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Introdução

N o marco da efetiva implementação da  Declaração sobre Princípios e Direitos Fun-
damentais no Trabalho adotada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
em 1999 e, ainda, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabele-

cidos na Agenda 2030 ratificada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 
(ONU), um Acordo de Cooperação foi celebrado entre o Ministério Público do Trabalho (MPT) 
- instituição-chave no campo da proteção dos direitos de trabalhadoras e trabalhadores no 
Brasil - e a OIT Brasil. Este Acordo se desdobrou, então, no lançamento do Projeto “Promo-
ção e Implementação dos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho”. 

No âmbito do Projeto, um dos eixos de intervenção está voltado para a promoção de ca-
deias produtivas sustentáveis. A partir de uma análise conjunta da OIT e do MPT sobre a 
preponderância de fatores de risco para déficits de trabalho decente, determinados setores 
econômicos foram selecionados para serem objeto de estudo e uma possível intervenção 
com vistas à promoção do diálogo social e incentivo ao desenvolvimento econômico e so-
cial local. 

Neste cenário, a cadeia produtiva do óleo de palma, cuja área geográfica de influência cen-
tral é o estado do Pará, foi selecionada. 

No segundo semestre de 2018, pesquisadores visitaram os principais municípios brasileiros 
produtores do óleo de palma e realizaram entrevistas com a comunidade local, bem como a 
coleta de dados comprobatórios. 
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Os objetivos da pesquisa foram:

� Entender a dinâmica da cadeia produtiva; 

� Identificar os principais atores da cadeia; 

� Estabelecer os elos entre os diferentes atores; 

� Determinar as condições de trabalho e identificar a eventual existência de traba-
lho infantil e/ou trabalho escravo; 

� Analisar as práticas de monitoramento de cadeia das empresas envolvidas; 

� Identificar boas práticas na promoção do trabalho decente;

� Aumentar a base de conhecimento sobre a cadeia produtiva;

� Contribuir para o desenho de estratégias para a promoção do trabalho decente e 
eliminação das formas inaceitáveis de trabalho.

A pesquisa indica que, apesar dos notáveis avanços na promoção do trabalho decente na 
cadeia produtiva nos últimos anos, ainda persistem muitos desafios, que precisam ser 
enfrentados. A ocorrência de descumprimentos dos Princípios e Direitos Fundamentais 
no Trabalho, incluindo o trabalho infantil, são alguns dos problemas ora apontados e que 
acontecem, em sua maioria, nas relações entre agricultores familiares e empresas agroin-
dustriais.

Tais déficits de trabalho decente mostram a oportunidade para criação de diálogo entre as 
partes interessadas para que possam juntas adotar medidas necessárias para transformar 
as condições de trabalho no setor, bem como para promover o desenvolvimento sustentá-
vel do ponto de vista social, ambiental e econômico.
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Origem e evolução 
da cadeia

A palma de óleo (Elaeis guineenses) é uma espécie nativa da Costa Oeste da África, 
cuja variedade alcança até 25 metros de altura na fase adulta com grande produ-
ção de óleo, atingindo até cinco toneladas em plantios industriais distribuídos pelo 

mundo. Outra espécie habitualmente utilizada é a caiaué (Elaeis oleifera) que existe nas 
Américas do Sul e Central (VIEGAS, 2000). Dos frutos da palma são extraídos dois tipos de 
óleo: o de palma, retirado da polpa ou mesocarpo, e o de palmiste, proveniente da amêndoa 
ou endocarpo.

Na linguagem técnica, a nomenclatura mais utilizada para se referir à pal-
meira que dá origem ao óleo consumido nas indústrias alimentícias, de 
cosméticos e biodiesel é palma de óleo. O termo dendezeiro está restrito 
ao uso popular. Há documentos do setor, no entanto, que nomeiam a 
planta apenas como palma. (ABRAPALMA, 2018) 

O uso humano deste produto pode datar de cinco mil anos atrás. Acredita-se que comer-
ciantes árabes levaram o óleo de palma para o Egito (WANTUIL,2016). Tornou-se uma mer-
cadoria muito procurada pelos britânicos para uso como lubrificante industrial durante a 
Revolução Industrial da Grã-Bretanha. 

A variedade chegou ao Brasil no século XVI com a vinda de escravos africanos, que trouxe-
ram as primeiras mudas em navios negreiros (ALVES, 2007). Seus primeiros cultivos foram 
desenvolvidos na Bahia para atender demandas do pólo de siderurgia nacional e, posterior-
mente, foram adaptados às condições de solo e clima do Norte do Brasil.
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Entre os 17 óleos vegetais 
mais comercializados no 
mercado internacional, o 
óleo de palma é líder mundial 
em comércio e consumo en-
tre as opções comestíveis. 
Especifi camente na região 
Norte, apesar de dispor de 
várias oleaginosas, o óleo de 
palma é atualmente a maior 
fonte energética em renta-
bilidade (VIEGAS; MULLER, 
2000). 

Estima-se que 72% do 
óleo de palma produzido 
no mundo sejam aplicados 
em alimentação. No Brasil, 
a margem destinada a esse 
segmento é ainda maior, 
em torno de 97%. O óleo é 
utilizado em cerca de 50% 
dos produtos comerciali-
zados nos supermercados, 
ganhando cada vez mais 
utilizações industriais (pro-
dutos químicos, cosméticos 
e farmacêuticos) e também 
para a produção de biodiesel.

No Brasil, a cadeia passou 
por vários ciclos socioeco-
nômicos que envolvem a 
criação de regras, normas e 
a implementação de acor-
dos, conforme demonstrado 
na linha do tempo ao lado 
(Infográfi co 1).

1990
Período de declínio da produção no Brasil, 
causado pela doença “amarelecimento 
fatal”. Também foi fundada uma empresa 
refl orestadora responsável pela cultura da 
palma em solo mojuense (PA);

INFOGRÁFICO 1
Linha do Tempo da Cadeia Produtiva do Óleo 
de Palma no Brasil 

1950 Instalação, no litoral Sul da Bahia, das primeiras 
unidades de processamento de palma;

1970
Início do cultivo industrial da palma no Pará. Dos 
3 mil hectares cultivados, 1,5 mil pertenciam 
a uma das empresas pioneiras no negócio de 
óleo de palma no país e 1,5 mil hectares eram de 
pequenos produtores; 

1980
No âmbito governamental, houve um novo 
impulso na cadeia por meio do Programa 
PRÓ-OLEO1 Na mesma década, surgiram as 
primeiras empresas produtoras de óleo de palma 
no estado do Pará, principalmente pela parceria 
com a Superintendência de Desenvolvimento da 
Amazônia (Sudam). Foi também nessa década 
que se planteou a ideia do biodiesel nacional à 
base de “dendê + diesel”, o Dendiesel2;

2002

2000
Entram em cena grandes investidores 
nacionais e internacionais. O estado concede 
terras, fi nanciamentos e isenções fi scais;

A maior empresa agroindustrial do setor lança 
o primeiro projeto piloto de integração da 
agricultura familiar no município de Moju (PA);
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2007

2003

2004
2005

2014

2010a13

Criação de uma Comissão Executiva  Interministerial (CEIB), encarregada da 
implantação das ações direcionadas à produção e ao uso de óleo vegetal – biodiesel 
– como fonte alternativa de energia, com o intuito de tornar a matriz energética 
brasileira mais limpa. 

Criação do Selo Combustível Social e do Programa Nacional de Produção de 
Biodiesel (PNPB)3, um programa inédito no mundo4 na produção do biodiesel, 
estimulando a agricultura familiar;

Introdução do biodiesel na matriz energética brasileira, através da Lei nº 11.097/05 
(Lei do Biodiesel)5;

O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) cria uma linha específi ca de 
crédito para a palma, o Pronaf Eco Dendê6;

Boom de investimentos no setor, com a aprovação das medidas do 
Programa Federal de Produção Sustentável de Óleo de Palma (PSOP)7 e 
do Zoneamento Agroecológico da Palma (ZAE Palma)8 para a Amazônia 
Legal. Criação, por meio da Portaria Nº. 592/2010, da Câmara Setorial 
da Palma de Óleo (CSPO)9, orgão consultivo do Ministro de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento;

O Governo do Pará estabelece o Protocolo Socioambiental para a Produção do 
Óleo de Palma10;

2018

2016
A cultura passa por um ciclo de expansão, destacando o estado do Pará 
como o principal produtor de óleo de palma. Neste mesmo ano, foi aprovada a 
Lei nº 13.263/1611. Ainda neste ano, teve início o processo de construção de uma 
Carta de Princípios voltada à valorização de uma Agenda de Trabalho Decente na 
cadeia produtiva do óleo de palma; 

Lançamento do Projeto Pará 203012, prevendo um acréscimo de 300 mil 
hectares na produção da palma no território estadual;

2019
A Agência Nacional de Petróleo (ANP) aprova despacho fi xando o percentual 
de adição de até 15% (quinze por cento), em volume, de biodiesel ao óleo diesel 
vendido ao consumidor fi nal. Com esta medida, desde 01/09/19, o percentual 
mínimo a ser acrescido passou dos atuais 10% para 11%, podendo dobrar a 
porcentagem até 203013. 
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Recorte geográfico e 
delimitação espacial 
da cadeia

D e acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2018), a área 
destinada à colheita de palma no Brasil, em 2017, foi de 111,4 mil hectares, sendo 
91,3% no estado do Pará. O restante está distribuído nos estados da Bahia (7,8%), 

Amazonas (0,54%), Acre (0,13%) e Roraima (0,12%).

