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POR TRÁS DAS 
MARCAS 
Justiça alimentar e as “10 Grandes” empresas de alimentos e 
bebidas  

Ao longo do século passado, poderosas empresas de alimentos e 
bebidas desfrutaram de um sucesso comercial sem precedentes. 
Porém, ao mesmo tempo em que essas empresas se tornavam 
prósperas, milhões de pessoas que produziam as matérias primas 
necessárias para abastecê-las enfrentavam dificuldades cada vez 
maiores quanto ao acesso à terra, à água e às condições de 
trabalho. Hoje, um meio ambiente em rápida transformação, 
comunidades afetadas e consumidores cada vez mais exigentes 
estão obrigando o setor a repensar suas práticas habituais. Neste 
relatório, a Oxfam analisa as políticas sociais e ambientais de dez 
grandes empresas de alimentos e bebidas do planeta e as incita a 
adotar medidas que considera necessárias para criar um sistema 
alimentar justo. 
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SUMÁRIO   

No Paquistão, comunidades rurais informam que a Nestlé está 

engarrafando e vendendo a preciosa água subterrânea local, deixando 

vilas e aldeias sem acesso  água potável.1 Em 2009, a Kraft foi acusada 

de comprar carne bovina de fornecedores brasileiros que desmatam a 

Amazônia para criar gado.2 Por sua vez, a Coca-Cola enfrenta 

acusações de trabalho infantil em sua cadeia de fornecimento nas 

Filipinas.3 

Infelizmente, essas acusações não são incomuns. Por mais de 100 

anos, as mais poderosas empresas de alimentos e bebidas do mundo 

contaram com terras e mão-de-obra baratas para produzir com baixo 

custo e obter grandes lucros. Muitas vezes esse lucros foram obtidos às 

custas do meio ambiente e de comunidades mundo afora e contribuíram 

para a crise do sistema alimentar. 

Hoje, um terço da população mundial depende da agricultura de 

pequena escala para sobreviver.4 Embora a agricultura produza hoje 

alimentos mais do que suficientes para todos, um terço desta produção é 

desperdiçado,5 mais de 1,4 bilhão de pessoas está acima do peso e 

quase 900 milhões vão dormir com fome todas as noites.  

A grande maioria dos que passam fome é constituída de agricultores 

familiares, agricultores de pequena escala e trabalhadores rurais que 

fornecem alimentos nutritivos para 2 a 3 bilhões de pessoas no mundo,6 

sendo que até 60% de trabalhadores rurais vivem na pobreza.7 Ao 

mesmo tempo, as mudanças nos padrões climáticos devido às emissões 

de gases de efeito estufa8 – grande porcentagem deles provenientes da 

produção agrícola – estão tornando a própria agricultura uma atividade 

cada vez mais incerta. 

Somando-se à vulnerabilidade de agricultores e trabalhadores rurais em 

situação de pobreza, os preços dos alimentos continuam a flutuar 

tremendamente e a demanda por soja, milho e açúcar, para incrementar 

a dieta dos que já têm alimentos em abundância, está em alta. Para 

completar este cenário, os componentes básicos do sistema alimentar 

global – solos férteis, água limpa e clima confiável – estão escasseando.  

Esses fatos não são secretos; as empresas também percebem que a 

agricultura se tornou mais arriscada e estão tomando medidas para 

garantir suprimentos futuros de commodities e reduzir os riscos sociais e 

ambientais em suas cadeias de fornecimento.  

Atualmente, as empresas de alimentos e bebidas se dizem contra os 

biocombustíveis,9 constroem escolas para comunidades e reduzem o 

gasto de água nas suas operações. Novos programas corporativos de 

responsabilidade social estão proliferando e o tema sustentabilidade tem 

tido lugar de destaque no discurdo das empresas. A diretora executiva 

da PepsiCo, Indra Nooyi, declarou em 2011: “Não basta produzir 

alimentos e bebidas com sabor agradável. A PepsiCo também deve ser 

450 milhões de homens 
e mulheres trabalham 
como assalariados na 
agricultura. Em muitos 
países, o número de 
assalariados rurais que 
vivem em situação de 
pobreza chega a 60%. 
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“uma boa empresa”. Ela deve focar valores mais importantes do que 

simplesmente fabricar e vender refrigerantes e salgadinhos.”10 

Apesar da mudança do discurso e do aumento da pressão dos 

consumidores por informações sobre as práticas empresariais, ainda é 

extremamente difícil avaliar a evolução do comportamento ambiental e 

social dessas empresas. 

A campanha Por Trás das Marcas da Oxfam analisa o estado das 

políticas das empresas em comparação com empresas pares e 

promover uma competição entre elas pela melhora de seu desempenho 

ambiental e social. Visando áreas específicas de melhoria ao longo da 

cadeia de fornecimento, a campanha destaca pontos fracos de políticas 

e irá trabalhar em conjunto com outros atores para chamar a atenção 

para as práticas dessas empresas.  

Por Trás das Marcas é parte da campanha CRESÇA da Oxfam, que tem 

por objetivo construir um sistema alimentar mais justo, que alimente de 

forma sustentável uma população em crescimento (as estimativas são 

de nove bilhões de pessoas até 2050), e empoderar as pessoas em 

situação de pobreza para que possam se sustentar, alimentar suas 

famílias e prosperar. 

