ANEXO S10
Referências de Salário Digno por País
Versão 1.2

2021 Rainforest Alliance. Todos os direitos reservados.

A Rainforest Alliance está criando um mundo mais sustentável utilizando forças sociais e de
mercado para proteger a natureza e melhorar a vida de produtores e comunidades
florestais.

Declaração sobre Traduções
Para qualquer dúvida relacionada a efetividade da informação contida na tradução, por
favor referir à versão oficial em inglês para esclarecimentos. Quaisquer discrepâncias ou
diferenças criadas nas traduções não são vinculantes e não tem efeitos para propósitos de
auditoria ou certificação.

Mais informações?
Para mais informações sobre a Rainforest Alliance, visite www.rainforest-alliance.org,
contate info@ra.org ou contate o Escritório da Rainforest Alliance de Amsterdã em De
Ruijterkade 6, 1013AA Amsterdã, Países Baixos.
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Data da primeira publicação: Data de revisão:

Válido de:

Vence em:

30 de junho de 2020

31 de janeiro de 2022 1º de janeiro de 2022

Até aviso
posterior

Desenvolvido por:

Aprovado por:

Departamento de Normas e Asseguramento da
Rainforest Alliance

Diretora de Normas & Asseguramento

Relacionado a:
SA-S-SD-1 Norma de Agricultura Sustentável 2020 da Rainforest Alliance, Requisitos de Produção
Agrícola.
SA-S-SD-2. Norma de Agricultura Sustentável Rainforest Alliance 2020, Requisitos para Cadeia de
Suprimentos
SA-S-SD-9 Anexo S8: Ferramenta de Matriz Salarial.
SA-S-SD-10 Anexo S9: Metodologia para Mensuração de Remuneração e de Diferenças de Salário
Digno

Substitui:
SA-S-SD-11-V1.1PT Anexo10: Referências de Salário Digno por País

Aplicável a:
Detentores de certificado de Produção Agrícola

País/Região:
Todos
Cultivo:

Tipo de Certificação:

Todos os cultivos no escopo do sistema de certificação
Detentores de certificado de Produção
Rainforest Alliance; por favor veja as Regras de
Agrícola
Certificação
Anexos são vinculantes e devem ser cumpridos para certificação.
Qualquer uso deste conteúdo, incluindo a reprodução, modificação, distribuição ou republicação,
sem o consentimento prévio e por escrito da Rainforest Alliance é estritamente proibido
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MUDANÇAS PRINCIPAIS
Visão geral das principais adaptações neste documento SA-S-SD-11-V1.2 Anexo S10
Referências de Salário Digno por País publicado em 31 de janeiro de 2022, comparado
com a versão anterior SA-S-SD-11-V1.1 Anexo S10 Referências de Salário Digno por País
publicado em 31 de janeiro de 2021.
Publicada em 31 de
janeiro de 2021.

Mudança

p. 5

A tabela com referências foi removida deste documento e
posta online para flexibilizar a publicação de novas e
atualizadas referências. Veja o link na página 5.
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OBJETIVO
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Esse Anexo fornece as referências para Salário Digno conforme aprovadas pela Rainforest
Alliance em linha com a Coalizão Global para Salário Digno (GLWC).
A gerência de fazendas certificadas, fazenda grandes que são parte de grupos de
certificação e grupos que pagam trabalhadores usam essas referências de Salário Digno
para:
• Avaliar a remuneração total (salários mais benefícios financeiros e não-financeiros)
para todos os tipos de trabalhadores anualmente em relação à referência de
Salário Digno relevante para seu país. (Requisito 5.4.1).
• Determinar a diferença entre a remuneração total dos trabalhadores e a
referência de Salário Digno para desenvolver um plano de melhoria de salários
para progredir em direção à referência de Salário Digno aplicável para qualquer
tipo de trabalhador cuja remuneração esteja abaixo da referência. (Requisito
5.4.2).
• Acordar com a contribuição ao plano de melhoria de salários com qualquer
agente da cadeia de suprimentos (ACS) que tenha se comprometido a
compartilhar a responsabilidade de aumentar salários ao nível ou além de um
Salário Digno, e de informar os progressos (Requisito 5.4.3). (Requisito 5.4.3).
• Mensurar o progresso na remuneração total dos trabalhadores em direção às
metas no plano de melhoria de salários em direção à referência de salário
aplicável. (Requisito 5.4.4).
É importante considerar que os requisitos para Salário Digno (5.4) não são aplicáveis para
fazendas pequenas e fazendas pequenas que contratam trabalhadores.

INFORMAÇÕES DAS REFERÊNCIAS PARA SALÁRIO DIGNO
As referências de Salário Digno neste Anexo se aplicam em nível de país. Esse Anexo será
atualizado regularmente e novas referências de Salário Digno serão adicionadas conforme
são disponibilizadas através da GLWC. Para atualizações quanto aos projetos de
referência mais recentes, visite https://www.globallivingwage.org/.
As referências de Salário Digno por País são mostradas:
1. Salário Bruto em Moeda Local: Esses são salários mensurados antes das taxas serem
removidas ou outras deduções estatutárias de folha de pagamento (Ex. Taxas ou
seguros de seguridade social, contribuições para sistemas de saúde nacional,
esquemas de pensão).
2. Salário aplicável: O salário aplicável mensal, que é o salário-mínimo aplicável ou o
salário negociado em um Acordo de Negociação Coletiva (ANC), aquele que for
mais alto. Isto está em linha com os requisitos 5.3.3 e 5.3.4 que indicam que
trabalhadores recebem ao menos o salário-mínimo aplicável ou o salário
negociado em um Acordo de Negociação Coletiva (ANC), aquele que for mais
alto.
Para países onde nenhuma referência de Salário Digno é fornecida, o salário aplicável deve
ser usado para comparar a remuneração total para todos os tipos de trabalhadores, até
que uma referência esteja disponível.
As referências de Salário Digno são fornecidas na tabela abaixo para os países com
produtores certificados Rainforest Alliance.
As referências de Salário Digno são fornecidas para cada país em suas moedas locais.
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Metodologia
Para mais informações sobre a metodologia utilizada para calcular as Referências de
Salário Digno , veja Anker & Anker 2017; Valores de Referência Anker. Por favor, veja o site
da Coalizão Global para Salário Digno para mais informações sobre a metodologia Anker
(https://www.globallivingwage.org/about/anker-methodology/) e os valores de referência
Anker (https://www.globallivingwage.org/anker-living-wage-and-living-income-referencevalues/).
Para a tabela com os valores de referência aplicáveis, veja a tabela na página online
atualizada regularmente: [LINK]
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