Do total de hectares cultivados no Pará, pequenos e médios agricultores familiares são 
responsáveis por cerca de 40 mil deles, principalmente em regime de integração com as 
oito principais agroindústrias do setor, para quem escoam a sua produção. Os plantios 
próprios destas empresas, por sua vez, representam mais de 65,4% do plantio brasileiro e 
92,4% do total produzido no Pará (IBGE, 2018).
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Os seis municípios paraenses com as maiores áreas destinadas ao plan-
tio e à colheita de cachos de palma são Acará (14 mil hectares), Bonito 
(10 mil), Concórdia do Pará (21,6 mil), Moju (7 mil), Tomé-Açu (10,6 mil) 
e Tailândia (19,3 mil). No total, esses municípios concentram 80,8% da 
área de produção do Pará, tendo sido responsáveis por 83,9%% da pro-
dução estadual e 82,5% da produção nacional em 2017 (IBGE, 2018).
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Figura 1: Regiões de Integração, Estado do Pará

Fonte:  FAPESPA, 2018

De acordo com a atual Divisão Territorial14 do Pará (Figura 1), os municípios que concentram 
a produção do óleo de palma no Estado - com exceção de Bonito - estão inseridos em duas 
Regiões de Integração: Tocantins e Rio Capim.
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Perfil socioeconômico 
das regiões

P ara entender o contexto socioeconômico em que estão inseridos os principais 
municípios produtores do óleo de palma no Brasil, convém analisar os dados mais 
relevantes relacionados à economia, índice de pobreza e perfil do mercado de tra-

balho nas regiões que integram. 

Com base nas informações da última Pesquisa  do IBGE, no ano de 2017, o Produto Interno 
Bruto (PIB) da Região de Integração Tocantins15 contabilizou R$ 11,6 bilhões em 2015, o 
equivalente a 8,9% do PIB estadual do Pará. O PIB per capita regional era de R$ 14.193, 
valor 11,0% inferior ao do estado (R$ 15.948). 

As atividades econômicas preponderantes na Região16 concentram-se nos setores de 
serviços e indústria. 

Já o PIB da Região de Rio Capim17 foi da ordem de R$ 8,2 bilhões, contabilizando 6,3% do 
total estadual. O PIB per capita regional era de R$ 12.426, valor 22,1% inferior ao do estado 
(R$ 15.948).

Os setores de serviços e agropecuária predominam na localidade, embora também haja na 
atividade agropecuária uma receita importante, que corresponde a mais de 16% da produ-
ção paraense. 
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Na Região do Tocantins, o açaí é o principal produto do setor agrope-
cuário, representando mais de 80% da sua produção agrícola. A Região 
também responde por cerca de metade da produção estadual de óleo de 
palma. Já na Região do Rio Capim, a soja é a principal cultura, represen-
tando 46,4% do valor total da produção do setor. No cenário estadual, 
esta região também se destaca na produção de cana-de-açúcar (97,7%), 
laranja (89,2%) e pimenta-do-reino (50,1%). Já cultivo do óleo de palma 
responde por 29,1% de sua produção agrícola. (IBGE, 2017).

O PIB e a Estrutura Setorial

Em relação ao PIB dos principais municípios produtores de palma, Tailândia contabilizava 
R$ 873,7 milhões, o que significava 0,63% da economia estadual (IBGE, 2017). Dentre os 
municípios em análise, é o mais relevante. Na ponta oposta fica Concórdia do Pará, que 
contribui apenas com 0,19% do PIB paraense. 

Os municípios em análise apresentaram, em 2016, valor de PIB per capita 
inferior à média estadual (R$ 16.689). O PIB per capita médio das regiões 
estudadas também ficou abaixo da média estadual.

Também se observa a importância dos diferentes setores mercantis para a economia 
desses municípios. Em todos eles, os gastos correntes da Administração Pública (APU) 
eram relevantes. Em Concórdia do Pará, por exemplo, chegavam a quase metade da receita 
(47,54%).

Quanto aos setores econômicos mais fortes, destaca-se a influência do agropecuário 
em Acará, respondendo por mais da metade (57,22%) do Valor Agregado Bruto (VAB)18 do 
município. O setor de serviços assumia a maior relevância na composição do VAB de Tailân-
dia, onde contabilizava 32,46%. A indústria tinha uma participação pequena na economia 
dos municípios em geral, apresentando maior relevância em Tailândia, onde respondia por 
16,32% do VAB total.
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As informações referentes às receitas correntes municipais19, disponibilizadas pelo Com-
para Brasil20, demonstram a intensa dependência dos municípios estudados em relação 
às receitas provenientes das transferências do Estado e da União. De fato, em 2017, as 
transferências intergovernamentais representaram mais de 90% das receitas de todas 
as cidades pesquisadas, com destaque para Acará e Concórdia do Pará, onde superavam 
os 95%. 

Em relação ao desenvolvimento municipal, os principais municípios produtores de óleo de 
palma se classificam no rol de desenvolvimento Moderado, (IFDM)21. Apenas Tailândia figura 
entre o grupo dos 50 mais desenvolvidos do estado (levando-se em conta o conjunto de 
138 cidades paraenses analisadas). Por outro lado, os municípios Concórdia do Pará e Moju 
estavam situados no terço dos municípios do estado com menor IFDM.

Se considerado o ranking nacional, a situação é desafiadora: Concórdia 
do Pará e Moju situam-se entre os 100 piores índices do país e, Acará e 
Tomé-Açu, situavam-se entre os 600 mais mal avaliados.

Pobreza e Proteção Social 

Segundo o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico)22, mais de 50 mil famílias de 
cinco dos principais municípios produtores de óleo de palma constavam como beneficiá-
rias do Programa Bolsa Família (PBF)23 em abril de 2019. Moju e Acará concentram 53,4% 
desse total. 

O Ministério da Cidadania estima que, sem o benefício do PBF, cerca 
de 23.428 famílias estariam em situação de extrema pobreza nesses 
municípios.

Do mesmo modo, o Benefício de Prestação Continuada (BPC)24 também assume relevância 
nestes municípios, alcançando 5.900 pessoas, especialmente aquelas com deficiência e 
os idosos. 
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Mercado de trabalho 

Conforme as informações da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)25, cinco dos 
principais municípios produtores de palma contavam com 35.140 vínculos empregatícios 
formais no ano de 2017, dos quais quase 80% (27.978 postos), estavam concentrados em 
Tailândia. O setor de serviços assumia o papel de grande empregador, ao responder, no 
mesmo ano, por mais da metade desses contratos. A agropecuária, com 12.558 vagas, re-
presentava 35,7% do total, enquanto a indústria apresentava a menor participação, 14,2%. 

A comparação com a estrutura de emprego formal estadual revela a im-
portância da agropecuária para os municípios estudados, uma vez que 
nesses, a participação deste setor era muito superior àquela relativa ao 
estado (4,8%).26

No setor agropecuário, os vínculos empregatícios formais relacionados à atividade de Culti-
vo de palma de óleo totalizavam 8.905 postos de trabalho, que correspondiam a 70,9% dos 
empregos no setor e por 25,3% do total de empregos formais dos municípios estudados.

Uma dimensão fundamental da qualidade dos postos de traba-
lho é a disseminação dos contratos regulares, isto é, aqueles 
definidos segundo a legislação vigente e que propiciam acesso 
à proteção social. A redução da informalidade é, portanto, um 
elemento central para a promoção do trabalho decente.

Na indústria, as atividades de Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho 
e Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho respondiam, em 2017, por 
61,2% dos vínculos do setor e por 8,7% do total de empregos formais dos municípios em 
análise. No setor de serviços, as atividades Comércio atacadista de defensivos agrícolas, 
adubos, fertilizantes e corretivos do solo e Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas 
sem operador respondiam por 0,3% do total de empregos formais.
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A cadeia produtiva do óleo de palma responde por mais de um terço 
(34%) do mercado laboral formal dos principais municípios produtores.

O Censo 2010271 mostra que o contingente total da população desocupada28  no conjunto 
dos municípios estudados perfazia 9.946 pessoas. A taxa de desocupação29  média era de 
12%, sendo 9,2% no estado do Pará e de 7,6% no Brasil. Destaca-se que a taxa de desocu-
pação do município de Tailândia (17,6%) era cerca do dobro da taxa estadual (+91,3%) e 2,3 
vezes superior à taxa nacional.

Saúde e Segurança no Trabalho

Os acidentes e as doenças relacionadas ao trabalho, além da dor e do sofrimento para o 
trabalhador, geram outros impactos de natureza econômica, profissional, social e de quali-
dade de vida, que são interrelacionados e ultrapassam as fronteiras do local de trabalho e 
da residência da vítima30 .

Segundo o Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho (AEAT), em 2017 foram registrados 
nos municípios em análise 763 acidentes de trabalho.

Conforme dados disponibilizados no Observatório Digital de Saúde e Segurança no Traba-
lho – Smartlab de Trabalho Decente31, a atividade econômica com maior número de Comu-
nicações de Acidente de Trabalho - CATs registradas durante os anos de 2012 a 2017 nos 
municípios em questão foi a de Cultivo de plantas de lavoura permanente não especifica-
das anteriormente, com mais de quatro mil anotações, mais da metade deles em Tailândia.

