de insetos e roedores. No mínimo, 
os procedimentos: 

• Os produtos químicos usados para tratar pragas e roedores deverã o ser aprovados para uso entre 
pessoas e ser gerenciados de acordo com Gerenciamento de produtos químicos, Resíduos 
perigosos e Resíduos só lidos (resíduos nã o perigosos).  

• Incluirã o no escopo instalaç õ es de nã o fabricaç ã o/produç ã o como dormitó rios, cantinas e creches. 

• Contratarã o um serviç o de controle de pragas para inspecionar e tratar para controlar a infestaç ã o 
de insetos e roedores no mínimo uma vez por mê s. 

• Usarã o somente produtos de dedetizaç ã o aprovados em conformidade com as leis e adequados 
para uso entre pessoas. 

• Descartarã o as armadilhas com roedores, insetos ou outras pragas. 

• Manterã o um registro de controle de pragas no local com relató rios de controle de pragas escritos. 
O registro incluirá  o seguinte: 

o Um mapa 

o Ró tulos dos produtos químicos usados 

o Fichas de seguranç a (SDS) 

o Contrato de controle de pragas e certificado de seguro e licenç a.  

• Notificar o gerente da instalaç ã o 

10.2.4 TREINAMENTO 

Os trabalhadores receberã o treinamento, que incluirá , no mínimo:  

• Visã o geral de cada elemento de seguranç a do local de trabalho 

• Cuidado geral e comportamentos de seguranç a do local de trabalho 

 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

 REFERÊNCIAS 

O seguinte CLS: 

• Gerenciamento de trá fego e veículos 

• Caminhõ es industriais motorizados 

• Gerenciamento de produtos químicos 

• Resíduos perigosos 

• Resíduos só lidos (resíduos nã o perigosos) 
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 Seguranç a de má quina 

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para reduzir ou eliminar o risco 
de lesõ es devido a maquiná rio inseguro. A seguranç a de má quina concentra-se em todos os aspectos do 
design da má quina, incluindo Proteç ã o de má quina.  

 DEFINIÇÕES 

SAFE Machine (Máquina SEGURA) é  a mé trica usada pela Nike para capturar a seguranç a geral de 
uma má quina. Ela é  calculada como uma porcentagem do total de má quinas e inclui as má quinas 
qualificadas, avaliaç ã o de risco da instalaç ã o (com impactos nas má quinas), aná lise de perigos do 
trabalho, trabalho padrã o de seguranç a e treinamento/certificaç ã o de instruç ã o do trabalho. Todos os 
elementos incluem operaç õ es e manutenç ã o. 

 REQUISITOS 

11.3.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor conduzirá  e documentará  uma avaliaç ã o anual de risco de seguranç a de má quina, que 
incluirá  pelo menos: 

• Pesquisa de todas as má quinas e equipamento em busca de perigos. 

• Avaliaç ã o dos riscos associados aos perigos identificados. 

• Identificaç ã o e implementaç ã o de medidas de controle para reduzir o risco. Exemplos incluem 
barreiras de proteç ã o fixas, intertravamentos, controles bimanuais.  

11.3.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor implementará  procedimentos para reduzir ou eliminar o risco de um ferimento no 
maquiná rio inseguro que cobrirã o, no mínimo, os seguintes aspectos: 

Compras de máquina  

Um arquivo té cnico preenchido por um inspetor certificado (interno ou externo) que inclui pelo menos: 

• Avaliaç ã o de risco de maquiná rio (ISO 12100 ou equivalente). 

• Demonstraç ã o de conformidade com os padrõ es europeus (EIC 60204-1 Diretiva de seguranç a 
europeia de eletricidade 2006/42/EC – Anexo I de Seguranç a de má quina de Requisitos 
essenciais de seguranç a e saú de, e por quaisquer padrõ es Tipo C relevantes) ou padrõ es 
regulamentares locais, o que for superior. 

• Relató rios de teste funcional relevantes. 

• Compras de novos motores elé tricos ou motores sobressalentes (50Hz ou 60Hz; 0,75 – 200kW; 
2, 4, 6 e 8 polos) atenderã o aos padrõ es IE3 – Eficiê ncia Premium ou superiores. As exceç õ es 
sã o os motores de 8 polos acima de 200 kW e motores por trá s de um conversor de frequê ncia, 
onde o motor atenderá  ao padrã o IE2. 

Instalação de máquina 

Um plano de instalaç ã o de má quina para a reduç ã o de riscos de saú de e seguranç a relacionados à  
instalaç ã o da má quina, que inclui pelo menos: 

• Avaliaç ã o da má quina instalada. 

• Tamanho, peso, dimensõ es, revisã o da avaliaç ã o de risco. 

• Necessidades de instalaç ã o - onde descarregar, demoliç ã o, equipamento, experiê ncia sã o 
necessá rios. 
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• Caminhos limpos. 

• Avaliaç ã o dos requisitos estruturais do edifício. Consulte o CLS Projeto de construç ã o e seguranç a 
da estrutura. 

• Avaliaç ã o das unidades necessá rias. 

• Provisõ es para configurar barreiras para separar a instalaç ã o dos trabalhadores. 

• Revisã o e atualizaç ã o de requisitos de incê ndio e emergê ncia, requisitos de gerenciamento de 
produtos químicos ou diferentes perigos para a saú de. Exemplos incluem exposiç ã o a ruídos 
e produtos químicos. 

• Validaç ã o de que a extraç ã o foi projetada com a velocidade de captura adequada, os materiais 
corretos e instalada corretamente. 

As compras de novos motores elé tricos ou a substituiç ã o de motores elé tricos em má quinas de costura 
sã o tipo servo ou melhor. 

Como prática recomendada, o fornecedor é incentivado a ter apenas motores do 
tipo servo ou melhores em máquinas de costura. 

Operações de máquina 

Requisitos para desenvolver e atualizar como necessá rio para todas as operaç õ es gerais: 

• Aná lise de perigos no trabalho. 

• Trabalho padrã o de seguranç a. 

• Instruç ã o no trabalho. 

Manutenção de máquina 

• Procedimento de lockout/tagout específicos da má quina que atendem a todas as fontes de energia.  

• Aná lise de perigos no trabalho. 

• Trabalho padrã o de seguranç a. 

• Instruç ã o no trabalho. 

Descarte de máquina 

Um processo para o plano de descarte de uma má quina que inclui: 

• Avaliaç ã o da má quina. 

• Tamanho, peso, dimensõ es, revisã o da avaliaç ã o de risco. 

• Necessidades de desativaç ã o - onde descarregar, demoliç ã o, equipamento ou experiê ncia sã o 
necessá rios. 

• Caminhos limpos. 

• Avaliaç ã o das unidades a serem demolidas. Consulte o CLS Projeto de construç ã o e seguranç a 
da estrutura. 

• Avaliaç ã o das unidades necessá rias. 

Garantia de que as barreiras estã o configuradas para separaç ã o dos trabalhadores. 

Identificaç ã o de requisitos de desativaç ã o e descarte alinhados ao CLS e à s regulamentaç õ es locais. 

Maquinário projetado/desenvolvido internamente  

As má quinas tiveram uma revisã o de design documentada para todos os aspectos de seguranç a de 
má quina.  

Avaliaç ã o de risco de maquiná rio documentada. 
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Demonstraç ã o de conformidade com os padrõ es europeus (IEC 60204-1 Diretiva de seguranç a europeia 
de eletricidade 2006/42/EC – Anexo I de Seguranç a de má quina de Requisitos essenciais de seguranç a 
e saú de, e por quaisquer padrõ es Tipo C relevantes) ou padrõ es regulamentares locais, o que for 
superior como verificado por um inspetor de seguranç a de má quina certificado. 

Métricas 

Um processo documentado para a manutenç ã o de registros do nú mero e porcentagem de má quinas SAFE. 

Plano estratégico de segurança de máquina 

Um plano estraté gico para atingir a meta de má quinas 100% SAFE. 

11.3.3 TREINAMENTO 

Todos os trabalhadores que usam o maquiná rio receberã o o treinamento sobre seguranç a de má quina ao 
serem contratados. O treinamento incluirá  pelo menos: 

• Perigos de má quina e como se proteger contra esses perigos. 

• Procedimentos operacionais seguros. 

Todos os trabalhadores envolvidos no design e desenvolvimento de má quinas receberã o treinamento nos 
padrõ es e procedimentos de seguranç a de má quina e nas prá ticas de design seguro. 

Todos os operadores, incluindo os trabalhadores temporá rios, serã o treinados/qualificados para operar 
a má quina. 

Os funcioná rios de manutenç ã o serã o treinados/qualificados para atividades de manutenç ã o em 
má quinas específicas.  

 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

Cada instalaç ã o deverá  manter registros de incidentes de seguranç a de má quina por período mínimo de 
cinco anos. 

Um arquivo té cnico de seguranç a de má quina demonstrando conformidade com padrõ es internacionais 
de seguranç a de má quina durante a vida ú til do equipamento. 

 REFERÊNCIAS 

O seguinte CLS: 

• Controle de energia perigosa  

• Projeto de construç ã o e seguranç a da estrutura  

• Exposiç ã o a ruído ocupacional  

• Seguranç a de manutenç ã o  

• Gerenciamento da seguranç a contra incê ndios  

• Aç ã o de emergê ncia  

• Limites de exposiç ã o ocupacional  

• Vasos de pressã o e ar comprimido  

Arquivo té cnico da má quina demonstrando conformidade com padrõ es internacionais de seguranç a de 
má quina durante a vida ú til do equipamento. 

Machine Safety Playbook 

Organizaç ã o Internacional de Normalizaç ã o – ISO 12100 Seguranç a de Maquiná rio – Princípios gerais de 
design – Avaliaç ã o e reduç ã o de riscos 

https://nike-public.box.com/s/qcqumm6dkxcct5hqf73jn9teuo44spdj
https://www.iso.org/
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Diretiva de Má quinas da Uniã o Europeia – MD 2006/42/EC 

Comissã o Eletroté cnica Internacional – IEC 60204-1 – Equipamento elé trico de má quinas – Parte 1: 
Requisitos gerais 

 Proteç ã o de má quina 

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para reduzir ou eliminar o risco 
de lesõ es devido a peç as mó veis de má quina usando a proteç ã o de má quina. A Proteç ã o de má quina 
protege as pessoas que interagem com má quinas dos perigos de má quina. Seguranç a de má quina se 
concentra no design da má quina, que també m inclui a proteç ã o de má quina.  

 REQUISITOS 

12.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor conduzirá  e documentará  uma avaliaç ã o de risco de proteç ã o de má quinas, a qual 
incluirá , no mínimo, os itens abaixo: 

• Pesquisa abrangendo todas as má quinas e todos os equipamentos para detecç ã o de perigos 
associados à s peç as mó veis. 

• Avaliaç ã o de riscos associados a perigos. 

• Identificaç ã o e implementaç ã o de medidas de controle para reduzir os riscos. Exemplos incluem 
barreiras de proteç ã o fixas, intertravamentos, controles bimanuais.  

12.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor implementará  procedimentos para reduzir ou eliminar o risco de um ferimento em peç as 
mó veis do maquiná rio que cobrirã o, no mínimo, os seguintes aspectos:  

• Avaliaç ã o de equipamentos novos e/ou modificados, considerando primeiro a eliminaç ã o e, em 
seguida, a proteç ã o contra perigos. 

• Os protetores devem estar em boas condiç õ es de operaç ã o e presos com seguranç a em seus 
devidos lugares. 

• Os protetores nã o devem criar perigo adicional. 

• Ventiladores e outros equipamentos girató rios localizados a menos de 2,1 metros (7 pé s) acima 
da superfície de trabalho devem ser protegidos com aberturas inferiores a 1,25 cm (0,5 pol.). 

• As má quinas com peç as girató rias devem ser fechadas e intertravadas com mecanismo de 
desligamento automá tico. 

• Mantenha fixados má quinas ou equipamentos que possam se mover durante a operaç ã o. 

• Inspeç õ es anuais de proteç ã o nas má quinas. 

• Manutenç ã o preventiva e reparo que atendam aos requisitos de lockout/tagout. 

12.2.3 ELEVADORES SOCIAIS, ESCADAS ROLANTES E ELEVADORES DE SERVIÇOS 

Avaliação de risco 

Cada fornecedor conduzirá  e documentará  uma avaliaç ã o anual de risco de elevadores sociais, escadas 
rolantes e elevadores de serviç os que inclui, no mínimo: 

• Identificaç ã o dos perigos associados à s operaç õ es e à  manutenç ã o de elevadores sociais, 
escadas rolantes e elevadores de serviç os. 

https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2006-42-ec-of-the-european-parliament-and-of-the-council
https://www.iec.ch/
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• Avaliaç ã o de riscos associados a perigos. 

• Identificaç ã o e implementaç ã o de medidas de controle para reduzir os riscos a um nível aceitá vel. 
Os exemplos incluem intertravamentos e manutenç ã o preventiva. 

Programa 

Cada fornecedor implementará  procedimentos para elevadores sociais, escadas rolantes e elevadores de 
serviç os, que cobrirã o, no mínimo, o seguinte: 

• Indicaç ã o da carga de iç amento segura e se o equipamento nã o for destinado a uso humano. 

• Posiç ã o ou instalaç ã o para evitar o risco de ferimentos a usuá rios e quem estiver ao redor. 

• Instalaç ã o de intertravamentos, barreiras e dispositivos de seguranç a nos locais apropriado para 
evitar ferimentos. 

• Realizaç ã o de manutenç ã o preventiva perió dica. 

• Realizaç ã o de atividades de reparo e manutenç ã o em conformidade com os requisitos de 
lockout/tagout. 

• Uso de barreiras e sinais para evitar a entrada quando o equipamento estiver inoperante. 

• Desenvolvimento de procedimentos relacionados ao uso de elevadores sociais, escadas rolantes 
e elevadores de serviç os em casos de emergê ncias. 

• Realizaç ã o de inspeç ã o e certificaç ã o de terceiros em intervalos que atendam à s leis locais. 

• Garantia de distâ ncia superior a 2,1 metros (7 pé s) para obstá culos suspensos. 

12.2.4 TREINAMENTO 

Todos os trabalhadores que usam o maquiná rio com peç as girató rias receberã o o treinamento em 
seguranç a ao serem contratados. O treinamento incluirá  pelo menos: 

• Riscos da má quina. 

• Procedimentos operacionais seguros. 

• Informaç õ es sobre as proteç õ es e o uso adequado da má quina. 

• Procedimentos de notificaç ã o caso nã o haja proteç ã o ou ela esteja danificada/inoperante ou 
mediante outras condiç õ es que comprometam a segura. 

 DOCUMENTAÇÃO  

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

Registros de avaliaç ã o para equipamentos novos e modificados durante a vida ú til do equipamento 

Os registros de reparos serã o mantidos por toda a vida ú til do equipamento 

 REFERÊNCIAS 

CLS Controle de energia perigosa (LOTO) 

 Espaç os confinados  

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para reduzir ou eliminar riscos 
associados à  entrada em espaç os confinados. 
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 REQUISITOS 

13.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor conduzirá  e documentará  uma avaliaç ã o anual de risco de espaç os confinados, 
que incluirá  pelo menos: 

• Identificaç ã o de todos os espaç os confinados e os perigos associados. 

• Avaliaç ã o de riscos associados a cada perigo. 

• Identificaç ã o de medidas de controle para reduzir ou eliminar o risco. Exemplos incluem 
procedimentos de entrada, PPE, comunicaç ã o e treinamento. 

13.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor implementará  procedimentos por escrito para espaç os confinados. Um inventá rio do 
espaç o confinado deve ser realizado, e o espaç o confinado deve ser classificado como permitido ou nã o 
permitido, cobrindo, no mínimo, os seguintes requisitos: 

• Espaç os confinados com permissã o obrigató ria: 

o Espaç os confinados com riscos mé dio ou alto identificados na avaliaç ã o de risco 
precisarã o de permissã o de entrada. 

o Trabalhadores nã o autorizados nã o poderã o entrar em espaç os confinados para os quais 
uma autorizaç ã o de entrada é  necessá ria. 

o Sinais de alerta devem ser exibidos em todos os pontos de acesso. Os sinais devem 
conter o seguinte: 

PERIGO — PERMISSÃO EXIGIDA PARA ENTRADA NESTE ESPAÇO CONFINADO; NÃO ENTRE 

• Responsabilidades dos funcioná rios, supervisores e acompanhantes que entram em espaç os 
confinados que exigem licenç a. 

• Requisitos para autorizaç ã o da entrada: 

o Nome e localizaç ã o do espaç o confinado 

o Motivo para a entrada, data e duraç ã o do trabalho, incluindo data e hora de validade da 
autorizaç ã o de entrada. 

o Lista de funcioná rios, supervisores e acompanhantes cuja entrada foi autorizada. 

o Perigos associados ao espaç o confinado e orientaç õ es sobre como controlá -los. 

o Procedimentos de isolamento. 

o Condiç õ es de entrada aceitá veis. 

o Exigê ncia de teste atmosfé rico e resultados de monitoramento contínuo. 

o Requisitos de resgate e emergê ncia. 

o Procedimentos de comunicaç ã o para acompanhantes e funcioná rios que entraram no 
espaç o confinado. 

o Equipamento obrigató rio para a entrada. Os exemplos incluem tripé , guincho e arnê s de 
corpo inteiro. 

o Detalhes de outras autorizaç õ es (trabalho a quente). 

• Calibraç ã o anual e autocalibraç ã o de pré -entrada para todos os equipamentos de monitoramento 
e teste. 

• Cada fornecedor terá  um processo anual documentado para entrada em espaç o confinado, 
incluindo trabalhadores, contratados e subcontratados no local. 
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• Requisitos para classificar um espaç o confinado como um espaç o confinado que nã o exige 
autorizaç ã o de entrada.  

o Certifique-se de que o espaç o confinado nã o contenha perigos reais nem potenciais. 

o Certifique-se de que o espaç o confinado nã o contenha perigos que possam resultar em 
morte ou ferimentos físicos graves. Isso engloba riscos reconhecidos à  saú de ou seguranç a, 
incluindo engolfamento em material só lido ou líquido, choque elé trico ou peç as mó veis. 

o O espaç o precisará  ser tratado como um espaç o confinado que exige licenç a para entrada 
até  que os perigos tenham sido removidos. 

o Reclassifique um espaç o confinado que nã o precisa de autorizaç ã o de entrada como um 
espaç o confinado que exige licenç a de entrada quando as mudanç as no uso ou na 
configuraç ã o aumentarem os riscos para quem estiver presente nele. 

13.2.3 TREINAMENTO 

O treinamento será  realizado com todos os trabalhadores envolvidos com tarefas em espaç os confinados 
(por exemplo: funcioná rios, acompanhantes, supervisores, equipes de resgate etc.) no momento da 
atribuiç ã o inicial e, pelo menos, uma vez por ano (nos anos subsequentes). Esse treinamento incluirá : 

• Riscos e medidas de controle para a entrada em espaç os confinados. 

• Autorizaç ã o de entrada. 

• Uso de todos os equipamentos. 

• Comunicaç õ es. 

• Requisitos de resgate e emergê ncia. 

 DOCUMENTAÇÃO  

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

As autorizaç õ es para entrada em espaç os confinados serã o mantidas por, no mínimo, um ano 

Os registros de monitoramento serã o mantidos por, no mínimo, trê s anos 

 REFERÊNCIAS 

Seguranç a da empreiteiros CLS 

 Seguranç a da empreiteiros 

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para reduzir ou eliminar riscos de 
EHS associados à s atividades do subcontratado e do contratado no local. 

 REQUISITOS 

14.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor conduzirá  e documentará  uma avaliaç ã o de risco de seguranç a da contratada, a qual 
incluirá , no mínimo, os itens abaixo: 

• Tarefas e riscos associados que podem ser de contratadas ou subcontratadas. 

• Avaliaç ã o do risco associado aos perigos listados. 

• Identificaç ã o de medidas de controle para reduzir ou eliminar o risco. 
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14.2.2 QUALIFICAÇÃO 

Cada fornecedor terá  processos de qualificaç ã o para qualquer subcontratado ou contratado no local 
realizando manutenç ã o de equipamentos ou instalaç õ es, ou realizando tarefas com risco maior do que 
baixo. Os processos de qualificaç ã o incluirã o no mínimo: 

• Formulá rio de pré -qualificaç ã o preenchido por cada fornecedor qualificado, o qual inclui: 

o Desempenho histó rico de EHS. 

o Requisitos suficientes de responsabilidade de seguro (recomenda-se ampla cobertura, 
conforme definido em cada país). 

o Implementaç ã o dos programas de seguranç a e treinamento aplicá veis. 

• Processo de avaliaç ã o para aceitar ou rejeitar fornecedores. 

• Listagem documentada dos fornecedores qualificados. 

• Avaliaç ã o anual dos fornecedores qualificados listados. 

Certifique-se de que todas as licenç as, autorizaç õ es e aprovaç õ es para executar o trabalho estã o em vigor. 
Certifique-se de que os requisitos mínimos de responsabilidade (conforme definidos pela jurisdiç ã o 
apropriada, natureza do trabalho, melhores prá ticas) sejam atendidos. 

14.2.3 REVISÃO/ORIENTAÇÃO PRÉ-TRABALHO 

Cada fornecedor conduzirá  uma revisã o e orientaç ã o pré -trabalho da contratada e da subcontratada no 
local, a qual incluirá , no mínimo, os itens abaixo: 

• Orientaç ã o sobre a instalaç ã o, incluindo saídas de emergê ncia, reconhecimento de alarme 
e aç õ es a serem tomadas em caso de emergê ncia. 

• Confirmaç ã o de todos os treinamento e/ou certificaç õ es obrigató rios para subcontratados 
e contratados no local. 

• Verificaç ã o da folha de dados de seguranç a de todos os produtos químicos trazidos para o local. 

• Revisã o do equipamento trazido ao local para garantir que esteja em boas condiç õ es e cumpra 
todos os requisitos regulamentares. 

• Revisã o de todos os regulamentos de EHS aplicá veis, assim como de todas as políticas 
e procedimentos de EHS do fornecedor. 

• Revisã o das regras gerais de seguranç a. 

• Requisitos de manutenç ã o, limpeza e descarte. 

• Geraç ã o de relató rio de incidentes 

• Disposiç õ es de nã o conformidade. 

14.2.4 MONITORAMENTO 

Cada fornecedor terá  um processo de monitoramento para subcontratados e contratados no local. O nível 
de monitoramento será  determinado pelo nível dos riscos envolvidos nas tarefas. 

Disposições de não conformidade 

Cada fornecedor terá  um processo para nã o conformidade com relaç ã o a qualquer parte da política e dos 
procedimentos de seguranç a do contrato do fornecedor. 

14.2.5 TREINAMENTO  

Todos os gerentes, supervisores e funcioná rios serã o treinados com relaç ã o à  política e aos 
procedimentos de seguranç a da contratada do fornecedor. 
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 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

Registros de qualificação 

Cada fornecedor manterá  formulá rios atuais de pré -qualificaç ã o/qualificaç ã o. 

Cada fornecedor manterá  avaliaç õ es atuais dos formulá rios de pré -qualificaç ã o/qualificaç ã o. 

Outros registros 

Cada fornecedor manterá  avaliaç õ es de risco atuais das tarefas do fornecedor. 

Cada fornecedor manterá  os registros de monitoramento por um mínimo de trê s anos. 

 REFERÊNCIAS 

CLS Espaç os confinados 

 Controle de energia perigosa (LOTO) 

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos de desenergizaç ã o (lockout/tagout, 
LOTO) do maquiná rio e de equipamentos para certificar-se de que a energia perigosa está  controlada. 

 REQUISITOS 

15.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor conduzirá  e documentará  uma avaliaç ã o de risco anual de controle de energia perigosa 
(LOTO), a qual incluirá , no mínimo, os itens abaixo: 

• Identificaç ã o de equipamentos e tarefas (por exemplo, instalaç ã o, manutenç ã o, inspeç ã o, limpeza 
ou reparo de má quinas ou equipamentos) e os riscos associados resultantes de fontes de energia 
perigosa nã o controladas. 

• Avaliaç ã o dos riscos associados à  energia perigosa. 

• Medidas de controle para reduzir ou eliminar riscos (por exemplo, procedimentos de LOTO).  

15.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor implementará  procedimentos para reduzir ou eliminar os riscos associados ao controle 
de energia perigosa. Os procedimentos abrangerã o no mínimo os seguintes pontos: 

• Os procedimentos de LOTO específicos de má quinas serã o documentados para equipamentos 
com mú ltiplas fontes de energia. 

• Fornecimento de lacres, chaves e etiquetas individualmente atribuídos para proteger os 
dispositivos de controle de energia. Somente os funcioná rios que instalam lacres e etiquetas 
podem removê -los. 

• Isolamento e desenergizaç ã o de equipamentos: 

o Desconexã o ou desligamento de mecanismos ou motores que alimentam sistemas 
mecâ nicos. 

o Desenergizaç ã o de circuitos elé tricos desligando a alimentaç ã o/bloqueio. 

o Bloqueio de fluxos de gá s ou líquido em sistemas hidrá ulicos, pneumá ticos ou de fluxo. 

o Bloqueio de peç as de má quinas com relaç ã o a movimentos que possam resultar da 
gravidade. 
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• Dissipaç ã o da energia armazenada apó s o sistema ter sido desenergizado: 

o Ventilaç ã o de gá s ou líquidos de vasos, tanques ou acumuladores de pressã o até  que 
a pressã o interna atinja a pressã o atmosfé rica (tendo em consideraç ã o a seguranç a dos 
funcioná rios e do ambiente). 

o Descarga de condensadores por aterramento. 

o Liberaç ã o ou bloqueio de molas que estejam sob tensã o ou compressã o. 

o Dissipaç ã o das forç as de iné rcia, permitindo que o sistema pare completamente apó s 
o encerramento e isolamento. 

• Verificaç ã o do isolamento e desenergizaç ã o de equipamentos. 

• Reenergizaç ã o de equipamentos: 

o Inspeç ã o do trabalho, remoç ã o de lacres, inicializaç ã o segura e reenergizaç ã o quando 
os funcioná rios estiverem afastados dos pontos de perigo. 

o Quando os dispositivos de LOTO forem retirados temporariamente para testar ou mover 
a má quina ou equipamento, proteç ã o adequada será  oferecida aos funcioná rios. 

o Notificaç ã o dos funcioná rios quando o trabalho estiver concluído e o equipamento estiver 
em funcionamento. 

o Monitoramento do equipamento reenergizado para garantir o funcionamento seguro. 

• Uso somente de etiqueta quando nã o existir outro meio de isolamento. 

• Mú ltiplos equipamentos e procedimentos de bloqueio quando mais de um funcioná rio estiver 
envolvido no processo de isolamento. 

• Somente o gerente do local (pessoalmente) poderá  fazer a remoç ã o forç ada dos lacres, apó s 
certificar-se de que as má quinas estã o seguras e de que todos os funcioná rios estã o fora da á rea 
de perigo. 

15.2.3 MONITORAMENTO 

Cada fornecedor terá  um processo de monitoramento anual documentado para os procedimentos da 
LOTO, incluindo funcioná rios, subcontratados e contratados no local. 

15.2.4 TREINAMENTO 

Todos os funcioná rios receberã o treinamento sobre nível de conscientizaç ã o de LOTO.  

Os funcioná rios envolvidos na LOTO receberã o um treinamento completo. A atualizaç ã o do treinamento 
será  realizada anualmente. O treinamento incluirá : 

• Onde e como isolar todas as fontes de energia. 

• Uso de lacres e etiquetas nos dispositivos de controle. 

• Verificaç ã o do isolamento. 

• Procedimentos de inicializaç ã o segura e de reenergizaç ã o. 

• Identificaç ã o e controle de riscos. 

 DOCUMENTAÇÃO  

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

Cada fornecedor manterá  os registros de monitoramento por um mínimo de trê s anos. 
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 Seguranç a elé trica 

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para reduzir ou eliminar riscos 
associados a perigos elé tricos. 

 REQUISITOS 

16.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor conduzirá  e documentará  uma avaliaç ã o de risco de seguranç a elé trica anual, a qual 
incluirá , no mínimo, os itens abaixo: 

• Identificaç ã o de tarefas relacionadas à  eletricidade e perigos associados. 

• Avaliaç ã o de riscos associados a perigos. 

• Medidas de controle para reduzir ou eliminar riscos. Exemplos incluem PPE, procedimentos 
operacionais, treinamento e prá ticas de trabalho seguras. 

16.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor implementará  procedimentos para reduzir ou eliminar os riscos associados a perigos 
elé tricos. Os procedimentos abrangerã o no mínimo os seguintes pontos: 

Análise de arco voltaico 

Um estudo do sistema de energia elé trica da instalaç ã o para determinar a energia incidente disponível 
em dispositivos elé tricos específicos aos quais os funcioná rios estariam expostos enquanto estivessem 
perto ou trabalhando com o equipamento elé trico da instalaç ã o. 

Segurança elétrica geral 

Somente funcioná rios treinados e autorizados podem realizar reparos em equipamentos elé tricos. 

As pessoas que realizam trabalhos em circuitos elé tricos energizados terã o qualificaç õ es apropriadas e 
serã o especificamente autorizadas a realizar esses trabalhos. 

As á reas de distribuiç ã o elé trica serã o protegidas contra danos acidentais. Exemplos incluem salas 
especificamente projetadas, utilizando muitas guaritas e corrimõ es. 

O acesso à s salas de distribuiç ã o elé trica será  restrito aos funcioná rios autorizados. 

Todos os painé is de distribuiç ã o elé trica, disjuntores, interruptores e caixas de junç ã o serã o 
completamente fechados e protegidos contra condiç õ es de umidade. 

Todos os dispositivos de controle elé trico serã o etiquetados para identificar o equipamento controlado. 

Todos os painé is de distribuiç ã o elé trica terã o 0,9 m (3 pé s) de espaç o livre. 

Todos os conduítes terã o suporte total em toda a sua extensã o. Acessó rios nã o elé tricos sã o proibidos 
em um conduíte. 

Todos os fios e cabos elé tricos estarã o em boas condiç õ es (sem circuitos expostos). 

Cabos de extensã o serã o utilizados apenas temporariamente. 

Uma GFCI (interrupç ã o do circuito de falha de aterramento) será  fornecido para locais ú midos. 

Regras de seguranç a de eletricidade específicas do local estarã o disponíveis. 
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Inspeções elétricas 

A instalaç ã o terá  um cronograma para inspeç õ es e testes. A frequê ncia dessas inspeç õ es dependerá  das 
leis locais, do tipo de equipamento, do ambiente em que é  utilizado e da frequê ncia de uso. 

Grandes modificaç õ es em instalaç õ es novas e existentes serã o inspecionadas para verificar o cumprimento 
das leis locais. 

Processo de priorizaç ã o e correç ã o de deficiê ncias elé tricas. 

Equipamentos de proteção (para trabalhos em circuitos energizados) 

Os sapatos/botas e ó culos de proteç ã o com classificaç ã o de seguranç a elé trica serã o usados conforme 
a avaliaç ã o de risco. 

Todas as ferramentas utilizadas para trabalhos elé tricos serã o devidamente isoladas. 

Esteiras com classificaç ã o elé trica serã o instaladas em frente a todos os painé is de distribuiç ã o em salas 
de serviç os elé tricos. 

16.2.3 TREINAMENTO 

Todos os funcioná rios serã o treinados em regras de seguranç a elé trica e procedimentos de notificaç ã o 
de deficiê ncias elé tricas.  

Segurança elétrica 

As pessoas qualificadas que trabalhem em qualquer sistema elé trico ou circuitos com tensã o deverã o ser 
treinadas nos seguintes requisitos mínimos específicos ao local: 

• Reconhecimento dos perigos associados ao seu ambiente de trabalho. 

• Uso de procedimentos apropriados e equipamentos de proteç ã o. 

• Procedimentos para lacrar e etiquetar com seguranç a circuitos e equipamentos elé tricos 
energizados. 

• Cuidados e manutenç ã o dos PPEs. 

 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

Registros de incidentes 

Os registros de ferimentos e doenç as causados por tensã o elé trica serã o mantidos por um mínimo de 
cinco anos. 

Outros registros 

Os registros de inspeç õ es serã o mantidos por um mínimo de cinco anos. 

 REFERÊNCIAS 

CLS Controle de energia perigosa (LOTO) 

 Proteç ã o contra queda 

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para reduzir ou eliminar o risco 
associado à  queda sobre, dentro ou atravé s nos níveis de trabalho e para proteger os funcioná rios ou 
fornecedores de serem atingidos por um objeto em queda. 
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 REQUISITOS 

17.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor conduzirá  e documentará  uma avaliaç ã o de risco de seguranç a de queda anual, a qual 
incluirá , no mínimo, os itens abaixo: 

• Identificaç ã o de quais tarefas de trabalho um funcioná rio ou objeto correm o risco de cair. 

• Avaliaç ã o do risco associado à s tarefas que envolvem trabalhos em locais altos. 

• Identificaç ã o e implementaç ã o de medidas de controle para reduzir os riscos. 

17.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor implementará  procedimentos para reduzir ou eliminar o risco de uma queda ou de ser 
atingido por um objeto em queda que cobrirã o, no mínimo, os seguintes aspectos 

• O arnê s de corpo inteiro é  necessá rio para qualquer altura desprotegida de 1,8 m (6 pé s) ou 
superior. 

