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Desde a adoção dos Princípios Orientadores sobre
Empresas e Direitos Humanos (POs), a busca pela
concretização de negócios socialmente e
sustentavelmente responsáveis assumiu novas
dimensões, consolidando a responsabilidade das
empresas de respeitarem os direitos humanos e
conduzirem a chamada devida diligência em
direitos humanos, um processo contínuo para
identificar, prevenir, mitigar, monitorar e prestar
contas de seus impactos nos direitos humanos
(ONU, 2011). 

Os POs marcam, assim, uma mudança de
paradigma em relação à atuação empresarial, a qual
tem sido incorporada em diversas legislações, que
criam obrigações de respeito aos direitos humanos
para as empresas que operam em território nacional
ou além das fronteiras de um país. 
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A proteção e o respeito aos
direitos humanos em cadeias
produtivas



Um exemplo é a recente lei alemã sobre devida
diligência em direitos humanos (Act on Corporate
Due Diligence in Supply Chains), que estabelece
obrigações que abrangem toda a cadeia produtiva
das empresas que operam na Alemanha,
independentemente dos parceiros comerciais
estarem no território nacional ou no exterior
(BHRRC, 2021). Outro exemplo é a recém
aprovada proposta de Diretiva sobre Devida
Diligência de Sustentabilidade Corporativa da
União Europeia (UE), que traz parâmetros
obrigatórios de devida diligência sobre direitos
humanos e meio ambiente em toda a cadeia
produtiva das empresas operando em território
europeu - para saber mais, clique aqui.  

Act on Corporate Due Diligence in Supply Chains
Em junho de 2021 foi aprovada, na Alemanha, a lei
sobre devida diligência na cadeia produtiva. A lei
entrará em vigor em 2023 para as empresas com mais
de três mil funcionários e em 2024 para empresas com
mil ou mais funcionários. A lei obriga as empresas a
cumprirem obrigações de devida diligência em suas
cadeias produtivas, na Alemanha e no exterior,
observando normas internacionais de direitos
humanos e meio ambiente (INITIATIVE
LIEFERKETTENGESETZ, 2021).

3

https://www.instagram.com/p/CdJoGz6uxKx/?utm_source=ig_web_copy_link


Essas e outras legislações similares têm reflexos
para empresas brasileiras que  exportam e/ou
operam em países europeus. Isso porque as
empresas passam a ter que cumprir com as
novas obrigações estabelecidas para manterem
seus negócios e relações comerciais naqueles
territórios. 

Tal é particularmente relevante para o setor do
agronegócio, cuja produção é, em proporção
significativa, destinada à exportação para países
da União Europeia - 14,92% do total de
exportações brasileiras do setor no ano de 2021,
segundo dados do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2022). Dentro
do setor, merece destaque a laranja, um dos
principais produtos exportados pelo Brasil (UN
COMTRADE, 2021).

Nesse contexto, empresas líderes possuem um
papel fundamental, uma vez que podem usar sua
capacidade de influência para fazer com que as
demais empresas na cadeia produtiva aprimorem
suas práticas em relação aos direitos humanos e
ao meio ambiente, de forma alinhada com os
requisitos impostos pelas legislações
estrangeiras. 
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Considerando a evolução da legislação
estrangeira sobre devida diligência, seu impacto
para empresas no Brasil e a capacidade de
influência de empresas líderes, além da relevância
da exportação da laranja no contexto do
agronegócio brasileiro; é importante compreender
o modo como a cadeia desse produto opera,
identificando seus principais impactos aos direitos
humanos e as alternativas para a sua prevenção e
mitigação. 
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A capacidade de influência das empresas
corresponde à sua capacidade de promover mudanças
voltadas ao respeito aos direitos humanos nas práticas
de terceiros com os quais se relacionem, de forma
direta ou indireta (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS,
2021)
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Esta Palinha contribui nesse sentido. Para tanto,
com o intuito de caracterizar a cadeia produtiva,
foram analisados dados públicos quantitativos
sobre a exportação e a produção da laranja,
disponíveis nos microdados do Censo
Agropecuário (IBGE, 2017) e na base de dados de
comércio exterior da ONU [1]. Além disso, a partir
da revisão de literatura e produções da sociedade
civil e organismos internacionais, foi realizada uma
análise preliminar da cadeia produtiva da laranja
no Brasil e dos seus impactos aos direitos
humanos mais frequentes. Por fim, demonstra-se
a necessidade urgente de mudanças voltadas ao
aperfeiçoamento do setor em 4 principais pontos.
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A produção e exportação da
laranja do Brasil
A cadeia produtiva da laranja é responsável por
53% do valor total obtido com exportações em
2020 dentro do setor de frutas, nozes e
derivados (2,66 bilhões de dólares) (UN
COMTRADE, 2021).