A atividade de Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho gerou um total 
de 436 acidentes, metade deles em Tomé-Açu. Destaca-se, ainda, a atividade de Fabrica-
ção de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho, relacionada à cadeia produtiva da 
palma, que gerou 25 acidentes de trabalho, todos em Moju.
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Inserção do setor 
palmeiro na economia 
global e nacional

E m 2019, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou um balanço 
segundo o qual a produção de óleo de palma bruto na safra 2018-2019 chegou a 
73,4 milhões de toneladas em todo o mundo. 

Indonésia e Malásia, responsáveis por uma produção de 41,5 milhões e 
20,5 milhões de toneladas respectivamente, dominam 84,4% do setor. 
Tailândia, na Ásia; Colômbia, na América do Sul; e Nigéria, na África, com-
pletam o ranking. (USA, 2019) 

Conforme a Oil World (consultoria privada de análise e projeções citada em um diagnóstico 
produzido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA em 2018), o 
Brasil ocupava, em 2015, a 9ª posição no ranking de produção mundial (0,64% da produ-
ção global) e a terceira posição na América.

Em 2016, ano da última publicação da Pesquisa Industrial Anual pelo IBGE, a produção de 
óleo de palma bruto32 foi de 335,9 mil toneladas (representando um aumento de 10,1% em 
comparação ao ano anterior) e 61,2 mil toneladas de óleo de palma refinado (representando 
um aumento de 7,2% em comparação a 2015) (IBGE, 2016).
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Em 2017, a produção brasileira de cachos de palma foi de 1.672.421 toneladas (IBGE, 2018). 
Isto demarca um ligeiro aumento em relação ao ano anterior, quando o total da produção foi 
de 1.647.417 toneladas.

Conforme relatório da Câmara Setorial do Óleo de Palma, há uma previsão de salto produti-
vo para os próximos anos, tanto porque uma parcela das áreas cultivadas abriga palmeiras 
jovens e que ainda não alcançaram o auge produtivo, como porque o atual volume de pro-
dução não consegue atender à demanda do mercado interno. 

O país importa mais óleo de palma e de palmiste do que produz, ou seja, não possui uma 
balança comercial favorável em relação à commodity. O palmiste, aliás, tem maior valor 
agregado e é mais versátil, porém é menos produzido. 

Enquanto o Brasil produziu 360 mil toneladas do produto extraído da polpa, a produção 
do óleo de palmiste foi de apenas 30 mil toneladas. Tais números, se postos em contraste 
com o consumo, ainda são muito pequenos: o Brasil consumiu 506 mil toneladas de óleo 
de palma e outras 233 mil de palmiste em 2015 (MAPA, 2018).
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Também em 2015, foram mais de 190 mil toneladas de óleo de palma importados e 210 
mil de palmiste. Já a exportação mobilizou 7 mil deste, equivalente a 23,3% da produção, e 
outras 46,4 mil do óleo de palma, ou 12,9% do material fabricado. (MAPA,2018).

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

O mercado europeu é um dos principais importadores do óleo brasilei-
ro. Para atendê-lo, a maior empresa do setor na América Latina investiu 
em certificações internacionais de sustentabilidade e responsabilidade 
social, como o Roundtable on Sustainable Palm Oil (RPSO), idealizado 
na Mesa Redonda do Óleo de Palma Sustentável33. Com suas proprie-
dades certificadas, mais notadamente na região do Arauaí, no município 
de Moju, a empresa conseguiu cumprir com as exigências internacionais 
e abrir espaço no mercado europeu, exportando cerca de 15% de sua 
produção. 

Com base em uma análise mais global, é possível inferir que há um crescimento na produção 
mundial de óleo de palma. Conforme dados da European Palm Oil Alliance, o consumo global 
do produto cresceu de 14,6 mil toneladas, em 1995, para um milhão, em 2015 (NAHUM; 
SANTOS, 2018). 
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ComercializaçãoAplicação industrial 
do óleo de palma

Fornecimento 
de insumos

Extração do óleo de 
palma bruto e refinado

Cultivo de palmo de óleo 
para fornecimento de 

cachos de frutos frescos

6
Mapeamento, 
funcionamento e 
fluxograma da  
cadeia produtiva 

A tualmente, no Brasil, a área de cultivo da palma está dividida entre empresas 
agroindustriais, pequenos e médios proprietários, agricultores familiares e inte-
grantes de reforma agrária (MAPA, 2018). 

De forma resumida, a estrutura produtiva da cadeia pode ser subdividida em cinco grandes 
segmentos, conforme ilustrado no quadro abaixo: 

ELO 1

» Fornecedores 
diversos de 
sementes, mudas, 
defensivos, 
fertilizantes, 
máquinas, 
equipamentos 
e implementos 
agrícolas

» Assistência 
técnica

ELO 2

» Pequenos e médios 
produtores

» Agricultores 
familiares

» Integrantes da 
reforma agrária

» Empresas 
groindustriais

ELO 3

» Empresas 
agroindustrais

ELO 4

» Indústria de 
alimentos

» Indústria 
cosmética

» Biodiesel
» Outras 

indústrias

ELO 5

» Atacado
» Varejo
» Consumidor final
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O elo 1 da cadeia do óleo de palma é composto pelos fornecedores dos insumos para a 
produção agrícola (sementes, mudas, defensivos e fertilizantes); máquinas; equipamentos 
e implementos agrícolas, bem como pela prestação de assistência técnica. 

O elo 2 abarca pequenos e médios produtores, agricultores familiares assentados da refor-
ma agrária e as próprias agroindústrias. 

INFOGRÁFICO 2
Cerca de 90% das áreas de produção são geridas por empresas agroindustriais. Os outros 10% são 
divididos quase que de forma igualitária entre pequenos e médios produtores (5,1%) e agricultores 
familiares e assentados da reforma agrária (4,9%) (MAPA, 2018) 

 

Pequenos e médios produtores: de acordo com o diagnóstico produzido pelo 

MAPA em 2018, os pequenos e médios produtores estabelecem contratos de 

fornecimento ou de arrendamento com as empresas agroindustriais do setor. 

No primeiro caso, eles firmam convênios individuais com as empresas, assu-

mindo a responsabilidade pela administração da produção e pelo fornecimento 

de óleo de palma. Para tanto, possuem funcionários registrados para produzir 

e colher os cachos do fruto ou empregam trabalhadores informais, conhecidos 

como “diaristas”. No contrato de arrendamento, por sua vez, os produtores com 

áreas maiores (chamados de médios produtores), em geral alugam a proprieda-

de para que empresas agroindustriais coordenem o cultivo de óleo de palma.
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Agricultores familiares e assentados da reforma agrária: empregam mão de 

obra familiar ou “troca de diárias”, prática na qual não ocorre transação mone-

tária. Há, também, a utilização de trabalhadores informais. 

Os agricultores familiares possuem condições de produzir e fornecer 
cachos de palma devido ao acesso a financiamentos de bancos públi-
cos, que criaram projetos específicos para produção de óleo de palma 
para esta categoria. Um deles é o projeto Pronaf Ecodendê, aprovado 
em 2009 pelo Governo Federal para impulsionar a produção de palma 
por agricultores que atendessem os critérios do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura (Pronaf). A liberação do crédito do projeto 
aos agricultores familiares está condicionada “à existência de contrato 
de fornecimento para a indústria, incluindo compromisso [por parte da 
agroindústria] de compra da produção, fornecimento de mudas e assis-
tência técnica, além da observância do Zoneamento Agroecológico esta-
belecido para a cultura” (MAPA,2018).

Agroindústrias: Cerca de 90% das áreas de produção são geridas por empre-

sas agroindustriais, conforme diagnóstico do MAPA. 

O elo 3 representa a atividade de extração do óleo de palma, feita pelas empresas agroin-
dustriais. No Brasil, existem 11 delas. Essas podem ser segmentadas em médio e grande 
porte, comercializando seus produtos a diferentes indústrias, sejam alimentícias ou não-a-
limentícias, no mercado nacional ou externo. 

No elo 4 é onde ocorre a aplicação e processamento secundário do óleo de palma pelas 
indústrias, onde os produtos originados seguem para o comércio atacadista e varejista, que 
são o elo 5 da cadeia, e seguem, posteriormente, para seus consumidores finais. 
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Análise das  
condições de trabalho 
encontradas no setor

D iante do histórico de inspeções e autuações realizadas pelo Ministério da Econo-
mia e pelo Ministério Público do Trabalho na cadeia produtiva do óleo de palma, 
sobreveio a necessidade de empreender uma análise situacional das condições de 

trabalho relacionadas ao cultivo da palma. O objetivo era entender melhor a dinâmica das 
relações trabalhistas, de possíveis déficits de trabalho decente e, assim, propor elementos 
para a superação de desafios e a promoção do desenvolvimento local e econômico da 
cadeia por meio de um diálogo concertado entre os diversos atores que a compõe. 

Para isso, a equipe da pesquisa analisou documentos, realizou entrevistas e fez viagens aos 
locais de produção. Como resultado, pôde identificar situações de violação aos direitos 
fundamentais de trabalhadores, trabalhadoras e crianças.

7
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Histórico de casos: inspeções e resgates  
de condições análogas à de escravo

CASO 1

Em 2007, uma operação de fiscalização resgatou 15 trabalhadores – um deles menor de 
idade – em uma fazenda produtora de palma, em Moju (PA). A alimentação dos trabalhado-
res era deficiente e não havia condições de higiene adequadas, caracterizando, segundo 
a equipe de inspeção, a chamada condição degradante de trabalho34, que é um dos ele-
mentos do crime de redução à condição análoga à de escravo. Também foram encontradas 
armas e munições. Anos depois, os empregadores foram condenados na esfera federal e 
também incluídos no “Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a 
condições análogas à de escravo35”, mantido pelo Ministério da Economia. Os réus apela-
ram e o processo foi julgado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região cinco anos 
depois da condenação em segunda instância. Como os atos ocorreram entre 2001 e 2007, 
o Tribunal declarou, em setembro de 2018, a prescrição da pena.