• O equipamento de Proteç ã o contra queda será  inspecionado antes e depois de cada uso. 

• Inspeç ã o mensal do equipamento de Proteç ã o contra queda. 

• Manutenç ã o, limpeza e armazenamento adequados dos equipamentos de Proteç ã o contra queda. 

• Uso adequado de sistemas de Proteç ã o contra queda. 

• Manuseio, armazenamento e seguranç a adequados de ferramentas e materiais. 

• Acesso restrito a á reas onde há  risco de queda ou de queda de um objeto. 

• Procedimentos de emergê ncia documentados para remoç ã o de funcioná rio ferido. 

Segurança em escadas 

As políticas e procedimentos de seguranç a em escadas incluirã o: 

• Inventá rio. 

• Uso seguro. 

• Requisitos de inspeç ã o.  

• Todas as escadas fixas maiores que 2,1 m (7 pé s) terã o uma gaiola construída em torno delas 
a uma altura de 2,1 m (7 pé s). 

• Uso seguro, manutenç ã o e inspeç ã o do equipamento de acesso. Exemplos incluem os elevadores 
tipo tesoura e aé reos ou andaimes. 

Aberturas de piso e parede 

• Qualquer lugar onde as pessoas possam cair acima de 1,2 m (4 pé s) será  protegido por um 
corrimã o e rodapé  padrã o em todos os lados abertos, exceto onde houver uma entrada para uma 
rampa, escada ou escada fixa.  

o Um corrimã o padrã o consiste em trilho superior, trilho intermediá rio e postes.  

o O rodapé  devem ter uma altura mínima de pelo menos 10,2 cm (4 polegadas) com uma 
folga nã o inferior a 0,6 cm (0,25 polegadas) na parte inferior, com capacidade de suportar 
um peso de 22,67 kg (50 lbs). 

• Quando houver um perigo potencial de queda de material ou equipamento atravé s de uma 
abertura na parede ou no chã o, a abertura será  protegida com um corrimã o com rodapé  ou grade 
de proteç ã o. 
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17.2.3 TREINAMENTO 

Serã o realizados treinamentos sobre té cnicas de prevenç ã o contra quedas para todos os trabalhadores 
afetados no momento da tarefa inicial e pelo menos anualmente a partir de entã o. O treinamento 
abrangerá  no mínimo: 

• Qualquer pessoa que possa estar exposta a riscos de queda. 

• Como reconhecer e minimizar os riscos de queda. 

• Natureza dos riscos de queda na á rea de trabalho. 

• Procedimento correto para manter e inspecionar o sistema. 

• Uso e operaç ã o de equipamentos de Proteç ã o contra queda. 

• Limites má ximos de carga para componentes de Proteç ã o contra queda. 

Segurança em escadas 

• Será  realizado treinamento de seguranç a em escadas para todos os trabalhadores afetados, 
cobrindo os requisitos de seguranç a de uso e inspeç ã o. 

 DOCUMENTAÇÃO  

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

Os formulá rios de inspeç ã o (Proteç ã o contra queda e escadas) serã o mantidos por um mínimo de 
trê s anos. 

 Seguranç a de manutenç ã o 

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para reduzir ou eliminar o risco 
de falha do equipamento ou exposiç ã o a perigos associados à s atividades de manutenç ã o e reparo. 

 RESPONSABILIDADES  

Representantes de manutenção estabelecerã o, manterã o e administrarã o a política e os procedimentos 
de seguranç a de manutenç ã o. 

 REQUISITOS 

18.3.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor conduzirá  e documentará  uma avaliaç ã o de risco de seguranç a da manutenç ã o anual, 
a qual incluirá , no mínimo, os itens abaixo: 

• Identificaç ã o dos perigos associados à s tarefas de manutenç ã o e reparo. 

• Avaliaç ã o dos perigos. 

• Identificaç ã o de medidas de controle para reduzir ou eliminar riscos. Exemplos incluem PPE, 
licenç a para trabalho a quente. 

18.3.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor implementará  procedimentos de manutenç ã o. No mínimo, os procedimentos incluirã o: 

• As oficinas serã o mantidas boas condiç õ es de trabalho e limpas. 

• Todas as ferramentas e equipamentos estarã o em condiç õ es de trabalho seguras e adequadas. 

• Acesso aos manuais dos equipamentos do fabricante. 
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• PPE será  fornecido e utilizado. 

• Espera-se que todo os funcioná rios de manutenç ã o usem calç ados de proteç ã o contra riscos 
apropriados.  

• O sistema de manutenç ã o e reparo preventivo deverá  incluir: 

o Agendamento e priorizaç ã o. 

o Detalhe do trabalho executado. 

o Data e pessoa que executou o trabalho. 

o Registro de manutenç ã o/reparo para cada equipamento ou ferramenta. 

• Procedimentos de seguranç a e sistema de permissã o para trabalho a quente sempre que 
o trabalho a quente for realizado em qualquer á rea nã o especificamente designada para essa 
operaç ã o e livre de inflamá veis e combustíveis. A licenç a para trabalho a quente incluirá : 

o Localizaç ã o e natureza do trabalho a quente. 

o Tempo e duraç ã o do trabalho. 

o Precauç õ es a serem tomadas antes do início do trabalho, durante e apó s a conclusã o 
do mesmo. 

o Supervisor e pessoa executando o trabalho. 

o PPE necessá rio. 

o Requisitos de equipamento de combate a incê ndios. 

o Lista de pessoas autorizadas que podem assinar a licenç a para trabalho a quente. 

18.3.3 TREINAMENTO  

Funcionários de manutenção 

Receberá  treinamento que inclui, no mínimo: 

• Requisitos específicos do programa de seguranç a de manutenç ã o. 

• Uso, armazenamento e manutenç ã o de ferramentas. 

• Requisitos de manutenç ã o preventiva de equipamentos e ferramentas. 

Funcionários autorizados para executar trabalho a quente 

Receberã o treinamento anual, que incluirá , no mínimo: 

• Sistema e procedimento de permissã o para trabalho a quente. 

• Uso de equipamento (incluindo equipamento de combate a incê ndios). 

 DOCUMENTAÇÃO  

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

Os registros de manutenç ã o preventiva serã o mantidos por um período mínimo de trê s anos. 

Os registros de reparos serã o mantidos por toda a vida ú til do equipamento. 

As licenç as para trabalho a quente serã o mantidas por um mínimo de trê s anos. 

 REFERÊNCIAS 

O seguinte CLS: 

• Gerenciamento de produtos químicos  

• Seguranç a elé trica  

• Controle de energia perigosa (LOTO)  

• Personal Protective Individual (Equipamento de Proteç ã o Individual, PPE)  
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 Gerenciamento de ferimentos e doenç as 

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para relató rios de incidentes 
e gerenciamento de ferimentos e doenç as. 

 REQUISITOS 

19.2.1 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor implementará  procedimentos para administrar ferimentos e doenç as que cobrirã o, no 
mínimo, os seguintes aspectos: 

• Todos os incidentes (ferimentos, doenç as e acidentes relacionados ao trabalho que resultem em 
danos materiais ou quase acidentes) serã o reportados imediatamente à  gerê ncia. 

• Todas as fatalidades ou ferimentos graves (exemplos incluem incidentes que resultem em 
internaç ã o em tempo integral, desfiguraç ã o permanente, perda de qualquer parte do corpo ou 
perda de visã o) serã o comunicados à  Nike dentro de oito horas apó s a ocorrê ncia do incidente. 

• As contratadas esclarecerã o a quem pertence (contratada ou fornecedor) o registro de ferimento 
ou doenç a.  

• O relató rio de investigaç ã o de incidentes será  enviado à  gerê ncia local dentro do prazo de 
48 horas. O relató rio incluirá , no mínimo: 

o Nome do local da ocorrê ncia 

o Local e hora específicos do incidente 

o Fatos relevantes e informaç õ es de testemunhas 

o Nome e nú mero de fatalidades ou de funcioná rios hospitalizados 

o Pessoa de contato e nú mero de telefone 

o Descriç ã o completa do incidente e todas as causas contribuintes 

o Medidas corretivas sã o necessá rias para evitar a recorrê ncia 

• Gerenciamento de ferimentos e doenç as 

o Confidencialidade do incidente 

o Comunicaç ã o com o funcioná rio ferido. Exemplos incluem salá rios e restriç õ es mé dicas 

o Provisõ es para o retorno ao trabalho (incluindo quaisquer restriç õ es de trabalho e funç ã o 
de transiç ã o) 

o Aplicaç ã o de quaisquer restriç õ es de trabalho 

19.2.2 MANUTENÇÃO DE REGISTROS E RELATÓRIOS 

Cada fornecedor manterá  um registro de todos os ferimentos e doenç as relacionados ao trabalho que 
resultem em fatalidade, hospitalizaç ã o, dias de trabalho perdidos, tratamento mé dico alé m dos primeiros 
socorros, transferê ncia ou rescisã o de contrato de trabalho, ou perda de consciê ncia do fornecedor, 
o qual incluirá : 

• Todo evento deverá  ser inserido no prazo má ximo de seis dias ú teis apó s o recebimento das 
informaç õ es 

• Nome do funcioná rio, subcontratado ou contratado no local. 

• Data do ferimento ou da doenç a 

• Onde ocorreu o ferimento ou a doenç a 

• Descriç ã o geral do acidente 

• Nú mero de dias corridos de trabalho restrito devido ao ferimento ou à  doenç a 
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• Nú mero de dias corridos afastado do trabalho devido ao ferimento ou à  doenç a 

• O resumo anual de ferimentos/doenç as será  publicado em á reas acessíveis aos funcioná rios 
e incluirá : 

o Nú mero total de ocorrê ncias de ferimentos e doenç as 

o Nú mero total de mortes 

o Nú mero total de dias afastado do trabalho 

o Nú mero total de casos de atividade de trabalho restrita ou transferê ncia de funç ã o 

o Taxa de incidentes, que é  calculada da seguinte forma: 

(Nú mero total de dias afastado do trabalho + nú mero total de casos com transferê ncia de 
funç ã o ou restriç ã o ao trabalho) X 200.000/nú mero de horas trabalhadas por todos os 
funcioná rios = Taxa total do incidente 

o Os dados serã o reportados à  Nike trimestralmente, a menos que seja recebida instruç ã o 
para reportar mensalmente.  

NOTA: as instalações com número igual ou inferior a dez funcionários estão 
isentas da exigência de relatórios de dados trimestrais.  

É  proibida qualquer aç ã o disciplinar devido à  denú ncia de um incidente ou de um quase acidente.  

19.2.3 TREINAMENTO 

Relato de ferimentos e doenças 

Os funcioná rios serã o treinados sobre o programa de gerenciamento de ferimentos e doenç as do local. 
O treinamento incluirá  pelo menos: 

• Informaç ã o imediata de qualquer ferimento, doenç a ou quase acidente relacionado ao trabalho, 
independentemente da gravidade. 

• Comunicaç ã o de informaç õ es relativas a qualquer ferimento ou doenç a que afete sua capacidade 
de realizar tarefas normais de trabalho.  

Gerenciamento de ferimentos e doenças 

Os gerentes e supervisores receberã o treinamento adicional em relaç ã o ao Programa de Gerenciamento 
de Ferimentos, Doenç as e Quase Acidentes. O treinamento adicional incluirá , no mínimo: 

• Processamento de um relató rio de ferimento, doenç a ou quase acidente. 

• Realizaç ã o de investigaç ã o de acidentes ou quase acidentes/aná lise de causa principal 

• Confidencialidade. 

• Comunicaç õ es com funcioná rios, equipe mé dica e outras partes interessadas. 

• Retorno do funcioná rio ao trabalho apó s o ferimento ou a doenç a. 

 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

Os registros de ferimentos e doenç as serã o mantidos por cinco anos apó s o fim do ano correspondente. 

 REFERÊNCIAS 

Formulá rio de relató rio de acidente/incidente da Nike 

https://nike-public.box.com/s/n4zeyv5p17biu26uw1lxx51th7erynoa


Vasos de pressã o e ar comprimido 
PADRÕ ES DE LIDERANÇ A DO CÓ DIGO (CLS) DA NIKE 

 

Voltar ao início | Pá gina 61 de 141 

 

 Vasos de pressã o e ar comprimido 

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para eliminar os riscos atuais 
e futuros relacionados aos vasos e sistemas de pressã o. 

 REQUISITOS 

20.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor conduzirá  e documentará  uma avaliaç ã o de risco anual de vasos de pressã o e ar 
comprimido, a qual incluirá , no mínimo, os itens abaixo: 

• Identificaç ã o e classificaç ã o de vasos e sistemas de pressã o conforme os perigos associados. 

• Avaliaç ã o dos riscos associados aos perigos decorrentes de vasos de pressã o, caldeiraria, dutos 
de vapor e outros sistemas incluídos neste CLS. 

• Identificaç ã o de medidas de controle para reduzir os riscos. Exemplos incluem vá lvulas de alívio 
de pressã o, monitoramento, PPE (Equipamentos de Proteç ã o Industrial) relacionados a vasos de 
pressã o e sistemas.  

• Serã o feitas avaliaç õ es de risco para novos vasos de pressã o e quando forem feitas mudanç as de 
material e projeto nos sistemas existentes. 

20.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor implementará  procedimentos para reduzir ou minimizar o risco associado a cada 
processo e/ou á rea de trabalho que incluem, no mínimo, o seguinte:  

Instalação de novas máquinas 

Os vasos de pressã o e sistemas serã o instalados, calibrados e testados em conformidade com as 
recomendaç õ es do fabricante. Os sistemas de distribuiç ã o de vapor serã o devidamente mantidos 
e isolados antes da operaç ã o. 

Operação segura 

Todos os vasos e sistemas de pressã o serã o usados para os fins para os quais foram projetados. 

O sistema de monitoramento do nível de pressã o ou qualquer condiç ã o anormal enviará  sinais de alerta 
precoces. 

Os operadores estarã o autorizados e treinados. 

Programa de Manutenção Preventiva 

Todos os vasos de pressã o e sistemas tê m programas contínuos de manutenç ã o preventiva para evitar 
quebras ou falhas de vá lvulas de seguranç a e sistemas de alerta, que incluem, no mínimo:  

• Inspeç õ es perió dicas por especialistas terceirizados de acordo com os regulamentos locais e 
inspeç õ es internas pelo menos uma vez por ano de acordo com a avaliaç ã o de risco de cada tipo 
de vaso de pressã o. 

• Inspeç õ es perió dicas: anualmente, mensalmente, semanalmente ou diariamente de acordo com 
as avaliaç õ es de risco para cada tipo de vaso de pressã o e sistemas de compressã o de ar.  

• Testes té cnicos em reguladores de pressã o, interruptores e vá lvulas de seguranç a para todos os 
vasos de pressã o. 

• Testes nã o destrutivos, como o Teste ultrassô nico (Ultrasonic Test, UT) e o Teste de penetraç ã o 
de líquido (Liquid Penetration Test, PT) para equipamentos antigos para determinar corrosã o, 
fadiga e ciclo de vida restante. 
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• Sistema de caldeira a vapor com pesquisa sobre existê ncia e funç ã o de caldeira, dutos de vapor, 
sistema de recuperaç ã o de condensado, incluindo cobertura de isolamento, manutenç ã o do 
purgador de vapor e tanques de armazenamento de á gua adequados. 

• Sistemas de ar comprimido com pesquisa de manutenç ã o e regulagem da pressã o do sistema de 
distribuiç ã o de ar comprimido e taxas de vazamento de ar em todo o sistema. 

• Os sistemas de ar comprimido terã o procedimentos de manutenç ã o adequados para reparar 
e substituir as tubulaç õ es de distribuiç ã o de ar e descobrir e eliminar vazamentos de ar. 

• O sistema de caldeira a vapor terá  procedimentos de manutenç ã o adequados para caldeiras, 
tubulaç õ es de vapor, sistemas de recuperaç ã o de condensaç ã o, incluindo cobertura de 
isolamento, purgadores e tanques de armazenamento de á gua adequados. 

Requisitos adicionais de caldeira a vapor para instalaç õ es de acabamento de vestuá rio para corte 
e costura: 

• As instalaç õ es nã o farã o novas compras de caldeiras a vapor centralizadas. 

• Existem procedimentos para eliminar as caldeiras de vapor centralizadas atuais ou futuras nos 
processos de engomar, incluindo as de subcontratadas. Quando eliminadas, serã o rotuladas 
como nã o operacionais e descartadas corretamente. 

• Política escrita declarando que o uso de caldeira a vapor centralizada é  proibido desde 
1º de janeiro de 2020. 

• Os registros de descarte serã o mantidos por cinco anos. 

20.2.3 TREINAMENTO 

Todos os vasos de pressão 

Todos os funcioná rios autorizados receberã o treinamento inicial e treinamento anual a partir de entã o. 
O treinamento abrangerá  no mínimo: 

• Potenciais perigos do equipamento e do sistema. 

• Procedimentos seguros de operaç ã o e manutenç ã o. 

• Procedimentos de emergê ncia. 

Caldeiras a vapor e sistemas de ar comprimido  

Todos os funcioná rios autorizados receberã o treinamento inicial e anualmente em seguida. O treinamento 
abrangerá  no mínimo: 

• Tipo de caldeira a vapor ou sistema de ar comprimido presente nas instalaç õ es. 

• Obtenç ã o de licenç a de operador de caldeira, se aplicá vel. 

 DOCUMENTAÇÃO  

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

Disponibilizar os seguintes desenhos: 

• Sistema de vapor e tubulaç ã o do sistema de ar comprimido 

• Localizaç ã o, contagem e tipo de purgadores, bem como registros de manutenç ã o 

• Localizaç ã o dos medidores de pressã o e temperatura 

• Local e tipo de armazenamento de á gua 

 REFERÊNCIAS 

CLS Seguranç a de má quina 
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 Gerenciamento de trá fego e veículos  

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para reduzir ou eliminar o risco 
associado à  operaç ã o de veículos de passageiros motorizados e trá fego de pedestres.  

 REQUISITOS 

21.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor conduzirá  e documentará  uma avaliaç ã o anual de risco de gerenciamento de trá fego 
e veículos de passageiros motorizados, a qual incluirá , no mínimo, os itens abaixo: 

• Identificaç ã o de todos os veículos de passageiros motorizados e perigos associados 

• Avaliaç ã o do risco associado aos veículos de passageiros motorizados 

• Identificaç ã o de medidas de controle para eliminar ou reduzir o risco 

21.2.2 PROCEDIMENTOS 

Cada local implementará  um programa de gerenciamento de trá fego e veículos de passageiros 
motorizados que abrangerá , no mínimo, o seguinte: 

• É  proibido operar um veículo motorizado de passageiros em nome do fornecedor ou na 
propriedade da instalaç ã o sob a influê ncia de drogas ou á lcool. 

• Os requisitos de seguranç a para veículos de passageiros motorizados incluem: 

o Um capacete ao andar de moto. 

o Sistema de contenç ã o. 

o Sistema de alerta. Os exemplos incluem luzes, alarme ou buzina. 

o Proteç ã o contra queda de objetos. 

o Procedimentos e comportamentos operacionais seguros. 

• Manutenç ã o preventiva perió dica (incluindo quaisquer inspeç õ es legais) que incluem: 

o Retirada e reparo imediatos de veículos de passageiros motorizados com defeito. 

o Os reparos serã o realizados por um funcioná rio treinado e autorizado. 

• Inspeç ã o antes da utilizaç ã o para garantir que as condiç õ es de funcionamento do veículo 
motorizado de passageiros sejam seguras. 

• Regras por escrito de operaç ã o segura. 

• Separaç ã o de pedestres e veículos de passageiros motorizados. 

• Relató rios de todos os incidentes e quase acidentes. 

• O serviç o de limpeza permitirá  a operaç ã o segura dos microcarros. 

21.2.3 GESTÃO DE TRÁFEGO 

Cada fornecedor implementará  procedimentos de gestã o de trá fego que abrangerã o, no mínimo, 
o seguinte para todos os veículos de passageiros motorizados: 

• Consideraç ã o de sistemas de somente uma mã o para reduzir ou eliminar a necessidade de dar 
marcha à  ré  sempre que possível. 

• Proteç ã o para veículos motorizados de passeio em marcha à  ré . Os exemplos incluem alarme 
de ré  e um observador. 

• Limites de velocidade do local. 

• Uso de espelhos convexos nos pontos cegos (se o ponto cego nã o puder ser eliminado). 

• Instalaç ã o e manutenç ã o de iluminaç ã o externa. 
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• PPE. Os exemplos incluem jaquetas de alta visibilidade e sapatos de seguranç a. 

• Regras de conduç ã o do local. 

• Controle de motoristas externos. Exemplos incluem as regras do local, espaç os para fumantes 
e locais de espera. 

• Os veículos de passageiros motorizados estarã o em boas condiç õ es de funcionamento 
(um exemplo é  a manutenç ã o adequada das luzes, freios e pneus). 

• Seguranç a de motoristas e funcioná rios durante a carga e descarga. 

• Seguranç a dos funcioná rios ao entrar na propriedade das instalaç õ es. Exemplos incluem 
estacionamentos, á reas de entrega, vias e acesso. 

• Todos os motoristas, com exceç ã o dos motoristas de microcarros, serã o habilitados pela 
autoridade local para operar um veículo motorizado de passageiros em nome do fornecedor ou 
operar um veículo motorizado de passageiros na propriedade da instalaç ã o. Se nã o houver leis 
que exijam que os motoristas tenham carteira de motorista, o fornecedor verificará  se o motorista 
pode operar um veículo motorizado de passageiros com seguranç a e emitirá  uma carteira de 
motorista. 

21.2.4 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE SEGURANÇA NO TRANSPORTE 

Cada fornecedor implementará  um programa para educar, treinar e implementar prá ticas de seguranç a 
com o objetivo de reduzir ou eliminar incidentes relacionados ao trá fego durante o transporte de 
funcioná rios dentro e fora das instalaç õ es. O programa incluirá  provisõ es para: 

• Uso do cinto de seguranç a e capacete. 

• Seguranç a de pedestres ao entrar e sair da propriedade da instalaç ã o.  

• Controle de velocidade. 

• Proteç ã o infantil. 

• Beber e dirigir. 

• Seguro. 

21.2.5 AVALIAÇÃO MÉDICA 

Todos os operadores de PIT estarã o fisicamente aptos a operar veículos de passageiros motorizados de 
forma segura. 

21.2.6 TREINAMENTO PARA MOTORISTAS DE MICROCARROS 

Microcarros 

Os funcioná rios que dirigem microcarros receberã o treinamento e certificaç ã o em relaç ã o ao programa de 
gerenciamento de trá fego e veículos do local. Todo o treinamento e avaliaç ã o serã o concluídos antes que 
um operador seja autorizado a usar um microcarro sem supervisã o contínua e pró xima. O treinamento 
incluirá  o seguinte: 

• Instruç ã o formal e habilidades prá ticas (demonstraç ã o pelo treinador e realizadas por quem está  
aprendendo) para cada tipo de microcarro operado 

• Regras e procedimentos específicos do local 

• Inspeç ã o, reparos e manutenç ã o 

• Avaliaç ã o do desempenho do operador no local de trabalho 

• Política de cancelamento da certificaç ã o por uso indevido e/ou nã o conformidade com os 
requisitos observados 

Atualização do treinamento para motoristas de microcarros 

Atualizaç ã o do treinamento e uma avaliaç ã o serã o realizadas para o desempenho de cada motorista 
a cada trê s anos. Alé m disso, um treinamento de atualizaç ã o em tó picos relevantes será  oferecido 
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quando qualquer uma das opç õ es abaixo ocorrer: 

• O operador foi visto operando o microcarro de forma perigosa. 

• O operador se envolveu em um acidente ou quase acidente. 

• O operador recebeu uma avaliaç ã o informando que ele nã o está  operando o microcarro com 
seguranç a. 

• O operador foi designado a dirigir um tipo diferente de microcarro. 

• Ocorrerem mudanç as em políticas, procedimentos ou condiç õ es de trabalho que podem afetar 
a operaç ã o segura do microcarro. 

Instrutor 

O treinamento será  conduzido com a supervisã o minuciosa de um instrutor aprovado pela gerê ncia. 
O instrutor terá  conhecimentos e habilidades suficientes com relaç ã o aos microcarros nos quais eles 
treinam para se tornar um instrutor. 

 DOCUMENTAÇÃO  

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

Os formulá rios de inspeç ã o pré -utilizaç ã o serã o mantidos por trê s meses 

Os registros de manutenç ã o e reparo serã o mantidos por toda a vida ú til do microcarro 

Registros de inspeç ã o de terceiros, conforme aplicá vel 

 REFERÊNCIAS 

Colaboraç ã o da Better Work Cambodia e AIP Foundation: www.aip-foundation.org 

CLS Caminhõ es industriais motorizados 

 Caminhõ es industriais motorizados (Powered Industrial Trucks, PIT) 

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para reduzir ou eliminar 
riscos associados à  operaç ã o e à s tarefas correspondentes realizadas com caminhõ es industriais 
motorizados (PIT). 

 REQUISITOS  

22.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor realizará  e documentará  uma avaliaç ã o de risco anual para PIT, carregamento, 
descarregamento e armazenamento de materiais, a qual incluirá , no mínimo: 

• Identificaç ã o de equipamentos, tarefas e riscos de PIT. Exemplos incluem a instalaç ã o, 
manutenç ã o, inspeç ã o, limpeza ou reparo de má quinas ou equipamentos. 

• Identificaç ã o de equipamentos de carga/descarga e doca e seus riscos associados. 

• Impacto dos veículos autô nomos (AV) sobre o atual sistema de PIT das instalaç õ es. 

• Avaliaç ã o do risco associado aos perigos identificados. 

• Medidas de controle para reduzir ou eliminar riscos. 

http://www.aip-foundation.org/
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22.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor implementará  os procedimentos PIT. No mínimo, os procedimentos incluirã o:  

Segurança de veículos PIT 

O fornecedor desenvolverá  um programa para treinar todos os operadores de PIT em conformidade com 
as exigê ncias e autorizaç ã o das leis locais.  

Os profissionais de EHS, gerentes e supervisores se referirã o ao CLS Seguranç a de má quina e cumprirã o 
esses requisitos antes da compra e implementaç ã o de AV. 

Programa de manutenção preventiva periódica 

Todos os PITs operados dentro da instalaç ã o receberã o regularmente manutenç ã o preventiva perió dica, 
conforme recomendado pelo fabricante do veículo. A manutenç ã o será  realizada por um té cnico 
qualificado com a devida autorizaç ã o.  

Áreas de carregamento e reabastecimento de baterias 

Todas as instalaç õ es criarã o, publicarã o e implementarã o procedimentos operacionais seguros para as 
á reas de carregamento e reabastecimento de baterias, incluindo os requisitos de ventilaç ã o adequada. 
A sinalizaç ã o postada identificará  o seguinte: 

• PPEs obrigató rios/recomendados 

• Locais de estaç õ es de lavagem de olhos e chuveiros 

• Localizaç õ es do kit de derramamento 

• Regras sobre fumar nas proximidades.  

Os requisitos de seguranç a e proteç ã o també m incluirã o, no mínimo, o seguinte: 

• Os carregadores estarã o presos, cobertos e protegidos contra a aç ã o da natureza 

• Nã o fumar a uma distâ ncia de 30 m (100 pé s) 

• PPE adequado e equipamento de resposta a derramamento 

• Instalaç õ es de lavagem de olhos/chuveiro disponíveis 

Gestão de tráfego 

Cada fornecedor implementará  procedimentos e políticas para a gestã o de trá fego de PIT abordando, 
no mínimo, o seguinte: 

• PPE do operador de PIT 

• Espelhos convexos para pontos cegos 

• Sinalizaç ã o de limite de velocidade 

• Passarelas marcadas para pedestres 

• Proteç ã o de inversã o de marcha de veículos de passageiros motorizados. Os exemplos incluem 
alarme de ré  e um observador 

• Regras de conduç ã o de instalaç õ es para PIT com e sem carga 

• Requisitos de licenciamento de fornecedores para operadores de PIT 

Carregamento e descarregamento de materiais 

As instalaç õ es desenvolverã o e implementarã o procedimentos para todas as atividades relacionadas à  
carga e descarga dentro ou fora do local. Os procedimentos abrangerã o no mínimo os seguintes pontos: 

• Seleç ã o de cargas 

• Seguranç a de carga 

• Empilhamento e desempilhamento 
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• Carregamento de caminhõ es e reboques 

• Iç ar e baixar funcioná rios com equipamentos 

• Requisitos da balaustrada 

• Requisitos de carga 

• Especificaç õ es do equipamento de elevaç ã o 

• PPE 

Armazenamento de material 

As instalaç õ es desenvolverã o e implementarã o procedimentos para todas as atividades relacionadas 
ao armazenamento de material dentro ou fora do local. Os procedimentos abordarã o, no mínimo, 
os seguintes aspectos: 

• Limites de empilhamento 

• Estabilizaç ã o do empilhamento (exemplos incluem atas e amarras) 

• Recipientes de armazenamento de material (exemplos incluem caixas, paletes, skids ou 
prateleiras) 

• Evitar obstruç ã o de empilhamento. Exemplos incluem o armazenamento de materiais longe dos 
corredores, entradas, saídas de emergê ncia, sistemas de ventilaç ã o, extintores de incê ndio e kits 
de primeiros socorros 

• Requisitos de armazenamento/empilhamento para grandes contê ineres e barris 

• Requisitos de sinalizaç ã o de capacidade de carga de estantes 

• Restriç õ es de armazenamento de material combustível 

• Procedimentos para embalagens ou recipientes quebrados 

Prateleiras 

As instalaç õ es desenvolverã o e implementarã o procedimentos para todas as atividades relacionadas ao 
carregamento, descarregamento e armazenamento de materiais em prateleiras. Os procedimentos 
abordarã o, no mínimo, os seguintes aspectos: 

• Requisitos de design e construç ã o de prateleiras para as cargas esperadas 

• Requisitos de fundaç ã o 

• Sinalizaç ã o do nú mero de identificaç ã o da prateleira 

• Processos de instalaç ã o e manutenç ã o da prateleira 

• Sinalizaç ã o de carga má xima de utilizaç ã o 

• Diretrizes de inspeç ã o anual 

• Protocolos de relató rios para prateleiras estruturalmente danificadas. 

Doca de carga 

Se a instalaç ã o tiver uma doca de carga, serã o adotadas precauç õ es de seguranç a para garantir que 
os reboques estejam engatados e protegidos para entrar. Antes de proceder com qualquer carga ou 
descarga de reboques, certifique-se do seguinte: 

• A á rea imediata de trabalho está  livre de perigos e todos os equipamentos estã o em boas 
condiç õ es de funcionamento.  

• Nã o há  detritos no chã o. 

• Paredes, pisos e tetos de reboques estarã o livres de danos. 

• A iluminaç ã o da doca estará  funcionando e iluminará  adequadamente todo o reboque. 

• O nivelador da doca será  inspecionado para garantir que esteja em boas condiç õ es. 
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• As portas que utilizam um sistema de travamento ICC para a fixaç ã o de reboques serã o testadas 
para se certificar de que estã o funcionando corretamente. 

• Nos casos em que as travas das docas nã o estiverem presentes, os reboques serã o fixados por 
pelo menos um calç o de uma roda. 

22.2.3 TREINAMENTO 

Os funcioná rios que operam ou trabalham no PIT receberã o treinamento sobre as políticas e 
procedimentos do fornecedor. Os operadores de PIT serã o avaliados e, no caso de nã o conformidades 
ou repetiç ã o de nã o conformidades, o fornecedor oferecerá  o treinamento de atualizaç ã o necessá rio.  

O conteú do do treinamento incluirá , mas nã o está  limitado ao seguinte: 

• Capacidade de carga 

• Prevenç ã o e Proteç ã o contra queda 

• Operaç õ es do sistema de contenç ã o 

• Carregamento/descarregamento de materiais 

• Operaç õ es do sistema de advertê ncia 

• Procedimentos operacionais seguros 

• Inspeç õ es de veículos 

• Regras de trâ nsito 

• Seguranç a dos pedestres 

• Requisitos de PPE para operadores de PIT 

• Requisitos de manutenç ã o de veículos 

 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

Cada fornecedor estabelecerá  prá ticas de retenç ã o de documentaç ã o para manter registros essenciais 
disponíveis mediante solicitaç ã o. Esses registros podem incluir, mas nã o estã o limitados a:  

• Avaliaç õ es de risco atuais 

• Formulá rios de inspeç ã o de PIT e prateleiras serã o mantidos por trê s meses 

• Registros de manutenç ã o e reparo serã o mantidos por trê s anos 

 REFERÊNCIAS 

Manuais, documentos té cnicos, treinamentos e fichas té cnicas relacionados estarã o disponíveis mediante 
solicitaç ã o. 

O seguinte CLS: 

• Seguranç a de má quina  

• Gerenciamento de ferimentos e doenç as  
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Dormitó rios, cantinas e creches sã o saudá veis e seguros 

Todas as instalaç õ es operadas pelo fornecedor, incluindo residê ncias, refeitó rios e creches, sã o seguras, 
higiê nicas e saudá veis. As instalaç õ es, incluindo a creche, obedecerã o as leis e os regulamentos locais 
e o CLS, que abrange a construç ã o de edifícios e a saú de e seguranç a. O fornecedor possui sistemas 
robustos de gerenciamento de seguranç a para reduzir ou eliminar os riscos à  saú de e seguranç a da 
operaç ã o dessas instalaç õ es nã o manufatureiras/distribuidoras.  

