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H
oje, mais do que em outros mo-
mentos, a gestão de responsabi-
lidade social adquiriu um caráter 

estratégico para as empresas.
Com a globalização do mercado, os retalhis-
tas, os importadores e as marcas fornecem 
produtos de fornecedores de empresas de 
todo o mundo, muitos localizados em paí-
ses onde as leis nacionais que protegem os 
trabalhadores são inadequadas ou inexis-
tentes, expondo as organizações a riscos de 
reputação e permanência no mercado.
Para reduzir os riscos, as organizações co-
meçaram a estabelecer códigos de conduta 
– BSCI (Business Social Compliance Initiati-
ve) – para os seus fornecedores, e os seus 
próprios sistemas de implementação.

O BSCI
O código de conduta BSCI é o sistema euro-
peu de monitorização social, iniciado pela 
Associação de Comércio Exterior - FTA1, 
cujo objetivo é a melhoria contínua do 
desempenho social dos fornecedores, pro-
porcionando às empresas um sistema de 
gestão de responsabilidade social comum 
para melhorar as condições de trabalho 
nas cadeias de abastecimento e incorporá-
-lo no centro de seus negócios .
Este Código de Conduta é elaborado de 
acordo com as convenções internacionais 
mais relevantes, tais como a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, os Direi-
tos da Criança e os Princípios Empresariais, 
os Princípios Orientadores das Nações Uni-
das para os Negócios e os Direitos Huma-
nos, as Recomendações da OCDE, o Pacto 
Global das Nações Unidas e as Convenções 
e Recomendações da Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT).

A melhoria contínua das condições de tra-
balho é uma maneira importante para as 
empresas mitigaram riscos e protegerem 
as suas reputações. Além disso, maximiza 
a eficiência, reduzindo custos, melhorando 
a produtividade e a gestão estratégica den-
tro das cadeias de fornecimentos.

Porquê BSCI? 
A influência e o poder das multinacionais 
na nova economia global leva a uma maior 
expetativa de compromisso ético e legal. 
Neste contexto da globalização, os retalhis-
tas, os importadores e as marcas fornecem 

produtos de fornecedores de empresas de 
todo o mundo, muitos deles localizados em 
países onde as leis nacionais que prote-
gem os trabalhadores são inadequadas ou 
inexistentes. Em casos de abuso ou má-fé, 
pode mesmo danificar uma marca e redu-
zir a sua quota de mercado, a que acresce 
o facto de os consumidores estarem cada 

vez mais proativos e sensíveis às práticas 
laborais das empresas. Perante estes fac-
tos, houve a necessidade de reduzir riscos 
e, nesse sentido, as marcas começaram por 
estabelecer códigos de conduta para os 
seus fornecedores e os seus próprios siste-
mas de implementação.
A proliferação de códigos individuais, diver-
sos procedimentos de auditoria e aborda-
gens de implementação divergentes resul-
taram em confusão e duplicação desneces-
sária de esforços e custos para retalhistas, 
importadores e marcas, bem como para os 
seus produtores. Como resposta a esta si-
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tuação emergente de uniformização, surgiu 
o BSCI. O código de conduta estabelece uma 
série de princípios que os participantes do 
BSCI, juntamente com as partes interessa-
das e acordos comerciais, se comprometem 
a implementar e monitorizar dentro de suas 
cadeias de fornecimento. Atualmente, são 
11 os princípios: o direito de liberdade de 
associação e de negociação coletiva; Não à 
discriminação; remuneração justa; Horários 
dignos de trabalho; Segurança e saúde no 
trabalho; Não ao trabalho infantil; Compor-
tamento ético da empresa; Não ao trabalho 
forçado; Proteção do ambiente; Proteção 
especial para trabalhadores jovens; Não ao 
trabalho precário. 