CASO 2

Em 2012, uma operação flagrou 10 trabalhadores em condições análogas à escravidão 
em fazenda dos mesmos empregadores citados acima. Os trabalhadores não possuíam 
carteira assinada e estavam há 90 dias sem receber salários. No campo, lhes faltavam 
condições básicas de moradia e trabalho: não tinham lugar para comer, não havia banheiro, 
equipamentos de primeiros socorros, abrigo contra chuva, e o transporte até a frente de 
trabalho era feito em um trator sem freio e outros dispositivos de segurança necessários. A 
cozinha e o alojamento funcionavam junto a um galinheiro. 

Desde a época do primeiro flagrante de trabalho escravo, em 2007, uma grande empresa 
mantinha com a fazenda em questão contrato de fornecimento de mais de 25 anos. Nele, 
uma cláusula estabelecia a possibilidade de rescisão em caso de desrespeito à legislação 
trabalhista. O acordo, porém, não foi rompido mesmo após as autuações e a política adotada 
pela empresa foi de implementar ações pedagógicas que levassem à melhora das práticas 
dos produtores parceiros (Repórter Brasil, 2013).

Somente em 2013, após aderir ao Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo 
- que estabelece como um de seus compromissos o rompimento de vínculos comerciais 
com empregadores que tenham sido flagrados utilizando mão de obra escrava - a empresa 
agroindustrial quebrou o contrato com a fazenda citada.
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CASO 3

Três grandes empresas foram autuadas pela submissão de trabalhadores a condições aná-
logas à escravidão e por terceirização irregular da atividade-fim entre 2013 e 2016, período 
em que terceirização da atividade-fim não era permitida por lei36. Por meio desse meca-
nismo, em algumas áreas de produção, as empresas agroindustriais do setor mantinham 
apenas funcionários administrativos, terceirizando as demais atividades.

Os trabalhadores terceirizados eram submetidos a condições degradantes. Segundo os 
auditores, as empresas não faziam o monitoramento adequado para garantir condições 
dignas de trabalho aos funcionários terceirizados.

CASO 4

Em 2017, uma das mesmas empresas agroindustriais citadas acima foi condenada a pagar 
indenização por danos morais coletivos ao terceirizar ilegalmente suas atividades-fim. As 
evidências que fundamentaram a Ação Civil Pública (ACP) foram produzidas, sobretudo, 
pelos relatórios de fiscalização apresentados pela Superintendência Regional do Trabalho 
do Pará, que inspecionou 20 estabelecimentos da empresa e lavrou 87 autos de infração. 
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Como a empresa-mãe não cumpria seu dever de fiscalizar as condições de trabalho oferecidas 
pelas contratadas, os trabalhadores ficavam suscetíveis a situações degradantes. Estes não 
tinham acesso a banheiros, água potável, refeitórios adequados ou locais dignos para refeições 
e descanso e a todos os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários ao desempe-
nho seguro das atividades. O MPT requereu que a empresa efetuasse a contratação direta dos 
trabalhadores imediatamente e, antes de judicializar a ação, propôs à empresa a assinatura de 
um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), mas a agroindústria se negou a fazê-lo.

CASO 5

Uma segunda empresa também foi condenada pela mesma irregularidade de terceirização 
da atividade-fim. O MPT constatou que a empresa agroindustrial  mantinha 1.561 emprega-
dos contratados irregularmente por intermédio de terceirizadas.

Ela assinou um TAC que resultou na absorção gradual da mão de obra terceirizada e de melhorias 
nas condições de trabalho, mas, em 2014, uma nova inspeção do MPT, realizada no município, 
identificou uma vez mais a ausência de instalações sanitárias na empresa. Em 2016, em decor-
rência de denúncias relacionadas a condições degradantes de trabalho e jornada exaustiva, ela 
foi incluída no roteiro de verificação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel37.

A empresa agroindustrial se negou a assinar um novo TAC, e se tornou alvo de uma Ação 
Civil Pública em 2017. No ano seguinte, foi condenada por haver submetido um trabalhador 
a condições de trabalho degradantes38.
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Condições melhoraram, mas problemas de saúde e segurança no 
trabalho persistem

Em novembro de 2018, auditores fiscais do trabalho e o MPT realizaram 
fiscalizações em fazendas e indústrias da cadeia produtiva do óleo de 
palma nos municípios paraenses de Abaetetuba, Moju e Tailândia. 

Segundo o depoimento de um dos trabalhadores ouvidos durante a 
operação:

“Todo mundo traz água de casa, porque a água do único bebedouro que 
tem em abrigo é uma sopa. O gerador queimou há mais de um ano e não 
consertaram. Já aconteceu de pegarmos água do Igarapé. Se estamos 
na colheita, vamos no banheiro no mato”.

Um trabalhador, mostrando as marcas no seu corpo, afirmou: “Estou 
cheio de arranhões no antebraço. É tudo cipó, espinho. Temos que podar 
e colher ao mesmo tempo. Não há uma equipe só para a poda, como an-
tes. É ruim demais, a gente se corta mais do que colhe”.

Também se confirmou que não há local específico para o almoço dos 
carregadores, que são tratados de forma desigual, sem os mesmos direi-
tos dos demais trabalhadores do campo. 

Segundo a equipe de fiscalização, os problemas encontrados eram gra-
ves, mas de fácil solução. 

Trabalho infantil e o papel da mulher na cultura da palma

Embora muitas empresas agroindustriais estejam adotando medidas para erradicar o des-
cumprimento a princípios e direitos fundamentais do trabalho em suas áreas produtivas, 
desrespeitos aos direitos humanos ainda ocorrem na base da cadeia.

O problema se concentra, principalmente, no elo entre as empresas agroindustriais e seus 
parceiros rurais: os pequenos agricultores e os agricultores familiares, especialmente os 
mais vulneráveis economicamente. 

Em propriedades visitadas pelos pesquisadores, crianças e adolescentes foram encontra-
das trabalhando no cultivo da palma. Isso ocorre porque o volume de atividades na pro-
dução é superior à força de trabalho dos adultos da família. Para evitar a contratação de 
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diaristas – o que reduziria a renda familiar - todos os integrantes da família se dedicam à 
produção.

No município de Tailândia, onde são produzidos cachos para uma em-
presa multinacional, duas crianças – um menino e uma menina- de 8 e 
11 anos, trabalhavam em companhia da mãe no recolhimento dos cocos 
de palma que ficaram para trás no processo de carregamento. O irmão 
da mãe também trabalhava. Conforme depoimentos de trabalhadores da 
região, o ofício da mulher, em diversas propriedades, não é remunerado. 
A equipe de pesquisa pôde constatar situações como essas repetidas 
vezes em outras propriedades visitadas.

Uma agricultora familiar, de 33 anos, e seu filho, de 16, foram entrevista-
dos. Na caçamba de um trator, ambos se equilibravam sobre os cachos 
de palma recém-colhidos. 

Pela manhã, o jovem trabalha com a mãe carregando os cachos. À tarde, 
frequenta a escola onde cursa a 7ª série. Ela chega ao campo às 7h e 
trabalha até às 16h.

O trator corta as ruas abertas entre as linhas de palmeiras ainda jovens. 
Mãe e filho abaixam as cabeças para não serem atingidos pelas longas 
folhas repletas de espinhos. Após poucos minutos de trajeto, a dupla 
chega ao ramal onde está instalado um contêiner com o nome da em-
presa para trabalhar no carregamento. 

A mãe joga os cachos de 15 quilos no contêiner. O menino usa uma lança 
para conduzir os frutos para fora do trator. É preciso força e equilíbrio 
para fazer o serviço com agilidade. Cansado e já tendo se desequilibrado 
algumas vezes, ele desiste da lança para usar as mãos. O sol está a pino 
e é quase hora de tomar o ônibus escolar.

Não muito longe dali um jovem trabalha com o pai nas terras de outra 
empresa do setor. Com 21 anos, ele não tem horário fixo. “Eu comecei a 
trabalhar desde que me entendo por gente e parei de estudar. Meu coroa 
me dá uns R$ 300 ou R$ 200 pelo serviço da colheita”, conta o jovem. Há 
alguns anos, um fiscal da empresa já havia alertado ao pai do rapaz so-
bre a proibição do trabalho infantil, mas segundo os agricultores, nada 
ocorreu e o filho continuou trabalhando normalmente. 
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Relatórios do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI, 2016) apontam municípios 
produtores de palma com mais de 80% de crianças e adolescentes ocupados nas zonas ru-
rais. Os dados do Censo Agro, publicados pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação 
de Trabalho Infantil39, indicam que, atualmente, existem 81.254 crianças e adolescentes 
com idade igual ou inferior a 14 anos ocupados nos estabelecimentos agropecuários do 
estado do Pará. Esse contingente é relativo apenas aos ocupados com laço de parentesco 
com o produtor e corresponde a 7,4% do total de ocupados nesse tipo de organização.