Esta seç ã o inclui o seguinte CLS: 

• Gerenciamento da cantina 

• Gestã o de creches 

• Gerenciamento de dormitó rios 

• Á gua potá vel 

• Saneamento 

 Gerenciamento da cantina  

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para reduzir ou eliminar riscos 
por meio da operaç ã o e manutenç ã o de á reas seguras, limpas e saudá veis para a preparaç ã o e consumo 
de alimentos. 

 REQUISITOS  

23.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor realizará  e documentará  uma avaliaç ã o anual de risco do gerenciamento da cantina, 
a qual incluirá , no mínimo, os itens abaixo: 

• Identificaç ã o de perigos (incluindo a seguranç a alimentar e da cozinha). 

• Avaliaç ã o de riscos associados a perigos. 

• Identificaç ã o e implementaç ã o de medidas de controle para reduzir os riscos.  

• Procedimentos em caso de intoxicaç ã o alimentar e/ou doenç as gastroenté ricas das refeiç õ es 
servidas na cantina. 

23.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor implementará  procedimentos para reduzir ou eliminar o risco associado ao serviç o de 
alimentaç ã o que cobrirã o, no mínimo, os seguintes aspectos:  

Funcionários do serviço de alimentação 

Serã o submetidos a exame mé dico e certificados como livres de doenç as transmissíveis pelo menos 
anualmente, quando exigido pela lei local. 

Compreenderã o e seguirã o procedimentos para reduzir a transmissã o de doenç as transmissíveis. 

Usarã o redes para o cabelo, luvas e aventais ao preparar e servir alimentos. 

Lavarã o e desinfetarã o completamente as mã os antes de trabalhar com alimentos. 

Áreas de preparo e consumo de alimentos 

Estarã o limpas e desinfetadas. 

Terã o refrigeraç ã o mecâ nica que possa manter uma temperatura nã o superior a 5 °C (41 °F) quando os 
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alimentos perecíveis sã o armazenados no local. 

Possuem lavató rios que fornecem á gua corrente quente e fria. 

Os utensílios para cozinhar, servir e comer serã o lavados e desinfetados apó s cada uso. 

Os tampos das mesas e balcõ es serã o limpos e desinfetados apó s cada uso. 

Estarã o livres de infestaç õ es de roedores e insetos. 

O lixo será  armazenado em recipientes nã o absorventes, à  prova de vazamentos, que serã o esvaziados 
diariamente. 

O ó leo de cozinha nã o será  descartado em esgotos sanitá rios ou de á guas pluviais. 

Carnes cruas, aves cruas, peixe cru, legumes e nozes terã o á reas de preparaç ã o, tigelas e utensílios 
separados. 

Amostras de todas as refeiç õ es servidas deverã o ser mantidas em refrigeraç ã o por 72 horas. 

Todas as á reas de preparaç ã o e consumo de alimentos serã o designadas como á reas de nã o fumantes. 

Banheiros 

Todos os funcioná rios do serviç o de alimentaç ã o deverã o lavar e desinfetar completamente as mã os 
apó s o uso do banheiro. 

Sinais serã o afixados exigindo que as mã os sejam lavadas apó s o uso em banheiros. 

Um mecanismo de resposta e procedimentos para casos de doenç a ou contaminaç ã o relacionados a 
alimentos. 

23.2.3 TREINAMENTO 

Os funcioná rios dos serviç os de alimentaç ã o receberã o informaç õ es e treinamento relativos aos riscos 
resultantes do manuseio inadequado dos alimentos. Esse treinamento incluirá : 

• Revisã o da avaliaç ã o de risco e procedimentos. 

• Requisitos de seguranç a alimentar e armazenamento. 

• Higiene pessoal. 

• Doenç as transmitidas por alimentos e conscientizaç ã o sobre doenç as transmissíveis. 

• Prá ticas de seguranç a na cozinha. 

 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o 

Avaliaç ã o de risco atual 

 REFERÊNCIAS 

O seguinte CLS: 

• Gerenciamento da seguranç a contra incê ndios  

• Projeto de construç ã o e seguranç a da estrutura  

• Aç ã o de emergê ncia  
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 Gestã o de creches 

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para reduzir ou eliminar os riscos 
associados ao trabalho com crianç as ou instalaç õ es de cuidado infantil. 

 REQUISITOS  

24.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor realizará  e documentará  uma avaliaç ã o anual de risco para instalaç õ es de cuidado 
infantil e trabalho com crianç as (exemplos incluem escolas e eventos de futebol), a qual incluirá , 
no mínimo, os itens abaixo: 

• Identificaç ã o de todos os perigos potenciais. 

• Avaliaç ã o de riscos associados a perigos. 

• Identificaç ã o das medidas de controle necessá rias para reduzir o risco. Exemplos incluem 
primeiros socorros, reanimaç ã o cardiopulmonar (RCP) e á reas seguras para brincar.  

24.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor implementará  procedimentos de cuidado infantil. No mínimo, os procedimentos incluirã o:  

Trabalhando com crianças 

O organizador do evento cumprirá  a lei local. 

Estarã o disponíveis pessoas qualificadas para primeiros socorros e CPR. 

Autorizaç ã o por escrito dos pais ou guardiã es consentindo legalmente para a realizaç ã o de primeiros 
socorros, tratamento mé dico ou para o transporte de crianç as em carros ou ô nibus ou em qualquer outra 
forma de transporte. 

As informaç õ es de contato dos pais ou guardiã es serã o mantidas em arquivo. 

Triagem antes da contrataç ã o de todos as pessoas que trabalharã o com crianç as. 

As crianç as só  poderã o ser liberadas na presenç a dos pais, responsá vel ou pessoa designada autorizada. 

Desenvolvimento e implementaç ã o de procedimentos para tratar doenç as infecciosas/contagiosas 
(exemplos incluem catapora, sarampo e piolhos). 

Creches 

Fornece condiç õ es de temperatura confortá veis e seguras. 

Oferecerá  estaç õ es de troca adequadas para bebê s. 

Deverã o ter á reas disponíveis para refeiç õ es ou preparaç ã o de alimentos. 

Todas as superfícies quentes serã o isoladas para que as crianç as nã o possam tocá -las. 

As tomadas elé tricas ao alcance de crianç as serã o tampadas quando nã o estiverem em uso. 

Lareiras terã o proteç ã o. 

Remé dios, venenos e outras substâ ncias perigosas serã o armazenados em um armá rio trancado. 

As instalaç õ es estarã o sempre limpas e bem conservadas. 

Um exercício de evacuaç ã o de incê ndio mensal será  realizado com as crianç as presentes.  

As á reas de lazer ao ar livre serã o seguras e protegidas, e qualquer poç o aberto ou fosso será  cercado 
ou coberto. 
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Haverá  á gua potá vel disponível. Copos ou utensílios compartilhados sã o proibidos. 

Á gua fria e quente nã o superior a 43 °C (110 °F) será  fornecida para instalaç õ es sanitá rias acessíveis 
a crianç as. 

Os banheiros serã o limpos, adequados para crianç as e equipados com instalaç õ es para lavagem das 
mã os. Haverá  um banheiro e pia para cada 15 crianç as. 

Berç os, camas ou colchõ es individuais limpos (adequados à  idade da crianç a e nível de desenvolvimento) 
e roupas de cama limpas serã o fornecidos. Para cuidados noturnos, cada crianç a receberá  um colchã o 
firme e à  prova d'á gua. Pelo menos 0,9 m (3 pé s) de espaç o separará  berç os, camas infantis e esteiras. 

Haverá  um diretor de instalaç õ es treinado em tempo integral para todas as instalaç õ es com mais de 
60 crianç as. 

Serã o mantidos registros de saú de para cada crianç a, incluindo detalhes de imunizaç õ es, medicamentos, 
doenç as transmissíveis e evidê ncia de negligê ncia ou ferimentos incomuns. Quaisquer casos de 
negligê ncia ou ferimentos incomuns serã o relatados ao gerente da instalaç ã o.  

24.2.3 TREINAMENTO 

Todos os funcioná rios que trabalham com crianç as receberã o treinamento que inclui, no mínimo: 

• Uma visã o geral da avaliaç ã o de risco 

• Boas prá ticas e requisitos da lei local para trabalhar com crianç as 

• Primeiros socorros e RCP 

• Procedimentos escritos 

24.2.4 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

Registros atuais de triagem de funcioná rios 

Dados de contato atuais dos pais ou responsá veis 

 REFERÊNCIAS 

O seguinte CLS: 

• Gerenciamento da seguranç a contra incê ndios  

• Projeto de construç ã o e seguranç a da estrutura  

• Aç ã o de emergê ncia  

 Gerenciamento de dormitó rios 

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para reduzir ou eliminar os riscos 
de operaç ã o e manutenç ã o dos dormitó rios. 

 REQUISITOS 

25.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor conduzirá  e documentará  (antes da ocupaç ã o e anualmente) uma avaliaç ã o de risco de 
gerenciamento de dormitó rio, a qual incluirá , no mínimo, os itens abaixo: 

• Identificaç ã o de perigos associados à  operaç ã o e manutenç ã o de dormitó rios. 



Gerenciamento de dormitó rios 
PADRÕ ES DE LIDERANÇ A DO CÓ DIGO (CLS) DA NIKE 

 

Voltar ao início | Pá gina 73 de 141 

 

• Avaliaç ã o de riscos associados a perigos. 

• Identificaç ã o de medidas de controle para reduzir os riscos. Os exemplos incluem sistemas de 
aquecimento e refrigeraç ã o, proteç ã o contra incê ndio e seguranç a. 

25.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor implementará  procedimentos para gerenciamento de dormitó rios, que abrangerã o, no 
mínimo, o seguinte: 

Geral 

Condiç õ es de temperatura confortá veis e seguras serã o fornecidas. 

Será  fornecida uma á rea de alimentaç ã o e preparaç ã o de alimentos. 

O alojamento será  estruturalmente só lido, em bom estado de conservaç ã o, limpo, seguro e fornecerá  
proteç ã o segura aos ocupantes contra as intempé ries. 

O alojamento terá  capacidades de resposta adequadas dos funcioná rios locais de resposta a 
emergê ncias, incluindo bombeiros, mé dicos e policiais. 

Cada á rea de convivê ncia oferecerá  um mínimo de 4 m2 de á rea de convivê ncia por ocupante, com locais 
para armazenamento privado de objetos pessoais para todos os ocupantes. 

Iluminaç ã o adequada e serviç os elé tricos serã o fornecidos em todas as á reas de convivê ncia. 

Serã o disponibilizadas provisõ es para coleta e descarte de lixo sanitá rio. 

Dormitórios 

Serã o fornecidas camas individuais, berç os ou beliches (nã o sã o permitidos beliches triplos) a cada 
ocupante. 

Toda roupa de cama fornecida pelo fornecedor estará  limpa e higienizada. 

Haverá  dormitó rios separados para cada gê nero. 

Áreas de chuveiro e banheiros 

As instalaç õ es sanitá rias serã o fornecidas na proporç ã o de um banheiro para cada 15 ocupantes. 

As instalaç õ es sanitá rias ficarã o a 50 m (164 pé s) de cada unidade eletrificada. 

As instalaç õ es sanitá rias serã o separadas por gê nero e marcadas como tal. 

As instalaç õ es sanitá rias serã o limpas e higienizadas diariamente. 

Todas as á reas de chuveiro e lavagem terã o á gua potá vel pressurizada, quente e fria. 

As á reas de chuveiro e lavagem estarã o a 50 m (164 pé s) de cada unidade eletrificada. 

Os chuveiros serã o colocados a uma distâ ncia mínima de 1 m (3,3 pé s) e na proporç ã o de um chuveiro 
para cada 15 ocupantes. 

Chuveiros e lavató rios separados serã o fornecidos para cada gê nero e marcados como tal. 

Os pisos do chuveiro e do banheiro serã o construídos com materiais nã o absorventes e higienizados 
diariamente. 

Segurança contra incêndio e primeiros socorros 

Planos de aç ã o de emergê ncia serã o afixados em locais visíveis em toda a instalaç ã o e incluirã o 
procedimentos detalhados de evacuaç ã o no caso de uma emergê ncia. 

Os equipamentos de extinç ã o de incê ndio estarã o disponíveis em locais de fá cil acesso e a nã o mais de 
30 m (98,45 pé s) de cada á rea habitá vel. 
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Pelo menos duas saídas estarã o claramente marcadas em cada andar. 

Exercícios de simulaç õ es anuais de incê ndio serã o documentados. 

Kits de primeiros socorros serã o sempre fornecidos e estarã o prontamente acessíveis para uso a uma 
proporç ã o de um kit por cada 50 ocupantes. 

Os produtos químicos perigosos serã o armazenados somente em á reas designadas. 

Inspeções mensais 

Serã o realizadas inspeç õ es regulares para garantir que á reas comuns, escadas, equipamentos de 
extinç ã o de incê ndio e saídas de emergê ncia estejam livres de obstruç õ es.  

Programa de controle de pragas 

Cada dormitó rio estabelecerá  procedimentos para o controle de insetos e roedores. 

Uma prestadora de serviç os de controle de pragas será  contratada para realizar inspeç õ es e dedetizaç õ es 
no mínimo uma vez a cada mê s. Este serviç o utilizará  produtos de dedetizaç ã o aprovados em 
conformidade com as leis e a lei local e que sejam adequados para uso em dormitó rios sem necessidade 
de desocupaç ã o. 

Relató rios por escrito de controle de pragas serã o mantidos em um registro de controle de pragas no local. 
O registro incluirá  um mapa, etiquetas dos produtos químicos utilizados, fichas de seguranç a (SDS), 
contrato de controle de pragas e certificado de seguro e licenç a. 

A prestadora de serviç os de controle de pragas será  responsá vel pela inspeç ã o e aplicaç ã o de 
tratamento para controlar a infestaç ã o de insetos e roedores. Caso as armadilhas contenham roedores, 
insetos ou outros animais nocivos, a prestadora de serviç os de controle de pragas assumirá  a 
responsabilidade do descarte e notificará  o gerente/proprietá rio do dormitó rio. 

25.2.3 TREINAMENTO 

Os ocupantes do dormitó rio receberã o informaç õ es e treinamento com relaç ã o aos riscos resultantes de 
uma emergê ncia. O treinamento incluirá  os seguintes requisitos mínimos: 

• Plano de aç ã o de emergê ncia. 

• Compreender a localizaç ã o dos equipamentos de combate a incê ndios e de primeiros socorros 
e ter conhecimento de seu uso. 

 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

Cada instalaç ã o deverá  manter registros dos exercícios de simulaç ã o de evacuaç ã o de incê ndio por um 
mínimo de trê s anos. 

 REFERÊNCIAS 

O seguinte CLS: 

• Gerenciamento da seguranç a contra incê ndios  

• Projeto de construç ã o e seguranç a da estrutura  

• Aç ã o de emergê ncia  
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 Á gua potá vel 

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para garantir que a á gua potá vel 
esteja fá cil e prontamente disponível para todos os funcioná rios. 

 REQUISITOS 

26.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor realizará  e documentará  uma avaliaç ã o anual de risco da á gua potá vel ou atenderá  à  lei 
local se testes mais frequentes forem necessá rios, a qual incluirá , no mínimo, os itens abaixo: 

• Identificaç ã o de perigos que podem potencialmente contaminar a á gua potá vel do local de trabalho. 

• Avaliaç ã o de riscos associados a perigos. 

• Identificaç ã o de medidas de controle para reduzir o potencial de contaminaç ã o da á gua potá vel. 
Exemplos incluem amostragem, tratamento. 

26.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor implementará  procedimentos de qualidade da á gua que cobrirã o, no mínimo, os 
seguintes aspectos: 

• Será  fornecida á gua potá vel para todos os funcioná rios. 

• As fontes de á gua nã o potá vel serã o rotuladas como tal. 

• As unidades de distribuiç ã o de á gua serã o localizadas longe de ambientes de trabalho perigosos. 

• Fornecer á reas de armazenamento e limpeza sanitá ria para copos ou recipientes individuais para 
bebida. 

• A á gua nã o potá vel será  fervida ou de outra forma descontaminada antes de ser utilizada na 
preparaç ã o de alimentos ou no cozimento. 

• Procedimentos de resposta por escrito para contaminaç ã o ou suspeita de contaminaç ã o das 
fontes de á gua potá vel das instalaç õ es. 

Programa de amostragem de água 

Cada fornecedor que utilize á gua subterrâ nea, como um poç o ou á gua de superfície como fonte de á gua 
potá vel, terá  um programa de amostragem de qualidade da á gua implementado.  

Como prática recomendada, o período mínimo de amostragem deve ser 
determinado com base no risco local.  

No mínimo, os seguintes requisitos serã o atendidos: 

• Frequê ncia de amostragem baseada na populaç ã o de usuá rios: 

População Amostra mínima/trimestre (a cada 3 meses) 

25 – 999 1 

1.000 – 4.999 10 

5.000 – 9.999 15 

10.000 – 19.999 20 

> 20.000 50 

• Níveis aceitá veis de bacté rias e desinfecç ã o: 

o Coliformes fecais = 0,0 MPN/100 mL ou nenhum detectado 

o 99,9% de inativaç ã o de cistos de giardia lamblia, 99,99% de inativaç ã o de vírus 
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o A concentraç ã o de desinfetante residencial que entra no sistema nã o pode ser inferior 
a 0,2 mg/L 

o O total de cloro, cloro combinado ou dió xido de cloro medidos serã o detectá veis em 95% 
das amostras a cada mê s 

Se o fornecedor utilizar á gua fornecida pela cidade ou jurisdiç ã o local, verifique com o fornecedor de 
á gua se as especificaç õ es de qualidade da á gua foram atendidas. Se a cidade ou jurisdiç ã o local nã o 
tiver realizado o teste de á gua, o fornecedor fará  o teste conforme descrito. 

26.2.3 TREINAMENTO 

Conscientização sobre a qualidade da água 

Todos os funcioná rios em instalaç õ es que utilizam á guas subterrâ neas (poç o) ou superficiais receberã o 
treinamento de nível de conscientizaç ã o sobre os padrõ es e procedimentos de qualidade da á gua do 
local. No mínimo, o treinamento incluirá : 

• Procedimentos para o relato de qualquer doenç a relacionada à  á gua potá vel, que requeira 
primeiros socorros ou outra assistê ncia mé dica. 

• Procedimentos para notificaç ã o de doenç as. 

Treinamento de qualidade da água 

Todos os funcioná rios que sã o responsá veis pela manutenç ã o do programa de qualidade da á gua em 
uma instalaç ã o receberã o treinamento em resposta a emergê ncias no caso de um evento de 
contaminaç ã o da á gua potá vel. 

 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

Cada fornecedor manterá  registros dos resultados dos testes analíticos de qualidade da á gua por um 
mínimo de trê s anos. 

 Saneamento 

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para minimizar os riscos 
associados ao saneamento no ambiente de trabalho. 

 REQUISITOS  

27.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor conduzirá  e documentará  uma avaliaç ã o anual de risco de saneamento, a qual incluirá , 
no mínimo, os itens abaixo: 

• Identificaç ã o dos perigos associados ao saneamento. 

• Avaliaç ã o de riscos associados a perigos. 

• Identificaç ã o e implementaç ã o de medidas de controle para reduzir os riscos. Exemplos incluem 
a ventilaç ã o e a limpeza. 
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27.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor implementará  procedimentos para manter livres de riscos de saneamento todas 
as á reas onde os funcioná rios, contratadas e subcontratadas no local trabalhem. No mínimo, 
os procedimentos: 

• Manterá  todos os locais de emprego limpos, secos e em bom estado de reparo. 

• Construir e manter todos os locais de trabalho de forma a evitar a entrada de roedores, insetos ou 
outros vermes. 

• Fornecer proteç ã o contra ambientes ú midos quando as tarefas de trabalho resultam em condiç õ es 
ú midas. 

• O lixo será  armazenado em recipientes nã o absorventes, à  prova de vazamentos, que serã o 
esvaziados diariamente. 

• Limpe imediatamente os derramamentos e elimine o resíduo adequadamente (sinais de 
advertê ncia deverã o ser usados em piso molhado). 

• Fornecer um nú mero adequado de banheiros separados para todos os gê neros com base nas 
seguintes proporç õ es: 

Número de 
funcionários 

Número mínimo de banheiros Número de lavabos 

1 – 15 1 1 

16 – 36 2 2 

36 – 55 3 3 

56 – 80 4 4 

81 – 110 5 5 

Mais de 110 1 banheiro e lavató rio adicional para cada 40 funcioná rios adicionais 

• Ter ventilaç ã o adequada e tubos de drenagem fechados em todas as instalaç õ es sanitá rias. 

• Limpar e desinfetar todas as instalaç õ es sanitá rias pelo menos diariamente. 

• Fornecer sabonete líquido aos lavabos em todas as á reas de trabalho. 

• Fornecer toalhas de papel individuais, secadores de mã o a ar ou seç õ es limpas de toalhas de 
pano adjacentes a todas as á reas de lavató rio. 

27.2.3 TREINAMENTO 

Os funcioná rios receberã o treinamento nas seguintes á reas: 

• Higiene 

• Gestã o interna 

• Procedimentos de saneamento 

• Seguranç a alimentar 

• PPE apropriados  

• Precauç õ es pessoais 

• Precauç õ es ambientais 

• Procedimentos para limpeza e contenç ã o de derramamentos e vazamentos. 

 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 
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Instalaç õ es adequadas de acordo com suas finalidades 

As estruturas de construç ã o e suporte de carga do fornecedor sã o construídas de acordo com as leis 
locais, aprovaç õ es de construç ã o civil ou de engenharia estrutural certificadas ou normas internacionais. 
Nã o sã o permitidas ocupaç õ es de uso mú ltiplo. Esta seç ã o inclui o seguinte CLS: 

• Projeto de construç ã o e seguranç a da estrutura 

• Amianto  

• Gerenciamento do Programa de Seguranç a na Construç ã o 

 Projeto de construç ã o e seguranç a da estrutura 

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  políticas e procedimentos para reduzir ou eliminar os riscos 
de seguranç a associados ao projeto, construç ã o, uso e manutenç ã o de edifícios  

 REQUISITOS 

28.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor conduzirá  e documentará  uma avaliaç ã o de risco realizada para determinar se o edifício 
é  seguro para ocupaç ã o, a qual incluirá , no mínimo, os itens abaixo: 

• Identificar os perigos associados ao projeto do edifício, construç ã o e fatores adicionais que podem 
enfraquecer a integridade estrutural do edifício. Por exemplo, uma lista de riscos potenciais 
naturais e causados pelo homem, como neve no telhado, inundaç ã o, terremoto, vibraç ã o de 
má quina, riscos de edifícios vizinhos.  

• Avalia o risco associado a perigos. 

• Identifica e implementa medidas de controle para reduzir o risco. Os exemplos incluem inspeç õ es 
perió dicas, treinamento, reforç o estrutural e modernizaç ã o apó s terremotos.  

28.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor implementará  procedimentos e processos para projeto de construç ã o e seguranç a da 
estrutura, que abrangerã o, no mínimo, o seguinte: 

Geral  

Os edifícios sã o projetados para cumprir o có digo de construç ã o local ou o Có digo Internacional de 
Construç ã o, o que for aprovado pela autoridade local, ou atender, no mínimo, a todos os requisitos 
deste CLS. 

Os edifícios sã o projetados e construídos para o uso pretendido. Por exemplo, as instalaç õ es de 
fabricaç ã o sã o projetadas para ocupaç ã o industrial. 

Todas as licenç as necessá rias e aplicá veis exigidas pela autoridade de construç ã o ou jurisdiç ã o local 
sã o avaliadas e solicitadas como parte do processo de design. Os exemplos incluem licenç as de 
equipamentos, licenç as de construç ã o e licenç as de ocupaç ã o. 

O projeto é  aprovado pela autoridade de construç ã o local ou, se nã o houver autoridade de construç ã o 
local, o edifício é  projetado por um designer de construç ã o profissional certificado ou engenheiro 
civil/estrutural 
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Projeto de construção de cargas 

Edifícios, mezaninos e estruturas de mezanino sã o projetados e construídos para suportar todas as 
cargas sem exceder a tensã o permitida ou as resistê ncias especificadas para os materiais de construç ã o 
nos membros estruturais e conexõ es. O projeto deverá  incluir a classificaç ã o de carga do piso, cargas 
mortas e quaisquer cargas adicionais de eventos naturais esperados ou desastres identificados na 
avaliaç ã o de risco. 

As classificaç õ es de carga serã o marcadas nas placas de projeto aprovado, e serã o fornecidas e afixadas 
com seguranç a em um local visível em cada espaç o correspondente pelo proprietá rio do edifício ou por 
seu agente 

Placas perdidas, removidas ou ilegíveis deverã o ser substituídas pelo proprietá rio ou por seu agente. 

Projeto de construção do espaço de trabalho 

Cada fornecedor oferecerá  espaç o de trabalho adequado para permitir que funcioná rios, contratadas 
e subcontratadas no local executem o trabalho sem risco para a saú de, a seguranç a e o bem-estar. 
O nú mero total de ocupantes na á rea de fabricaç ã o nã o deve exceder a metragem quadrada da á rea de 
fabricaç ã o dividida por ~18,6 metros2 por pessoa (200 pé s quadrados/pessoa). Por exemplo, o nú mero 
má ximo de ocupantes em um espaç o de ~1.860 m² (20.000 pé s quadrados) é  de 100 funcioná rios 
(1.860 m2 ÷ 18,6 m² (200 pé s quadrados)/pessoa = 100 funcioná rios). 

Projeto de construção de saídas 

Cada instalaç ã o fornecerá  um meio seguro de saída de incê ndio e para outras emergê ncias. No mínimo, 
o meio seguro de saída será :  

• Projetado e marcado para que a rota de fuga seja ó bvia. 

• Marcado como SEM SAÍDA se as portas ou passagens nã o conduzirem a uma saída segura  

• Projetado para que as passagens sem saída nã o tenham mais de 16,67 m (50 pé s). 

• Projetado para garantir que pelo menos dois caminhos diferentes estejam disponíveis a partir de 
cada local de trabalho (pode incluir edifício, estrutura, seç ã o ou á rea) para que haja meios 
alternativos de fuga se uma saída for bloqueada por incê ndio ou outra emergê ncia 

Projeto de construção de iluminação 

Cada fornecedor projetará  e mobiliará  o edifício para fornecer iluminaç ã o adequada para condiç õ es 
seguras de trabalho. 

Projeto de construção de escadas e escadarias 

Cada fornecedor fornecerá  uma passagem segura para subir e descer escadas e escadarias. No mínimo, 
cada fornecedor oferecerá :  

o Corrimã o padrã o (para quatro ou mais degraus) 

o Largura mínima de 0,56 m (22 pol.) 

o Pisos com superfície antiderrapante 

o Altura e largura uniformes dos degraus em qualquer lance de escada 

Capacidade de carga não excedida 

Cada instalaç ã o fornecerá  um teto projetado para suportar todas as tensõ es de cargas verticais e cargas 
mó veis. 

A carga em telhados, escadas e mezaninos nã o excederá  sua capacidade de projeto ou limites de 
resistê ncia especificados.  
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Mudança no uso 

Quando um edifício existente for alterado para uma nova classificaç ã o de grupo de uso, o projeto do 
edifício atenderá  à s exigê ncias do novo uso. 

Adições ou modificações de edifícios 

Adiç õ es ou modificaç õ es em edifícios existentes obedecem ao có digo de construç ã o local ou cumprem, 
no mínimo, todos os requisitos deste CLS, o que for mais rigoroso.  

Uma aná lise estrutural será  executada por terceiros para garantir que o edifício existente, e qualquer 
adiç ã o ou alteraç ã o, atenda aos requisitos do có digo de construç ã o. 

Manutenção e inspeções 

Os edifícios sã o inspecionados conforme exigido pela Seç ã o 1705 do Có digo Internacional de 
Construç ã o Civil ou pela lei local, o que for mais rigoroso. 

As inspeç õ es incluem todas as estruturas de suporte de carga, incluindo teto, mezanino e paredes. 

As inspeç õ es incluem teste de solo, conforme aplicá vel. 

Todas as licenç as aplicá veis estã o em vigor para qualquer trabalho de manutenç ã o. 

Treinamento geral 

Os funcioná rios envolvidos receberã o treinamento bá sico no momento da contrataç ã o inicial e atualizaç ã o 
conforme necessá rio. 

Os funcioná rios serã o treinados sobre a proibiç ã o em colocar, fazer com que coloquem ou permitir que 
seja colocado em qualquer piso ou telhado de um edifício ou em qualquer outra estrutura uma carga 
maior do que a capacidade para a qual tal piso ou telhado é  projetado. 

Treinamento de manutenção 

Os funcioná rios responsá veis pela manutenç ã o de edifícios receberã o treinamento perió dico, alé m do 
acima mencionado. O treinamento incluirá  pelo menos: 

• Leis locais 

• Riscos de construç ã o, riscos naturais, riscos operacionais que afetam a estrutura do edifício 

• Limites de carga nos elementos estruturais 

• Funç õ es e responsabilidades adicionais 

 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

Avaliaç ã o de risco atual 

Desenhos arquitetô nicos de edifícios 

Licenç as de construç ã o, se aplicá vel 

Os registros de inspeç ã o e manutenç ã o serã o mantidos por um mínimo de trê s anos, incluindo relató rios 
de inspeç ã o de seguros 

Testes de mecâ nica do solo, incluindo compactaç ã o, falha e deslocamento 

 REFERÊNCIAS 

Có digo Internacional de Construç ã o, ediç ã o atual 

Seç ã o 1705 Verificaç ã o e Inspeç ã o Exigidas 

NFPA 1 e NFPA 101 

https://codes.iccsafe.org/
https://www.nfpa.org/
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 Amianto 

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para a identificaç ã o 
e gerenciamento de materiais que contê m amianto (ACM). O fornecedor estabelecerá  diretrizes 
e procedimentos para operaç õ es e manutenç ã o de ACM para proteger todos os funcioná rios, contratadas 
e subcontratadas no local, visitantes e fornecedores contra possíveis riscos à  saú de de doenç as 
relacionadas ao amianto. Este CLS se aplica a todos os edifícios e estruturas de propriedade do 
fornecedor. O CLS se aplica ao trabalho de rotina durante o qual um funcioná rio pode encontrar amianto, 
assim como o trabalho executado para reparar ou remover ACM. 

 REQUISITOS 

29.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor conduzirá  e documentará  uma avaliaç ã o de risco de ACM, a qual incluirá , no mínimo, 
os itens abaixo: 

• Identificaç ã o de locais, quantidade, tipo, condiç ã o e riscos relacionados a ACM conhecidos ou 
suspeitos por uma pessoa qualificada. 

• Avaliaç ã o dos riscos associados à  presenç a de ACM. 

• Identificaç ã o de medidas de controle para reduzir o risco. Exemplos incluem rotulagem, controle 
de acesso, inspeç õ es. 

29.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Qualquer fornecedor que tenha conhecimento ou suspeite sobre a presenç a de ACM implementará  
procedimentos que incluem, no mínimo, os seguintes: 

• Comunicaç ã o aos trabalhadores afetados sobre a presenç a de ACM e dos riscos à  saú de 
associados. 

• Rotulagem de ACM incluindo observaç õ es sobre perigos, presenç a de amianto e precauç õ es. 

• Uso de uma licenç a para trabalhar para todos os trabalhos no ACM. 

• Trabalho a ser executado somente por pessoas treinadas e competentes. 

• Disposiç õ es para o uso adequado de PPE, controles de engenharia, requisitos de manutenç ã o da 
casa, contenç ã o e limpeza do equipamento quando se trabalha com ACM. 

• Disposiç ã o adequada do ACM, de acordo com a lei local. 

• Inspeç õ es trimestrais para verificar o estado do ACM conhecido ou suspeito. 

• Realizar vigilâ ncia mé dica para pessoas que trabalhem com ACM. 

• A remoç ã o do ACM: 

o Um plano de gerenciamento de amianto será  desenvolvido para delinear o escopo do 
trabalho envolvido com qualquer remoç ã o do ACM dentro de uma instalaç ã o. O plano 
de gerenciamento destacará  todas as atividades para garantir que os funcioná rios e 
as contratadas permaneç am protegidos contra possíveis exposiç õ es durante a remoç ã o 
do ACM. 

o A instalaç ã o de um recinto ou contenç ã o adequada será  facilitada antes da remoç ã o do 
ACM, a fim de evitar que os funcioná rios em á reas adjacentes corram o risco do amianto 
transportado pelo ar, causado pela remoç ã o  

o Apó s a conclusã o da remoç ã o do ACM, a á rea de trabalho será  submetida à  amostragem 
de ar de acordo com a lei local antes que o recinto ou contenç ã o possa ser retirado e a 
á rea liberada. 
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29.2.3 TREINAMENTO 

Conscientização sobre o amianto 

Todos os funcioná rios que trabalham na presenç a do ACM que seja conhecido ou suspeito receberã o 
treinamento anualmente. O treinamento incluirá : 

• Reconhecimento bá sico do ACM. 

• Perigos à  saú de associados ao ACM. 