Além disso, sob a perspectiva da exportação
mundial de laranja e derivados, o Brasil
apresenta uma posição de liderança. Apesar de
ocupar o 2º lugar em 2020 em termos de valor
exportado - 1,43 bilhão contra 1,7 bilhão da
Espanha - a tonelagem da exportação 
brasileira é maior, com 
2,05 milhão de toneladas 
exportadas (contra 1,89 
milhões da Espanha). 
Os números brasileiros 
representam 15,5% e 
18,9% dos valores em 
dólares e da tonelagem 
exportadas de laranjas e 
derivados no mundo em 
2020 (UN COMTRADE,
 2021). 
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Um dos principais compradores do Brasil é a UE.
Em 2020, cerca de 67% dos valores da
exportação brasileira de laranja e derivados foram
auferidos da venda para países do bloco. Além da
UE, outros parceiros relevantes são os Estados
Unidos (17,2% do valor de exportação), o Japão
(5,5%) e a China (3,6%) (UN COMTRADE, 2021).

Dentro da UE, há o processamento e reexportação
da produção de laranja brasileira entre os países
do bloco. No caso da Alemanha, por exemplo,
apesar da venda direta (em que o produto sai do
Brasil com destino ao comprador final) estar no
patamar dos US$ 29 milhões/ano, a importação
alemã de produtos derivados da laranja de origem
brasileira chega a US$ 308 milhões/ano -
considerando que os produtos brasileiros passam
por processamento em outros países da UE antes
de chegar à Alemanha (UN COMTRADE, 2021).
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A produção de laranja está concentrada no estado
de São Paulo. São paulistas os dez maiores
municípios produtores do Brasil (Colômbia, Iaras,
Mogi Guaçu, Avaré, Botucatu, Santa Cruz do Rio
Pardo, Casa Branca, Itapetininga, Boa Esperança
do Sul e Barretos), que concentraram ¼ da
produção brasileira em 2017 - o equivalente a
3.115.287 toneladas de laranja. (IBGE, 2017)



Fornecimento 
de insumos

Fabricação de mudas, fertilizantes,
maquinário, com destaque para o
intenso uso de pesticidas agrícolas para
o cultivo da laranja.

Produção 
de laranja

A laranja que sai dos pomares pode ser
consumida in natura ou ter como destino
a indústria processadora, o que ocorre
com a maior parte da produção. A
indústria transforma a fruta fresca em
dois principais produtos: o suco
concentrado congelado e o suco não
concentrado.

Processamento 
da laranja

A partir dos insumos obtidos, a laranja é
cultivada em pomares próprios da
indústria ou de fornecedores, nos quais
são realizadas as etapas de preparo do
solo; implantação; tratos culturais, com
a adubação, poda, inspeção e combate
às pragas e doenças; e, por fim, a
colheita. Destaque para a presença dos
pequenos produtores rurais.
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A cadeia produtiva da laranja possui 5 macro
etapas principais no Brasil: 

Funcionamento da cadeia
produtiva da laranja no Brasil
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Distribuição

Consumo
final

A laranja pode ser consumida in natura,
como já mencionado, ou após o seu
processamento em suco. O suco é
consumido no mercado interno e
externo. No mercado externo, onde o
consumo do produto brasileiro é
realizado de forma preponderante, o
suco é comprado por empresas
engarrafadoras responsáveis pelo
envase e pela disponibilização do
produto nos supermercados para os
consumidores finais.

Fonte: elaboração da equipe a partir
de (NEVES, et al, 2019; NEVES,
TROMBIN, s.d; SABES; 2013;
CHRISTLICHE INITIATIVE ROMERO,
2018; MACEDO, 2015):
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O suco é distribuído a nível  nacional e
internacional, sendo que a maior parte
da produção tem por destino o mercado
externo. Nesse sentido, o suco é
bombeado em caminhões e
transportado ao porto da cidade  de
Santos-SP, principal local em que o
produto é exportado por meio de
tanques ou contêineres nos navios. 