O Trabalho Infantil no Setor 
Agropecuário: agricultura familiar 
 e não familiar

O Censo Agropecuário de 2006 (IBGE) 
trouxe pela primeira vez um levantamento 
específico sobre a agricultura familiar no 
país. Com isso tornou-se possível contabi-
lizar o trabalho infantil em atividades agro-
pecuárias sob a perspectiva da agricultura 
familiar40 e não familiar.

Segundo os dados, na área composta 
pelos municípios de Acará, Concórdia do 
Pará, Moju, Tailândia e Tomé-Açu havia 
3.755 crianças com idade inferior a 14 
anos trabalhando em estabelecimentos 
agropecuários. A agricultura familiar abri-
gava 94,8% deste contingente de crian-
ças ocupadas.

Em 2018, constavam no Cadastro Único 
(CadÚnico) 201 jovens e adolescentes 
com idade entre 7 e 15 anos trabalhando 
nos municípios de Acará, Moju, Concórdia 
do Pará, Tomé-Açu e Tailândia.
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Fragilidades nos contratos de parceria entre agricultores 
familiares e empresas agroindustriais 

Conforme já ressaltado, os agricultores familiares e assentados são responsáveis por 4,9% 
dos cultivos do setor. A maior parte recebe financiamento do Pronaf Ecodendê, que conce-
de crédito de até 88 mil reais por beneficiário, com juros que variam de 2,5 a 5,5% ao ano41. 
Atualmente, há cerca de 1,5 mil contratos Pronaf Ecodendê firmados entre agricultores 
familiares e empresas agroindustriais  (MOTA, 2015). 

Esses contratos de fornecimento são comumente chamados de contratos de parceria e 
tem um prazo de vigência de 10 a 25 anos. Neles, está previsto o provimento de insumos 
para a produção inicial, assistência técnica e capacitação por parte da empresa agroin-
dustrial parceira. A família agricultora, por outro lado, oferece a mão de obra e arca com os 
encargos durante a safra, como o carregamento e transporte dos cachos frescos.

Nos anos iniciais, a liberação das parcelas do financiamento pelo banco é condicionada a 
um laudo técnico que atesta o cumprimento de um protocolo de produção. Esse parecer 
é produzido pela própria empresa agroindustrial parceira durante visita à propriedade, que 
deve ter livre acesso para produção de laudos, fiscalizar o cumprimento das cláusulas do 
contrato ou prestar assistência técnica gratuita.

No contrato há também uma cláusula que permite à empresa se recusar a adquirir a totali-
dade da produção ou efetuar descontos em caso de não atendimento dos critérios mínimos 
de qualidade exigidos. Nesse caso, todos os prejuízos devem ser assumidos integralmente 
pelos agricultores familiares parceiros. Segundo apontam os pesquisadores, essa norma 
deixa os agricultores em uma situação de extrema fragilidade pois, em situações de in-
tempéries ou ocorrência de pragas, são eles quem devem arcar com o ônus da perda da 
produção.

Além disso, segundo os pesquisadores entrevistados, o processo de avaliação sobre o 
cumprimento do acordo é unilateral: o agricultor não pode penalizar a empresa por eventual 
descumprimento ou falta de qualidade na prestação dos serviços sob sua responsabilidade. 

Por fim, frisa-se que a previsão de uma cláusula de exclusividade deixa os agricultores 
cerceados do exercício da livre concorrência, ficando impedidos de venderem sua produção 
a outros compradores que porventura paguem um preço melhor. 
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Uma família cultiva 20 hectares de palma no município de Moju (PA) para 
uma empresa do setor. O agricultor de, 35 anos, e o seu pai, de, 66, assina-
ram um contrato de parceria e tomaram empréstimo do banco em 2012.

Segundo apontaram à equipe de pesquisa, na época foram obrigados a ad-
quirir todos os insumos para a produção diretamente da empresa parceira. 
Entre os insumos fornecidos nos anos iniciais de plantio estava o adubo. 

Em 2017, alegam, o fornecimento de adubo foi interrompido bruscamen-
te: “O adubo vinha uma vez por ano. Houve um ano em que o adubo não 
veio, justamente na fase mais importante do desenvolvimento da pal-
meira. Então, a produção caiu para menos da metade. Em metade das 
palmeiras não nasceu cacho, só deu flor”. A queda brusca na produção 
fez com que a renda mensal dos agricultores caísse para menos de um 
salário mínimo.

Outro choque enfrentado pela família foram as pragas, como os besou-
ros pretos ou “broca do olho do dendê” que atacam as palmas de óleo. 
“Vimos os talos das palmeiras ruídos, mas não tínhamos dinheiro para 
combater a praga”, recordam. 

Eles afirmam que, nos dois episódios, a empresa não dividiu as responsa-
bilidades, riscos e prejuízos com os agricultores.

Após a colheita dos cachos, outras falhas operacionais, comumente, po-
dem reduzir ainda mais os ganhos dos agricultores:

“Uma vez o dendê ficou cortado 15 dias no chão e a empresa não veio 
buscar. A mercadoria perdeu muito peso. Foi mais um prejuízo”, conta. 

Por serem altamente perecíveis, os cachos devem ser processados no 
menor tempo possível após a colheita, pois perdem qualidade e a por-
centagem de matéria que pode ser aproveitada na fabricação dos óleos 
diminui radicalmente.  Os agricultores não foram compensados pela dife-
rença no peso da mercadoria. 

É nesse desequilíbrio contratual que especialistas veem uma possível violação ao 
Estatuto da Terra. 
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O QUE DIZ O ESTATUTO DA TERRA
Segundo o Estatuto da Terra, a definição de parceria-agrária é:

“Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à 

outra, por tempo determinado ou não, o uso especifico de imóvel rural, de parte 

ou partes do mesmo, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e ou facilida-

des, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pe-

cuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e ou lhe entrega animais para 

cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias primas de origem ani-

mal, mediante partilha (....) de riscos do caso fortuito e da força maior do em-

preendimento rural, e dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções 

que estipularem, observados os limites percentuais no inciso VI do caput deste 

artigo.” (artigo 96, inciso 1º do Estatuto da Terra) (BRASIL, 1966)
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Conforme se depreende, a remuneração nos contratos de parceria é variável e sujeita aos 
riscos do negócio, mas os dois atores devem partilhar dos lucros e dos prejuízos resultan-
tes da atividade agrícola, em uma espécie de sociedade.

Segundo apontam estudiosos, o contrato de parceria estabelecido na cadeia produtiva do 
óleo de palma estaria, na prática, violando o Estatuto da Terra. Isso porque, ao firmar tal 
contrato, o trabalhador deveria ter autonomia para escolher o que plantar, quais técnicas 
empregar e a quem vender sua produção. Caso contrário, a parceria é descaracterizada e 
pode ser considerada uma relação de subordinação estrutural, que se manifesta na inser-
ção do trabalhador na dinâmica de organização e funcionamento do tomador de serviços, 
independentemente de vínculo empregatício contratual.

Para Serra Neto (2016), a caracterização dos contratos como “de parceria” não reflete a 
realidade. Para ele, são contratos de adesão, “porque as empresas apresentam um modelo 
de contrato ao agricultor familiar, restando-lhe pouco ou nada além da tarefa de aceitar ou 
não os termos propostos, sem discussões” (NETO, 2016).

Ainda que as terras pertençam, no papel, aos agricultores familiares, o uso e controle é 
das empresas agroindustriais, que aumentam indiretamente suas áreas de plantio. Nesse 
contexto, as famílias envolvidas na produção perdem completamente a autonomia sobre 
suas terras (NAHUM; SANTOS, 2018).
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Empresas e direitos 
humanos: um 
chamado para ação

A relação entre Direitos Humanos e empresas passou a ganhar destaque na agenda 
internacional a partir da década de 1990, sobretudo diante das novas realidades 
trazidas pelo processo de globalização corporativa42. A abertura dos mercados, 

atrelada à expansão das empresas e de suas cadeias para além das fronteiras de seu país 
de origem e ao aumento de sua capacidade econômica (RUGGIE, 2013) e, com isso, da sua 
capacidade de influenciar o contexto de suas operações, fez com que a discussão acerca 
do compromisso com os direitos humanos, tradicionalmente focada nos Estados, passasse 
também a incorporar as empresas (FGV, 2017).

Em 2011, o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou os “Princípios Orientadores 
sobre Empresas e Direitos Humanos” (PO), concebidos para assegurar que as empresas 
não violem os direitos humanos no curso de suas operações e que forneçam reparação 
quando da ocorrência de infrações. 

Composto por 31 princípios, os POs compilam diretrizes que estabelecem que o respei-
to aos Direitos Humanos e Trabalhistas é obrigatório em todas as relações e operações 
comerciais, sejam elas conduzidas por agentes privados ou públicos (OIT, 2018). Os POs 
instauram os parâmetros “Proteger, Respeitar e Remediar”, baseado em três pilares: 

i) Dever dos Estados de proteger os direitos humanos;

ii) Responsabilidade das empresas de respeitar esses direitos; 

iii) Dever de ambos de remediar as situações em caso de violação de direitos humanos.

8
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A responsabilidade proclamada pelo segundo pilar consiste na obrigação das empresas de 
se abster de violar os direitos humanos de terceiros e enfrentar impactos negativos com 
os quais tenham algum envolvimento (PO11). Isso significa que as empresas devem não 
apenas deixar de violar direitos em suas próprias operações, como também adotar me-
didas para prevenir, mitigar e remediar violações a direitos causadas por seus parceiros 
comerciais ou outros atores com os quais esteja envolvida.