• Atividades que poderiam resultar na liberaç ã o de fibras de amianto. 

• Exigê ncias de notificaç ã o em caso de perturbaç ã o do ACM. 

• Políticas e procedimentos do ACM específicos do local. 

Funcionários de manutenção do ACM 

Todos os funcioná rios em contato direto com o ACM, como o pessoal de manutenç ã o ou de custó dia, 
receberã o o seguinte treinamento anual adicional: 

• Como evitar perturbar ou danificar o ACM. 

• Uso, ajuste, limitaç õ es e cuidados do PPE. 

• Procedimentos para a manutenç ã o do ACM. 

• Sinais de localizaç ã o de danos e deterioraç ã o do ACM. 

• Resposta a uma liberaç ã o de fibras de amianto. 

 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

Avaliaç ã o atual de risco e inventá rio 

Os registros de manutenç ã o, reparo e descarte (incluindo permissõ es e relató rios de laborató rio) serã o 
mantidos por um período de ocupaç ã o mais 30 anos 

Inspeç õ es trimestrais do ACM conhecidas ou suspeitas serã o mantidas por um mínimo de trê s anos 

 Gerenciamento do Programa de Seguranç a na Construç ã o 

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para reduzir ou eliminar os riscos 
associados à s novas atividades de construç ã o. 

 RESPONSABILIDADES 

Gerente do programa de segurança da construção (CSPM) é  responsá vel por garantir que 
o programa de seguranç a da construç ã o seja administrado com sucesso para todos os projetos em 
seu portfó lio. Por exemplo, o CSPM pode supervisionar um gerente de projeto adicional para apoiar 
e garantir que a governanç a do programa seja efetivamente implementada. O CSPM é  responsá vel pela 
apresentaç ã o de aná lises de risco, relató rios perió dicos de auditoria de seguranç a e um relató rio mensal 
de ferimentos à  lideranç a do fornecedor. O CSPM també m tem a autoridade de parar o trabalho quando 
os riscos à  saú de e seguranç a nã o sã o adequadamente controlados. 
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 REQUISITOS  

30.3.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor realizará  e documentará  uma avaliaç ã o de risco para cada novo projeto de construç ã o, 
a qual incluirá , no mínimo, os itens abaixo: 

• Identificaç ã o de tarefas e perigos relacionados e impactos ambientais para a propriedade e á rea 
ao redor do projeto de construç ã o. 

• Avaliaç ã o do risco dos perigos e impactos ambientais listados. 

• Identificaç ã o de mé todos de controle para reduzir os riscos (por exemplo, treinamento). 

30.3.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor projetará  e implementará  um programa de seguranç a na construç ã o que, no mínimo, 
incluirá :  

Estrutura de gerenciamento da segurança na construção 

• Processo de qualificaç ã o contratado geral e subcontratado de construç ã o  

• Definir o tamanho e a complexidade do projeto 

• Definir funç õ es e responsabilidades com base no tamanho do projeto 

Programa de segurança específico do projeto 

• Elementos do programa 

• Certificaç õ es 

30.3.3 TAMANHO E COMPLEXIDADE DO PROJETO 

Pequeno tamanho e complexidade do projeto  

Qualquer obra que represente uma pequena escala de projeto de construç ã o. Esses projetos sã o 
caracterizados por qualquer um dos seguintes fatores: 

• Curta duraç ã o 

• Equipe pequena (<10 artesã os) 

• Uso mínimo de espaç o ou terreno 

Este nível de projeto normalmente representa um nível de risco menor e normalmente inclui a construç ã o 
de instalaç õ es simples em espaç os nã o ocupados ou em edifícios de senhorios. 

Tamanho e complexidade médios do projeto 

Qualquer obra que represente um projeto de construç ã o de escala mé dia. Esses projetos sã o 
caracterizados por qualquer um dos seguintes fatores: 

• Duraç ã o de trê s a seis meses 

• Ocupaç ã o de espaç o significativo 

• Equipe mais ampla (10-100 funcioná rios qualificados) 

Este nível de projeto normalmente representa um nível de risco mais alto e inclui a construç ã o de 
instalaç õ es complexas, ou a construç ã o em um espaç o ocupado. 

Tamanho e complexidade de projetos de grande porte 

Qualquer obra que represente um projeto de construç ã o em grande escala. Esses projetos sã o 
caracterizados por qualquer um dos seguintes fatores: 

• Longa duraç ã o de seis meses a anos 

• Grande equipe (>100 artesã os) 
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• Grande espaç o ou uso da terra 

Este nível de projeto normalmente representa o mais alto nível de risco e inclui instalaç õ es de maquinaria 
complexa e pesada e a construç ã o do campus. 

30.3.4 TREINAMENTO 

Todos os funcioná rios que participam de novas construç õ es receberã o treinamento sobre as políticas 
e procedimentos do canteiro de obras em relaç ã o aos tó picos descritos neste CLS. Os funcioná rios 
serã o avaliados e, no caso de nã o conformidades ou nã o conformidades repetidas, um treinamento 
de atualizaç ã o necessá rio sobre políticas e procedimentos será  oferecido pelo fornecedor. 

 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

Início do projeto 

A documentaç ã o no início do projeto incluirá : 

• Aprovaç ã o/permissã o legal 

• Avaliaç ã o de risco 

• Plano de seguranç a específico do local 

• Plano de resposta de emergê ncia e lista de contatos 

• Fluxograma de notificaç ã o de incidentes  

• Registros de treinamento de seguranç a e lista de informaç õ es da forç a de trabalho 

• Registros de manutenç ã o 

• Aná lise de seguranç a no trabalho (JSA) 

• Plano de trabalho seguro (SWP) 

• Plano de trabalho integrado (IWP) 

• Mé todo de procedimento (MOP) 

Diariamente 

A documentaç ã o diá ria durante o projeto incluirá : 

• Planos de pré -tarefa 

• Fichas de inspeç ã o de equipamentos 

Semanalmente 

A documentaç ã o semanal durante o projeto incluirá : 

• Relató rio de seguranç a semanal que inclui resultados de inspeç ã o de seguranç a semanal com 
medidas corretivas 

• Nú mero de reconhecimentos de perigo 

• Seguranç a semanal do projeto ou palestras de seguranç a, tó picos e lista de resumos 

• Atas e lista de reuniõ es semanais do representante de seguranç a do projeto. 

Mensalmente 

A documentaç ã o mensal durante o projeto incluirá : 

• Lista de verificaç ã o de seguranç a do projeto concluída  

• Nú mero de inspeç õ es de seguranç a 

• Relató rio de investigaç ã o para todos os ferimentos com perda de tempo e quase acidentes 
significativos 
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• Registros de descarte de resíduos 

• Total de casos de primeiros socorros 

• Total de ferimentos registrá veis 

• Total de quase acidentes 

Trimestralmente 

A documentaç ã o trimestral durante o projeto incluirá  relató rios de auditoria de seguranç a.  

 REFERÊNCIAS 

Supplier Construction Safety Playbook 

O seguinte CLS: 

• Proteç ã o contra queda  

• Seguranç a da empreiteiros  

• Gerenciamento de ferimentos e doenç as  

https://nike-public.box.com/s/ccm8gz93xa9l3hmezrnli5e5cq509sux
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Planos de aç ã o de incê ndio e emergê ncia estã o em vigor 

O fornecedor tem um plano de aç ã o de prevenç ã o de incê ndio e emergê ncia para proteger os 
funcioná rios durante as operaç õ es normais de trabalho e situaç õ es de emergê ncia. O fornecedor fornece 
sistemas de detecç ã o de incê ndio para notificar os funcioná rios sobre emergê ncias, rotas de saída 
seguras quando os funcioná rios precisam sair do edifício e locais de abrigo seguros quando os 
funcioná rios sã o obrigados a permanecer no edifício durante emergê ncias.  

Esta seç ã o inclui o seguinte CLS: 

• Aç ã o de emergê ncia 

• Gerenciamento da seguranç a contra incê ndios 

 Aç ã o de emergê ncia 

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para responder a eventos 
potenciais que podem levar a uma emergê ncia. 

 REQUISITOS 

31.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor realizará  e documentará  uma avaliaç ã o anual de risco de aç ã o emergencial, a qual 
incluirá , no mínimo, os itens abaixo: 

• Identificaç ã o de eventos que podem levar a uma emergê ncia. Exemplos incluem incê ndio, 
ameaç a de bomba, disputa social, poluiç ã o do ar, sequestro/refé ns, inundaç ã o, tsunami, 
terremoto, furacã o e emergê ncias mé dicas. 

• Avaliaç ã o dos riscos associados a cada emergê ncia. 

• Identificaç ã o das medidas de controle necessá rias para reduzir ou eliminar riscos. Os exemplos 
incluem sistemas de alarme/alerta de incê ndio, serviç o e manutenç ã o de sistema elé trico e 
má quinas, planos de emergê ncia, treinamento, sistema de alarme e uma central de controle.  

31.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor terá  desenvolvido e implementado procedimentos de planejamento e aç ã o de 
emergê ncia por escrito. No mínimo, os procedimentos incluirã o: 

• Nomes ou títulos de emprego de pessoas que podem ser contatadas para maiores informaç õ es 
ou explicaç õ es sobre os deveres relativos ao plano. 

• Funç õ es e responsabilidades dos funcioná rios de emergê ncia (incluindo comando e controle). 

• Meios para comunicar emergê ncias, incluindo a publicaç ã o de nú meros de telefone de 
emergê ncia. 

• Procedimentos de evacuaç ã o e publicaç ã o de planos (para emergê ncias que requerem evacuaç ã o). 

• Identificaç ã o e provisõ es para os funcioná rios que permanecem para operar equipamentos ou 
operaç õ es críticas da planta antes de evacuar. 

• Identificaç ã o e provisõ es para assistê ncia a pessoas deficientes. 

• Responsabilidades de resgate e mé dicas. 

• Medidas para contabilizar todos os funcioná rios, o que inclui: 

o Designar á reas de reuniã o fora do local de trabalho e á reas de refú gio dentro do local 
de trabalho. 
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o Fazer uma contagem de pessoas apó s a evacuaç ã o. 

o Identificar os nomes e a ú ltima localizaç ã o conhecida de qualquer pessoa nã o 
contabilizada e comunicar as informaç õ es a um supervisor. 

o Estabelecer um mé todo para manter o controle do nú mero de todos os nã o funcioná rios no 
local, tais como contratadas e subcontratadas, clientes e visitantes. 

o Estabelecer procedimentos para posterior evacuaç ã o para locais fora da fá brica em caso 
de incidente.  

• Processo de comunicaç ã o para atualizar os funcioná rios sobre o estado de emergê ncia. 
Exemplos incluem o retorno ao trabalho e a volta para casa. 

• Exercício de simulaç ã o anual de evacuaç ã o para cada funcioná rio 

• Revisã o anual do programa de aç ã o e planejamento de emergê ncia 

• Dependendo da localizaç ã o geográ fica, desenvolver um plano para situaç õ es climá ticas severas 
e desastres naturais, que poderá  incluir procedimentos para o seguinte: 

o Inundaç õ es 

o Furacõ es ou tufõ es 

o Tornados 

o Terremotos 

o Erupç õ es vulcâ nicas 

• Plano de resposta à  contaminaç ã o química e a derramamentos 

• Plano para casos de perturbaç ã o civil 

• Procedimentos de desligamento de emergê ncia 

• Procedimentos de evacuaç ã o de ameaç as de bomba 

• Revisã o anual do programa de aç ã o e planejamento de emergê ncia 

31.2.3 SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO/ALARME 

Será  instalado em cada instalaç ã o. No mínimo, o sistema incluirá : 

• Aviso adequado para agir de acordo com os procedimentos. Os sistemas de alarme incluirã o: 

o Alarmes sonoros: sinos, buzinas, sirenes, anú ncio ou sistema de alto-falantes. 

o Alarmes visuais: Luzes intermitentes ou luzes estroboscó picas.  

• Notificaç ã o/alarme perceptível acima do ruído ambiente e dos níveis de luz. 

• Notificaç ã o/alarme que seja distinto e reconhecível. 

• Meios para ativar o sistema de notificaç ã o/alarme. 

• O sistema estará  sempre operacional, exceto quando estiver sendo testado ou passando por 
reparos ou manutenç ã o. 

• Os testes e manutenç ã o anuais e perió dicos serã o realizados por pessoas competentes. 

31.2.4 TREINAMENTO 

Todos os funcioná rios receberã o treinamento inicialmente e sempre que a aç ã o de emergê ncia e os 
procedimentos de planejamento forem alterados, os quais incluirã o, no mínimo: 

• Procedimentos de emergê ncia. 

• Rota de fuga e procedimentos de acordo com o Có digo de Seguranç a de Vida da Agê ncia 
Nacional de Proteç ã o contra Incê ndios (NFPA 101). 

• Como relatar emergê ncias. 

• Ativaç ã o do sistema de notificaç ã o/alarme. 
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Funcionários de emergência 

Todos os funcioná rios com funç õ es e responsabilidades adicionais em uma emergê ncia receberã o 
treinamento anual especificamente em relaç ã o à s suas funç õ es. 

 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

A documentaç ã o dos exercícios simulados de evacuaç ã o será  mantida por um período mínimo de 
trê s anos. 

Os testes do sistema de notificaç ã o/alarme e os documentos de manutenç ã o serã o mantidos por um 
mínimo de trê s anos. 

Plano de emergê ncia atual 

 REFERÊNCIAS 

CLS Gerenciamento da seguranç a contra incê ndios 

NFPA 101 

 Gerenciamento da seguranç a contra incê ndios 

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para reduzir ou eliminar o risco 
associado aos riscos de incê ndio em uma instalaç ã o. 

 REQUISITOS 

32.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor realizará  e documentará  uma avaliaç ã o anual de risco de gerenciamento de seguranç a 
contra incê ndio, a qual incluirá , no mínimo, os itens abaixo: 

• Identificar os principais perigos de incê ndio e fontes de igniç ã o. 

• Identificar as pessoas em risco com os riscos associados. 

• Avalie o risco de perigos associados. 

• Identificar e implementar medidas de controle para reduzir o risco. Exemplos incluem equipamentos 
de combate a incê ndios, treinamento e armazenamento seguro de produtos inflamá veis.  

32.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor implementará  procedimentos de seguranç a contra incê ndio, que cobrirã o, no mínimo, 
os seguintes aspectos: 

Os funcioná rios designados para usar os equipamentos de combate a incê ndios em uma emergê ncia 
serã o instruídos sobre os perigos e as té cnicas de combate a incê ndios. 

Prevenção de incêndio 

Minimizar o armazenamento de materiais inflamá veis e combustíveis. 

Armazenar substâ ncias inflamá veis em um gabinete aprovado. 

Implementaç ã o de uma política para fumantes. Exemplos incluem fumar apenas em á reas designadas. 

Certifique-se de que o equipamento elé trico seja mantido em boas condiç õ es de trabalho e em seguranç a. 

https://www.nfpa.org/
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Proteção contra incêndios 

Realizar inventá rio de todos os equipamentos de incê ndio. 

Detectores de incê ndio e sistemas de alarme apropriados no local. 

Sistemas de sprinklers (quando apropriado) e procedimentos para quando estiverem danificados. 

Equipamento de combate a incê ndio fornecido, adequado para o tipo de incê ndio previsto na á rea. 

Equipamento de combate a incê ndio facilmente acessível e simples de usar. 

Equipamento de combate a incê ndios indicado por sinais. 

Extintores de incê ndio e mangueiras inspecionados visualmente a cada mê s. 

Plano de inspeç ã o e manutenç ã o de todos os equipamentos de combate a incê ndio. 

Precauções contra incêndio 

Rotas e saídas de emergê ncia suficientes indicadas por sinais que permitam a rá pida fuga de 
funcioná rios em uma emergê ncia. 

As rotas e saídas de emergê ncia serã o sempre mantidas desobstruídas. Saídas de emergê ncia 
destrancadas durante o horá rio normal de trabalho e abrindo para o exterior para um local seguro. 

Diagramas postados mostrando rotas e saídas de emergê ncia. 

Iluminaç ã o de emergê ncia disponível, testada e com manutenç ã o. 

Avaliação 

Revisar a avaliaç ã o de risco anualmente ou quando o seguinte acontecer: 

• Um incê ndio ou quase acidente 

• Mudanç as estruturais em qualquer parte do edifício 

• Mudanç as na operaç ã o ou layout 

• Novos produtos químicos sã o adquiridos e armazenados no local 

• Uma mudanç a na carga elé trica e no uso 

32.2.3 TREINAMENTO 

Todos os funcioná rios receberã o treinamento em seguranç a contra incê ndio no momento da contrataç ã o 
inicial e pelo menos anualmente depois disso. O treinamento incluirá  pelo menos: 

• Riscos de incê ndio 

• Rotas e saídas de emergê ncia 

• Funç õ es e responsabilidades 

Combate a incêndio 

Os funcioná rios com responsabilidades adicionais de combate a incê ndios receberã o treinamento anual 
alé m do acima mencionado. O treinamento incluirá  pelo menos: 

• Uso de equipamentos de combate a incê ndios adequados ao seu papel 

• Té cnicas no combate a incê ndios 

• PPE para combate a incê ndios 

• Funç õ es e responsabilidades adicionais 
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 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

Avaliaç ã o de risco atual 

Local atual do equipamento de proteç ã o contra incê ndio 

Os registros de inspeç ã o e manutenç ã o serã o mantidos por um período mínimo de trê s anos. 

 REFERÊNCIAS 

CLS Aç ã o de emergê ncia 
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Os riscos à  saú de e higiene no trabalho sã o controlados 

O fornecedor antecipa, reconhece, avalia e controla os riscos de saú de e higiene ocupacional no local de 
trabalho. O fornecedor utiliza mé todos analíticos e de monitoramento de rotina para determinar os 
potenciais efeitos à  saú de dos perigos presentes no local de trabalho. Os funcioná rios nã o sã o expostos 
a riscos físicos, químicos ou bioló gicos acima dos limites de exposiç ã o ocupacional.  

Esta seç ã o inclui o seguinte CLS: 

• Proteç ã o respirató ria 

• Seguranç a do laser 

• Ergonomia 

• Prevenç ã o de estresse pelo calor 

• Radiaç ã o 

• Limites de exposiç ã o ocupacional 

• Exposiç ã o a ruído ocupacional 

• Personal Protective Individual (Equipamento de Proteç ã o Individual, PPE) 

• Gerenciamento da saú de ocupacional 

• Bloodborne pathogens (Agentes patogê nicos) 

• Serviç os mé dicos e primeiros socorros 

 Proteç ã o respirató ria 

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  um programa de proteç ã o respirató ria para proteger os 
funcioná rios, contratadas e subcontratadas no local contra exposiç õ es excessivas a produtos químicos 
regulamentados que possam afetar o sistema respirató rio. 

 REQUISITOS 

33.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor realizará  e documentará  uma avaliaç ã o anual de risco de proteç ã o respirató ria, a qual 
incluirá , no mínimo, os itens abaixo: 

• Identificaç ã o de tarefas e seus perigos potenciais que podem exigir proteç ã o respirató ria. 

• Avaliaç ã o de riscos associados a perigos. 

• A identificaç ã o e implementaç ã o de medidas de controle consideram primeiro os controles de 
engenharia, segundo os controles administrativos, e por ú ltimo o uso de proteç ã o respirató ria.  

33.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor que utiliza cartuchos ou respiradores de ar fornecidos terá  desenvolvido e implementado 
procedimentos para reduzir ou eliminar o risco de condiç õ es respirató rias, que cobrirã o, no mínimo, os 
seguintes aspectos: 

• Se os respiradores forem utilizados para reduzir a exposiç ã o dos funcioná rios a contaminantes 
perigosos do ar, os fornecedores desenvolverã o e implementarã o um programa de proteç ã o 
respirató ria por escrito com procedimentos específicos do local de trabalho. O plano incluirá  os 
seguintes elementos: 

o Designaç ã o de um administrador de programa qualificado para supervisionar o programa 
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o Avaliaç ã o das atribuiç õ es de trabalho para determinar a necessidade de proteç ã o 
respirató ria 

o Trabalhos nos quais os funcioná rios possam ser expostos a ar respirá vel contaminado 
com níveis nocivos de poeira, emanaç õ es, né voas, fumaç a, vapores, gases ou material 
radioativo serã o identificados como situaç õ es potenciais de necessidade de proteç ã o 
respirató ria 

o Determinaç ã o da elegibilidade e dos requisitos de avaliaç ã o mé dica para usar um 
respirador 

Identificação de Filtros, Cartuchos e Latas 

Todos os filtros, cartuchos e latas usados no local de trabalho serã o rotulados e codificados por cores 
com a etiqueta de aprovaç ã o NIOSH. 

O ró tulo nã o será  removido e permanecerá  legível. 

Os cartuchos serã o apropriados para o ambiente em que sã o utilizados. 

Manutenção e Cuidados com os Respiradores 

Limpará  e desinfetará  os respiradores nos seguintes intervalos: 

• Tantas vezes quanto necessá rio para manter uma condiç ã o sanitá ria para respiradores de uso 
exclusivo. 

• Antes de ser usado por pessoas diferentes quando designado para mais de um funcioná rio. 

• Apó s cada uso para respiradores de emergê ncia e aqueles usados em testes de ajuste 
e treinamento. 

Horários de mudança 

Filtros, cartuchos e latas serã o monitorados e modificados com base em um cronograma pré -determinado 
com consideraç ã o para o tipo de contaminante e exposiç õ es relacionadas. 

Os cronogramas de mudanç a podem ser determinados por mé todos experimentais ou analíticos, por 
recomendaç ã o do fabricante ou utilizando modelos matemá ticos aplicá veis. 

Seleção de Respiradores 

Cada fornecedor selecionará  um respirador certificado pelo Instituto Nacional de Seguranç a e Saú de 
Ocupacional (NIOSH) que será  utilizado em conformidade com as condiç õ es de suas certificaç õ es. 

Cada fornecedor identificará  e avaliará  os riscos respirató rios no local de trabalho, incluindo uma 
estimativa razoá vel da exposiç ã o dos funcioná rios e a identificaç ã o do estado químico e da forma física 
do contaminante. 

Quando a exposiç ã o nã o puder ser identificada ou razoavelmente estimada, a atmosfera será  
considerada imediatamente perigosa para a vida ou saú de (IDLH). 

Avaliação médica 

Cada fornecedor fornecerá  uma avaliaç ã o mé dica para determinar a capacidade do funcioná rio de usar 
um respirador antes de testar e usar o equipamento. 

Cada fornecedor identificará  um mé dico ou outro profissional de saú de licenciado/certificado (PLHCP) 
para realizar avaliaç õ es mé dicas usando um questioná rio mé dico ou um exame mé dico inicial que 
obtenha as mesmas informaç õ es que o questioná rio mé dico. 

Cada fornecedor obterá  da PLHCP uma recomendaç ã o por escrito sobre a capacidade do funcioná rio de 
utilizar o respirador. 

Cada fornecedor fornecerá  orientaç õ es sobre manutenç ã o e cuidados com respiradores.  
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Avaliaç õ es mé dicas adicionais sã o necessá rias sob certas circunstâ ncias, como por exemplo: 

• O funcioná rio relata sinais ou sintomas mé dicos relacionados à  capacidade de usar o respirador. 

• PLHCP, administrador do programa ou supervisor recomenda uma reavaliaç ã o. 

• As informaç õ es do programa do respirador, incluindo observaç õ es feitas durante testes de ajuste 
e avaliaç ã o do programa, indicam uma necessidade. 

• Ocorre uma mudanç a nas condiç õ es de trabalho que pode aumentar substancialmente a carga 
fisioló gica sobre um funcioná rio. 

• A revisã o anual da situaç ã o mé dica é  necessá ria para os funcioná rios do programa de proteç ã o 
respirató ria. 

Teste de ajuste 

Todos os funcioná rios que usam um respirador de má scara de ajuste de pressã o negativa ou positiva 
passarã o pelo teste de aptidã o qualitativo (QLFT) ou teste de aptidã o quantitativo (QNFT) apropriados. 

O teste de aptidã o é  necessá rio antes do uso inicial, sempre que uma peç a facial de respirador diferente 
for usada e, depois, pelo menos uma vez por ano. 

33.2.3 TREINAMENTO 

Treinamento de proteção respiratória 

Deve ser conduzido no momento da designaç ã o inicial e pelo menos uma vez por ano para todos os 
funcioná rios que devem usar respiradores para desempenhar com seguranç a suas funç õ es de trabalho. 
O treinamento incluirá  pelo menos: 

• Procedimentos adequados para colocar e tirar respiradores (incluindo processo de verificaç ã o 
de vedaç ã o). 

• Limpeza e armazenamento adequados. 

• Procedimentos de substituiç ã o do cartucho, quando aplicá vel. 

• Porque o respirador é  necessá rio e como o ajuste, uso ou manutenç ã o inadequados podem 
comprometer o efeito protetor das limitaç õ es e capacidades do respirador. 

• Limitaç õ es e capacidades do respirador. 

• Use em situaç õ es de emergê ncia. 

• Reconhecimento de sinais e sintomas mé dicos que podem limitar ou impedir o uso eficaz. 

• Requisitos gerais deste CLS. 

• A reciclagem é  necessá ria anualmente e quando: 

o As condiç õ es do local de trabalho mudam, novos tipos de respiradores sã o usados. 

o Inadequaç õ es no conhecimento ou uso do funcioná rio indicam necessidade. 

Avaliação do Programa 

Cada fornecedor conduzirá  avaliaç õ es do local de trabalho conforme necessá rio para garantir a 
implementaç ã o adequada do programa e consultará  os funcioná rios para garantir o uso adequado. 

 DOCUMENTAÇÃO  

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

Registros de teste de aptidã o atuais (apenas respiradores). 

Os registros de inspeç ã o serã o mantidos por no mínimo trê s anos. 

Um registro de testes de ajuste será  estabelecido e retido até  o pró ximo teste de aptidã o. 
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Uma có pia escrita do programa atual será  mantida. 

Cada fornecedor manterá  todos os registros durante o período de emprego.  

 REFERÊNCIAS 

O seguinte CLS: 

• Gerenciamento de produtos químicos  

• Limites de exposiç ã o ocupacional  

• Personal Protective Individual  

 Seguranç a do laser 

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para reduzir ou eliminar o risco 
de exposiç ã o ocupacional a lasers. 

 REQUISITOS 

34.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor conduzirá  e documentará  uma avaliaç ã o anual de risco de seguranç a de laser, a qual 
incluirá , no mínimo, os itens abaixo: 

• Identificaç ã o e classificaç ã o de lasers e perigos associados. 

• Avaliaç ã o de riscos associados a perigos. 

• Identificaç ã o de medidas de controle para reduzir os riscos. Exemplos incluem monitoramento 
e PPE. 

• Avaliar o risco das emissõ es com base em diferentes tipos de materiais e determinar se sã o 
necessá rios controles adicionais para as emissõ es atmosfé ricas ou exposiç ã o do funcioná rio. 

34.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor implementará  procedimentos para reduzir ou eliminar o risco de exposiç ã o ocupacional 
aos lasers, o que abrangerá , no mínimo, o seguinte: 

• O laser será  projetado com proteç ã o e engates para evitar a exposiç ã o ao feixe. 

• Restringir a á rea somente a funcioná rios autorizados. 

• Sinalizaç ã o e lanç amentos em á reas de laser. 

• Usar PPEs apropriados por classificaç ã o a laser. 

• Procedimentos escritos específicos do trabalho para manusear ou trabalhar com lasers. 

• Procedimentos de emergê ncia. 

• Os sistemas a laser serã o calibrados e testados de acordo com as recomendaç õ es do fabricante. 

• Todas as deficiê ncias do sistema laser serã o corrigidas antes da operaç ã o. 

• Procedimentos de emergê ncia, incluindo medidas de prevenç ã o e controle de incê ndio.  
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34.2.3 TREINAMENTO 

Conscientização de segurança do laser 

Os trabalhadores afetados sã o aqueles que trabalham perto dos lasers e receberã o treinamento de nível 
de conscientizaç ã o no momento da tarefa inicial. O treinamento abrangerá  no mínimo: 

• Efeitos da radiaç ã o laser e perigos específicos aos quais os funcioná rios podem estar expostos 
e como esses perigos sã o controlados. 

• Prá ticas de trabalho seguro. 

• Procedimentos de emergê ncia. 

Segurança do laser 

Funcioná rios autorizados sã o aqueles que sã o treinados para usar lasers e receberã o treinamento inicial 
e anualmente a partir de entã o. O treinamento abrangerá  no mínimo: 

• Tipo de lasers presentes na instalaç ã o. 

• Riscos potenciais de exposiç ã o a lasers presentes na instalaç ã o. 

• Níveis de exposiç ã o e riscos resultantes. 

• Resultados da avaliaç ã o de riscos associados a perigos. 

• Prá ticas de trabalho seguro. 

• Procedimentos de emergê ncia. 

 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

Avaliaç ã o de risco atual 

 Ergonomia 

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para reduzir ou eliminar o risco 
associado a perigos ergonô micos. 

 REQUISITOS 

35.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor conduzirá  e documentará  uma avaliaç ã o de risco realizada para cada tarefa definida 
como um risco ergonô mico, a qual incluirá , no mínimo, os itens abaixo: 

• Identificaç ã o de tarefas e riscos ergonô micos associados. 

• Avaliaç ã o de riscos associados a perigos. 

• Identificaç ã o de controles para reduzir o risco. Os exemplos incluem design da á rea de trabalho 
e rotaç ã o de tarefas. 

Como prática recomendada, o fornecedor deve usar uma avaliação da capacidade 
funcional (FCE) para fazer o seguinte: 

• Definir requisitos de trabalho e demandas ambientais 

• Avaliar a aptidão para o trabalho de maneira objetiva 
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• Informar e desenvolver treinamento de segurança eficaz, programas de 
segurança e acomodações para os funcionários para lidar com os riscos 
ergonômicos.  

O FCE cumprirá a lei local e outros requisitos para garantir a contratação e práticas 
de emprego justas 

35.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor implementará  procedimentos para lidar com os riscos ergonô micos. Os procedimentos 
abrangerã o no mínimo os seguintes pontos: 

• Notificaç ã o precoce de distú rbios musculoesquelé ticos (MSD), seus sinais e sintomas e riscos 
de MSD. 

• Processo de envolvimento do funcioná rio que inclui comunicaç õ es perió dicas sobre ergonomia 
e revisã o de sugestõ es do funcioná rio relacionadas a questõ es ergonô micas. 

• Processo para corrigir problemas ergonô micos apresentados por meio de relató rios de riscos 
ergonô micos ou tendê ncias de ferimentos. 

• Para atividades repetitivas, sã o fornecidas oportunidades para pausas ou mudanç as na atividade. 

• Avaliaç ã o de estaç õ es de trabalho individuais. 

• Incorporando a ergonomia ao projeto de equipamentos e processos. 

• As acomodaç õ es serã o feitas para grupos protegidos. Exemplos de grupos protegidos incluem 
mulheres grá vidas, idosos e grupos com deficiê ncia. 

35.2.3 TREINAMENTO 

Todas as pessoas que executam tarefas com riscos relacionados à  ergonomia serã o treinadas. O 
treinamento incluirá : 

• Riscos ergonô micos específicos do trabalho e procedimentos de trabalho padrã o para reduzir os 
fatores de risco ergonô micos. 

• MSD comum e seus sinais e sintomas. 

• A importâ ncia de relatar o MSD e seus sinais e sintomas precocemente e as consequê ncias de 
nã o relatá -los precocemente. 

• Como relatar MSD e seus sinais e sintomas no local de trabalho. 

• Os tipos de fatores de risco, empregos e atividades de trabalho associados aos perigos de MSD. 

• Mé todos, ferramentas ou equipamentos usados para mitigar os fatores de risco. 

• Especificaç õ es do programa de ergonomia do local. 

 DOCUMENTAÇÃO  

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

Avaliaç ã o de risco atual e avaliaç õ es ergonô micas individuais da estaç ã o de trabalho. 

 REFERÊNCIAS 

CLS Gerenciamento de ferimentos e doenç as 
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 Prevenç ã o de estresse pelo calor 

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para reduzir ou eliminar o risco 
associado ao estresse pelo calor no local de trabalho.  

 REQUISITOS 

36.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor conduzirá  e documentará  uma avaliaç ã o de risco de estresse pelo calor, a qual incluirá , 
no mínimo, os itens abaixo: 

• Condiç õ es ambientais (como temperatura do ar, umidade, luz solar e velocidade do ar), 
especialmente em dias consecutivos. 

• Presenç a de fontes de calor (exemplos incluem fornos ou fornalhas quentes) na á rea de trabalho. 

• Nível de atividade física. Os exemplos incluem a carga de trabalho que leva à  produç ã o de calor 
corporal. 

• Uso de roupas ou equipamentos de proteç ã o que podem reduzir a capacidade do corpo de perder 
o excesso de calor. 

• Fatores de risco individuais ou pessoais. 

36.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor implementará  procedimentos para reduzir ou eliminar o risco associado a doenç as e 
ferimentos induzidas pelo calor, o que inclui, no mínimo: 

• Identificaç ã o de local de trabalho e atribuiç õ es de trabalho onde exista um potencial de estresse 
pelo calor. 