Quais os benefícios? 
O BSCI é considerado uma das maiores 
plataformas de negócios orientada para 
a melhoria do cumprimento de requisitos 
sociais nas cadeias de fornecimento. Atual-
mente, reúne mais de 1500 empresas em 
todo o mundo que operam em diversos se-
tores, desde têxteis até alimentos, calçados 
e eletrônicos. 
O processo BSCI não só reduz drasticamen-
te a frequência das auditorias de confor-
midade social como permite o acesso aos 
perfis dos produtores no Plataforma BSCI, 
uma vez que as auditorias do BSCI são in-
ternacionalmente reconhecidas.
Em suma, dos diversos benefícios desta-
cam-se:
• Melhoria das condições de trabalho e da 

motivação do pessoal;
• Impacto positivo sobre a capacidade da 

organização em recrutar, motivar e man-
ter os seus colaboradores;

• Diminuição de conflitos laborais e da taxa 
de absentismo;

• Melhoria da imagem corporativa, de-
monstrando aos clientes, colaborado-
res, fornecedores, parceiros e comuni-
dade que a organização atua de forma 
sustentável, valorizando a sua dimensão 
social;

• Diferenciação positiva face ao mercado;
• Cumprimento das condições de acesso a 

clientes internacionais; 
• Menos auditorias sociais; 
• Melhoria nos processos internos de ges-

tão;
• Minimização de riscos no plano social, 

promovendo a integração e sistemati-
zação de boas práticas na sua forma de 
atuar;

• Melhoria na comunicação e no envolvi-
mento com as partes interessadas inter-
nas e externas.

 Como se processa? 
O BSCI sustenta as empresas com instru-
mentos práticos de gestão para implemen-
tar e monitorizar o Código de Conduta. É 
um sistema de auditorias de 2ª parte ofe-
recendo um acompanhamento completo 

e um sistema de qualificação, abrangendo 
todos os produtos originários de qualquer 
país. Somente empresas externas estão au-
torizadas a realizar auditorias BSCI.
Para otimizar este processo, os resultados 
das auditorias são partilhados numa base 
de dados comum entre todas as empresas 
de forma a ajudar a rastrear o desempenho 
dos fornecedores e a facilitar o seu acom-
panhamento.
A abordagem BSCI inclui vários pontos de 
avaliação, dentro dos quais se destacam:
• Cumprimento legal e do Código BSCI;
• Participação e informação aos trabalha-

dores;

• Mecanismo de reclamações;
• Gestão da cadeia de fornecedores e efei-

to cascata;
• Procedimentos definindo regras e res-

ponsabilidades;
• Procedimentos de Gestão da Emergência;
• Caixa de Sugestões;
• Consulta de Segurança e Saúde no Traba-

lho aos trabalhadores;
• Controlo de Fornecedores;

• Remunerações;
entre outros.
Um dos mecanismos de monitorização 
em auditoria é a realização de entrevistas, 
cerca de 30 % do tempo de realização da 
auditoria. Podem ser entrevistas de grupo 
ou individuais e os colaboradores são sele-
cionados pela equipa auditora e nunca pela 
gestão da empresa.
No final da auditoria a empresa é avaliada 
numa escala de A a E, e mediante a classifi-
cação é definida a periodicidade de audito-
ria. (ver tabela)

Referências: http://www.fta-intl.org/

O BSCI sustenta as empresas com instrumentos 
práticos de gestão para implementar e 
monitorizar o Código de Conduta. É um 
sistema de auditorias de 2ª parte oferecendo 
um acompanhamento completo e um sistema 
de qualificação.

The 13 performance areas of BSCI 2.0 audits cover the Code of Conduct values and 
principles. By breaking it down into separate, measurable components, the Performance 
Areas provide a guide to its implementation. Audits evaluate the company’s progress 
across all of the Performance Areas and all areas are important: auditees need to reach 
for performance improvements across the whole range. 

Some of the Performance Areas, however, are critical and of a different order. Notably, 
flagrant and proven infringements of certain fundamental principles will trigger 
immediate action and an overall rating is not delivered. Instead the company receives 
Zero Tolerance status. The Performance Areas concerned are: child labour; bonded labour; 
ethical behaviour; and any case of immediate threat to workers’ life, health and safety. 