Considerando as responsabilidades das empresas, os POs estabeleceram que estas devem 
ter políticas e procedimentos, apropriados em função de seu tamanho e circunstância, que 
estejam de acordo com esses parâmetros de proteção aos direitos humanos. Neste senti-
do, o PO15 orienta as empresas a incorporar processo de devida diligência (due diligence) 
em matéria de Direitos Humanos para identificar, prevenir, mitigar e prestar contas de 
como abordam seu impacto sobre tais direitos (FGV, 2017).

A devida diligência em direitos humanos visa prevenir riscos, impactos e 
violações a direitos que possam causar ou contribuir por meio de suas 
atividades e ao longo de sua cadeia de fornecimento e entorno. Trata-se 
de um processo que envolve a identificação e a avaliação dos riscos e 
impactos das atividades da empresa em seu entorno; a adoção de medi-
das adequadas e efetivas voltadas ao controle dos riscos e a prevenção 
de impactos adversos e violações; o monitoramento das ações imple-
mentadas, assim como a prestação de contas; e a comunicação acerca 
de como as consequências negativas serão enfrentadas (OIT; FGV, no 
prelo). Os benefícios desse processo podem manifestar-se na percep-
ção aprimorada da empresa interna e externamente, levando a outros 
ganhos, como recomendações aprimoradas de analistas ou redução do 
custo de capital, principalmente devido à redução do risco e aumento da 
transparência. Os benefícios internos, como maior capacidade de reten-
ção e atração de talentos, aumento de produtividade, melhor gerencia-
mento da reputação da empresa e criação de valor também são signifi-
cativos. (OCDE, 2017)
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Em 2018, o Decreto nº 9.571 veio incorporar os POs ao ordenamento jurídico interno bra-
sileiro, por meio do estabelecimento das Diretrizes Nacionais sobre Empresas e Direitos 
Humanos.

O Decreto nº 9.571, de 21 de novembro de 2018 estabelece as Diretri-
zes Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos e estabelece, em seu 
artigo 9º, inciso II, a “responsabilidade das empresas de desenvolver e 
aperfeiçoar permanentemente os procedimentos de controle e monito-
ramento de riscos, impactos e violações e reparar as consequências ne-
gativas sobre os direitos humanos que provoquem ou tenham contribuí-
do para provocar”. O artigo 11, por sua vez, determina a responsabilidade 
das empresas de adotar medidas de garantia de transparência ativa, com 
divulgação de informações relevantes, de documentos acessíveis às 
partes interessadas, quanto aos mecanismos de proteção de direitos hu-
manos e de prevenção e de reparação de violações de direitos humanos 
na cadeia produtiva, com ênfase para a divulgação suplementar periódi-
cas de informações, por meio de informativos anuais que destaquem as 
ações empresariais realizadas, especialmente quanto ao cumprimento 
das normas de proteção de direitos humanos, das normas de prevenção 
e reparação de possíveis violações de direitos humanos.

Baseado nessas premissas, este relatório visa promover um diálogo tripartite para enco-
rajar os diversos atores que participam da cadeia produtiva a avançar na construção de 
propostas de melhoria e alcance do trabalho decente. 
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Dos desafios às  
Boas Práticas de 
Trabalho Decente na 
cadeia produtiva

A o longo da última década, as fiscalizações conduzidas pelo Ministério Público do 
Trabalho e pelo então Ministério do Trabalho e Emprego na cadeia do óleo de palma 
promoveram melhorias no meio ambiente de trabalho. Uma cultura de respeito à 

dignidade do trabalhador, porém, ainda não se solidificou na prática, apesar dos importantes 
avanços promovidos pelo setor, como o compromisso expresso na Carta de Princípios vol-
tada à Valorização de uma Agenda de Trabalho Decente, assinada e divulgada em novembro 
de 2016.

Considerando a importância dessa cadeia produtiva para a economia do Pará e do Brasil, os 
desafios rumo ao trabalho decente no setor são uma lacuna a ser preenchida. Para enfren-
tar os desafios ainda presentes é preciso que haja um esforço concentrado de múltiplos 
atores, tais como as empresas, sindicatos, diferentes esferas de governos, acadêmicos e 
organizações da sociedade civil com atuação regional. Isso requer entender as dificuldades 
que ainda permeiam a cadeia e refletir acerca das boas práticas que já vêm sendo imple-
mentadas no setor a fim de superar tais questões.

9
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Desafios que podem levar ao descumprimento dos 
Princípios e Direitos Fundamentais no trabalho na 
cadeia produtiva do Óleo de Palma 

1. As condições de trabalho nos campos de cultivo ainda estão aquém do neces-
sário para o bem-estar do trabalhador;

2. Falta transparência nos contratos de parceria;

3. O trabalho infantil persiste e é usado, principalmente, porque faltam aos agri-
cultores familiares a estrutura econômica adequada para evitar que os filhos 
sejam usados como mão de obra barata;

4. A discriminação de gênero marca o processo produtivo, com a ausência de 
remuneração para as trabalhadoras em muitos casos;

5. Ainda não ocorre a efetiva inclusão social, a diminuição das desigualdades e a 
participação social;

6. Na prática, existe, entre empresas e agricultores, relação desequilibrada nos 
contratos, que impõe obstáculos à promoção do trabalho decente .
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INICIATIVAS RELEVANTES 
Com vistas a sobrelevar tais dificuldades, algumas empresas têm desenvolvido projetos 
próprios que podem ser considerados relevantes para a promoção do trabalho decente. 
Embora ainda estejam em fase de efetivação e não permitam uma avaliação acabada de 
seus impactos, eles são indicativos de que há caminhos e possibilidades a serem traçados 
nesse sentido. 

CASO 1: Uma Associação de Classe Empresarial elabora uma Carta de 
Princípios para a valorização do trabalho decente

Em novembro de 2016, a principal associação da classe empresarial (que reúne as maiores 
empresas do ramo), lançou a “Carta de Princípios sobre o Trabalho Decente na Cadeia do 
Óleo de Palma43”. Nela, as empresas se comprometem “a adotar gradualmente ações no 
sentido de efetivar a valorização do trabalho, do homem e do meio ambiente. Essa carta 
seria o ponta pé para o firmamento do “pacto social e territorial” entre vários setores.

A Associação afirma que irá estipular prazos para o cumprimento dos compromissos as-
sumidos e que as medidas são concretas e poderão ser monitoradas e serem verificadas.

Alguns dos princípios, ações e medidas sugeridas no âmbito das oportunidades de empre-
go são: a criação do balcão de empregos da cadeia, capacitação de profissionais especia-
lizados, oferta de cursos no segmento técnico, operacional e de gestão e formalização de 
parcerias com instituições de educação profissional.

A Associação também se compromete a desenvolver um plano de cargos e salários e es-
tabelecer metas de produtividade que respeitem o bem-estar físico dos trabalhadores de 
ambos os gêneros.

No âmbito da jornada de trabalho decente, a carta cita a gestão do trabalho extraordinário, 
com a criação de banco de horas, além da valorização da jornada normal de trabalho.

É prometido também o estímulo, por parte das empresas, à criação de programas de lazer e 
cultura para o trabalhador e sua família, como programas de integração esportiva, cultural e 
de bem-estar. Para isso, a associação propõe estabelecer parcerias institucionais.

O setor se compromete a abolir o trabalho infantil, análogo à escravidão e o degradante, 
além de fortalecer as medidas de combate a tais práticas. A carta também faz referência 
à promoção da igualdade de gênero. 
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No âmbito do ambiente de trabalho seguro, a carta de princípios prevê a redução de aci-
dentes por meio da criação de um regulamento com normas de segurança, de acordo com 
a legislação e normas técnicas vigentes. 

Também se propõe a desenvolver ações visando a capacitação permanente para cum-
primento das normas de segurança, legislação de saúde e segurança e a promoção de 
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA).

A carta de princípios prevê, ainda, o uso gradual de mecanismos de promoção de ações de 
responsabilidade social e criação de mesas de negociação e comissões de conciliação para 
promover o diálogo social.

No âmbito das cadeias responsáveis, a associação promete acompanhar o atendimento à 
legislação trabalhista dos fornecedores de cacho fresco, incluindo agricultores familiares. 
Também afirma que irá acompanhar as práticas produtivas dos fornecedores de cacho 
fresco e promover treinamentos regulares sobre a cadeia produtiva, abrangendo saúde e 
segurança do trabalho junto aos fornecedores.

No texto da Carta, o cumprimento do trabalho decente no setor deve basear-se em quatro 
pilares:

a) Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho;

b) Criação de Emprego (e empresas sustentáveis);

c) Proteção Social;

d) Diálogo Social.

A partir destes, a Carta propõe o seguimento de 10 princípios:

1. Oportunidades de emprego;

2. Rendimento adequado e trabalho produtivo;

3. Jornada de trabalho decente;

4. Conciliação entre trabalho, vida pessoal e familiar;

5. Trabalho a ser abolido (Infantil, análogo ao escravo e degradante);

6. Promoção da igualdade de gênero;

7. Ambiente de trabalho seguro;

8. Responsabilidade Social;

9. Diálogo social e representação de trabalhadores;

10. Cadeias responsáveis.
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CASO 2: Grande empresa do setor cosmético e uma iniciativa de 
implantação de sistema agroflorestal na cadeia produtiva do óleo de palma

Grande empresa de cosméticos decidiu substituir, em 2008 - de forma experimental - a 
técnica da monocultura pelo sistema agroflorestal para produção de palma. A iniciativa, que 
custou US$ 4,8 milhões, foi implementada com recursos da Agência dos Estados Unidos 
para o Desenvolvimento Internacional (USAID/Global Development Alliance) e desenvolvida 
em parceria com a Embrapa Amazônia Oriental (CPATU), a Universidade Federal Rural da 
Amazônia (UFRA) e a Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu (CAMTA).