• Desenvolvimento e implementaç ã o de um programa por escrito para prevenç ã o de estresse pelo 
calor, incluindo: 

o Identificaç ã o de fatores de risco relacionados aos perigos do calor 

o Designaç ã o de responsabilidades para o programa 

o Determinaç ã o de quando o programa será  implementado 

o Criaç ã o de medidas de controle a serem usadas para eliminar ou reduzir riscos 

o Seleç ã o e distribuiç ã o de roupas de proteç ã o 

• Determinaç ã o das prá ticas de trabalho a serem usadas para eliminar ou reduzir o risco, incluindo: 

o Reabastecimento de á gua durante o turno, conforme necessá rio 

o Acesso do funcioná rio à  sombra para períodos de recuperaç ã o preventiva 

o Resposta a sintomas de possível doenç a causada pelo calor 

o Disposiç õ es contatuais para serviç os mé dicos de emergê ncia 

o Requisitos de treinamento 

• Fornecer condiç õ es de temperatura de trabalho confortá veis e seguras. Faixas de temperatura de 
trabalho: 

o Trabalho sedentá rio: 16 °C (60 °F) - 30 °C (86 °F). 

o Trabalho envolvendo esforç o físico: 13 °C (55 °F) - 27 °C (81 °F). 

o Se as faixas de temperatura de trabalho nã o puderem ser mantidas, procedimentos de 
estresse pelo calor/frio serã o implementados, incluindo a seguinte engenharia, controles 
administrativos e/ou PPE para minimizar os efeitos do estresse pelo calor 
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o Fornecimento de á gua potá vel acessível o suficiente para fornecer a cada funcioná rio até  
um litro por hora. Quando as temperaturas ultrapassarem 30 °C (86 °F), gelo será  
fornecido para resfriar a á gua. 

o Os funcioná rios terã o acesso à  sombra durante todo o turno e, via de regra, haverá  
sombra suficiente para acomodar, ao mesmo tempo, 25% dos funcioná rios em um turno. 

o Se o interior de um veículo for utilizado para fornecer sombra, ele terá  um ar condicionado 
que funcionará . 

o Galpõ es de armazenamento de metal e outros edifícios externos nã o oferecem sombra, 
a menos que forneç am um ambiente de resfriamento compará vel à  sombra ao ar livre. 
Por exemplo, eles serã o ventilados mecanicamente ou abertos ao movimento do ar. 

o A sombra deverá  estar acessível dentro de um período nã o superior a 200m ou 
5 minutos a pé . 

o Provisõ es para períodos de recuperaç ã o preventiva (PRP). Um PRP é  necessá rio se um 
funcioná rio acreditar que uma pausa para descanso é  necessá ria para se recuperar do 
calor ou se um funcioná rio apresentar indícios de doenç a causada pelo calor. 

36.2.3 TREINAMENTO 

Todos os funcionários 

Nã o supervisores e supervisores serã o treinados em: 

• Fatores de risco ambientais e pessoais associados a doenç as causadas pelo calor 

• Procedimentos do empregador para cumprir os padrõ es de doenç as provocadas pelo calor 

• Importâ ncia da á gua potá vel 

• Importâ ncia da aclimatizaç ã o, como ela é  desenvolvida e como os procedimentos do empregador 
a abordam 

• Prevenç ã o, identificaç ã o e sintomas associados a doenç as causadas pelo calor 

Os funcioná rios nã o supervisores també m serã o treinados para: 

• Informar ao supervisor se nã o estiverem acostumados com o calor e poderã o precisar de pausas 
mais frequentes até  que seu corpo se ajuste, o que geralmente leva de 4 a 14 dias. 

• Beber á gua em pequenas quantidades, trê s a quatro copos de 237 mililitros (8 onç as líquidas) 
por hora. 

• Fazer pausas na á rea sombreada e esperar até  se recuperar do calor. 

• Evitar ou limitar o uso de á lcool e cafeína durante períodos de calor extremo, pois ambos 
desidratam o corpo. 

• Informar ao supervisor se eles, ou outro funcioná rio, começ arem a se sentir tontos, enjoados, 
fracos ou fatigados. Procurar atendimento mé dico se o problema persistir. 

• Usar roupas apropriadas, protetor solar e chapé us. 

• Prestar atenç ã o aos colegas de trabalho e ficar atento aos sintomas de estresse pelo calor, 
relatando os sintomas ao empregador diretamente ou por meio do supervisor. Os sistemas de 
camaradagem podem ser ú teis para garantir que os funcioná rios cuidem uns dos outros. 

• Entender os procedimentos para responder aos sintomas de possíveis doenç as causadas pelo 
calor, incluindo como os serviç os mé dicos de emergê ncia serã o fornecidos, se necessá rio. 

• Entrar em contato com os serviç os de emergê ncia e, se necessá rio, transportar os funcioná rios 
para um local onde possam ser alcanç ados pelos serviç os mé dicos de emergê ncia. Um hospital 
pró ximo ou unidade de atendimento de emergê ncia será  claramente identificado nas publicaç õ es 
do local de trabalho. 
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• Compreender os procedimentos para fornecer instruç õ es claras e precisas ao local de trabalho 
para os serviç os mé dicos de emergê ncia. Os funcioná rios terã o acesso a mapas rodoviá rios com 
locais de campo claramente marcados para que possam ser fornecidas instruç õ es aos socorristas 
de emergê ncia. 

• Realizar treinamentos de atualizaç ã o ou reuniõ es para compartilhar breves lembretes de 
seguranç a sobre doenç as provocadas por calor. Devem conduzidas com frequê ncia, 
especialmente durante os períodos de altas temperaturas.  

Funcionários de supervisão 

Os funcioná rios supervisores també m serã o treinados: 

• A responsabilidade do supervisor é  garantir que as regulamentaç õ es sobre estresse té rmico 
sejam seguidas. 

• O que o supervisor fará  quando um funcioná rio apresentar sintomas de possível doenç a por calor. 

• Como os serviç os mé dicos de emergê ncia serã o prestados, caso se tornem necessá rios. 

• Como os prestadores de serviç os mé dicos de emergê ncia serã o contatados. 

• Como os funcioná rios serã o transportados até  um ponto onde possam ser alcanç ados por um 
prestador de serviç os mé dicos de emergê ncia, se necessá rio. 

• Como, no caso de uma emergê ncia, orientaç õ es claras e precisas para o local de trabalho serã o 
fornecidas, conforme necessá rio, à  equipe de emergê ncia. 

 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

 Radiaç ã o  

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para reduzir ou eliminar o risco 
associado à s fontes de radiaç ã o ionizante (IR) e nã o ionizante (NIR). 

 REQUISITOS 

37.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor realizará  e documentará  uma avaliaç ã o anual de risco de radiaç ã o, a qual incluirá , no 
mínimo, os itens abaixo: 

• Identificaç ã o de fontes de RI e NIR e perigos relacionados. 

• Avaliaç ã o de riscos associados a perigos. 

• Identificaç ã o das medidas de controle necessá rias para reduzir ou eliminar o risco de exposiç ã o. 
Exemplos incluem monitoramento, guarda, PPE. 

37.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor implementará  procedimentos para reduzir ou eliminar o risco de ferimentos corporais 
que cobrirã o, no mínimo, os seguintes aspectos: 

• As fontes de radiaç ã o serã o projetadas com proteç ã o e engates para evitar a superexposiç ã o. 

• A exposiç ã o anual à  radiaç ã o ocupacional de uma pessoa nã o deve exceder 3 rem por ano. 

• Restringir a á rea somente a funcioná rios autorizados. 

• Sinalizaç ã o e lanç amentos em á reas de radiaç ã o. 
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• Vigilâ ncia mé dica para funcioná rios de alta exposiç ã o ou conforme exigido pelos regulamentos. 

• Respostas à  fonte danificada. 

• Procedimentos específicos do trabalho para manusear ou trabalhar com fontes de radiaç ã o. 

• Procedimentos de emergê ncia. 

• Manutenç ã o e calibraç ã o de equipamentos irradiantes de acordo com as recomendaç õ es do 
fabricante. 

• Prá ticas de trabalho que minimizam a exposiç ã o à  radiaç ã o. 

37.2.3 REVISÃO ANUAL 

Cada fornecedor realizará  uma revisã o anual (ou ao receber novos equipamentos, mudanç as ou grandes 
alteraç õ es) do programa de radiaç ã o para incluir: 

• Procedimentos 

• Pesquisa de radiaç ã o 

• Engates 

• Vazamento e blindagem 

• Dosimetria (se necessá rio) 

• Avaliaç ã o dos funcioná rios 

37.2.4 TREINAMENTO 

Conscientização sobre Segurança contra Radiação 

Os trabalhadores afetados receberã o treinamento de nível de conscientizaç ã o no momento da tarefa 
inicial. O treinamento abrangerá  no mínimo: 

• Efeitos da radiaç ã o. 

• Perigos específicos aos quais os funcioná rios podem estar expostos e como esses perigos sã o 
controlados. 

• Prá ticas de trabalho seguro. 

• Procedimentos de emergê ncia. 

Segurança contra radiação 

Os funcioná rios que trabalham diretamente com fontes de radiaç ã o receberã o treinamento inicial 
e anualmente em seguida. O treinamento abrangerá  no mínimo: 

• Tipos de radiaç ã o presentes nas instalaç õ es. 

• Potenciais perigos de exposiç ã o a fontes de radiaç ã o presentes nas instalaç õ es. 

• Níveis de exposiç ã o e riscos resultantes. 

• Resultados das avaliaç õ es de risco. 

• Prá ticas de trabalho seguro. 

• Procedimentos de emergê ncia. 

 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

Revisã o anual por um período mínimo de trê s anos. 



Limites de exposiç ã o ocupacional 
PADRÕ ES DE LIDERANÇ A DO CÓ DIGO (CLS) DA NIKE 

 

Voltar ao início | Pá gina 101 de 141 

 

 Limites de exposiç ã o ocupacional 

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para reduzir ou minimizar o risco 
associado à s exposiç õ es físicas, bioló gicas e químicas do funcioná rio. Manter as exposiç õ es em níveis 
que protejam a saú de do funcioná rio. No mínimo, reduzir as exposiç õ es a limites de exposiç ã o 
ocupacional (Occupational Exposure Limits, OEL) abaixo dos limites estabelecidos, quando disponíveis, 
ou conforme definido por limites locais e internacionais. 

 REQUISITOS 

38.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor conduzirá  e documentará  uma avaliaç ã o de risco de exposiç ã o ocupacional, a qual 
incluirá , no mínimo, os itens abaixo: 

• Identificaç ã o de perigos associados ao processo e/ou á rea de trabalho (incluindo perigos físicos, 
químicos e bioló gicos). 

• Avaliar o risco associado aos perigos (incluindo amostragem para comparaç ã o com o OEL 
disponível, conforme determinado necessá rio). 

• Identificaç ã o de medidas de controle para reduzir o risco. Os exemplos incluem exaustã o local, 
ventilaç ã o e monitoramento atmosfé rico. 

38.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor implementará  procedimentos para reduzir ou minimizar o risco associado a cada 
processo e/ou á rea de trabalho que incluem, no mínimo, o seguinte: 

• Prevenç ã o de perigos: 

o Processo documentado para aprovaç ã o de todos os materiais, processos e equipamentos 
que possam impactar as exposiç õ es dos funcioná rios, incluindo operaç õ es de construç ã o 
(exemplos incluem o amianto ou PCB). 

o Substituiç ã o de materiais e processos menos perigosos ou nã o perigosos. Consulte o CLS 
Gerenciamento de produtos químicos. 

• Programa de avaliaç ã o da exposiç ã o com aná lise qualitativa e quantitativa para todos os perigos 
físicos, químicos e bioló gicos. 

• Programa de monitoramento da exposiç ã o incluindo amostragem perió dica e avaliaç ã o das 
concentraç õ es mé dias de longo prazo para garantir que a exposiç ã o individual esteja abaixo do 
limite da mé dia ponderada do tempo (TWA) e do limite de exposiç ã o de curto prazo (STEL) ou do 
limite má ximo (CL). 

• O equipamento de monitoramento e teste de exposiç ã o será  calibrado, inspecionado e mantido 

• Revisã o das reclamaç õ es dos funcioná rios e registros de vigilâ ncia sanitá ria para determinar a 
possibilidade de problemas de saú de relacionados à  exposiç ã o. 

• Com relaç ã o aos limites de exposiç ã o permitidos, o fornecedor cumprirá  a regulamentaç ã o mais 
restritiva reconhecida ou o padrã o de consenso dos requisitos legais ou de saú de do seu país 
(Conferê ncia Americana de Higienistas Industriais Governamentais (ACGIH), Valores de Limite de 
Limiar (TLV), Índices de Exposiç ã o Bioló gica (BEI) e/ou a Administraç ã o de Seguranç a e Saú de 
Ocupacional (OSHA) dos Estados Unidos da Amé rica).  

• As normas selecionadas proporcionarã o o maior nível de proteç ã o aos funcioná rios no local de 
trabalho. 
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• A manutenç ã o de contaminantes abaixo dos limites de exposiç ã o será  considerada nos controles 
de engenharia (tais como exaustã o local ou ventilaç ã o geral) antes do uso de PPE. Quando 
fornecido(a): 

o A exaustã o local será  ventilada diretamente para o exterior ou para equipamentos de 
controle de poluiç ã o. 

o O sistema de aquecimento, ventilaç ã o e ar condicionado (Heating, Ventilation, and Air 
Conditioning, HVAC) de entrada de ar externo e outros ventiladores nã o ficarã o perto de 
fontes potenciais de contaminaç ã o. Exemplos incluem estar a favor do vento ou perto de 
locais onde as emissõ es de veículos motorizados se acumulam. 

• O equipamento de controle de exposiç ã o estará  em boas condiç õ es de funcionamento, 
inspecionado e com a manutenç ã o em dia. 

• Plano de tratamento de riscos bioló gicos (exemplos incluem legionella e mofo) quando constatada 
a presenç a de níveis inaceitá veis. 

Programa de higiene ocupacional  

O programa inclui, no mínimo, uma hierarquia de controles: 

• Eliminaç ã o 

• Substituiç ã o 

• Engenharia 

• Administrativo 

• PPE 

38.2.3 MOFO 

Cada fornecedor estabelecerá  procedimentos para controle e prevenç ã o de mofo. No mínimo, 
os procedimentos incluirã o: 

• Tomar todas as precauç õ es razoá veis para evitar a acumulaç ã o de excesso de umidade nas 
instalaç õ es. Certifique-se de que janelas e telhados nã o tenham vazamentos a fim de minimizar 
o crescimento e a propagaç ã o de mofo.  

• Inspecionar visual e regularmente tanto as á reas suspeitas como as á reas de alto risco conhecidas. 

• Realizar amostragem de Qualidade do Ar Interno (Indoor Air Quality, IAQ) e molde por um 
contratante terceirizado anualmente, ou conforme necessá rio, de acordo com a lei local. 

• Investigue cuidadosamente as localizaç õ es visíveis do molde, pois o molde pode estar escondido 
dentro das paredes, sob papel de parede, em subpavimentos, sob tapetes e outras á reas difíceis 
de avaliar.  

• A remediaç ã o ocorrerá  o mais rá pido possível depois que a fonte de umidade for identificada e 
eliminada. A contenç ã o (recinto) será  utilizada durante a remediaç ã o, a fim de evitar a liberaç ã o 
de mofo, esporos de mofo e detritos para as á reas vizinhas do edifício. 

• Notificar os ocupantes do edifício sobre a presenç a de mofo e qualquer medida corretiva que 
esteja sendo tomada. Os ocupantes serã o removidos da á rea imediata 

• Os testes de liberaç ã o serã o conduzidos de acordo com a lei local apó s a conclusã o da 
remediaç ã o do mofo e antes que o recinto ou contenç ã o possa ser retirado e a á rea liberada. 

38.2.4 TREINAMENTO 

Todos os funcioná rios com supervisã o gerencial e de supervisã o para exposiç ã o ocupacional receberã o 
treinamentos fundacionais de gerenciamento de exposiç ã o ocupacional no momento da designaç ã o 
inicial e anualmente em seguida. O treinamento abrangerá  no mínimo: 

• A lei local e o padrã o de consenso dos requisitos legais ou de saú de de seu país, ACGIH, 
TLV e/ou OSHA para limites de exposiç ã o permitidos 
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• Reconhecimento de riscos físicos, químicos e bioló gicos 

• Caminhos de exposiç ã o (exemplos incluem inalaç ã o, absorç ã o dé rmica e por ferida aberta) 

• Avaliaç ã o dos perigos: Avaliaç ã o de risco e avaliaç ã o de exposiç ã o 

• Mé todos para monitoramento da exposiç ã o 

• Controle de riscos físicos, químicos e bioló gicos de acordo com a hierarquia de controles:  

o Controles de engenharia, controles administrativos, PPE e respiradores 

• Compreensã o e conscientizaç ã o da folha de dados de seguranç a (SDS) 

Os funcioná rios cujo trabalho envolve a operaç ã o e manutenç ã o de equipamentos de controle de 
exposiç ã o receberã o treinamento que inclui, no mínimo, um treinamento: 

• Procedimentos operacionais e de manutenç ã o específicos para sistemas HVAC e equipamentos 
locais de exaustã o 

• O uso e a manutenç ã o dos PPE 

 REFERÊNCIAS 

O seguinte CLS: 

• Gerenciamento de produtos químicos  

• Personal Protective Individual  

• Gerenciamento da saú de ocupacional  

• Proteç ã o respirató ria  

Nike Industrial Hygiene Playbook 

Nike Chemistry Playbook 

Conferê ncia Americana de Higienistas Industriais Governamentais (ACGIH) 

Valores de Limite de Limiar (TLV) 

Índices de exposiç ã o bioló gica (BEI) 

 ADENDO DE JATEAMENTO ABRASIVO 

Este adendo especifica requisitos adicionais relacionados ao jateamento abrasivo em produtos de 
vestuá rio. 

O jateamento abrasivo como técnica de acabamento é proibido em todos os 
produtos de vestuário da Nike devido ao alto risco de silicose nos abrasivos 
e à dificuldade de controlar as exposições.  

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para eliminar os riscos atuais 
e futuros à  saú de e seguranç a do funcioná rio relacionados ao jateamento abrasivo em produtos de 
vestuá rio. 

38.4.1 REQUISITOS 

Avaliação de risco 

Cada fornecedor conduzirá  e documentará  uma avaliaç ã o de risco de jateamento abrasivo, incluindo, no 
mínimo, os itens abaixo: 

• Identificar e listar todos as subcontratadas, incluindo aquelas que fornecem peç as, produtos ou 
serviç os. 

• Um processo para verificar se os subcontratadas nã o estã o usando jateamento abrasivo como 
té cnica de acabamento. 

https://about.nike.com/pages/chemistry-playbook
https://www.acgih.org/
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Políticas e procedimentos 

Cada fornecedor implementará  procedimentos para reduzir ou minimizar o risco associado a cada 
processo e/ou á rea de trabalho que incluem, no mínimo, o seguinte: 

• O fornecedor terá  uma política escrita declarando que o jateamento abrasivo nã o é  permitido. 

• Prevenç ã o de perigos: 

o O equipamento de jateamento abrasivo será  identificado, desmontado e tornado 
inoperante. 

o Os abrasivos serã o identificados e descartados de maneira adequada. Os registros de 
descarte serã o mantidos por cinco anos. 

 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

Consulte Avaliaç ã o de risco na seç ã o 38.4.1. 

 Exposiç ã o a ruído ocupacional 

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  um programa de conservaç ã o da audiç ã o e exposiç ã o a 
ruídos ocupacionais para reduzir os níveis de ruído no ambiente de trabalho. O programa protegerá  os 
funcioná rios, as contratadas e subcontratadas no local de níveis excessivos de ruído que causam perda 
de audiç ã o. 

 REQUISITOS 

39.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor conduzirá  e documentará  uma avaliaç ã o anual de risco de exposiç ã o a ruído 
ocupacional, a qual incluirá , no mínimo, os itens abaixo: 

• Execuç ã o de uma avaliaç ã o de ruído para identificar á reas de ruído elevado. Á reas de ruído 
elevado sã o definidas como 85 dBA ou mais. 

• Avaliaç ã o do risco associado a ruído elevado. Os exemplos incluem perda de audiç ã o, 
concentraç ã o, incapacidade de ouvir alarmes de incê ndio. 

• Avaliaç ã o de controles para reduzir a exposiç ã o ao ruído para menos de um mínimo de 85 dBA: 

o Os controles de engenharia devem ser considerados a primeira e a melhor opç ã o. 

o O PPE deve ser considerado como ú ltima opç ã o.  

39.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada instalaç ã o com níveis de ruído potenciais acima de 85dBA terá  programas de conservaç ã o de 
audiç ã o e procedimentos implementados relacionados para reduzir ou eliminar o risco de perda auditiva 
que abrangerá , no mínimo, o seguinte: 

• Monitoramento perió dico dos níveis de exposiç ã o ao ruído de forma a identificar com precisã o os 
funcioná rios expostos a ruído igual ou superior a 85 dBA em mé dia durante oito horas de trabalho 
ou uma mé dia ponderada de oito horas (TWA). 

• Reavaliaç ã o dos níveis de exposiç ã o ao ruído quando houver uma mudanç a significativa no 
maquiná rio ou nos processos de produç ã o. 

• Sinais indicando á reas onde a proteç ã o auditiva é  necessá ria. 

• Disponibilidade e uso de proteç ã o auditiva em á reas exigidas. 
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• Avaliaç ã o da proteç ã o auditiva para determinar a eficá cia para os níveis de ruído indicados. 

• A amostragem de ruído será  realizada a cada 1,5 anos ou de acordo com as leis locais, o que for 
mais rigoroso. 

39.2.3 TESTE DE AUDIÇÃO 

Como parte do programa de conservaç ã o da audiç ã o, cada fornecedor terá  um programa de teste de 
audiç ã o para os trabalhadores afetados que incluirá , no mínimo: 

• Nenhum custo aos funcioná rios 

• Conduzido por um profissional mé dico certificado 

• Teste audiomé trico realizado apó s a contrataç ã o e repetido anualmente 

• Notificaç ã o aos trabalhadores afetados dos resultados 

• Acompanhamento/medida corretiva em casos de qualquer mudanç a na audiç ã o, conforme 
identificado pelo profissional mé dico certificado 

39.2.4 TREINAMENTO 

O treinamento será  conduzido quando o fornecedor tiver um programa de conservaç ã o da audiç ã o para 
todos os funcioná rios no momento da designaç ã o inicial e pelo menos anualmente a partir de entã o. 
O treinamento abrangerá  no mínimo: 

• Efeitos do ruído na audiç ã o. 

• Finalidade dos protetores auditivos. 

• Vantagens, desvantagens e atenuaç ã o de vá rios tipos. 

• Instruç õ es sobre seleç ã o, encaixe, uso e cuidados. 

• Objetivo do teste audiomé trico e uma explicaç ã o do processo de teste. 

 DOCUMENTAÇÃO  

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

As mediç õ es de avaliaç ã o de ruído serã o mantidas por um período mínimo de cinco anos. 

 REFERÊNCIAS 

Nike Industrial Hygiene Playbook 

Nike Chemistry Playbook 

Conferê ncia Americana de Higienistas Industriais Governamentais (ACGIH) 

Valores de Limite de Limiar (TLV) 

O seguinte CLS: 

• Gerenciamento de produtos químicos 

• Personal Protective Individual  

• Gerenciamento da saú de ocupacional  

• Proteç ã o respirató ria  

https://www.acgih.org/
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 Personal Protective Individual (Equipamento de Proteç ã o 
Individual, PPE) 

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  um programa de PPE para proteger funcioná rios, contratadas 
e fornecedores de riscos no local de trabalho que podem causar lesõ es corporais ou deficiê ncia. 

 REQUISITOS 

40.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor conduzirá  e documentará  uma avaliaç ã o anual de risco de PPE, a qual incluirá , no 
mínimo, os itens abaixo: 

• Identificaç ã o de tarefas e seus riscos potenciais que podem exigir PPE 

• Avaliaç ã o de riscos associados a perigos. 

• Identificaç ã o e implementaç ã o de medidas de controle consideram os controles de engenharia 
primeiro, os controles administrativos em segundo e o uso de PPE por ú ltimo.  

40.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor implementará  procedimentos para todos os funcioná rios e visitantes para reduzir ou 
eliminar o risco de lesõ es corporais pelo uso de PPE. PPEs adicionais ou alternativos serã o 
disponibilizados conforme necessá rio para a tarefa e/ou quando recomendado na folha de dados de 
seguranç a (SDS) do produto. Os exemplos incluem Proteç ã o contra queda, luvas de neoprene e 
respiradores. Os procedimentos de PPE cobrirã o, no mínimo, o seguinte: 

• Relató rio e substituiç ã o de PPE danificado 

• Manter o PPE limpo e em boas condiç õ es de funcionamento e armazenar adequadamente 

• Fornecimento e reparo de PPE gratuitamente pelo empregador 

• Inspecionar PPE trimestralmente, no mínimo 

• Colocar PPE de acordo com as aplicaç õ es de uso apropriado e nã o impactar um risco adicional 

• Determinar a adequaç ã o do PPE atualmente disponível e, conforme necessá rio, selecionar 
equipamentos novos ou adicionais que forneç am proteç ã o contra perigos maior do que o mínimo 
exigido pela avaliaç ã o de PPE 

• Onde a exposiç ã o a riscos mú ltiplos e simultâ neos for possível, fornecer ou recomendar a compra 
de proteç ã o adequada contra o nível mais alto de cada um dos riscos 

• Fornecimento de PPE de projeto e construç ã o seguros para o trabalho a ser executado 
e manutenç ã o em condiç õ es sanitá rias e confiá veis 

• Aquisiç ã o de PPE que atenda aos padrõ es mais elevados do Instituto Nacional de Seguranç a 
e Saú de Ocupacional (NIOSH), do Instituto Nacional Americano de Padrõ es (ANSI) e da lei local. 

Proteção para olhos e rosto 

• A prevenç ã o de lesõ es oculares exige que todos os funcioná rios que possam estar em á reas de 
risco para os olhos usem ó culos de proteç ã o.  

• Para oferecer proteç ã o a esses funcioná rios, o fornecedor adquirirá  ó culos de proteç ã o e/ou 
protetores oculares de policarbonato suficientes que atendam aos crité rios de proteç ã o definidos 
no padrã o Z.87.1-2003 do Instituto Nacional Americano de Padrõ es (ANSI). 

• Se os funcioná rios usarem seus pró prios ó culos, eles receberã o uma proteç ã o adequada para os 
olhos para usar sobre eles. 
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• Protetores adequados (incluindo protetores laterais) serã o usados quando os funcioná rios forem 
expostos a riscos de partículas voadoras, metal fundido, á cidos ou líquidos cá usticos, líquidos 
químicos, gases ou vapores, bioaerossó is ou radiaç ã o luminosa potencialmente prejudicial 

• A proteç ã o, como ó culos de proteç ã o e proteç ã o facial, será  usada quando houver perigo de um 
respingo químico. 

• Os protetores faciais só  serã o usados sobre a proteç ã o primá ria dos olhos (ó culos de proteç ã o 
e ó culos de proteç ã o). 

• Para os funcioná rios que usam lentes de prescriç ã o, os protetores oculares incorporarã o 
a prescriç ã o no projeto ou se ajustarã o adequadamente sobre as lentes de prescriç ã o. 

• Os usuá rios de lentes de contato també m usarã o dispositivos apropriados de proteç ã o ocular 
e facial em um ambiente perigoso. 

• Equipamentos equipados com lentes filtrantes apropriadas serã o usados para proteger contra 
a radiaç ã o luminosa. As lentes coloridas e sombreadas nã o sã o lentes filtrantes a menos que 
sejam marcadas ou identificadas como tal. 

Estação de lavagem ocular de emergência 

• Instalaç õ es de lavagem ocular de emergê ncia, incluindo fontes de lavagem ocular e chuveiros 
de dilú vio, atendendo à  lei local, sã o fornecidas em todas as á reas onde os olhos de qualquer 
funcioná rio podem ser expostos a pequenos objetos voadores ou materiais corrosivos.  

• Todas as estaç õ es de lavagem ocular de emergê ncia estã o localizadas onde sã o facilmente 
acessíveis em uma emergê ncia. O chuveiro de seguranç a está  localizado na á rea de 
carregamento da bateria. 

Proteção auditiva 

• A proteç ã o auditiva será  exigida em á reas designadas e identificadas da instalaç ã o onde os níveis 
de ruído excedam 85dBA durante um período de oito horas.  

• O principal dispositivo de proteç ã o auditiva será  os plugues em estilo auricular que podem ser 
usados atravé s de uma variedade de processos de trabalho sem impedir o funcioná rio. 

• Sinais de advertê ncia serã o afixados em todos os acessos à s á reas onde o uso de proteç ã o 
auditiva é  necessá rio. 

• A proteç ã o auditiva será  disponibilizada com um fator mínimo de reduç ã o de ruído (NRR) suficiente 
para reduzir a exposiç ã o ao ruído da mé dia ponderada do tempo (TWA) para 85dBA ou menos. 

Proteção da cabeça 

• A proteç ã o da cabeç a será  fornecida e utilizada por todos os funcioná rios e contratadas 
envolvidos na construç ã o e em outros trabalhos perigosos que possam causar ferimentos na 
cabeç a, conforme identificado na avaliaç ã o de risco.  

• A proteç ã o da cabeç a també m deverá  ser usada por engenheiros, inspetores e visitantes em 
canteiros de obras quando houver perigo de queda de objetos fixos ou choques elé tricos.  

• Serã o fornecidos capacetes de choque/cabeç a para proteç ã o contra laceraç õ es do couro 
cabeludo resultantes do contato com objetos pontiagudos e para evitar que o cabelo fique preso 
em má quinas ou ao trabalhar em á reas de teto baixo. Eles nã o serã o usados como substitutos 
dos capacetes de seguranç a porque nã o oferecem proteç ã o contra forç as de alto impacto ou 
penetraç ã o por objetos em queda. 

Proteção respiratória  

• Quando necessá rio, serã o fornecidos a proteç ã o respirató ria e o treinamento apropriados 
aprovados pela NIOSH. 

• Os trabalhadores serã o ajustados individualmente e as má scaras serã o testadas antes de serem 
utilizadas no local de trabalho.  
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• A exposiç ã o que o trabalhador está  enfrentando determinará  o tipo de má scara necessá ria: 
particulada, purificadora de ar ou com fornecimento de ar.  

• Ao trabalhar com produtos químicos, é  importante verificar o SDS a fim de determinar se 
é  necessá ria uma má scara ao trabalhar com eles. 

Proteção dos pés 

• Os requisitos de proteç ã o dos pé s serã o baseados na avaliaç ã o de risco. 

• Calç ados ou botas de seguranç a com proteç ã o contra impactos devem ser usados ao carregar 
ou manusear materiais como pacotes, objetos, peç as de ferramentas pesadas, que possam cair 
e para outras atividades onde objetos possam cair sobre os pé s.  

• Calç ados ou botas de seguranç a com proteç ã o contra compressã o sã o necessá rios para 
atividades de trabalho que envolvam carrinhos para paletes (carros que manuseiam materiais 
manualmente) ou outras atividades nas quais materiais ou equipamentos podem rolar sobre 
os pé s de um trabalhador.  

• Sapatos ou botas de seguranç a com proteç ã o contra furos sã o necessá rios quando objetos 
afiados como pregos, arame, tachas, parafusos, grampos grandes ou sucata de metal podem 
ser pisados por trabalhadores, causando ferimentos no pé . 

Proteção contra queda 

• O motorista de um PIT també m usará  um sistema de contenç ã o de queda. Treinamento 
específico e gené rico sobre como usar corretamente o equipamento de proteç ã o contra queda 
será  fornecido com treinamento de atualizaç ã o. 

Proteção das mãos 

• Luvas adequadas serã o usadas quando estiverem presentes riscos de produtos químicos, cortes, 
laceraç õ es, abrasõ es, furos, queimaduras, riscos bioló gicos e temperaturas extremas prejudiciais.  

• A escolha das luvas será  baseada nas características de desempenho das luvas, condiç õ es, 
duraç ã o do uso e perigos presentes. Um tipo de luva nã o funcionará  em todas as situaç õ es.  

Proteção da pele (além de luvas) 

• A proteç ã o da pele será  usada quando houver a possibilidade de respingos químicos no corpo, 
quando a atmosfera puder conter contaminantes que possam danificar a pele ou ser absorvidos 
pela pele ou quando os contaminantes puderem permanecer na roupa de um trabalhador. 
A quantidade de cobertura depende da á rea do corpo que provavelmente será  exposta. 
Para processos pequenos e controlados, um avental pode ser suficiente. Para trabalhos 
suspensos, pode ser necessá rio um macacã o.  

• Para proteger o tronco do corpo contra cortes ou impactos de arestas pesadas ou á speras, 
existem macacõ es, jaquetas, coletes, aventais e roupas de proteç ã o de corpo inteiro.  

40.2.3 TREINAMENTO 

O treinamento será  conduzido no momento da atribuiç ã o inicial e pelo menos anualmente depois disso. 
O treinamento abrangerá  no mínimo: 

• Cada trabalhador demonstrará  uma compreensã o do treinamento e a capacidade de usar os 
PPEs corretamente antes de ser autorizado a realizar trabalhos que exijam o uso de PPEs. 

