
LANÇAMENTO DAS 
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS PARA UM
CACAU 2030: PROMOÇÃO DO TRABALHO
DECENTE E MELHORIA DAS CONDIÇÕES
DE TRABALHO E VIDA NA CADEIA
PRODUTIVA CACAUEIRA.

18 de maio, das 14h30 às 16h30



Em outubro de 2018, foi lançada a CocoaAction Brasil,
vinculada à World Cocoa Foundation (WCF). Trata-se de
uma iniciativa pré-competitiva, público-privada e ampla do
setor do cacau, que visa fomentar a sustentabilidade, com
foco no produtor cacaueiro.

Em dezembro de 2018, a OIT e o MPT lançaram o relatório
"Cadeia Produtiva do Cacau: avanços e desafios rumo à
promoção do trabalho decente - análise situacional". O
documento, consolidado a partir de uma pesquisa de
campo e produção de um curta metragem, apontou uma
série de problemas relacionados às condições de trabalho
na produção do cacau e a presença de trabalho infantil na
atividade. 

O documento também serviu de base à promoção de
mesas de diálogo com atores tripartites, realizadas com
vistas a fomentar a sensibilização sobre a questão e buscar
mecanismos para enfrentar os desafios encontrados.

Em outubro de 2020, a Iniciativa CocoaAction promoveu o
lançamento do Relatório Panorama da Cacauicultura no
Território Litoral Sul da Bahia 2015-2019. O relatório,
produzido pelo Instituto Floresta Viva, apresenta dados
coletados em entrevistas com mais de 2400 produtores,
com informações nos aspectos produtivos, ambientais e
sociais da produção de cacau em 27 municípios da região.   

contexto
BREVE HISTÓRICO



AÇÕES

Para emplacar diálogos com o setor privado, a OIT buscou a parceria do Pacto
Global das Nações Unidas, organizando mesas de diálogo com empresas do
setor, entre indústrias e chocolateiras.

A OIT também organizou reuniões de alto nível com o governo da Bahia e do
Pará, além de prefeituras de municípios produtores, bem como com
organizações de empregadores e de trabalhadores.

MESAS DE DIÁLOGO

A estrutura de governança da CocoaAction Brasil conduziu um processo
participativo com os setores público e privado, a fim de alinhar as prioridades
em sustentabilidade da cadeia do cacau para o desenvolvimento do setor.
Entre as 13 prioridades listadas, está o desenvolvimento de um plano de
trabalho voltado à melhoria das condições de vida e de trabalho na cadeia
produtiva. A OIT passou a prestar seu apoio técnico para a consecução desse
objetivo.

PARCERIA INICIATIVA
COCOAACTION+ OIT BRASIL

Baseando-se nos achados do estudo desenvolvido pela OIT, MPT e
CocoaAction, bem como nos diálogos desenvolvidos ao longo dos últimos
dois anos, foi pactuada a elaboração das chamadas Diretrizes Estratégicas
para um Cacau 2030 (uma alusão à Agenda 2030 da ONU). Isso significa
estruturar ações que permitam que a produção cacaueira encontre
condições de se desenvolver de forma sustentável, livre de trabalho infantil e
trabalho escravo, de modo a contribuir para o alcance da meta 8.7 dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. As bases dessas
Diretrizes foram construídas no âmbito do Workshop Cacau 2030 e a partir
de consultas com atores tripartites e sociedade civil.

DEFINIÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA
SETORIAL



PROGRAMAÇÃO
LANÇAMENTO DAS DIRETRIZES CACAU 2030

14H30 boas vindas e contextualização
OIT E COCOAACTION

14H35 ABERTURA
governo da bahia, governo do
pará, contag/contar, cna, ceplac

apresentação das diretrizes
estratégicas 
vídeo ilustrativo

15H05

lançamento do projeto de
campo 

15H15 perguntas e respostas
cocoa action

15H30

16H encerramento
OIT E COCOAACTION