A campanha Por Trás das Marcas enfoca dez das mais poderosas 

empresas de alimentos e bebidas do planeta – Associated British 

Foods (ABF), Coca-Cola, Danone, General Mills, Kellogg, Mars, 

Mondelez International (antiga Kraft Foods), Nestlé, PepsiCo e 

Unilever – e visa aumentar a transparência e responsabilidade das “10 

Grandes” em toda a cadeia de fornecimento de alimentos. 

Como parte central da campanha, apresentamos a metodologia de 

medição de desempenho Por Trás das Marcas. Por meio dela, a 

Oxfam examina as políticas das empresas em sete temas considerados 

cruciais para a produção agrícola sustentável e historicamente 

negligenciados pelo setor de alimentos e bebidas: mulheres, 

agricultores familiares e de pequena escala, trabalhadores rurais, 

água, terras, mudança climática e transparência.  

De acordo com esses critérios, a Nestlé e a Unilever apresentam 

atualmente melhor desempenho que as outras empresas, tendo 

desenvolvido e publicado mais políticas visando combater riscos sociais 

e ambientais dentro de suas cadeias de fornecimento. Na outra ponta, a 

ABF e a Kellog têm poucas políticas para tratar o impacto que suas 

operações causam em produtores e comunidades. 

No entanto, o raking também mostra claramente que todas as “10 

Grandes” – inclusive aquelas com melhores notas – não utilizam o 

enorme poder que têm para ajudar a criar um sistema alimentar mais 

justo. De fato, em alguns casos, essas empresas prejudicam a 

segurança alimentar e a oportunidade econômica dos mais pobres do 

mundo, acentuando a fome dessas pessoas.  

As “10 Grandes” geram 
receitas diárias de mais 
de  US $1,1 bilhão e 
empregam milhões de 
pessoas direta e 
indiretamente. 
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A campanha Por Trás das Marcas revela que os programas de 

responsabilidade social e sustentabilidade que as empresas 

implementaram até o momento são, em geral, fortemente centrados em 

projetos de redução do uso da água e capacitação de mulheres 

agricultoras. Mas esses programas não serão efetivos para a diminuição 

das causas subjacentes da fome e da pobreza enquanto as empresas 

não tiverem políticas adequadas para orientar as operações de suas 

próprias cadeias de fornecimento.  

Entre as falhas mais importantes destas políticas citamos:  

• As empresas mantêm excessivo sigilo sobre suas cadeias de 

fornecimento de matérias-primas, tornando as alegações de 

sustentabilidade e responsabilidade social difíceis de verificar; 

• Nenhuma das “10 Grandes” tem políticas adequadas para 

proteger as comunidades locais da apropriação de terra e água 

ao longo de suas cadeias de fornecimento; 

• As empresas não têm tomado medidas suficientes para evitar os 

altos níveis de emissão de gases de efeito estufa decorrentes da 

agricultura, responsáveis pela mudança climática que afeta os 

agricultores; 

• A maioria das empresas não propicia o acesso adequado de 

produtores de pequena escala e agricultores familiares às suas 

cadeias de fornecimento e nenhuma empresa se comprometeu a 

assegurar que eles recebam um preço justo por seus produtos; 

• Apenas uma minoria das “10 Grandes” está fazendo alguma 

coisa para evitar a exploração de agricultoras e trabalhadoras 

em suas cadeias de fornecimento. 

Embora as 10 grandes empresas de alimentos e bebidas pautem suas 

ações por exigências fiscais e de consumidores, elas têm de fato poder 

para resolver a fome e a  pobreza em suas cadeias de fornecimento. 

Pagamento de salários adequados aos trabalhadores, preço justo para 

os agricultores e avaliação e eliminação da exploração abusiva da terra, 

da água e do trabalho são medidas que definitivamente estão ao alcance 

dessas poderosíssimas empresas. 

A campanha Por Trás das Marcas da Oxfam incentiva as “10 Grandes” a 

reavaliar seus procedimentos habituais e, em vez de fazer “mais do 

mesmo”, iniciar uma saudável competição  para garantir um sistema 

alimentar mais sustentável e justo para todos e todas. 

 

  

As mulheres formam 
43% da mão de obra 
agrícola. 
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que lhes permita sair da pobreza e desfrutar de um futuro melhor”..” 
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Este trabalho foi elaborado por Beth Hoffman. O trabalho faz parte de uma série 

de documentos escritos com o objetivo de contribuir para o debate público 

sobre questões de políticas de desenvolvimento e humanitárias. 

Esta publicação possui direitos autorais mas o texto pode ser usado 

gratuitamente para fins de defesa de direitos, campanhas, educação e 

pesquisa, desde que sua fonte seja citada integralmente. Os detentores dos 

direitos autorais requerem que todos os usos dessa natureza sejam registrados 

junto a eles para fins de avaliação de impacto. Para cópias em qualquer outra 

circunstância, para reutilização em outras publicações, para tradução ou 

adaptação, deve ser solicitada permissão e uma taxa pode ser cobrada. E-mail 

publish@oxfam.org.uk. 

Para informações adicionais sobre as questões tratadas neste documento, por 

favor envie um e-mail para campanhacresca@oxfam.org.br 

As informações contidas nesta publicação estão corretas no momento em que 

ela foi encaminhada para impressão. 
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