• O que e quando o PPE é  necessá rio e as limitaç õ es do PPE. 

• Uso e cuidado adequados, manutenç ã o, vida ú til e descarte de PPE. 

• Quando e por que o PPE é  necessá rio. 

• Qual PPE é  necessá rio. 

• Como colocar, tirar, ajustar e usar o PPE corretamente. 

• As limitaç õ es do PPE. 
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• O cuidado adequado, manutenç ã o, vida ú til e descarte de PPE. 

• Os funcioná rios de laborató rio e de mistura serã o instruídos a remover luvas e jalecos de 
laborató rio antes de entrar em á reas comuns. Exemplos de á reas comuns incluem corredores, 
elevadores, á reas de alimentaç ã o, banheiros e escritó rios.  

• Contê ineres secundá rios serã o utilizados para o transporte de materiais ou agentes 
possivelmente perigosos. 

• A requalificaç ã o perió dica será  oferecida pelos fornecedores aos trabalhadores, conforme necessá rio.  

o A reavaliaç ã o do PPE será  realizada quando forem introduzidos novos equipamentos ou 
processos que possam criar riscos novos ou adicionais.  

o Quando a gerê ncia da instalaç ã o tiver razõ es para acreditar que qualquer trabalhador 
afetado que tenha sido treinado nã o tenha o entendimento ou as habilidades necessá rias 
para usar o PPE corretamente, o gerente/supervisor irá  reciclar tais trabalhadores.  

o A reciclagem també m será  necessá ria quando houver mudanç as no local de trabalho ou 
PPE que tornem o treinamento anterior obsoleto, ou quando houver inadequaç õ es no 
conhecimento do trabalhador afetado ou no uso do PPE atribuído. 

 DOCUMENTAÇÃO  

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

Os registros de inspeç ã o serã o mantidos por no mínimo trê s anos. 

 Gerenciamento da saú de ocupacional 

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para reduzir ou eliminar riscos 
à  saú de física, mental e ao bem-estar social. 

 REQUISITOS 

41.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor realizará  e documentará  uma avaliaç ã o anual de risco de gerenciamento de saú de 
ocupacional que inclui, no mínimo: 

• Identificar os riscos à  saú de ocupacional para a populaç ã o trabalhadora, incluindo riscos físicos, 
bioló gicos, químicos, ergonô micos e psicossociais no local de trabalho. 

• Avaliar os riscos específicos relacionados a esses perigos e tarefas associadas. 

• Identificar e implementar medidas de controle para reduzir o risco à  saú de. Exemplos incluem 
o Programa de Monitoramento de Exposiç ã o, Programa de Comunicaç ã o de Perigos, controles 
de engenharia, programa de PPE e prevenç ã o de perigos psicossociais.  

41.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor implementará  procedimentos para reduzir ou eliminar os riscos à  saú de, que cobrirã o, 
no mínimo, os seguintes: 

Clínicas  

Clínicas no local serã o providenciadas de acordo com as legislaç õ es locais. A capacidade e o escopo 
dos cuidados no local serã o definidos de acordo com a avaliaç ã o de risco, nú mero de trabalhadores 
e acessibilidade ao hospital mais pró ximo. Quando houver clínicas no local (exemplos incluem locais 
com mais de 1.000 trabalhadores), elas incluirã o, no mínimo:  
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• O pessoal de saú de é  qualificado e treinado na prá tica da medicina ocupacional e de emergê ncia. 

• Os procedimentos para internaç ã o, tratamento, transporte e alta de pacientes estã o em vigor. 

• Procedimentos para uso, manutenç ã o de testes e calibraç ã o de instrumentos mé dicos e de 
vigilâ ncia. 

• Procedimentos para o retorno ao trabalho dos trabalhadores que tenham estado de licenç a mé dica. 

• Procedimentos para resposta e tratamento de todas as doenç as infecciosas ou contagiosas. 

• Equipamento apropriado para o nível de tratamento fornecido nas instalaç õ es. Exemplos incluem 
luvas esterilizadas, má scara de barreira de ressuscitaç ã o cardiopulmonar (RCP), esterilizador de 
autoclave, agulhas descartá veis e kits de sutura. 

• No mínimo um leito particular para cada 1.000 trabalhadores. 

• Equipe a clínica com um sistema de ventilaç ã o mecâ nica que seja sempre capaz de manter 
a temperatura entre 21 °C e 27 °C (70 °F e 80 °F). 

• Cumprimento rigoroso das normas de saneamento. 

Resposta a doença contagiosa infecciosa 

Plano de preparaç ã o e resposta a doenç as infecciosas e contagiosas para locais de trabalho e 
dormitó rios, incluindo, no mínimo: 

• Avaliar o(s) nível(is) de risco associado(s) a vá rias instalaç õ es, departamentos e tarefas. 

• Fatores de risco nã o ocupacionais em casa e em ambientes comunitá rios. 

• Controles necessá rios para enfrentar esses riscos. 

• No caso de uma epidemia: 

o Fique atento e siga as orientaç õ es do governo e das autoridades locais de saú de pú blica. 

o Incorporar essas recomendaç õ es e recursos nos planos específicos do local de trabalho 
e implementar todos os requisitos de seguranç a no local de trabalho. 

o Revisar os protocolos de visitantes e empreiteiros. 

• Resposta de emergê ncia e protocolos de isolamento em caso de um surto. 

Vigilância sanitária 

Um programa estruturado de vigilâ ncia sanitá ria com base nos resultados da avaliaç ã o de risco. 

Um sistema para analisar os resultados dos programas de vigilâ ncia e fornecer orientaç ã o para aç õ es 
corretivas e tratamento mé dico. 

Avaliaç ã o da saú de geral dos trabalhadores em todas as etapas do emprego (pré -emprego, testes de 
base, pré -atribuiç ã o, pó s-doenç a). 

Cada trabalhador tem acesso aos prontuá rios mé dicos relacionados a ele pessoalmente. 

Um mé dico competente, profissional de saú de ocupacional ou autoridade competente realizará  
a vigilâ ncia sanitá ria. 

Os dados de saú de ocupacional serã o revisados para identificaç ã o de tendê ncias e planejamento 
de atividades de promoç ã o da saú de. 

Promoção da saúde 

Medidas preventivas estarã o em vigor como um meio de reduzir o risco geral para a saú de da forç a de 
trabalho. Exemplos incluem a cessaç ã o do tabagismo, vacinas contra o té tano, vacinas contra a hepatite 
B e atividades do mê s de saú de da mulher. 
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Proteção e promoção de saúde mental e bem-estar 

Como prática recomendada, a prevenção de riscos psicossociais e a promoção da 
saúde mental e do bem-estar devem ser abordadas em três níveis:  

• Proteger a saúde mental abordando a causa/fonte dos perigos do local de 
trabalho que aumentam o risco de danos mentais e reduzindo os fatores de 
risco relacionados ao trabalho. 

• Promover a saúde mental desenvolvendo os aspectos positivos do trabalho 
e os pontos fortes dos trabalhadores. Exemplos incluem programas de 
equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e controle de estresse. 

• Tratar de problemas de saúde mental, independentemente da causa. 
Exemplos incluem o apoio ao tratamento apropriado e a promoção de 
programas de saúde mental. 

Disposições especiais de saúde 

Disposiç õ es especiais de saú de para os trabalhadores estrangeiros migrantes do fornecedor incluem, 
no mínimo: 

• Exame mé dico e vacinaç ã o à s custas do empregador antes de iniciar o trabalho. 

• Seguro mé dico fornecido no país anfitriã o durante o período de emprego. 

• Cobertura de indenizaç ã o por lesã o/doenç a fornecida no país anfitriã o durante o período de 
emprego. 

41.2.3 TREINAMENTO 

Todos os trabalhadores receberã o informaç õ es e/ou treinamento relacionados à  saú de física e mental 
e ao bem-estar social.  

Profissionais da saúde 

O profissional da saú de deve ser certificado para prestar atendimento.  

 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

 REFERÊNCIAS 

O seguinte CLS: 

• Personal Protective Individual  

• Limites de exposiç ã o ocupacional  

• Exposiç ã o a ruído ocupacional  

• Proteç ã o respirató ria  

• Ergonomia  

• Serviç os mé dicos e primeiros socorros 

• Bloodborne pathogens (Agentes patogê nicos)  

• Saneamento  
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 Bloodborne pathogens (Agentes patogê nicos) 

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para reduzir ou eliminar o risco 
de exposiç ã o ocupacional a agentes patogê nicos transmitidos pelo sangue. 

 REQUISITOS 

42.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor realizará  e documentará  uma avaliaç ã o anual de risco de agentes patogê nicos 
transmitidos pelo sangue que inclui, no mínimo: 

• Identificaç ã o de perigos associados à  exposiç ã o ocupacional a agentes patogê nicos transmitidos 
pelo sangue (incluir indivíduos, tarefas e á reas em risco de exposiç ã o ocupacional). 

• Avaliaç ã o do risco associado à  exposiç ã o ocupacional. 

• Identificaç ã o das medidas de controle necessá rias para reduzir ou eliminar o risco de exposiç ã o. 

42.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor terá  implementado procedimentos para reduzir ou eliminar o risco de exposiç ã o 
ocupacional a agentes patogê nicos transmitidos pelo sangue que cobrirã o, no mínimo, os seguintes 
aspectos: 

• Evitar o contato com sangue ou outros materiais possivelmente infecciosos (todos os fluidos 
corporais serã o considerados possivelmente infecciosos). 

• Instalaç õ es de lavagem de mã os e desinfetantes prontamente disponíveis para possíveis 
derramamentos contaminados com agentes patogê nicos transmitidos pelo sangue. 

• O PPE está  disponível. Exemplos incluem luvas descartá veis e protetores de ressuscitaç ã o 
cardiopulmonar (RCP). 

• Estã o disponíveis contê ineres de descarte para objetos cortantes. Exemplos de objetos afiados 
incluem vidro, lâ minas e agulhas de costura. 

• Descarte de equipamento, produto ou material suspeito de estar contaminado com agentes 
patogê nicos transmitidos pelo sangue em sacos e contê ineres fechados e rotulados como 
bioperigosos. 

• O descarte do material transmitido pelo sangue deve ser feito por um fornecedor licenciado, 
registrado ou competente. Consulte o CLS Resíduos perigosos. 

• Descarte seguro de materiais contaminados de acordo com os regulamentos aplicá veis de 
resíduos regulamentados.  

42.2.3 REQUISITOS MÉDICOS 

Cada fornecedor terá  implementado procedimentos mé dicos para reduzir ou eliminar o risco de infecç ã o, 
em caso de exposiç ã o ocupacional. Os procedimentos mé dicos incluirã o, no mínimo: 

• Programas de vacinaç ã o e acompanhamento mé dico serã o realizados por ou sob a supervisã o de 
um mé dico licenciado ou por ou sob a supervisã o de outro profissional de saú de licenciado e nã o 
terã o custo algum para o trabalhador. 

• A vacina contra a hepatite B e a sé rie de vacinas serã o disponibilizadas a todos os trabalhadores 
que tenham exposiç ã o ocupacional. 
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• Avaliaç ã o pó s-exposiç ã o e acompanhamento de todos os trabalhadores que tiveram um incidente 
de exposiç ã o. 

• O trabalhador afetado forneceu uma có pia dos resultados/opiniã o mé dicos dentro de 15 dias apó s 
os procedimentos mé dicos. 

42.2.4 TREINAMENTO 

Todos os trabalhadores com possível exposiç ã o ocupacional receberã o treinamento de agentes 
patogê nicos transmitidos pelo sangue no momento da designaç ã o inicial e anualmente depois. O 
treinamento abrangerá  no mínimo: 

• Regulamentos e procedimentos aplicá veis. 

• Explicaç ã o geral das doenç as transmitidas pelo sangue. 

• Vias de exposiç ã o. Exemplos incluem a inalaç ã o, por ferida aberta. 

• Tarefas que podem causar exposiç ã o. 

• Mé todos de controle e limitaç õ es. 

• Uso adequado e localizaç ã o de PPE. 

• Procedimentos mé dicos e de pó s-exposiç ã o. 

• Cartazes e etiquetas. 

• Procedimentos de descarte de produtos, equipamentos ou materiais contaminados. 

 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

 Serviç os mé dicos e primeiros socorros 

 PADRÃO 

O fornecedor desenvolverá  e implementará  processos e procedimentos para responder a incidentes que 
requeiram primeiros socorros ou que requeiram outros cuidados mé dicos. 

 REQUISITOS 

43.2.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Cada fornecedor conduzirá  e documentará  uma avaliaç ã o anual de risco de serviç o mé dico e primeiros 
socorros que inclui, no mínimo: 

• Identificaç ã o de perigos e localizaç ã o que poderiam resultar em um incidente. 

• Avaliaç ã o do risco associado aos perigos (incluir o nú mero de trabalhadores em cada local). 

• Identificaç ã o de medidas de controle para reduzir o risco. Exemplos incluem suprimentos de 
primeiros socorros, equipamentos e funcioná rios. 

43.2.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

Cada fornecedor terá  implementado procedimentos de primeiros socorros que cobrirã o, no mínimo, os 
seguintes aspectos: 

• Recursos disponíveis (interna ou externamente) para responder a qualquer emergê ncia mé dica. 

• Os nú meros de telefone de emergê ncia serã o claramente identificá veis perto de cada telefone. 

• Localizaç ã o e disponibilidade de instalaç õ es mé dicas e serviç os de emergê ncia. 

• Registros de primeiros socorros e tratamentos mé dicos serã o mantidos. 
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43.2.3 SOCORRISTAS 

Um socorrista é  algué m que é  certificado em primeiros socorros. Cada fornecedor terá  um nú mero 
adequado de socorristas treinados para cobrir o nú mero de trabalhadores e os riscos durante cada 
instalaç ã o. 

Número de funcionários Número de socorristas treinados em 
primeiros socorros 

10-50 2 

51-100 3 

A cada 100 trabalhadores adicionais +1 

• Comunicar aos trabalhadores os nomes, localizaç ã o e informaç õ es de contato dos socorristas 
certificados de primeiros socorros. 

• Receber treinamento anual ou certificaç ã o em primeiros socorros. 

43.2.4 MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Cada fornecedor terá  materiais de primeiros socorros disponíveis com base no risco. Exemplos incluem 
kits de primeiros socorros, desfibrilador externo automá tico (AED) e uma maca.  

Em á reas de baixo risco, como escritó rios, os kits devem atender a Classe A (e quaisquer requisitos 
locais adicionais) para ter o equipamento necessá rio para lidar com lesõ es comuns no local de trabalho 
como entorses, cortes menores e arranhõ es.  

Em á reas de alto risco onde sã o usados equipamentos ou produtos químicos, os kits devem atender à s 
exigê ncias da Classe B (e qualquer outro local adicional).  

Suprimentos Quantidades de classe A Quantidades de classe B 

Bandagens adesivas esté reis (de tamanhos 
variados) 

16 50 

Compressa absorvente 2 4 

Almofadas esté reis para os olhos 2 2 

Bandagens triangulares 1 2 

Luvas descartá veis 2 2 

Tratamento de queimaduras (pacotes de 
uso ú nico) 

10 25 

Pomada para queimadura, gel embebido 
10 cm x 10 cm (4 pol. x 4 pol.) 

1 2 

Os kits serã o inspecionados mensalmente para atender à s exigê ncias, incluindo sinais identificá veis de 
localizaç ã o dos kits.  

43.2.5 EQUIPAMENTO DE LAVAGEM DOS OLHOS E CHUVEIROS 

Quando houver risco de exposiç ã o química aos olhos, rosto ou corpo, colírio ou equipamento de banho, 
o equipamento irá  atender aos seguintes requisitos mínimos: 

• A á gua será  potá vel. 

• A velocidade da á gua é  tal que nã o ocorre nenhuma lesã o. A vazã o mínima é  de 1,5 L (3,1 pt) 
por um mínimo de 15 minutos. 

• Sem pontas afiadas. 

• Os bicos sã o cobertos para evitar a contaminaç ã o do ar. 
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• A vá lvula de controle é  facilmente localizada e quando ativada permanece LIGADA até  ser 
DESLIGADA. 

• Dentro de 30 m (100 pé s) de material perigoso. 

• Acessível e identificá vel com um sinal altamente visível. 

• Bicos de á gua posicionados entre 83,8 cm (33 pol.) e 114,3 cm (45 pol.) do chã o. 

• Unidades autô nomas contendo um reservató rio de fluido de descarga serã o construídas com 
materiais que nã o irã o corroer. O fluido de descarga será  protegido de contaminantes 
transportados pelo ar. 

• A temperatura da á gua em unidades será  mantida entre 15 °C - 35 °C (60 °F - 90 °F). 

• Todos os equipamentos e tubulaç õ es serã o protegidos contra congelamento. 

• As unidades de lavagem ocular serã o ativadas semanalmente para nivelar a linha e verificar 
o funcionamento adequado. As unidades autô nomas serã o inspecionadas de acordo com as 
especificaç õ es dos fabricantes.  

43.2.6 TREINAMENTO 

Todos os trabalhadores receberã o treinamento em relaç ã o aos processos e procedimentos de primeiros 
socorros do local. No mínimo, o treinamento incluirá : 

• O ponto de contato para qualquer incidente que requeira primeiros socorros ou outra assistê ncia 
mé dica. 

• Localizaç ã o do equipamento de primeiros socorros na á rea de trabalho. 

• Relatar qualquer incidente relacionado ao trabalho que requeira primeiros socorros ou outra 
assistê ncia mé dica. 

• Uso adequado de colírios ou chuveiros de emergê ncia se expostos a materiais perigosos 
resultando em lesõ es oculares, faciais ou corporais. 

Socorristas 

Todos os trabalhadores que foram designados como primeiros socorros receberã o treinamento de 
primeiros socorros realizado por um instrutor certificado de primeiros socorros/AED. No mínimo, 
o treinamento incluirá : 

• Habilidades bá sicas de primeiros socorros necessá rias para ajudar adultos e crianç as durante 
vá rias situaç õ es de emergê ncia diferentes  

• Habilidades bá sicas necessá rias para realizar reanimaç ã o cardiopulmonar (RCP) em uma pessoa 
com emergê ncia cardíaca ou respirató ria 

• Habilidades bá sicas necessá rias para usar um AED em uma pessoa com uma emergê ncia 
cardíaca.  

• Habilidades bá sicas necessá rias para realizar a limpeza do sangue e de outros fluidos corporais 
(agentes patogê nicos transmitidos pelo sangue) apó s uma lesã o.  

Os socorristas receberã o um certificado de conclusã o apó s receberem treinamento e renovarem sua 
certificaç ã o anualmente ou de acordo com a lei local 

 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

Cada fornecedor manterá  registros para os registros de inspeç ã o de kits de primeiros socorros 
e unidades de lavagem ocular ou chuveiro por um período mínimo de um ano. 
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 REFERÊNCIAS 

O seguinte CLS: 

• Bloodborne pathogens (Agentes patogê nicos)  

• Gerenciamento de ferimentos e doenç as  
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Respeitado 

 O trabalho é  voluntá rio 

 PADRÃO 

O fornecedor nã o utiliza qualquer tipo de trabalho forç ado, trá fico de pessoas ou escravidã o moderna, 
incluindo prisã o, contrataç ã o etc. O fornecedor é  responsá vel pelo pagamento de todas as taxas de 
qualificaç ã o de emprego de todos os trabalhadores, incluindo as taxas de recrutamento. O fornecedor 
cumpre com todas as exigê ncias do CLS para enfrentar os principais riscos do trabalho forç ado, tais 
como exigir liberdade de movimento do trabalhador, proibir exigê ncias de afixar títulos ou fazer depó sitos 
como condiç ã o de emprego e fornecer provisõ es relacionadas à  gestã o de trabalhadores com 
vulnerabilidades ú nicas.  

 REQUISITOS 

44.2.1 É PROIBIDO O USO DE TRABALHO PRISIONAL 

O fornecedor nã o utilizará  mã o de obra prisional ou subcontratará  trabalho para as prisõ es. Isso inclui 
a aquisiç ã o de quaisquer materiais, bens ou serviç os usados para fabricar produtos. 

44.2.2 É PROIBIDO O USO DE TRABALHO FORÇADO 

O fornecedor nã o usará  ou participará  de prá ticas de recrutamento ou de emprego que se relacionem ou 
prendam um trabalhador ao local de trabalho ou que obtenham mã o de obra ou serviç os usando forç a, 
fraude ou coerç ã o. 

Retenção de documentação 

Os trabalhadores nã o serã o obrigados a entregar seus documentos pessoais originais (tais como 
passaportes, vistos, autorizaç õ es de trabalho, autorizaç õ es de viagem ou de residê ncia, documentos 
nacionais de identidade, certificados escolares ou outros documentos pessoais) a seu empregador, 
agente de trabalho ou outro terceiro como condiç ã o de emprego. Os trabalhadores nã o serã o obrigados 
a fazer depó sitos para ter acesso a seus documentos. 

O fornecedor, o agente de mã o de obra ou outros terceiros nã o podem manter a documentaç ã o pessoal 
do trabalhador em nome dos trabalhadores do fornecedor para fins de seguranç a, mesmo com seu 
consentimento. O fornecedor pode recolher temporariamente os documentos de identidade originais 
quando for exigido pela lei local para processar a documentaç ã o exigida (como autorizaç ã o de 
residê ncia, conta bancá ria, extensõ es de visto). Estes documentos de identidade originais serã o 
devolvidos aos trabalhadores do fornecedor imediatamente depois. 

Depósitos 

Os trabalhadores nã o serã o obrigados a fazer depó sitos, a depositar títulos ou a participar de esquemas 
de poupanç a obrigató rios como condiç ã o de emprego. 

Os trabalhadores não pagarão por emprego 

Os trabalhadores nã o serã o obrigados a pagar nenhuma taxa de qualificaç ã o de emprego, incluindo 
custos ou taxas associados ao recrutamento e ao emprego.  

44.2.3 LIBERDADE DE MOVIMENTO  

O fornecedor permitirá  que os trabalhadores circulem livremente dentro de suas á reas de trabalho designadas 
durante o horá rio de trabalho, incluindo o acesso a á gua potá vel e instalaç õ es sanitá rias. Os trabalhadores 
poderã o deixar as instalaç õ es durante os períodos de refeiç ã o ou apó s o horá rio de trabalho. 
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Os fornecedores com dormitó rios para trabalhadores comunicarã o as prá ticas de seguranç a, incluindo as 
políticas de toque de recolher, aos trabalhadores aplicá veis. O toque de recolher será  razoá vel e dará  aos 
trabalhadores tempo suficiente para relaxar e participar de atividades pessoais durante o horá rio nã o ú til. 
Onde houver toque de recolher, ele se aplicará  igualmente tanto aos trabalhadores nacionais quanto aos 
trabalhadores estrangeiros migrantes. 

44.2.4 DISPOSIÇÕES ESPECIAIS PARA TRABALHADORES ESTRANGEIROS MIGRANTES 

Alé m de todos os requisitos gerais da CLS, onde o fornecedor contratou trabalhadores estrangeiros, 
o fornecedor terá  as seguintes políticas em vigor:  

Política do trabalhador migrante estrangeiro 

O fornecedor terá  uma política escrita relativa a proteç õ es específicas para trabalhadores estrangeiros 
migrantes durante todo o ciclo de emprego de recrutamento, emprego e repatriaç ã o. A política incluirá , 
no mínimo, os requisitos sobre proibiç ã o de trabalho forç ado, tratamento justo, proibiç ã o de taxas de 
recrutamento e custos relacionados, Nã o discriminaç ã o, liberdade de movimento, liberdade de 
associaç ã o, nã o retaliaç ã o, sistemas de reclamaç ã o e quaisquer requisitos sob a lei local. O fornecedor 
comunicará  efetivamente sua política de trabalhadores estrangeiros migrantes aos seus agentes e 
subagentes de trabalho, bem como aos trabalhadores estrangeiros migrantes, para que eles estejam 
cientes de seus direitos sob essa política. O fornecedor treinará  seu pessoal responsá vel pela 
implementaç ã o e aplicaç ã o de sua política de trabalhadores estrangeiros migrantes no que diz respeito 
a suas funç õ es e responsabilidades. 

Proibição de trabalho forçado 

Alé m das proibiç õ es gerais de trabalho forç ado, os trabalhadores estrangeiros migrantes do fornecedor 
(ou seus familiares) nã o serã o ameaç ados de emprego involuntá rio ou de prevenç ã o do té rmino 
voluntá rio de seu emprego. 

Tratamento justo 

O fornecedor tratará  os trabalhadores de forma justa e fornecerá  os mesmos termos e condiç õ es de 
emprego que os trabalhadores nacionais, incluindo remuneraç ã o, fé rias e licenç as e qualquer 
empregador que forneç a moradia, exceto quando a lei local exigir benefícios diferentes (por exemplo, 
com relaç ã o ao pagamento de benefícios da previdê ncia social). 

Não retaliação 

O fornecedor proibirá  qualquer tipo de retaliaç ã o contra seus trabalhadores migrantes que denunciem 
problemas ocorridos ou informem preocupaç õ es em relaç ã o à s aç õ es tomadas durante os processos 
de recrutamento, seleç ã o ou contrataç ã o, incluindo, sem limitaç ã o, taxas de recrutamento e custos 
relacionados pagos. 

Sistemas de reclamação 

O fornecedor disponibilizará  mecanismos seguros, anô nimos e confidenciais para que os trabalhadores 
estrangeiros migrantes possam apresentar reclamaç õ es ou relatar o nã o cumprimento (tais como 
pagamento de taxas ou solicitaç ã o) sem medo de discriminaç ã o, intimidaç ã o ou retaliaç ã o. Os mecanismos 
de reclamaç ã o apoiarã o todos os idiomas falados pelos trabalhadores estrangeiros migrantes. Consulte 
a seç ã o Processo eficaz de reclamaç ã o no CLS Respeito à  liberdade de associaç ã o e à  negociaç ã o. 

Como prática recomendada, o fornecedor é encorajado a empregar ou disponibilizar 
um coordenador no local que fale o idioma tanto do trabalhador estrangeiro quanto 
do empregador. 

Como prática recomendada, o fornecedor é encorajado a criar um comitê de 
trabalhadores representando todas as nacionalidades da instalação. Os membros do 
comitê são eleitos pelos trabalhadores. Os representantes dos trabalhadores também 
podem ser instalados no dormitório para trabalhadores estrangeiros migrantes.  
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Pagamento de taxas de recrutamento e custos relacionados 

Exceto quando indicado de outra forma, o fornecedor pagará  diretamente todos os custos e taxas 
associados ao recrutamento (incluindo os custos incorridos para garantir o emprego ou a colocaç ã o) 
e ao emprego (incluindo uniformes, ferramentas de trabalho ou equipamentos de seguranç a). As taxas 
proibidas incluem, sem limitaç ã o:  

• Passaportes, vistos necessá rios, autorizaç õ es de trabalho/residê ncia e outros custos 
administrativos para cumprir com os requisitos de recrutamento, por exemplo, verificaç ã o de 
antecedentes criminais e serviç os bancá rios. 

• Pagamentos por serviç os de recrutamento, incluindo, sem limitaç ã o, candidatura, recomendaç ã o, 
recrutamento, reserva, compromisso ou taxas de colocaç ã o em ambos os países de origem e 
destino, taxas de serviç o de agente de recrutamento (ú nicas ou recorrentes) e taxas incorridas por 
subagentes. 

• Custos relacionados a exames mé dicos, testes ou vacinas, incluindo exames de saú de exigidos 
para a repatriaç ã o. 

• Custos de seguro governamental obrigató rio, incluindo o plano de saú de ou seguro mé dico do 
trabalhador e a inscriç ã o em fundos de assistê ncia social a migrantes pelos quais o fornecedor 
é  responsá vel. 

• Custos com testes para a verificaç ã o do nível de habilidade e das qualificaç õ es dos trabalhadores 
ou custos para obter certificaç õ es relacionadas. 

• Despesas com treinamentos necessá rios, incluindo orientaç õ es de trabalho no local e orientaç õ es 
pré -partida/pó s-chegada dos trabalhadores recé m-recrutados; e 

• Despesas com viagem, hospedagem e meios de subsistê ncia no país de origem para fins de 
seleç ã o e recrutamento, alé m de transporte da residê ncia do trabalhador no país de origem até  
as instalaç õ es do fornecedor ou as acomodaç õ es providenciadas no país de destino. 

As taxas de qualificaç ã o de emprego nã o podem ser deduzidas dos salá rios por meio de penhoras, 
impostos, depó sitos, dinheiro de garantia nem de outra forma. Consulte o CLS A remuneraç ã o e os 
benefícios sã o pagos em dia. 

Mediante a impossibilidade de pagar diretamente as taxas mencionadas com antecedê ncia, se qualquer 
uma dessas taxas precisar ser paga pelos trabalhadores (legalmente) ou caso os trabalhadores paguem 
taxas proibidas neste CLS, a qualquer momento durante o seu emprego, o fornecedor os reembolsará  
imediatamente no valor total das taxas. Essas taxas devem ser reembolsadas no prazo de um mê s apó s 
a chegada do trabalhador no país anfitriã o ou apó s o fornecedor tomar conhecimento de que as taxas 
foram pagas pelos trabalhadores. 

Custos de viagem e acomodação durante o recrutamento  

Quando o fornecedor contrata trabalhadores migrantes de outros países, ele é  responsá vel pelos custos 
de viagem e hospedagem, incluindo as taxas de embarque. Custos de viagem e hospedagem incluem 
despesas com viagem, hospedagem e meios de subsistê ncia no país de origem para fins de seleç ã o 
e recrutamento, alé m de transporte da residê ncia do trabalhador no país de origem até  as instalaç õ es 
do fornecedor ou as acomodaç õ es providenciadas no país de destino. Os custos de transporte de 
entrada relacionados nã o precisam ser pagos por trabalhadores estrangeiros que já  estejam no país 
com documentos de trabalho vá lidos. 

Gestão de agentes de trabalho 

O fornecedor utilizará  agê ncias de trabalho legalmente aprovadas/registradas, de acordo com a lei local.  
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Due Diligence de agentes de trabalho 

O fornecedor é  responsá vel por realizar a devida diligê ncia sobre quaisquer agentes de trabalho, 
incluindo subagentes, utilizados no recrutamento e emprego de trabalhadores estrangeiros migrantes. 
Tal diligê ncia será  conduzida apó s a seleç ã o de novos agentes/subagentes de trabalho, bem como 
auditorias regulares dos agentes/subagentes de trabalho existentes para garantir que eles cumpram, 
no mínimo, os requisitos contidos nestes CLS. O processo de due diligence deve incluir pelo menos 
uma avaliaç ã o de risco, revisã o da situaç ã o legal do agente de trabalho, prá ticas é ticas e quaisquer 
reclamaç õ es apresentadas contra eles.  

Acordos de serviç o ou contratos legais entre o fornecedor e seu(s) agente(s) de mã o de obra estarã o em 
vigor para cumprir com os requisitos legais (tanto dos países de envio como de recebimento), política e 
exigê ncia do fornecedor (como a proibiç ã o de taxas cobradas aos trabalhadores). Esses acordos devem 
incluir todos os serviç os prestados pelos agentes de trabalho, taxas detalhadas e custos incorridos 
durante o recrutamento. 

A política do fornecedor para trabalhadores migrantes será  comunicada claramente por escrito a todos os 
novos agentes de trabalho. A política deve ser comunicada novamente ao renovar o contrato de serviç o 
ou quando houver qualquer mudanç a ou atualizaç ã o. 

Como prática recomendada, o fornecedor é incentivado a contratar e empregar 
trabalhadores estrangeiros diretamente, reduzindo o uso de agentes de trabalho 
e outros terceiros no recrutamento e na gestão de trabalhadores.  

O fornecedor é encorajado a incorporar suas informações, feedback e reclamações 
dos trabalhadores estrangeiros migrantes à revisão contínua do desempenho dos 
agentes de trabalho.  

O fornecedor é incentivado a incluir um termo nos contratos com agentes de 
trabalho informando que o relacionamento está sujeito à rescisão caso o agente 
não esteja disposto a passar por auditorias de due diligence ou não esteja disposto 
a remediar qualquer violação da política da fábrica em relação ao recrutamento. 

Seleção, orientação e treinamento de trabalhadores estrangeiros migrantes 

O fornecedor estará  diretamente envolvido no recrutamento de trabalhadores estrangeiros durante todo o 
processo de recrutamento sempre que possível, mas no mínimo estará  diretamente envolvido na seleç ã o 
final dos trabalhadores para emprego. 

Durante o processo de recrutamento, o fornecedor comunicará  claramente os termos e condiç õ es de 
recrutamento e emprego a todos os que procuram emprego. Os trabalhadores estrangeiros migrantes 
recrutados recebem um treinamento de orientaç ã o antes da assinatura do contrato de trabalho e da saída 
do país de origem com base no direito e sensível ao gê nero.  

O fornecedor conduzirá  a orientaç ã o pó s-chegada dos trabalhadores estrangeiros migrantes em um 
idioma que eles compreendam apó s a chegada no país de destino e antes de iniciarem seu trabalho.  