A neW rAtIng SyStem to enCoUrAge ProgreSS

In every performance area, the auditors assessment for each question will deliver one of 
three ratings: 
•	 Yes, for satisfactory evidence that the company has mastered the requirements for 

the Area

•	 No, for unsatisfactory evidence

•	 Partially, for situations in which some satisfactory evidence is found, but not 
sufficiently to indicate a ‘Yes’ rating

The overall audit rating is the combination of ratings for each of the Performance Areas, 
and reflects the extent to which the company has integrated the BSCI Code of Conduct 
into its culture and operations. There are five possible ratings (see table below). Auditees 
need to be aware that performance below the level of ‘D’ is unacceptable and will entail 
close oversight of the company by BSCI participants. With a ‘C’ or ‘D’ rating, the auditee 
may not represent a high risk for BSCI participants but a follow-up audit is needed. An ‘A’ 
or ‘B’ rating indicates the company can continue to manage its own process of capacity 
building and continuous improvement. 

BSCI AUDIT RATING: RESULTADOS E CONSEQUÊNCIAS

Avaliação O que significa para o auditor

A 
Excepcional

A auditoria é válida por 2 anos, não há necessidade de uma 
auditoria de acompanhamento.

B 
Bom

A auditoria é válida por 2 anos, não é necessário uma auditoria de 
acompanhamento.

C 
Aceitável

O auditor desenvolve um Plano de Remediação dentro de 60 dias após a 
conclusão da auditoria. É necessária uma auditoria de acompanhamento. *

d 
Insufciente

O auditório desenvolve um Plano de Remediação dentro de 60 dias após a 
conclusão da auditoria. É necessária uma auditoria de acompanhamento. *

e 
Inaceitável

O auditado pode representar um alto risco para o participante da BSCI. É 
necessária uma auditoria de acompanhamento. *

Tolerância 
Zero 

São necessárias ações imediatas de todos os participantes da BSCI que 
trabalham com o auditado. (O protocolo BSCI Zero Tolerance deve ser seguido)

*Nenhuma auditoria de acompanhamento dentro de um ano significa que uma nova 
auditoria completa é necessária

The Business Social Compliance Initiative is a 
leading business-driven initiative for companies 
committed to improving working conditions in 
factories and farms worldwide. We unite more than 
1,500 companies around a development-oriented 
system applicable to all sectors and sourcing 
countries. BSCI is an initiative of FTA, the leading 
business association of European and international 
commerce that promotes the values of free trade 
and sustainable supply chains. (www.fta-intl.org)

BSCI 2.0 Audits: What to expect

For more information contact: info@bsci-intl.org 

c/o Foreign Trade Association (FTA)
Avenue de Cortenbergh 172
1000 Brussels  -  Belgium

Tel. +32 2 762 05 51
www.bsci-intl.org
www.bsci-cn.org 
info@bsci-intl.org 
info@bsciplatform.org

Agriculture: managing and 
monitoring Farms

By agriculture, BSCI means all facilities 
producing: Fresh fruits and vegetables including 
premium preparations; fresh herbs; wine 
(sourced directly from the winery); flowers and 
ornamentals; nuts (sourced directly from the 
farm) and aquaculture and fisheries (sourced 
directly from the farm). These auditees are 
responsible for: 
•	 Supply chain mapping: Classifying their 

farms based on their social performance 
and potential risks through a supply chain 
mapping exercise

•	 Evaluating social performance: The auditee is 
requested to nominate an internal auditor to 
visit farms from which it sources fresh fruits 
and vegetables and to formally assess the 
social performance of only a sample of farms

•	 Continuous improvement: Supporting the 
farms in the continuous improvement of 
working conditions (e.g. remediation plan) 

Specific documentation is available for 
agriculture facilities in the BSCI System Manual.

reSoUrCeS

•	 Register for training workshops on the BSCI Academy
•	 Find documents on the Code of Conduct, training and audit report on the BSCI Platform
•	 Find the list of auditors here
•	 Find the Code of Conduct A3 poster here
•	 Find information on the Code of Conduct on the website here.