Intoxicação pelo uso elevado de
agrotóxicos e pesticidas

O uso excessivo de agrotóxicos põe em
risco a saúde dos trabalhadores, sobretudo

ao considerarmos que o manuseio é feito
muitas vezes sem o adequado treinamento

e / ou equipamentos de proteção. Além
disso, também ameaça a saúde das

comunidades locais, vez que pode levar à
contaminação dos recursos hídricos

superficiais e subterrâneos que abastecem
a água para consumo humano (REPÓRTER

BRASIL, 2021; REPÓRTER BRASIL,
PUBLIC EYE, AGÊNCIA PÚBLICA, s.d.)

 

Impactos da cadeia produtiva
da laranja aos direitos
humanos 
Considerando as 5 macro etapas da cadeia
produtiva, a produção da laranja possui uma série
de impactos aos direitos humanos, especialmente
relacionados às condições de trabalho e saúde e
segurança do trabalhador, quais sejam:
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      Mordidas por animais
peçonhentos

Sem equipamentos adequados
para a proteção individual, os

trabalhadores nos pomares se
tornam mais suscetíveis a picadas
ou mordidas de animais (GLOBAL

LIVING WAGE COALITION, 2020).
 

Lesões físicas por esforço repetitivo
 A colheita da laranja é um trabalho
intensivo e desgastante por ser realizado,
principalmente, de forma manual. Nos
pomares, é comum, inclusive, o uso de
escadas para alcançar as árvores mais altas,
o que pode levar a quedas e lesões
(GLOBAL LIVING WAGE COALITION, 2020)

Falta de acesso a banheiros e água
potável nas lavouras
Comumente, não há banheiros ou água
potável disponíveis nas lavouras. Isso pode
ser prejudicial especialmente para as
trabalhadoras, considerando as
especificidades da saúde feminina, o que
pode acarretar infecções no trato urinário e
ginecológicas com maior frequência
(REPÓRTER BRASIL, 2021).
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        Falta de transparência na pesagem
das caixas de laranja e consequente

redução da remuneração 
Como o pagamento costuma ser feito de

acordo com o que cada trabalhador colheu, o
momento da pesagem é muito importante

para definir o que cada pessoa tem a
receber. Contudo, existem relatos de que a

pesagem nem sempre ocorre de forma
transparente, o que pode prejudicar a

remuneração e a subsistência das pessoas
que atuam na colheita da laranja

(REPÓRTER BRASIL, 2021b; GLOBAL
LIVING WAGE COALITION, 2020).

Os coletores de laranja são muitas vezes
pessoas migrantes em situação de
vulnerabilidade socioeconômica, longe de
suas casas, famílias e amigos.
Uma grande parcela dessa mão de obra atua
na informalidade, sem acesso aos benefícios
trabalhistas e socioassistenciais definidos em
lei (GLOBAL LIVING WAGE COALITION,
2020; REPÓRTER BRASIL, 2020). 

Os impactos mencionados se agravam
considerando o seguinte contexto: 
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Você sabia?
O trabalho em condições análogas à de escravo, segundo
o artigo 149 do Código Penal, é caracterizado por, ao
menos, uma das seguintes situações: a) trabalho forçado
(realizado de modo involuntário e sob ameaça); b) jornadas
exaustivas; c) condições degradantes; e/ou d) restrição de
locomoção com base em dívida.
O trabalho infantil, conforme os artigos 7º, inciso XXXIII da
Constituição e 403 da CLT, consiste em qualquer forma de
trabalho, remunerado ou não, realizado por crianças e
adolescentes abaixo de 16 anos, exceto na condição de
aprendiz a partir de 14 anos. Práticas análogas à de
escravo estão entre as piores formas de trabalho infantil,
conforme a Convenção nº 182 da OIT.

Os exemplos sobre a saúde e segurança do
trabalhador vão na contramão de obrigações
trabalhistas estabelecidas na Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) e nas Normas
Regulamentadoras (NRs), dispositivos
complementares à CLT que visam à prevenção de
acidentes e doenças, garantindo trabalho seguro e
sadio (BRASIL, 2022).  

Há, ainda, relatos de trabalho em condições
análogas à de escravo e infantil na cadeia
produtiva da laranja, crimes conforme a legislação
brasileira e internacional (REPÓRTER BRASIL,
2020; MPT, 2013; MPT, 2014). 