Todas as orientaç õ es e treinamentos sã o conduzidos no idioma dos trabalhadores estrangeiros migrantes 
do fornecedor, incluindo, mas nã o se limitando a eles: 

• Treinamentos gerais (por exemplo, a bordo, política e procedimentos da empresa) 

• Treinamentos específicos para trabalhadores estrangeiros migrantes (política de trabalhadores 
estrangeiros migrantes, nã o retaliaç ã o contra taxas relatadas...) 

• Sistema de reclamaç ã o para trabalhadores estrangeiros migrantes 

• Direitos dos trabalhadores de participar de sindicatos, comitê s ou outras formas de representaç ã o 
dos trabalhadores 

• Treinamentos relacionados ao trabalho 

• Treinamento em seguranç a 
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Contratos de trabalho de trabalhadores estrangeiros migrantes 

Alé m das exigê ncias gerais relativas aos contratos de trabalho (consulte o CLS Trabalho regular é  
fornecido), ao empregar trabalhadores estrangeiros migrantes: 

• O contrato será  assinado pelo menos cinco dias antes da partida, tanto pelo fornecedor como 
pelos trabalhadores estrangeiros migrantes, para dar tempo suficiente para que os trabalhadores 
possam rever e solicitar esclarecimentos, se necessá rio.  

• Os termos delineados no contrato de trabalho escrito do trabalhador serã o totalmente explicados 
antes da partida de seu país de origem. A explicaç ã o será  precisa, completa e em termos que 
o trabalhador entenderia. Isto inclui condiç õ es de emprego e motivos de rescisã o. 

• O contrato de trabalho será  redigido de forma que seja legalmente aplicá vel no país receptor 
e escrito no idioma do trabalhador.  

• O trabalhador migrante estrangeiro receberá  uma có pia do contrato de trabalho pelo menos cinco 
dias antes da partida. 

• O contrato de trabalho nã o será  alterado apó s a chegada à s instalaç õ es, a menos que sejam 
necessá rias alteraç õ es para cumprir com a lei local e garantir termos iguais ou melhores. 

Repatriação 

Os trabalhadores estrangeiros migrantes podem escolher livremente voltar para casa, mudar de emprego 
se legalmente permitido, ou estender o emprego com o fornecedor. Os trabalhadores estrangeiros 
migrantes nã o serã o penalizados por rescindir os contratos de trabalho a qualquer momento com aviso 
pré vio razoá vel (de acordo com a lei local, mas nã o mais do que 30 dias). 

Alé m de quaisquer exigê ncias legais do país anfitriã o e do país de origem em relaç ã o à  repatriaç ã o de 
trabalhadores estrangeiros migrantes do fornecedor, no té rmino da relaç ã o de emprego, ou antes, no 
té rmino do emprego, o fornecedor fornecerá  bilhetes de transporte aé reo ou terrestre de retorno aos 
trabalhadores estrangeiros migrantes de qualquer fornecedor contratados ou recrutados pelo fornecedor 
de outro país. O fornecedor cumprirá  esta exigê ncia independentemente dos termos do contrato de 
trabalho do trabalhador. 

A exigê ncia de pagar pela repatriaç ã o nã o se aplica nos casos em que o trabalhador: 

• É  encerrado por conduta ilegal. 

• Obté m outros empregos legais dentro do país. 

O fornecedor ainda pagará  pela repatriaç ã o se o trabalhador rescindir o contrato de trabalho antes da 
conclusã o do mesmo, porque: 

• O fornecedor viola um termo material do contrato de trabalho. 

• O trabalhador está  sujeito a assé dio ou abuso que nã o é  remediado oportunamente mediante 
reclamaç ã o. Consulte o CLS O fornecedor nã o discrimina e o CLS Assé dio e abuso nã o sã o 
tolerados. 

Como prática recomendada, o fornecedor é encorajado a fornecer a tarifa aérea de 
retorno antes da conclusão do contrato de trabalho em resposta a circunstâncias 
especiais, tais como doença grave ou outra emergência familiar ou retornar ao país 
de origem para participar das eleições. 

Proteções para a gravidez 

Aos trabalhadores estrangeiros migrantes que estiverem grá vidas serã o garantidas todas as proteç õ es 
aplicá veis sob as leis e exigê ncias legais, no mínimo recebendo os mesmos benefícios que os 
trabalhadores nacionais. 

Caso a repatriaç ã o seja exigida por lei, os fornecedores sã o obrigados a cobrir os custos de repatriaç ã o 
de acordo com a seç ã o de repatriaç ã o. 
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Como prática recomendada, o fornecedor é incentivado a fornecer passagem aérea 
de retorno antes da conclusão do contrato de trabalho se uma trabalhadora 

migrante engravidar e optar por retornar ao país de origem para dar à luz. 

Armazenamento 

O fornecedor fornecerá  a todos os trabalhadores migrantes armazenamento individual, seguro e com 
tranca para guardar documentos pessoais e outros objetos de valor. Os trabalhadores terã o, em todos 
os momentos, acesso imediato e direto ao armazenamento. 

Trabalhadores ilegais 

O fornecedor nã o pode utilizar trabalhadores estrangeiros migrantes que nã o estejam legalmente 
autorizados a trabalhar dentro do país receptor. Qualquer trabalhador migrante estrangeiro ilegal 
contratado conscientemente pelo fornecedor ou contratado devido a prá ticas inadequadas de contrataç ã o 
tem direito à  repatriaç ã o de acordo com a seç ã o Repatriaç ã o acima. 

Contratação de trabalhadores estrangeiros migrantes dentro do país recebedor 

O fornecedor se certificará  de que qualquer trabalhador migrante estrangeiro contratado que já  esteja 
dentro do país receptor esteja legalmente autorizado a trabalhar. O fornecedor é  responsá vel por 
quaisquer custos associados à  alteraç ã o do visto de trabalho ou outra documentaç ã o de autorizaç ã o 
de trabalho. O fornecedor també m assume a responsabilidade pela repatriaç ã o de acordo com a seç ã o 
Repatriaç ã o acima. 

 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

 REFERÊNCIAS 

Convenç ã o Nº 29 da ILO, relativa ao Trabalho Forç ado (1930) 

Convenç ã o Nº 105 da ILO, Convenç ã o sobre a Aboliç ã o do Trabalho Forç ado (1957) 

Convenç ã o Nº 181 da ILO, Convenç ã o sobre Agê ncias Privadas de Emprego (1997) 

Princípios gerais e diretrizes operacionais da ILO para um recrutamento justo e Definiç ã o de taxas de 
recrutamento e custos relacionados (2019) 

Protocolo para Prevenir, Suprimir e Punir o Trá fico de Pessoas, Especialmente Mulheres e Crianç as 
(Protocolo de Trá fico) (2000) 

Lei de Proteç ã o à s Vítimas do Trá fico, 22 USC § 7101 (2000) 

 A idade mínima de trabalho é  16 anos 

 PADRÃO 

A Nike proíbe o uso de trabalho infantil em instalaç õ es contratadas para fazer ou mover produtos Nike. 
Os trabalhadores do fornecedor tê m pelo menos 16 anos de idade ou mais para completar o ensino 
obrigató rio ou a idade legal de trabalho do país, o que for maior. Trabalhadores menores de 18 anos nã o 
sã o empregados em condiç õ es perigosas, tais como trabalhar à  noite, trabalhar com produtos químicos 
ou trabalhar com maquiná rio pesado. 

 REQUISITOS 

45.2.1 IDADE MÍNIMA EXIGIDA  

Padrõ es de idade mínima mais altos podem ser estabelecidos pela Nike dentro de certos setores ou 



A idade mínima de trabalho é  16 anos 
PADRÕ ES DE LIDERANÇ A DO CÓ DIGO (CLS) DA NIKE 

 

Voltar ao início | Pá gina 123 de 141 

 

países, os quais serã o comunicados aos fornecedores em questã o. 

O fornecedor implementará  e manterá  sistemas e prá ticas de recursos humanos adequados para verificar 
se um candidato atende ao requisito de idade mínima. Tais sistemas e prá ticas incluem uma política de 
contrataç ã o por escrito, treinamento do pessoal contratado e a exigê ncia de comprovaç ã o de 
documentaç ã o de idade no momento da contrataç ã o. 

45.2.2 COMPROVAÇÃO DE IDADE  

O fornecedor exigirá  prova de idade no momento da contrataç ã o, que pode incluir certidã o de 
nascimento, livro de família, carteira de identidade, carteira de habilitaç ã o e título eleitoral. Có pias destes 
documentos serã o mantidas em arquivo durante todo o período de emprego. 

O fornecedor tomará  medidas razoá veis para garantir que tal comprovaç ã o de documentos de idade seja 
precisa e completa. Nos casos em que a comprovaç ã o da idade dos documentos nã o é  confiá vel ou nã o 
está  disponível, o fornecedor encontrará  outras formas de verificar a idade do trabalhador. Exemplos 
incluem uma có pia oficial carimbada de um certificado escolar ou declaraç ã o juramentada do 
representante do governo local. 

A comprovaç ã o da idade dos documentos pode ser facilmente forjada ou alterada, portanto o fornecedor 
pode precisar utilizar os serviç os de um mé dico certificado pelo governo para verificar com precisã o a 
idade de um trabalhador atravé s de um exame físico. A documentaç ã o dos resultados dos exames será  
anexada a pelo menos um outro documento de prova de idade listado acima. 

45.2.3 REMEDIAR O EMPREGO DE MENORES DE IDADE  

O fornecedor estabelecerá , documentará , manterá  e comunicará  efetivamente a seus trabalhadores 
e outras partes interessadas as políticas e procedimentos para a remediaç ã o de trabalhadores menores 
de idade encontrados trabalhando em situaç õ es que sã o proibidas pela lei local ou por este CLS. 

Entre outras políticas e procedimentos, quando for constatado que o fornecedor tem trabalhadores que 
estã o abaixo do padrã o de idade mínima, consistente com os melhores interesses gerais do trabalhador 
e dentro das exigê ncias da lei local, o fornecedor será  obrigado a tomar as seguintes aç õ es: 

• Remover o trabalhador menor de idade do local de trabalho. 

• Fornecer apoio adequado (apoio financeiro ou outro tipo de apoio) para permitir que esse 
trabalhador menor de idade frequente e permaneç a na escola ou em um programa de treinamento 
profissional até  os 16 anos de idade ou até  a idade mínima legal de trabalho, o que for maior. 

• Se o trabalhador menor de idade for capaz de fornecer documentaç ã o de que está  matriculado e 
frequentando aulas ou programa de treinamento vocacional, o fornecedor continuará  a pagar ao 
trabalhador menor de idade o salá rio base até  o momento em que ele terminar a escola ou o 
treinamento ou chegar aos 16 anos de idade ou a idade mínima legal de trabalho, o que for maior. 

• Quando o trabalhador menor de idade atingir 16 anos ou a idade mínima legal de trabalho, o que 
for maior, ele terá  a oportunidade de ser empregado pelo fornecedor. 

• Se o trabalhador menor de idade optar voluntariamente por nã o participar de um programa de 
educaç ã o ou treinamento profissional escolar, ele perde o direito de receber uma remuneraç ã o 
financeira contínua do fornecedor. Esta decisã o será  documentada. 

O fornecedor e a Nike, ou seu representante designado, podem concordar em um programa adicional ou 
diferente de remediaç ã o adequado à  situaç ã o e aos melhores interesses do trabalhador. 

45.2.4 PROTEGER OS JOVENS TRABALHADORES CONTRA CONDIÇÕES PERIGOSAS  

O fornecedor nã o exporá  os trabalhadores menores de 18 anos a condiç õ es perigosas, que sã o 
situaç õ es dentro ou fora do local de trabalho que possam colocar em risco a saú de, a seguranç a ou 
a moral do trabalhador. Consulte o CLS Resíduos perigosos e o CLS Amianto. 

O fornecedor estabelecerá  um processo para identificar tarefas de trabalho que possam ser perigosas. 
Exemplos incluem trabalhar com ou perto de produtos químicos perigosos, trabalhar com maquiná rio 
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perigoso, trabalho noturno ou como de outra forma identificado pela lei local.  

 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

 REFERÊNCIAS 

Convenç ã o Nº 138 da ILO, Convenç ã o sobre Idade Mínima (1973) 

Convenç ã o Nº 182 da ILO, Eliminaç ã o das Piores Formas de Trabalho Infantil (1999) 

 O fornecedor nã o discrimina 

 PADRÃO 

Os trabalhadores do fornecedor nã o estã o sujeitos a discriminaç ã o no emprego, incluindo contrataç ã o, 
remuneraç ã o, promoç ã o ou disciplina, com base em gê nero, raç a, religiã o, idade, deficiê ncia, orientaç ã o 
sexual, gravidez, estado civil, nacionalidade, opiniã o política, filiaç ã o a sindicato, origem social ou é tnica 
ou outro status protegido pela lei local. Todos os trabalhadores, independentemente do sexo, receberã o 
salá rio igual por trabalho de igual valor. 

 REQUISITOS 

46.2.1 POLÍTICA DE NÃO DISCRIMINAÇÃO  

O fornecedor terá  uma política escrita contra a discriminaç ã o. A política de nã o discriminaç ã o incluirá , no 
mínimo: 

• Uma declaraç ã o proibindo a discriminaç ã o no emprego, consistente com o Padrã o acima e com 
as leis locais aplicá veis. 

• Mé todos para expressar queixas ou reclamaç õ es internas relativas à  discriminaç ã o. 

o Consulte as disposiç õ es sobre queixas no CLS Respeito à  liberdade de associaç ã o e à  
negociaç ã o coletiva. 

• Uma declaraç ã o de que nenhum trabalhador será  punido ou retaliado por relatar, de boa fé , 
tratamento ou comportamento discriminató rio. 

Comunicação 

O fornecedor comunicará  efetivamente sua política de nã o discriminaç ã o aos trabalhadores para que 
estes estejam cientes de seu direito de estarem livres de discriminaç ã o. A comunicaç ã o eficaz inclui: 

• Orientaç ã o de recé m-contratados e treinamento regular de atualizaç ã o. 

• Treinamento de supervisores e/ou gerentes. 

• Afixaç ã o da política nos quadros de notificaç ã o de trabalhadores ou outros locais onde possam 
ser facilmente lidos pelos trabalhadores. 

Treinamento de funcionários 

O fornecedor treinará  seu pessoal responsá vel pela implementaç ã o e aplicaç ã o da política de nã o 
discriminaç ã o no que diz respeito à s suas funç õ es e responsabilidades. 

46.2.2 PRÁTICAS NÃO DISCRIMINATÓRIAS DE EMPREGO  

As decisõ es de emprego serã o tomadas com base em crité rios relacionados ao emprego. Por exemplo: 
as qualificaç õ es, habilidades, capacidade, produtividade e desempenho geral do trabalho do trabalhador. 

É  especificamente proibida a inserç ã o na lista negra com base em afiliaç ã o política, status de sindicato 
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ou qualquer outro status legalmente protegido ou crité rios nã o relacionados ao emprego. 

O fornecedor cumprirá  a lei local relativa ao emprego de categorias designadas de trabalhadores. 
Exemplos podem incluir leis que exigem tratamento preferencial ou especial para os deficientes físicos, 
veteranos e minorias protegidas. 

Como prática recomendada, mesmo quando não exigido pela lei local, o fornecedor 
é encorajado a fornecer acomodações razoáveis aos trabalhadores deficientes, 
inclusive facilitando o acesso a banheiros e outras instalações.  

Como prática recomendada, o fornecedor é encorajado a fornecer aos 
trabalhadores acomodações razoáveis para as práticas religiosas. 

Igualdade de remuneração para trabalho igualitário 

Todos os trabalhadores, independentemente do sexo, receberã o salá rio igual por trabalho de igual valor 
e receberã o avaliaç ã o igual da qualidade de seu trabalho e igualdade de oportunidades para preencher 
vagas em aberto.  

Favoritismo e suborno 

O pessoal administrativo nã o receberá  presentes, pagamentos ou outros favores de trabalhadores ou 
potenciais trabalhadores em troca de empregos ou tratamento especial.  

46.2.3 DIREITOS DA MULHER  

Trabalho seguro 

O fornecedor fornecerá  acomodaç õ es apropriadas e razoá veis para as trabalhadoras em conexã o com 
a gravidez, parto e enfermagem. O fornecedor cumprirá  qualquer limite de horas de trabalho ou outras 
restriç õ es de trabalho para trabalhadoras grá vidas e lactantes exigidas pela lei local e tomará  outras 
medidas razoá veis para proteger as mulheres grá vidas de trabalhos perigosos, incluindo horas de 
trabalho restritas, conforme recomendado por um mé dico licenciado. 

Teste de gravidez 

Os testes de gravidez nã o serã o uma condiç ã o de emprego, nem serã o exigidos dos trabalhadores, 
a menos que a lei local assim o exija. Os testes voluntá rios de gravidez podem ser fornecidos, 
mas somente a pedido do trabalhador, e cada um desses pedidos será  documentado. 

Contracepção 

Os trabalhadores nã o serã o forç ados ou pressionados pelo fornecedor a usar contracepç ã o. 

Licença-maternidade 

As trabalhadoras tê m direito à  licenç a-maternidade de acordo com as exigê ncias da lei local ou do CLS A 
remuneraç ã o e os benefícios sã o pagos em dia, o que for maior. 

As trabalhadoras que gozarem a licenç a-maternidade nã o enfrentarã o demissã o nem ameaç a de 
demissã o, perda de antiguidade ou deduç ã o do salá rio, e poderã o retornar ao seu antigo emprego 
com a mesma taxa de remuneraç ã o e benefícios apó s o té rmino da licenç a-maternidade. 

 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

 REFERÊNCIAS 

Convenç ã o Nº 100 da ILO, Convenç ã o Relativa à  Igualdade de Remuneraç ã o para Homens e Mulheres 
Trabalhadores por Trabalho de Valor Igual (1951) 

Convenç ã o Nº 111 da ILO, Convenç ã o sobre Discriminaç ã o (Emprego e Ocupaç ã o) (1958) 
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 Respeito à  liberdade de associaç ã o e à  negociaç ã o coletiva 

 PADRÃO 

O fornecedor reconhece e respeita a liberdade de associaç ã o e de negociaç ã o coletiva. O fornecedor 
honra as proibiç õ es de interferê ncia com os trabalhadores que procuram organizar ou realizar atividades 
sindicais, bem como as proibiç õ es de qualquer tipo de atividade que procure intimidar, assediar ou 
retaliar os trabalhadores pela participaç ã o em um sindicato ou outra organizaç ã o representativa. Quando 
o direito à  liberdade de associaç ã o e negociaç ã o coletiva é  restrito pela lei local, o fornecedor permite o 
desenvolvimento de meios paralelos de associaç ã o e negociaç ã o independentes e livres. 

 REQUISITOS 

47.2.1 DIREITO DE LIVRE ASSOCIAÇÃO  

Em países onde a lei local reconhece os direitos dos trabalhadores de formar e aderir a sindicatos e 
outras organizaç õ es de trabalhadores de sua pró pria escolha sem interferê ncia e de barganhar 
coletivamente, o fornecedor cumprirá  a lei local e as exigê ncias deste CLS. Esses direitos continuam 
durante o período de emprego, incluindo a eventual rescisã o do contrato de trabalho. 

Os trabalhadores tê m o direito de aderir ou nã o a sindicatos ou a outras organizaç õ es de trabalhadores 
de sua pró pria escolha. 

Quando a lei local restringe substancialmente a liberdade de associaç ã o, o fornecedor facilitará  meios 
alternativos para se envolver com seus trabalhadores individual e coletivamente. Os trabalhadores 
poderã o expressar suas queixas e proteger seus direitos em relaç ã o à s condiç õ es de trabalho e termos 
de emprego. No mínimo, isto significa ter um processo de reclamaç ã o eficaz. Consulte a seç ã o Processo 
eficaz de reclamaç ã o. 

Como prática recomendada, na medida do permitido pela lei local, o fornecedor 
é encorajado a apoiar a criação de comitês de trabalhadores livremente escolhidos 
por seus trabalhadores. 

Obrigações sindicais 

O fornecedor nã o deduzirá  do salá rio dos trabalhadores as contribuiç õ es, taxas, multas ou outros 
encargos sindicais sem o consentimento expresso e escrito do trabalhador individual, a menos que 
especificado de outra forma em um acordo de negociaç ã o coletiva livremente negociado e vá lido ou 
quando exigido por lei. 

Os representantes do sindicato terã o acesso a seus membros nas condiç õ es estabelecidas pela lei local 
ou por acordo mú tuo entre o fornecedor e o sindicato. 

Como prática recomendada, o fornecedor é encorajado a conceder um tempo 
razoável de folga com pagamento para os representantes sindicais dos trabalhadores 
desempenharem suas funções, tais como tratamento de queixas e representação de 
associados, e fornecer as instalações que possam ser razoavelmente necessárias 
para permitir que os representantes funcionem efetivamente. As instalações, 
e o tempo livre que pode ser apropriado, variarão dependendo de vários fatores. 
Exemplos incluem o número de trabalhadores representados, o número de 
representantes dos trabalhadores e as disposições do acordo coletivo. 

47.2.2 NÃO INTERFERÊNCIA  

Os trabalhadores tê m o direito de eleger líderes e representantes de seus sindicatos e de conduzir 
atividades sem interferê ncia do fornecedor, o que inclui atos que estabeleç am ou promovam o domínio, 
financiamento ou controle de um sindicato por parte dos empregadores. 

De acordo com a lei local, nos casos em que um ú nico sindicato representa os trabalhadores, 
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o fornecedor nã o tentará  influenciar ou interferir na capacidade dos trabalhadores de formar outras 
organizaç õ es que representem os trabalhadores. O fornecedor nã o interferirá  com o direito à  liberdade 
de associaç ã o ao favorecer um sindicato em detrimento de outro. 

47.2.3 ASSÉDIO E RETALIAÇÃO SÃO PROIBIDOS  

O fornecedor nã o ameaç ará  ou usará  violê ncia ou a presenç a de policiais ou militares para intimidar 
os trabalhadores ou para prevenir, interromper ou interromper quaisquer atividades que constituam um 
exercício legal e pacífico do direito de liberdade de associaç ã o. Isto inclui reuniõ es sindicais, atividades 
de organizaç ã o, assembleias e greves legais. 

Nenhum trabalhador ou potencial trabalhador estará  sujeito a demissã o, discriminaç ã o, assé dio, 
intimidaç ã o ou retaliaç ã o por motivo de filiaç ã o a um sindicato ou associaç ã o de trabalhadores ou 
participaç ã o em atividades sindicais legais ou outras atividades de liberdade de associaç ã o, incluindo 
o exercício do direito de formar um sindicato. 

O uso de listas negras para intervir no direito de associaç ã o livre é  especificamente proibido. Por 
exemplo, as listas negras baseadas na filiaç ã o a sindicatos ou na participaç ã o em atividades sindicais 
lícitas sã o proibidas. 

O fornecedor cumprirá  todas as disposiç õ es relevantes quando a lei local proporcionar proteç ã o especial 
aos trabalhadores ou representantes de trabalhadores envolvidos em uma atividade de sindicato 
(como a formaç ã o de sindicatos) ou aos representantes de trabalhadores com status (como os membros 
fundadores de sindicatos ou os atuais titulares de escritó rios sindicais). 

O fornecedor nã o poderá  impor sanç õ es aos trabalhadores que se organizarem ou participarem de 
greves legítimas nem contratar trabalhadores substitutos na tentativa de acabar com greves legítimas 
ou evitar negociaç õ es de boa fé  

Os trabalhadores que tenham sido despedidos injustamente, rebaixados ou que tenham sofrido uma 
perda de direitos e privilé gios no trabalho devido a um ato de discriminaç ã o de sindicato, terã o direito 
à  restauraç ã o de todos os direitos e privilé gios perdidos se o trabalhador assim o desejar, sujeito à s 
exigê ncias da lei local. Isto inclui a reintegraç ã o ao mesmo cargo ou a um cargo similar com o mesmo 
salá rio e a mesma antiguidade. 

Os trabalhadores e seus representantes sindicais poderã o levantar à  direç ã o questõ es relativas ao 
cumprimento de um acordo de negociaç ã o coletiva sem retaliaç ã o. 

47.2.4 NEGOCIAÇÃO COLETIVA  

O fornecedor reconhecerá  o direito dos trabalhadores organizados de se engajarem livremente em 
negociaç õ es coletivas. 

O fornecedor irá  barganhar de boa fé . 

O fornecedor honrará , de boa fé , os termos de qualquer acordo de negociaç ã o coletiva assinado para 
a duraç ã o desse acordo. 

Quando a lei local especifica certos sindicatos como agente exclusivo de negociaç ã o, o fornecedor nã o 
será  obrigado a se envolver em negociaç õ es coletivas com outros grupos ou organizaç õ es de 
trabalhadores em assuntos cobertos por um acordo coletivo vá lido. 

Como prática recomendada, quando existe um acordo de negociação coletiva, 
o fornecedor é encorajado a disponibilizar cópias do acordo a todos os 
trabalhadores que estão cobertos pelo acordo. 

47.2.5 PROCESSO EFICAZ DE RECLAMAÇÃO  

O fornecedor estabelecerá  um processo de reclamaç ã o eficaz que permita aos trabalhadores abordar 
preocupaç õ es com relaç ã o à  sua experiê ncia no trabalho, tais como condiç õ es de trabalho, políticas 
e procedimentos da empresa, e termos e condiç õ es de emprego. O processo de reclamaç ã o específico 
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varia de instalaç ã o para instalaç ã o, dependendo de vá rios fatores. Os exemplos incluem o tamanho das 
instalaç õ es, a lei local e a cultura. Mas, em geral, um processo de reclamaç ã o eficaz inclui, no mínimo, 
um processo de reclamaç ã o: 

Política e procedimento para reclamações 

• Uma política de reclamaç ã o por escrito e procedimentos de implementaç ã o que incluirã o: 

o Compromisso do fornecedor de um processo de reclamaç ã o confidencial, com limite de 
tempo, sem retaliaç õ es e transparente. A política incluirá , no mínimo, propó sito, escopo, 
princípios orientadores, papé is e responsabilidades, procedimentos de reclamaç ã o 
e processo de apelaç ã o. 

o Um processo claro para lidar com as reclamaç õ es com compromisso de resoluç ã o com 
prazo determinado, envolvimento dos trabalhadores, feedback da gerê ncia, aç õ es 
tomadas em resposta à s reclamaç õ es (tais como atualizaç õ es de políticas) e comunicaç ã o 
de acompanhamento aos trabalhadores e partes envolvidas para garantir que a resoluç ã o 
seja tratada de forma adequada e que oportunidade de mover um processo de apelaç ã o 
seja oferecida, se necessá rio. 

o Mú ltiplos canais para que os trabalhadores levantem preocupaç õ es e forneç am 
informaç õ es à  gerê ncia. Por exemplo: 

▪ Caixas de reclamaç ã o ou sugestã o 

▪ Supervisores ou líderes de equipe 

▪ Departamento de RH ou conselheiros  

▪ Política de portas abertas 

▪ Linha direta da empresa 

▪ Terceiros, tais como comitê s de trabalhadores, sindicatos, representantes dos 
trabalhadores e prestadores de serviç os terceirizados contratados  

o A capacidade de expor preocupaç õ es de forma confidencial e/ou anô nima sujeita à s 
exigê ncias da lei local se o trabalhador assim o desejar sem medo de represá lias. 

• O fornecedor fornecerá  comunicaç ã o direta e um processo de apelaç ã o, envolvendo 
representantes dos trabalhadores, quando aplicá vel, em casos de aç ã o disciplinar ou rescisã o.  

Comunicação e treinamento 

• Comunicaç ã o eficaz da política de queixas aos trabalhadores para que os trabalhadores estejam 
cientes do processo de queixas e de seu direito de levantar preocupaç õ es. 

• Treinamento do pessoal responsá vel por responder à s reclamaç õ es e treinamento de todos os 
gerentes e supervisores de pessoal em relaç ã o à  política e suas funç õ es e responsabilidades. 

Resolução de reclamação 

• Transparê ncia no status de cada reclamaç ã o. Os exemplos incluem reclamaç õ es recebidas, 
investigadas, sob revisã o da lideranç a (mudanç a de política), resolvidas e encerradas. 

• Quando apropriado, as resoluç õ es de reclamaç õ es serã o publicadas e disponibilizadas aos 
trabalhadores. 

• Envolver os representantes dos trabalhadores fornecedores e a participaç ã o dos trabalhadores na 
resoluç ã o de reclamaç õ es, quando aplicá vel.  

• Quando aplicá vel, formaç ã o de um comitê  de reclamaç ã o com representaç ã o de trabalhadores.  

• O fornecedor terá  uma mediç ã o da efetividade de seu processo de reclamaç ã o com base em 
dados. Por exemplo, a frequê ncia com que cada canal de reclamaç ã o é  utilizado, quantas 
reclamaç õ es foram resolvidas de acordo com o cronograma esperado, feedback dos 
trabalhadores do fornecedor apó s a resoluç ã o e registros de apelaç ã o. 

• Um meio de documentar e acompanhar as queixas para garantir que haja uma resposta oportuna 
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para o trabalhador. 

Como prática recomendada, o fornecedor também é encorajado a identificar 
e desenvolver planos para responder a questões mais amplas/sistêmicas levantadas 
pelos trabalhadores através do processo de reclamação. 

47.2.6 TREINAMENTO 

Todos os trabalhadores receberã o treinamento sobre os direitos relacionados a este CLS, reconhecendo 
que estes direitos podem variar de acordo com o local. 

 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

 REFERÊNCIAS 

Convenç ã o Nº 87 da ILO, Liberdade de Associaç ã o e Proteç ã o do Direito de Organizaç ã o (1948) 

Convenç ã o Nº 98 da ILO, Convenç ã o sobre o Direito de Organizaç ã o e Negociaç ã o Coletiva (1949) 

Convenç ã o Nº 135 da ILO. Convenç ã o de Representantes dos Trabalhadores (1971) 

Declaraç ã o Universal dos Direitos Humanos (1948) (Artigos 20(1) e (2) e 23(4)) 



Assé dio e abuso nã o sã o tolerados 
PADRÕ ES DE LIDERANÇ A DO CÓ DIGO (CLS) DA NIKE 

 

Voltar ao início | Pá gina 130 de 141 

 

Justo 

 Assé dio e abuso nã o sã o tolerados  

 PADRÃO 

Os trabalhadores do fornecedor sã o tratados com respeito e dignidade. O fornecedor nã o se envolve ou 
tolera assé dio ou abuso físico, sexual, psicoló gico ou verbal. 

 REQUISITOS 

48.2.1 POLÍTICA CONTRA ASSÉDIO E ABUSO  

O fornecedor, em consulta com representantes dos trabalhadores/sindicatos, avaliará  os riscos 
específicos de assé dio e abuso nas instalaç õ es, incluindo riscos de violê ncia com base em gê nero, 
e desenvolverá  uma política por escrito contra o assé dio e o abuso para lidar com esses riscos. 

A política contra assé dio e abuso incluirá , no mínimo: 

• Uma declaraç ã o de que todos os casos relatados de assé dio e abuso serã o investigados 

• Uma declaraç ã o proibindo o assé dio e o abuso em conformidade com o Padrã o acima e com a lei 
local aplicá vel. 

• Mé todos para expressar queixas ou reclamaç õ es internas relativas a assé dio e comportamento 
abusivo. Consulte o CLS Respeito à  liberdade de associaç ã o e à  negociaç ã o coletiva. 

• Uma declaraç ã o de que o comportamento ofensivo pode levar à  disciplina até  e incluindo a 
rescisã o do contrato de trabalho ou processo pelas autoridades legais.  

• Uma declaraç ã o de que nenhum trabalhador será  punido ou retaliado por relatar, de boa fé , 
assé dio ou tratamento ou comportamento abusivo. 

Comunicação 

O fornecedor comunicará  efetivamente sua política de assé dio e abuso aos trabalhadores para que estes 
estejam cientes de seu direito de estarem livres de assé dio e abuso. A comunicaç ã o eficaz inclui: 

• Treinamento de orientaç ã o para recé m-contratados. 

• Treinamento de supervisores/gerentes. 

• Afixaç ã o da política nos quadros de notificaç ã o de trabalhadores ou outros locais onde possam 
ser facilmente lidos pelos trabalhadores. 

Treinamento de funcionários 

O fornecedor treinará  seu pessoal responsá vel pela implementaç ã o e aplicaç ã o da política de assé dio 
e abuso no que diz respeito a suas funç õ es e responsabilidades. 

48.2.2 PESSOAL DE SEGURANÇA  

O pessoal de seguranç a no local, sejam trabalhadores de fornecedores em tempo integral ou 
trabalhadores subcontratados de um prestador de serviç os externo, conduzirá  atividades de rotina e de 
emergê ncia de forma a garantir os mais altos níveis de seguranç a e proteç ã o, ao mesmo tempo em que 
protege a dignidade do trabalhador. Isto inclui seguir os requisitos abaixo. 

Política documentada 

O fornecedor terá  uma política de seguranç a escrita que inclui requisitos de aparê ncia, conduta pessoal, 
responsabilidade e conhecimento da lei local. O pessoal de seguranç a será  treinado sobre suas funç õ es 
e responsabilidades. 
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Uso de força 

O pessoal de seguranç a conduzirá  suas tarefas diá rias com cortesia e respeito por todos os 
trabalhadores e visitantes. Nenhuma forç a deve ser usada no desempenho rotineiro do trabalho, exceto 
em situaç õ es em que a autodefesa é  necessá ria (por exemplo, há  perigo claro e presente para si 
mesmos ou para outros trabalhadores). O uso da forç a nestas circunstâ ncias limitadas será  proporcional 
à  situaç ã o e dentro dos limites da lei local. 