Segundo a empresa, há benefícios na esfera social: os frutos e sementes plantados 
podem servir à subsistência do agricultor ou servirem como nova fonte de renda. Além 
disso, segundo reportam, a iniciativa trouxe resultados surpreendentes: alta produtividade 
da palma, maior sequestro de carbono, maior fertilidade do solo, melhor qualidade de vida 
para o agricultor e até maior rendimento de óleo nos frutos de palma comparado com a 
monocultura. 
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CASO 3: Grande empresa do setor do óleo de palma e a promoção de 
programas de monitoramento e de igualdade de gênero.

Uma empresa agroindustrial do setor possui dois programas para mitigar alguns dos pro-
blemas notados na cadeia. O primeiro é um monitoramento para eliminação de trabalho 
infantil e escravo junto aos fornecedores da agricultura familiar e produtores integrados. O 
desafio ainda persiste, inclusive entre fornecedores da própria empresa, mas já há relatos 
de agricultores recebendo orientações sobre a proibição do uso de trabalho infantil durante 
visita técnica da à propriedade. 

O segundo programa que merece destaque é o da promoção da igualdade de gênero. As 
mulheres são minoria entre os trabalhadores e, em geral, assumem funções secundárias, 
como capina manual, aplicação de fertilizantes e a coleta dos frutos que sobram durante 
a colheita. Em 2015, a indústria se debruçou sobre os dados relacionados a gênero na 
empresa e constatou que, à época, as mulheres correspondiam a 11% do quadro de funcio-
nários. Para mudar esse cenário, passou a ter na diversidade de gênero um critério-chave 
para a admissão e criou um programa de capacitação entre as mulheres colhedoras de 
cachos frutos frescos. A empresa ainda impulsionou a diversificação de gênero nos setores 
administrativos da empresa.
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CAMINHOS PARA UM SETOR MAIS JUSTO
Sugestões para a melhoria da cadeia foram apresentadas durante as entrevistas realizadas 
no âmbito da pesquisa. Dentre elas, estão: 

 � Criar espaços de discussão e negociação entre agricultores e empresas sobre 
cláusulas de contratos de parceria, com suporte dos Sindicatos dos Trabalhadores 
Rurais e seu corpo técnico e jurídico;

 � Desenvolver uma alternativa ao modelo de parceria atual que estipule um preço 
mínimo para o produto, que preze pela manutenção da diversificação, pelo direito 
de escolha das comunidades e garanta a agregação de valor à riqueza produzida 
na base da cadeia;

 � Incentivar a diversificação produtiva nas propriedades de agricultores familiares 
parceiros, pois, segundo a Embrapa, as famílias com maiores rendas mensais fo-
ram as que consorciaram o cultivo da palma com o de frutas;

 � Ofertar maior assistência técnica aos produtores;

 � Apoiar a organização dos agricultores em cooperativas e associações, já que, se-
gundo eles, na coletividade, as famílias podem se fortalecer e se organizar para 
tornar possível a agregação de valor ao seu produto;

 � Promover a transparência no cálculo das metas de produtividade e discussão 
coletiva para evitar o trabalho penoso e exaustivo;

 � Promover cursos sobre direitos humanos e trabalhistas para os trabalhadores do 
setor;

 � Promover a transparência por parte das empresas sobre as políticas de incentivo 
à produção do óleo de palma para o biodiesel; 

 � Reduzir a exportação de óleo bruto e aumentar a produção de óleo refinado, com 
a participação das famílias no processo de beneficiamento e agregação de valor;

 � Desenvolver mecanismos de rastreabilidade para identificar os elos da cadeia e 
monitorar as condições de trabalho.
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Considerações finais

E nfrentar as violações aos direitos humanos e às leis trabalhistas requer um esfor-
ço concentrado de múltiplos atores, tais como as empresas, sindicatos, diferentes 
esferas de governos, acadêmicos e organizações da sociedade civil com atuação 

regional. 

É sabido que as condições de trabalho nos campos de cultivo do óleo de palma ainda es-
tão aquém do necessário para o bem-estar do trabalhador. O trabalho infantil persiste e 
é usado, principalmente, porque faltam aos agricultores familiares a estrutura econômica 
adequada para evitar que os filhos sejam usados como mão de obra barata. Além disso, a 
discriminação de gênero é uma marca do processo produtivo, visto que muitas trabalhado-
ras não são remuneradas. Com isso, é possível admitir que não há uma inclusão social justa 
na cadeia produtiva. 

Segundo aponta a pesquisa, os agricultores ainda estão vinculados às empresas e limita-
dos a contratos que dificultam a promoção do trabalho decente. Faz-se necessário prover 
maior transparência nos contratos de parceria.

Embora tenham sido identificados descumprimento a direitos dos trabalhadores, há, por 
outro lado, empresas que já desenvolvem programas a fim de mitigar alguns dos problemas 
notados na cadeia.

Nesse sentido, e principalmente em vista da recente adoção do Decreto nº 9571/18, confor-
me citado anteriormente, mostra-se necessário fomentar um maior debate com as partes 
interessadas para a promoção do trabalho decente na cadeia produtiva do óleo de palma.
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Notas
1. Plano de Produção de Óleos Vegetais para Fins Energéticos, cujo objetivo era gerar um excedente de óleo vegetal capaz 

de tornar seus custos de produção competitivos com os do petróleo. O programa não foi adiante, devido à queda nos 
preços internacionais do petróleo. 

2. O projeto é até hoje defendido pelo pesquisador Hernani Sá. Com passagens pelo Instituto Nacional de Tecnologia e 
pela Petrobras, Sá se tornou um grande defensor do uso de combustíveis renováveis. Acreditava que o Brasil poderia 
incentivar a plantação de dendê e se tornar pioneiro na substituição do diesel mineral.

3. Segundo Abramovay e Magalhães (2007), o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) é um programa 
com um modelo de inclusão social,  inédito no mundo,  na produção de biodiesel, estimulando a agricultura familiar. O 
nordeste paraense é muito pobre, com baixos índices de IDHM, e foi beneficiada pelo projeto a partir de investimentos 
diretos e indiretos para viabilizar a produção de óleo de palma.

4. O trabalho da UNCTAD (2006), citado por Abromovay e Magalhães (2007), mostra que a oferta de matéria-prima para 
o biodiesel oferece oportunidades maiores para agricultores familiares que a de etanol. Mas, dos países cujas políticas 
são descritas no estudo (África do Sul, Tailândia, Índia, Filipinas, China, Guatemala, Estados Unidos e União Européia), 
em nenhum existe um vínculo institucionalizado entre biodiesel e fortalecimento da agricultura familiar como no Brasil.

5. O objetivo da Lei foi introduzir o biodiesel na matriz energética brasileira, com enfoque na inclusão social e no desen-
volvimento regional. Desta forma, o PNPB institucionalizou a base normativa para sua produção e comercialização no 
país, envolvendo a definição do modelo tributário para este novo combustível e o desenvolvimento de mecanismos para 
inclusão da agricultura familiar, consubstanciado no Selo Combustível Social.

6.  Pronaf EcoDendê.

7. O Programa ambiciona a expansão do cultivo do óleo de palma na Amazônia e no Nordeste brasileiro. O projeto iden-
tificou 31,8 milhões de hectares adequados ao cultivo de óleo de palma – a produção mundial atualmente ocupa 12 
milhões -, sendo que 29 milhões estão na Amazônia Legal. As áreas se encontram em regiões com forte presença da 
agricultura familiar. A proposta do programa é oferecer condições para que os investidores incorporem estes agricul-
tores como parceiros.

8. O Zoneamento Agroecológico da Palma (ZAE- PALMA) de óleo no Brasil, instituído pelo Decreto nº 7.172, de 7 de maio de 
2010, é um dos principais marcos que compõem o arcabouço jurídico-institucional para o desenvolvimento e expansão 
da produção de óleo de palma no país, notadamente nos estados que formam a Amazônia Legal. 

9. A Câmara Setorial da Palma de Óleo, composta por representantes do Governo Federal (MAPA, MDA, MME, MMA, MDIC, 
Embrapa e Casa Civil) e por representantes dos produtores de palma de óleo, dos consumidores dos produtos derivados, 
dos trabalhadores, tem caráter consultivo e propicia um diálogo organizado em torno do interesse comum de garantir a 
expansão sustentável da produção no Brasil. A primeira reunião ocorreu no dia 18 de agosto de 2010. A última reunião 
ordinária N. 29 realizou-se em 12 de março de 2019 em Brasília ( MAPA, 2018).

10. Oficializado em setembro de 2014, o documento marca o compromisso do setor com a sustentabilidade cuja proposta 
foi a de determinar compromissos entre o Estado e as empresas produtoras signatárias., as quais estavam incumbidas 
de assumir princípios e “critérios necessários à sustentabilidade econômica e socioambiental da cadeia de produção do 
óleo de palma no Pará”. O protocolo exigia, por exemplo, que os signatários promovessem “a inclusão social, a geração de 
emprego e a melhoria de renda da população urbana e local”, como também oportunizassem “atividades que garantam a 
segurança alimentar e diversificação de renda dos agricultores”. 
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11. O novo marco dispõe sobre os percentuais de adição de biodiesel ao óleo diesel.  