15



Em 2013, a fiscalização do trabalho flagrou cerca
de 90 pessoas em condições precárias na região
da cidade de Itapetininga (MPT, 2013);
Em 2014, na Operação Laranja Azeda,
trabalhadores foram resgatados em Ubirajara,
Cabrália Paulista e outras cidades do Centro-
Oeste paulista (MPT, 2014);
Em 2020, 18 novas vítimas foram resgatadas no
município de Lucianópolis (Repórter Brasil, 2020).

O trabalho em condições análogas à de escravo na
produção da laranja
Conforme os dados secundários identificados, o
resgate de trabalhadores em condições análogas à de
escravo é recorrente em fazendas de laranja e outros
cítricos localizadas no interior do Estado de São Paulo
ao longo dos anos. Por exemplo:

Nessas ocasiões, foram identificadas uma série de
irregularidades aos princípios e direitos fundamentais
do trabalho, como alojamentos precários, ausência de
banheiros ou espaço adequado para alimentação, a
retenção dos documentos e o endividamentos dos
trabalhadores por gastos com transporte e
alimentação, mesmo antes de receberem os seus
salários.
Dentre os trabalhadores resgatados, há recorrência de
pessoas migrantes, principalmente vindas do
Nordeste (MPT, 2013).
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A produção da laranja é de grande importância
para a economia brasileira, sendo uma das
principais commodities destinadas à exportação. 

Entretanto, persistem uma série de impactos aos
direitos humanos na cadeia produtiva da laranja,
conforme exemplificado nesta Palinha,
predominando aqueles relacionados à saúde e à
segurança no trabalho. Levados ao extremo, esses
impactos se desdobram em situações de trabalho
em condições análogas à de escravo e de trabalho
infantil.
 
As novas legislações da UE e de seus Estados-
membros, importantes destinatários do produto
final da cadeia produtiva da laranja, pressionam
cada vez mais para que esses impactos sejam
tratados e não escalem. Isso principalmente pelas
empresas líderes da cadeia produtiva, que ditam
os parâmetros de produção e têm a capacidade de
aprimorá-los para promover o respeito aos
direitos humanos, coibindo abusos. O grande
exemplo disso é a Alemanha, que recentemente
aprovou a legislação sobre a obrigatoriedade da
devida diligência em direitos humanos ao longo de
toda a extensão da cadeia produtiva das empresas
operando no país. 

Considerações finais

17



Como avançar?
Tal panorama demonstra a necessidade urgente de
implementação de mudanças voltadas ao respeito aos
direitos humanos na cadeia produtiva da laranja no
Brasil, sendo importante avançar:
I. na atuação em rede entre todos os atores que
compõem a cadeia produtiva, contando especialmente
com a participação dos trabalhadores para
identificação dos impactos adversos e construção das
soluções que melhor assegurem e respeitem seus
direitos;
II. na implementação de medidas de devida diligência
em direitos humanos pelas empresas líderes, com foco
em suas relações comerciais formais e informais ao
longo da cadeia produtiva;
III. na atuação preventiva pelo governo brasileiro,
procedendo, dentre outras medidas, à elaboração
participativa e transparente de instrumento normativo
que traga medidas e procedimentos obrigatórios para a
prevenção e mitigação de impactos aos direitos
humanos ao longo de cadeias produtivas;
 IV. na participação efetiva da sociedade civil no
processo de criação, implementação e monitoramento
desses mecanismos, garantindo uma maior
transparência e prestação de contas do governo e das
empresas em relação à proteção dos direitos humanos
nos negócios. 
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Importante observar que os impactos e riscos
apontados são resultado de um levantamento
preliminar sobre a cadeia produtiva da laranja que
comporta aprofundamento a partir da coleta de
dados primários e participação dos diferentes
atores envolvidos, tendo tais dados sido trazidos
para ilustrar a importância de avançar no
mapeamento da cadeia e na construção de
soluções que garantam o respeito aos direitos
humanos. 
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O FGV CeDHE integra a Parceria Suco de Laranja
Sustentável (PANAO), composta por diferentes atores
do Brasil e da Alemanha. A iniciativa tem como
objetivo buscar uma cadeia produtiva mais
sustentável, condições dignas de vida e de trabalho e a
proteção do meio ambiente, a partir de um diálogo
construtivo. A parceria é liderada pela Agência Alemã
de Cooperação Internacional GmbH (em alemão,
Deustche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit - GIZ). Atualmente, a PANAO está
desenvolvendo sua governança no Brasil, construída
de forma participativa pelos atores envolvidos
(PANAO, 2020).
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