Gestão de crise 

Quando uma crise envolvendo violê ncia ou potencial violê ncia contra pessoal ou propriedade for 
identificada, o pessoal de seguranç a notificará  imediatamente a administraç ã o do fornecedor. 
Tais situaç õ es de crise serã o documentadas. 

Uso de armas 

O porte de armas de qualquer tipo nã o é  recomendado, a menos que seja necessá rio armar postos para 
a proteç ã o de trabalhadores e bens em países onde a violê ncia é  frequente. Nesses casos, o fornecedor 
ou prestador de serviç os de seguranç a terá  um sistema que fornece treinamento para o manuseio e 
manutenç ã o adequados de tais armas. Nenhuma arma pessoal deve ser trazida à s instalaç õ es do 
fornecedor a qualquer momento. 

Revista de trabalhador 

Se forem necessá rias revistas de trabalhadores para proteger contra roubo ou atividades ilegais, 
o fornecedor consultará  primeiro o departamento de mã o de obra local ou outra agê ncia governamental 
apropriada a respeito das normas para a realizaç ã o de tais revistas. As revistas dos trabalhadores, que 
podem incluir remendos e bolsas de abertura, serã o aplicadas igualmente a todos os trabalhadores, 
independentemente da posiç ã o. Todas as revistas de trabalhadores serã o realizadas em campo aberto 
e todas as revistas físicas (por exemplo, pat downs) serã o realizadas por pessoal de seguranç a que seja 
do mesmo sexo do trabalhador e com respeito ao indivíduo. 

Dormitórios 

O pessoal de seguranç a do dormitó rio se certificará  de que os serviç os de seguranç a estejam disponíveis 
no local para a proteç ã o dos trabalhadores e a separaç ã o de homens e mulheres. Se houver um toque de 
recolher, ele será  razoá vel e aplicado em uma base nã o discriminató ria, e os trabalhadores serã o 
informados sobre os papé is da seguranç a no cumprimento do toque de recolher. 

Treinamento 

Todo o pessoal de seguranç a será  treinado sobre a política de seguranç a escrita do fornecedor 
e a política de assé dio e abuso. Todos os treinamentos relacionados ao trabalho serã o documentados. 

 DOCUMENTAÇÃO  

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

O fornecedor manterá  e disponibilizará  toda a documentaç ã o relativa a alegaç õ es de assé dio e abuso 
mediante solicitaç ã o à  Nike ou a representantes de terceiros designados, tais como auditores ou 
verificadores. 
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 A jornada de trabalho nã o é  abusiva 

 PADRÃO 

O fornecedor nã o exigirá  que os trabalhadores trabalhem mais do que as horas regulares e extras 
permitidas pela lei do país onde os trabalhadores sã o empregados. A semana normal de trabalho nã o 
excederá  48 horas. O fornecedor permitirá  aos trabalhadores pelo menos 24 horas consecutivas de 
descanso em cada período de sete dias. Todas as horas extras serã o consensuais. O fornecedor nã o 
solicitará  horas extras regularmente e compensará  todas as horas extras a uma taxa premium. Exceto em 
Circunstâ ncias extraordiná rias, a soma das horas normais e horas extras em uma semana nã o excederá  
60 horas. 

 REQUISITOS 

49.2.1 HORÁRIO DE TRABALHO REGULAR  

Horas trabalhadas 

Os trabalhadores por hora serã o pagos pelo menos o salá rio mínimo para todas as horas trabalhadas. 
As horas trabalhadas sã o definidas pela lei local. Consulte o CLS A remuneraç ã o e os benefícios sã o 
pagos em dia. 

Sistema de registro de ponto 

O fornecedor manterá  um sistema de registro de ponto adequado que registra com precisã o as horas 
diá rias de início e parada para todos os trabalhadores por hora, tipicamente significando nã o mais do que 
15 minutos, antes ou depois do turno.  

Tanto as horas regulares como as horas extras serã o registradas no mesmo documento de tempo e no 
mesmo sistema. Enquanto que o tempo de espera é  de 15 minutos para entrar ou sair para facilitar 
a entrada e saída do local de trabalho, todo o trabalho realizado, incluindo o tempo para participar de 
reuniõ es ou treinamentos, será  registrado como tempo trabalhado e compensado de acordo. 

O registro do horá rio de trabalho diá rio dos trabalhadores dentro de 30 minutos antes ou depois do turno 
pode ser considerado oportuno: 

• É  consistente com a definiç ã o da lei local de horas trabalhadas, incluindo qualquer exigê ncia 
relativa à  remuneraç ã o do tempo de preparaç ã o. 

• Os trabalhadores estã o engajados em atividades significativas de pré -trabalho/pó s-trabalho. 
Por exemplo, se um processo de fabricaç ã o altamente automatizado exige que os trabalhadores 
trabalhem em um ambiente de sala limpa, necessitando usar uniformes especiais e passar por 
uma triagem de seguranç a antes e depois do turno. 

• Os trabalhadores sã o informados sobre os procedimentos de entrada/saída. 

• A exceç ã o é  aprovada, por escrito, pela Nike. 

• Um fator de apoio seria a medida em que a possibilidade de entrar/sair dentro de uma janela de 
30 minutos antes ou depois do turno é  para a conveniê ncia dos trabalhadores. 

Para garantir precisã o, confiabilidade e transparê ncia, normalmente os sistemas de registro de ponto 
serã o mecâ nicos ou eletrô nicos. Um sistema nã o mecâ nico ou de base eletrô nica (por exemplo, cartõ es 
de ponto manuscritos) deve ser aprovado pela Nike. 

Mudança no turno ou horário de trabalho 

Se o horá rio de trabalho de um trabalhador for alterado, os trabalhadores sã o avisados com pelo menos 
24 horas de antecedê ncia. Exemplos de mudanç a de horá rio de trabalho incluem de turno normal para 
turnos mú ltiplos e rotaç ã o de turno. 
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49.2.2 HORAS EXTRAS/LIMITES DE HORAS DE TRABALHO  

O fornecedor cumprirá  as exigê ncias da lei local em relaç ã o aos limites diá rios, semanais, mensais 
e anuais de horas de trabalho e de horas extras. 

Taxa Premium 

As horas extras serã o pagas a uma taxa premium mínima igual ao mais alto dos requisitos da lei local ou 
125% da taxa horá ria bá sica do trabalhador. 

O total de horas de trabalho, incluindo horas extras, nã o excederá  60 horas por semana ou os limites 
previstos na lei local, o que for menor, a menos que o justifique Circunstâ ncias extraordiná rias. 
Uma semana é  definida pela lei local. 

Licenças locais para horas extras 

Se a lei local permitir que o fornecedor solicite permissã o para os trabalhadores trabalharem horas 
adicionais alé m daquelas regularmente permitidas, o fornecedor poderá  solicitar e utilizar tal permissã o, 
desde que seja permitido: 

• A licenç a é  obtida de acordo com as exigê ncias da lei local, emitida a nível municipal ou superior. 

• Uma có pia é  afixada no local de trabalho. 

• Horas extras adicionais trabalhadas sã o voluntá rias. 

• Com exceç ã o do Circunstâ ncias extraordiná rias, total de horas trabalhadas nã o excede 60 horas 
por semana. 

Circunstâncias extraordinárias 

Na situaç ã o limitada de circunstâ ncias extraordiná rias e quando permitido pela lei local, o total de horas 
de trabalho pode exceder 60 horas por semana, desde que: 

• O fornecedor notifica imediatamente e obté m aprovaç ã o pré via por escrito da Nike. 

• O fornecedor toma medidas razoá veis para minimizar a necessidade de horas extras adicionais, 
e qualquer hora extra trabalhada é  limitada ao que é  necessá rio para atender à s circunstâ ncias 
extraordiná rias. 

• Qualquer hora extra adicional de trabalho é  voluntá ria. 

A Nike analisará , caso a caso, os pedidos de horas extras adicionais sob as reclamaç õ es de 
Circunstâ ncias extraordiná rias e determinará  o nível e a duraç ã o das horas extras adicionais permitidas 
sob esta exceç ã o, se houver. 

49.2.3 DIAS DE FOLGA (DIA DE DESCANSO) 

O fornecedor cumprirá  as exigê ncias da legislaç ã o e regulamentos locais com relaç ã o a pausas e dias de 
descanso. 

Exceto em Circunstâ ncias extraordiná rias ou de acordo com o Política de mudanç a, os trabalhadores terã o 
pelo menos 24 horas consecutivas de descanso (um dia de descanso) em cada período de sete dias. 

Como prática recomendada, sempre que possível, o dia de descanso deve ser 
programado no mesmo dia da semana, para que o trabalhador possa planejar esse 
dia de descanso. 

Política de mudança 

As instalaç õ es podem mudar o dia de descanso previsto: 

• Está  de acordo com a lei local. 

• Os trabalhadores sã o avisados com pelo menos 24 horas de antecedê ncia. 
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• Qualquer representante de sindicato ou de trabalhadores aplicá vel é  consultado. 

• O dia trocado nã o resulta em trabalhadores trabalhando mais de 60 horas em uma semana  
(ou lei local, se menor). 

Se o dia de descanso for alterado com menos de 24 horas de antecedê ncia, o dia trabalhado será  pago 
com a taxa de horas extras e será  voluntá rio. 

Políticas de mudanç a específicas do país podem ser implementadas, proporcionando requisitos 
e proteç õ es adicionais aos trabalhadores. 

49.2.4 HORAS EXTRAS SÃO CONSENSUAIS  

O fornecedor cumprirá  as exigê ncias da lei local com relaç ã o à  voluntariedade das horas extras. 

Quando a lei local permitir horas extras obrigató rias, os trabalhadores devem consentir em ser obrigados 
a trabalhar horas extras, sendo notificados sobre esta exigê ncia no momento da contrataç ã o. Se forem 
necessá rias horas extras obrigató rias, os trabalhadores serã o avisados com pelo menos 24 horas de 
antecedê ncia sempre que possível. 

Qualquer hora extra adicional trabalhada sob uma licenç a local de horas extras, no caso de 
Circunstâ ncias extraordiná rias ou horas trocadas com menos de 24 horas de antecedê ncia, será  
voluntá ria. 

Como prática recomendada, o fornecedor é encorajado a primeiro tentar atender 
sua necessidade de horas adicionais solicitando horas extras voluntárias. 

 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 

 A remuneraç ã o e os benefícios sã o pagos em dia 

 PADRÃO 

O fornecedor reconhece que todo trabalhador, independentemente do sexo, tem direito à  remuneraç ã o 
por uma semana de trabalho regular que seja suficiente para atender à s necessidades bá sicas dos 
trabalhadores e proporcionar alguma renda discricioná ria. Os trabalhadores recebem pontualmente pelo 
menos o salá rio mínimo exigido pela lei local, ou o salá rio vigente, o que for mais alto, e recebem 
benefícios legalmente obrigató rios, incluindo fé rias e licenç as, e demissã o legal quando o emprego 
termina. Nã o há  deduç õ es disciplinares do salá rio. Quando a remuneraç ã o nã o atende as necessidades 
bá sicas dos trabalhadores e proporciona alguma renda discricioná ria, o fornecedor desenvolverá , 
comunicará  e implementará  estraté gias para realizar progressivamente uma remuneraç ã o que o faç a.  

 REQUISITOS 

O fornecedor reconhece que todo trabalhador tem direito a uma semana de trabalho regular que 
é  suficiente para atender à s necessidades bá sicas dos trabalhadores e proporcionar alguma renda 
discricioná ria. Quando a remuneraç ã o nã o atende as necessidades bá sicas dos trabalhadores 
e proporciona alguma renda discricioná ria, o fornecedor desenvolverá , comunicará  e implementará  
estraté gias para realizar progressivamente uma remuneraç ã o que o faç a. Consulte a seç ã o Realizaç ã o 
progressiva de um salá rio justo. 

50.2.1 PRÁTICAS BÁSICAS DE REMUNERAÇÃO  

No mínimo, os trabalhadores receberã o o salá rio mínimo legal aplicá vel, incluindo o pagamento de horas 
extras a uma taxa de prê mio. Consulte o CLS A jornada de trabalho nã o é  abusiva. 
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Os salá rios e benefícios serã o pagos ou fornecidos em uma base regular e oportuna. Tal remuneraç ã o 
será  devidamente caracterizada e informada à s autoridades governamentais apropriadas como salá rios, 
de acordo com as exigê ncias da lei local. Por exemplo, o pagamento por horas trabalhadas nã o pode ser 
caracterizado incorretamente como um subsídio ou outra forma de pagamento com o objetivo de evitar 
o pagamento de impostos legalmente exigidos ou fazer as deduç õ es exigidas. 

A remuneraç ã o será  paga por depó sito direto, em dinheiro ou cheque, de uma forma conveniente para os 
trabalhadores. 

Tarifas e cotas por peça 

Independentemente das metas de quotas ou acordos de tarifas por peç a, o fornecedor se certificará  de 
que cada trabalhador receba pelo menos o salá rio mínimo legal por horas trabalhadas e seja pago horas 
extras de acordo com as exigê ncias da lei local e deste CLS. 

Pagamento retroativo 

Se for constatado que um trabalhador nã o recebeu o salá rio ganho adequadamente, incluindo a 
contabilizaç ã o errada dos salá rios base e/ou horas extras, o fornecedor será  responsá vel pelo 
pagamento retroativo desses salá rios desde o momento do erro de cá lculo ou por um período de pelo 
menos um ano. A lei local pode estabelecer períodos mais longos de obrigaç ã o de pagamento retroativo. 

Não discriminação 

Todos os trabalhadores, independentemente do sexo, receberã o salá rio igual por trabalho de igual valor. 
Consulte o CLS O fornecedor nã o discrimina. 

50.2.2 DEDUÇÕES  

Os trabalhadores nã o serã o obrigados a pagar por ferramentas para desempenhar suas funç õ es de 
trabalho. Conforme permitido pela lei local, os trabalhadores considerados responsá veis pela perda ou 
dano de ferramentas ou bens do fornecedor podem ser responsabilizados financeiramente pelos custos 
diretos de substituiç ã o ou reparos. 

O fornecedor manterá  documentaç ã o escrita do acordo voluntá rio do trabalhador para permitir quaisquer 
deduç õ es que nã o sejam obrigató rias por lei, mas fornecidas como uma opç ã o para o trabalhador, tais 
como benefícios adicionais, seguro e programas de poupanç a. 

Deduç õ es nã o exigidas por lei ou acordadas pelo trabalhador em benefício do trabalhador nã o resultarã o 
no recebimento de menos do que o salá rio mínimo legal aplicá vel. 

Deduções disciplinares 

As deduç õ es nos salá rios nã o serã o feitas para fins disciplinares, nem serã o permitidas deduç õ es nã o 
previstas pela lei local sem a permissã o expressa por escrito do trabalhador em questã o. As questõ es de 
desempenho ou comportamento serã o tratadas por outros mé todos de gerenciamento de desempenho, 
que podem incluir aconselhamento, avisos e/ou treinamento contínuo. 

Esta política nã o impede que o fornecedor restrinja ou elimine os bô nus discricioná rios baseados no 
desempenho do fornecedor ou individual. 

Taxas de qualificação de emprego 

O fornecedor nã o deduzirá  as taxas de qualificaç ã o de emprego dos salá rios. 

Obrigações sindicais 

O fornecedor nã o deduzirá  do salá rio dos trabalhadores as contribuiç õ es, taxas, multas ou outros 
encargos sindicais sem o consentimento expresso e escrito do trabalhador individual, a menos que 
especificado de outra forma em um acordo de negociaç ã o coletiva livremente negociado e vá lido ou 
quando exigido por lei. 
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50.2.3 FUNDOS DE APOSENTADORIA/INDENIZAÇÃO  

O fornecedor financiará /pagará  integralmente todos os fundos de previdê ncia social, desemprego, 
aposentadoria ou desligamento (à s vezes referidos como fundos de previdê ncia) e manterá  registros 
financeiros adequados do pagamento em e/ou manutenç ã o de tais fundos. 

O fornecedor terá  em vigor um procedimento para determinar todos os benefícios legais de demissã o e 
outros benefícios de separaç ã o (pagamentos de demissã o) aos quais o trabalhador tem direito de acordo 
com a lei local. O fornecedor pagará  integralmente ao trabalhador tais pagamentos de rescisã o apó s o 
té rmino do contrato de trabalho. 

50.2.4 SALÁRIOS PROBATÓRIOS E DE TREINAMENTO 

O fornecedor nã o pagará  um salá rio probató rio inferior ao salá rio mínimo legal, incluindo o pagamento de 
horas extras a uma taxa de prê mio. 

O pagamento do salá rio de treinamento ou a participaç ã o em um programa de aprendizagem estará  de 
acordo com a lei local e os requisitos do CLS Trabalho regular é  fornecido. 

50.2.5 COMUNICAÇÃO E DIÁLOGO SOCIAL  

Os trabalhadores receberã o informaç õ es escritas e compreensíveis sobre seus termos e condiç õ es de 
emprego, incluindo salá rios e benefícios, antes de entrar no mercado de trabalho. 

Holerites 

O fornecedor fornecerá  a cada trabalhador um holerite impresso no idioma local durante todo o período 
de pagamento, cada vez que for pago. O fornecedor pode substituir os registros de pagamento impressos 
por um holerite eletrô nico se os trabalhadores consentirem com a entrega eletrô nica e tiverem ou tiverem 
acesso razoá vel. O holerite incluirá  pelo menos as seguintes informaç õ es: 

• Período de pagamento e datas de pagamento do salá rio. 

• Todas as horas regulares e horas extras trabalhadas. 

• Taxas salariais por horas de trabalho. 

• Totais de remuneraç ã o de horas regulares e extras. 

• Todas as remuneraç õ es adicionais, tais como bô nus individuais/de equipe. 

• Todas as deduç õ es para seguros e/ou outras deduç õ es legalmente obrigató rias. 

Os trabalhadores receberã o treinamento, para que entendam o formato do pagamento. 

Como prática recomendada, o fornecedor deve fornecer e/ou informar os 
trabalhadores sobre contas de poupança seguras e/ou produtos financeiros 
sempre que possível, assim como fornecer ou vincular os trabalhadores ao 
treinamento de alfabetização financeira. 

Negociação coletiva 

Na medida do permitido pela lei local, o fornecedor reconhecerá  o direito dos trabalhadores 
representados de se engajar em negociaç õ es coletivas, barganhar de boa fé  e honrar os termos de 
qualquer acordo de negociaç ã o coletiva assinado durante a vigê ncia desse acordo. Consulte o CLS 
Respeito à  liberdade de associaç ã o e à  negociaç ã o coletiva. 

50.2.6 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS DE FÉRIAS E LICENÇAS  

O fornecedor terá  políticas e procedimentos claramente escritos em relaç ã o à s fé rias legalmente 
exigidas, Licenç a por doenç a, Fé rias anuais, Licenç a-maternidade, licenç a paternidade, licenç a familiar 
de emergê ncia e outras licenç as, conforme exigido pela lei local. O fornecedor comunicará  efetivamente 
sua política de licenç as aos trabalhadores. O fornecedor treinará  seu pessoal responsá vel pela 
implementaç ã o e aplicaç ã o de sua política de licenç as no que diz respeito a suas funç õ es e 
responsabilidades. 
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O fornecedor fornecerá  todas as fé rias e licenç as legalmente exigidas e, na medida em que nã o sejam 
inconsistentes com a lei local, cumprirá  os requisitos adicionais específicos abaixo: 

Licença por doença  

Os trabalhadores terã o licenç a por doenç a de acordo com as exigê ncias da legislaç ã o do país. 

Como prática recomendada, mesmo que não exigido pela legislação do país, 
os trabalhadores devem ter tempo livre para se recuperarem de doenças ou 
ferimentos, conforme exigido por um médico certificado pelo governo. Quando em 
disputa, o fornecedor poderia exigir uma segunda opinião de um fornecedor 
médico qualificado alternativo, às custas do fornecedor. 

Férias anuais 

Em países onde nenhuma licenç a anual é  exigida por lei, o fornecedor é  obrigado a proporcionar fé rias 
anuais como parte da remuneraç ã o e benefícios do trabalhador. 

Licença-maternidade 

Mesmo que nã o seja exigido pela lei local, as trabalhadoras tê m direito à  licenç a-maternidade nã o 
remunerada. Exceto no caso de Circunstâ ncias extraordiná rias como a reduç ã o, as trabalhadoras terã o 
o direito de retornar ao seu emprego nos mesmos termos e condiç õ es que se aplicavam a elas antes de 
tirar licenç a e nã o estarã o sujeitas a qualquer discriminaç ã o ou perda de antiguidade. 

Como prática recomendada, quando a lei local não garante pelo menos 14 semanas 
de licença-maternidade, o fornecedor é encorajado a oferecer 14 semanas em 
consonância com as orientações da ILO. Além disso, incentiva-se que o fornecedor 
desenvolva uma política de licença parental que também preveja a licença 
paternidade, quando não prevista pela lei local. 

Licença menstrual 

Nenhum exame físico pode ser realizado para verificar a elegibilidade para licenç a menstrual se for um 
benefício mandatado pela lei local. 

50.2.7 FECHAMENTO E RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES  

No caso de fechamento de uma instalaç ã o ou outra reestruturaç ã o corporativa que resulte em reduç ã o ou 
demissã o de trabalhadores, no mínimo, o fornecedor executará  as seguintes prá ticas.  

Aviso 

Dar aos trabalhadores, representantes dos trabalhadores quando aplicá vel, e de acordo com os 
requisitos legais, as autoridades governamentais relevantes com a maior antecedê ncia possível e com as 
informaç õ es relevantes sobre os despedimentos/recursos, conforme as circunstâ ncias.  

As informaç õ es relevantes incluem os fundamentos ou crité rios para o fechamento ou reduç ã o, o nú mero 
e as categorias de trabalhadores susceptíveis de serem afetados e o período durante o qual os 
encerramentos devem ser realizados. 

No mínimo, o fornecedor fornecerá  tal notificaç ã o, ou pagará  em lugar da notificaç ã o (por exemplo, 
pagando 30 dias de salá rio em vez de fornecer 30 dias de notificaç ã o), e informaç õ es conforme exigido 
pela lei local. 

Desligamento 

Pagar integralmente todas as indenizaç õ es, seguridade social e outros benefícios de separaç ã o aos 
quais os trabalhadores que estã o sendo retransferidos tê m direito de acordo com a lei local. 
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Liberação de reivindicações 

O fornecedor nã o exigirá  que os trabalhadores assinem qualquer declaraç ã o de boa saú de, renú ncias 
ou liberaç ã o de outros direitos como condiç ã o para receber o pagamento de indenizaç ã o ou outros 
benefícios legais. O fornecedor pode condicionar o recebimento de indenizaç ã o discricioná ria ou 
adicional e benefícios em um aviso de recebimento e/ou liberaç ã o de reivindicaç õ es. 

Acordo de negociação coletiva 

No caso dos trabalhadores afetados serem representados por um sindicato ou organizaç ã o de 
trabalhadores, o fornecedor cumprirá  integralmente todas as notificaç õ es, consultas, pagamento de 
indenizaç ã o, recolocaç ã o ou outros benefícios previstos no atual acordo de negociaç ã o coletiva ou 
acordado de outra forma entre o fornecedor e tais representantes sindicais ou de trabalhadores. 

Em caso de fechamento ou redução, além do que é exigido pela lei local ou acordo 
de negociação coletiva, o fornecedor é encorajado a fornecer o seguinte, 
diretamente ou em coordenação com organizações governamentais, não 
governamentais (ONG) ou outros terceiros. 

Consulta 

A oportunidade para trabalhadores e representantes dos trabalhadores, quando 
aplicável, de se reunirem e consultarem sobre medidas a serem tomadas para 
evitar ou minimizar os despedimentos/recuperação e medidas para mitigar os 
efeitos adversos da redução nos trabalhadores. 

Transferência 

A oportunidade de se transferir para outras instalações próprias dentro do país 
com um salário comparável, se disponível. 

Processo de apelação 

Um processo pelo qual os trabalhadores têm a oportunidade de responder, 
contestar ou fazer apelações durante o processo de redução. 

Assistência de recolocação/recapacitação 

Exemplos podem incluir: 

• Criar bancos de empregos ou ajudar os trabalhadores a encontrar oportunidades 
de recolocação em indústrias similares próximas ou dentro da comunidade 

• Estabelecer um processo pelo qual os trabalhadores são informados sobre 
possíveis vagas de emprego 

• Colocar anúncios pagos na mídia local chamando potenciais empregadores 
para apoiar os trabalhadores afetados, dando-lhes prioridade nas novas 
contratações. 

Benefícios médicos  

Além do que é legalmente exigido, assistência adicional para trabalhadoras 
grávidas e trabalhadoras com condições médicas significativas correspondentes 
à sua condição. 

Assistência na obtenção de benefícios governamentais 

Isto pode incluir a educação dos trabalhadores sobre seus direitos e a coordenação 
com as agências governamentais locais apropriadas. Por exemplo, ter agências 
governamentais, ONG apropriadas, realizar sessões nas instalações ou em um 
local conveniente nas proximidades para fornecer informações e ajudar os 
trabalhadores a preencher formulários para obter assistência governamental, 
e acesso a programas de treinamento governamentais. 



A remuneraç ã o e os benefícios sã o pagos em dia 
PADRÕ ES DE LIDERANÇ A DO CÓ DIGO (CLS) DA NIKE 

 

Voltar ao início | Pá gina 139 de 141 

 

50.2.8 REALIZAÇÃO PROGRESSIVA DE UM SALÁRIO JUSTO 

O fornecedor se compromete a desenvolver e implementar um processo que, com o passar do tempo, 
movimenta a remuneraç ã o do trabalhador (salá rios e benefícios) para atender à s necessidades bá sicas 
dos trabalhadores, incluindo alguma renda discricioná ria. A seguir estã o exemplos de aç õ es que o 
fornecedor pode empreender para cumprir esta obrigaç ã o. 

Pagamento de salários e benefícios 

Continuar a cumprir os requisitos estabelecidos no Có digo e na CLS para pagar a seus trabalhadores, de 
forma completa e oportuna, pelo menos o salá rio mínimo exigido pela lei local, ou o salá rio vigente, o que 
for mais alto, fornecer benefícios legalmente exigidos, incluindo fé rias e licenç as, e cumprir com todos os 
regulamentos sobre seguro social. 

Sistemas de pagamento 

Estabelecer um sistema de remuneraç ã o que reveja e ajuste regularmente a remuneraç ã o dos 
trabalhadores com base nas seguintes consideraç õ es: 

• O salá rio mínimo exigido pela lei local. 

• As necessidades comerciais do fornecedor. 

• Os diferentes níveis de educaç ã o, habilidade, treinamento, experiê ncia profissional e posiç ã o 
dentro da empresa. 

• Programas de incentivos remunerató rios que recompensam o desempenho individual e coletivo. 

• Pagamento de um salá rio competitivo baseado na comparaç ã o com prá ticas salariais de 
empresas similares e/ou dos principais concorrentes dentro do mercado de trabalho. 

• Monitoramento dos salá rios em relaç ã o à  inflaç ã o e mudanç as nos preç os ao consumidor para 
que os trabalhadores nã o sofram uma erosã o de seus salá rios em termos reais. 

• Proporcionando salá rio igual para trabalho igual e implementando prá ticas nã o discriminató rias de 
remuneraç ã o. 

• Certificar-se de que os trabalhadores nã o sejam obrigados a trabalhar um nú mero excessivo de 
horas de trabalho e que quaisquer horas extras sejam pagas com tarifas especiais. 

Políticas e procedimentos 

Estabelecer ou realinhar políticas e procedimentos para refletir os compromissos contidos neste CLS. 
Treinar seu pessoal responsá vel pela implementaç ã o de seus sistemas de remuneraç ã o em relaç ã o 
a suas funç õ es e responsabilidades. 

Comunicação e diálogo social 

Fornecer aos trabalhadores informaç õ es adequadas e contínuas sobre remuneraç ã o e, de acordo com 
a lei local, respeitar os direitos de seus trabalhadores à  liberdade de associaç ã o e negociaç ã o coletiva. 

Treinamento e desenvolvimento 

Oferecer programas de treinamento e desenvolvimento de trabalhadores para melhorar o desempenho 
dos trabalhadores em todos os níveis da empresa, incluindo operadores, supervisores (líderes de equipe 
e de grupo), funcioná rios e gerentes. 

  

 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 
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 REFERÊNCIAS 

Có digo de Conduta da Fair Labor Association (FLA) 

Convenç ã o Nº 158 da ILO, Convenç ã o sobre a rescisã o do contrato de trabalho (1982) 

 Trabalho regular é  fornecido 

 PADRÃO 

O trabalho é  realizado com base em uma relaç ã o de trabalho reconhecida, estabelecida atravé s da lei 
e da prá tica local. O fornecedor nã o utiliza nenhuma forma de arranjo de trabalho domé stico para a 
fabricaç ã o do produto Nike. 

 REQUISITOS 

51.2.1 REGISTRO 

O fornecedor cumprirá  as exigê ncias da lei local com relaç ã o ao registro de trabalhadores. 

51.2.2 CONTRATOS DE TRABALHO 

O fornecedor cumprirá  as exigê ncias da lei local com relaç ã o ao uso de contratos de trabalho, incluindo 
qualquer exigê ncia de que os trabalhadores tenham um contrato de trabalho escrito, assim como os 
termos, duraç ã o e/ou renovaç ã o de tais contratos de trabalho. 

O fornecedor explicará  completamente os termos delineados no contrato de trabalho do trabalhador, 
se houver, que será  escrito no idioma do trabalhador. 

Quando sã o utilizados contratos de trabalho, os trabalhadores receberã o uma có pia do contrato de 
trabalho no idioma do trabalhador antes de entrar no emprego. 

51.2.3 USO DE TRABALHADORES TEMPORÁRIOS E CONTRATOS DE CURTO PRAZO 

O fornecedor nã o evitará  suas obrigaç õ es sob as leis trabalhistas ou previdenciá rias locais decorrentes 
da relaç ã o de trabalho regular atravé s do uso excessivo de contratos temporá rios (contrataç ã o de mã o de 
obra apenas) ou do uso de contratos de curto ou longo prazo. 

O uso de trabalhadores temporá rios, quando legalmente permitido, deve, na medida do possível, ser 
usado apenas para atender a demandas de trabalho sazonal ou de alta temporada ou para preencher 
vagas de curto prazo ou necessidades de pessoal de menos de um ano. 

Exemplos de possível uso excessivo de trabalhadores temporá rios ou contratos de curto prazo incluem: 

• Uso generalizado de trabalhadores temporá rios por mais de um ano para atender a uma 
necessidade contínua de emprego. 

• Renovaç ã o generalizada de contratos de curto prazo onde tal prá tica nega aos trabalhadores 
o pleno direito ao pagamento de indenizaç ã o por demissã o, à  previdê ncia social e a outros 
benefícios. 

• Geralmente, na manufatura, onde mais de 15% dos trabalhadores no local do fornecedor sã o 
temporá rios ou com contrato de curto prazo. 

As leis e prá ticas trabalhistas nesta á rea sã o complexas e variam significativamente de país para país. 
A aplicaç ã o deste CLS será  determinada de acordo com a lei local. 
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51.2.4 PROGRAMAS PARA APRENDIZES 

Como regra, nã o é  permitido o pagamento de salá rios de treinamento ou a participaç ã o em programas de 
aprendizagem quando tais programas resultarem no pagamento de salá rios ou no fornecimento de 
benefícios aos trabalhadores menos do que aqueles fornecidos aos trabalhadores regulares. 

Como exceç ã o, tais programas podem ser aprovados caso a caso, onde o programa for: 

• Providenciado e em conformidade com a lei local. 

• Projetado para o benefício dos estagiá rios, transmitindo habilidades de trabalho ou levando a um 
emprego regular. 

• A participaç ã o do estagiá rio no programa é  limitada em sua duraç ã o (geralmente nã o mais do que 
seis meses). 

• Os estagiá rios sã o remunerados com o salá rio mínimo legal, ou superior. 

• O programa nã o é  utilizado com a finalidade de evitar as obrigaç õ es do fornecedor sob as leis 
trabalhistas ou de previdê ncia social decorrentes da relaç ã o de trabalho. 

51.2.5 ARRANJOS DE TRABALHO DOMÉSTICO PROIBIDOS 

Para garantir que o fornecedor esteja em conformidade com o Có digo e o CLS, o fornecedor nã o utilizará  
nenhuma forma de arranjo de trabalho domé stico na produç ã o de produtos da Nike, Inc. Isso significa 
que os trabalhadores nã o realizarã o trabalhos de produç ã o da Nike fora do local de trabalho habitual. 

Quando sã o estabelecidos acordos de trabalho domé stico para outros compradores (produç ã o que nã o 
seja da Nike), o fornecedor estabelecerá  e será  capaz de demonstrar o sistema pelo qual é  garantido que 
a produç ã o da Nike, Inc. nã o é  deliberadamente nem inadvertidamente feita em casa. 

 DOCUMENTAÇÃO 

Consulte 1.3 Documentaç ã o. 