12. Inspirado na Malásia e Indonésia, o Pará 2030 é um projeto que transforma o óleo de palma em uma política vertical e 
horizontal do estado do Pará. Para edificar o projeto ambicioso, o Estado do Pará promete crédito, subsídios e facilidades 
no licenciamento ambiental. 

13. Disponível em http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-n-621-de-6-de-agosto-de-2019-209274983.

14. A regionalização em Regiões de Integração foi estabelecida pelo Decreto Estadual nº 1.066/2008.

15. A Região de Integração Tocantins é composta administrativamente por 11 municípios: Abaetetuba, Acará, Baião, Barca-
rena, Cametá, Igarapé-Mirim, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Moju, Oeiras do Pará e Tailândia.

16. A Região ocupa uma área de 35.839 km2 (correspondente a 2,9% do território estadual), com população estimada de 
855,4 mil habitantes (10,0% da população estadual), com uma densidade demográfica de 23,9 hab./km2. No período 
2010/2018, a população regional apresentou uma taxa média geométrica de crescimento de 1,6% a.a., valor superior à 
taxa estadual (1,3% a.a.).

17. A Região de Integração Rio Capim é composta administrativamente por 16 municípios: Abel Figueiredo, Aurora do Pará, 
Bajuaru, Capitão Poço, Concórdia do Pará, Dom Eliseu, Garrafão do Norte, Ipuxina do Pará, Irutia, Mãe do Rio, Nova 
Esperança do Piriá, Ourém, Paragominas, Rondon do Pará, Tomé-Açu e Ualianópolis.

18. Resultado da atividade produtiva no decurso de um período determinado. Resulta da diferença entre o valor da produção 
e o valor do consumo intermédio, originando excedentes. Pode ser calculado de diversas formas utilizando o Plano Oficial 
de Contas VAB.

19. Receitas correntes são recursos que ingressam regularmente nos cofres públicos. Na esfera municipal é composta por 
tributos próprios (ISS, IPTU; ITBI, IRRF, taxa e contribuições de melhoria), pelas transferências obrigatórias de outros 
entes da federação para os municípios, transferências de convênios e outras receitas, tais como as de contribuições 
patrimoniais, agropecuárias, industriais e de serviços.

20. Portal de livre acesso que disponibiliza regularmente dados oriundos de fontes oficiais sobre as finanças públicas dos 
três níveis de governo. Disponível em: http://comparabrasil.com/default.aspx. Acesso em: 26 de abril de 2019.

21. Elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN). O Índice FIRJAN possui periodicidade 
anual, recorte municipal e cobertura nacional, utilizando apenas estatísticas públicas oficiais. O Índice varia de 0 a 1, 
sendo que, quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento do município: Baixo Desenvolvimento (0 a 0,4), Desen-
volvimento Regular (0,4 a 0,6); Desenvolvimento Moderado (0,6 a 0,8) e Alto Desenvolvimento (0,8 a 1).

22. Ver: http://mds.gov.br/bolsafamilia.

23. O PBF atende às famílias que vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza. Utiliza-se um limite de renda para 
definir esses dois patamares. Assim, podem fazer parte do Programa: todas as famílias com renda por pessoa até R$ 89 
mensais; famílias com renda por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178 mensais, desde que tenham crianças ou adolescentes 
de 0 a 17 anos.

24. O BPC é um direito garantido pela Constituição Federal de 1988 e foi regulamentado pela Lei Orgânica de Assistência Social 
(LOAS). Consiste no pagamento de 01 (um) salário mínimo mensal a pessoas de 65 anos ou mais de idade e a pessoas com 
deficiência, de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo que as obstruem de desfrutar uma vida independente 
para o trabalho. Para ter direito, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja menor que ¼ do salário mínimo 
vigente. O benefício, de natureza não contributiva, individual, não vitalícia e intransferível, é gerido pelo Ministério da Cida-
dania a quem compete sua gestão, acompanhamento e avaliação e, também, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
a sua operacionalização. Os recursos para custeio do BPC provêm do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).

25. A RAIS é um Registro Administrativo, de periodicidade anual, criada para suprir as necessidades de controle, de esta-
tísticas e de informações às entidades governamentais da área social. Constitui um instrumento imprescindível para o 
cumprimento das normas legais, como também é de fundamental importância para o acompanhamento e a caracteriza-
ção do mercado de trabalho formal.

26. Similarmente à análise da estrutura setorial do PIB municipal, a significativa participação do setor de Serviços na com-
posição do emprego formal é fortemente condicionada pela APU.

27. Mesmo passados nove anos da coleta de dados e seis da sua divulgação completa, o Censo 2010 realizado pelo IBGE, 
ainda se constitui na fonte de informação mais atualização sobre a completude do mercado de trabalho nos municípios 
brasileiros e suas respectivas características estruturais, inclusive no âmbito da informalidade.
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28. O Censo 2010 considera como desocupada a pessoa sem trabalho na semana de referência, mas que estava disponível 
para assumir um trabalho nessa semana e que tomou algum providencia efetiva para conseguir trabalho no período de 
referência de 30 dias, sem ter tido qualquer trabalho ou após ter saído do último trabalho que teve nesse período.

29. Número de pessoas desocupadas sobre a PEA, multiplicado por 100.

30. Apesar de sua importância para a sociedade como um todo, não existe uma fonte sistemática e específica de dados 
estatísticos sobre o tema saúde e segurança do trabalhador, mas sim, diversos registros administrativos instituídos com 
objetivos específicos que delimitam o alcance as possibilidades analíticas de seus dados. Além disso, há evidências 
de subnotificação presentes em todas as bases de dados, o que impõe restrição à interpretação plena de dados, em 
especial, para análises comparativas, interregionalmente, intertemporalmente e até intersetorialmente.

31. Disponível em: https://observatoriosst.mpt.mp.br/

32. O óleo de palma bruto é extraído da polpa do fruto da palmeira, que cresce em cachos. A metodologia do IBGE na Produ-
ção Agrícola Municipal (PAM) quantifica os cachos de coco do dendê colhidos no país. Já o Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos, a Pesquisa Industrial Anual do IBGE e outros estudos costumam mensurar a quantidade de óleo 
de palma bruto.

33. Para avançar nas discussões sobre os aspectos ambientais e sociais relacionados à palma, foi criada no final da primeira 
década do ano 2000 a Mesa Redonda do Óleo de Palma Sustentável (Roundtable on Sustainable Palm Oil) – RSPO, na 
sigla em inglês. Trata-se de um fórum internacional que reúne representantes de toda a cadeia produtiva do óleo de 
palma, além de ONGs e especialistas interessados no tema.

34. O trabalho escravo contemporâneo é caracterizado, segundo o artigo 149 do Código Penal brasileiro, como o ato de 
“reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer 
sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de 
dívida contraída com o empregador ou preposto”.

35. Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo. O documento 
é também popularmente conhecido como “Lista Suja”. O cadastro é uma ferramenta de transparência, consequência 
direta do princípio da publicidade que rege a Administração Pública, por meio da qual se divulgam os nomes das pessoas 
que sofreram autuação administrativa pela auditoria-fiscal do trabalho em razão de exploração de mão-de-obra em 
condições análogas à escravidão, após o término do processo administrativo correspondente, onde tenham sido asse-
gurados o contraditório e a ampla defesa. Para saber mais, acesse: https://www.mdh.gov.br/todas-as-noticias/2019/
outubro/governo-federal-atualiza-o-cadastro-de-empregadores-que-tenham-submetido-trabalhadores-a-condicoes-
-analogas-a-de-escravo.

36. Em novembro de 2017, o ex-presidente Michel Temer (MDB) sancionou a Reforma Trabalhista, que alterou diversos pon-
tos da legislação brasileira, entre eles a proibição da terceirização da atividade-fim de uma empresa. Com a reforma, a 
terceirização da atividade-fim foi considerada legal. Em agosto de 2018, o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou 
a constitucionalidade da medida. Esse entendimento vale para as ações que estão andamento ou àquelas que ainda 
cabem recurso. Não será possível reabrir condenações já finalizadas pela terceirização da atividade-fim, como é o caso 
de algumas do setor da palma de óleo.

37. O GEFM é formado por auditores fiscais do trabalho – que coordenam as operações de campo –, policiais federais, 
procuradores do MPT e do Ministério Público Federal (MPF). Criado em 1995, o GEFM foi reconhecido pela OIT como 
instrumento de referência no combate ao trabalho escravo.

38.  Processo nº 0000161-16.2017.5.08.0115

39. Para saber mais, acesse: https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/colunas/censo-agropecurario-trabalho-infantil- 
no-campo-tem-5878-mil-casos-2017/.

40. O conceito de agricultura familiar adotado é o mesmo estabelecido pela Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que 
estipula as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais

41. Banco da Amazônia (BASA), Banco do Estado do Pará (Banpará), Banco do Brasil (BB) e Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES), todos de capital majoritariamente público, são os principais bancos responsáveis 
pela concessão do crédito.

42. O conceito de globalização corporativa é empregado por Ruggie (2013, p. 17) para designar o processo de reestruturação 
produtiva pelo qual as empresas transnacionais conseguiram estabelecer redes corporativas que ultrapassaram as 
economias nacionais e construíram núcleos de atividades econômicas sujeitos a uma única visão global estratégica.

43. Documento disponível em: http://www.Abrapalma.org/pt/wpcontent/uploads/2016/11/ Carta_Principios_Palma.pdf
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