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A situação

Desafios sociais
 y Trabalho por produção sob alto estresse físico
 y Equipamento de proteção parcialmente ausente – 

especialmente contra agrotóxicos
 y Violações das normas sobre a jornada de trabalho

Desafios econômicos
 y Remunerações frequentemente abaixo do nível 

mínimo de subsistência

Desafios ecológicos
 y Uso de agrotóxicos
 y Elevado consumo de água

O suco de laranja é o 
suco de frutas mais 

popular na Alemanha.

 
Consumo
em 2019 

7,2 l
por pessoa

17 % 
A Alemanha é o país 
que mais consome 

na UE

O Brasil é o maior produtor e exportador 
 mundial de suco de laranja

70 %
da produção vai 

para a UE
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Parceria Suco de  laranja 
 sustentável (PANAO)

A PANAO reúne diversos atores do setor privado, 
 sociedade civil, sindicatos e setor público dos países 
produtores e consumidores para resolver os desa
fios sociais, econômicos e ecológicos na  produção 
de suco de laranja. 

A PANAO …

 y fornece a estrutura para uma ação coordenada dos 
atores no Brasil, na Alemanha e na UE;

 y agrupa conhecimentos e recursos;

 y promove o diálogo e a cooperação entre os atores.

Por favor, observe: O conteúdo deste documento foi 
preparado pelos membros da PANAO na Alemanha. Os 
objetivos da PANAO no Brasil estão sendo desenvolvi
dos em conjunto com as partes interessadas no Brasil.



Missão

A PANAO está comprometida com uma cadeia de for
necimento sustentável de suco de laranja, na qual as 
pessoas desfrutam de melhores condições de vida e 
trabalho, assim como os recursos naturais são prote
gidos e preservados na produção de suco de laranja.

A realização desta missão
A PANAO opera em coordenação com a cooperação 
alemã para o desenvolvimento, com base no trabalho 
já em andamento e implementando projetos no Brasil 
para melhorar a cadeia de fornecimento de suco de 
laranja. As medidas desenvolvidas são testadas quan
to à sua eficácia, aperfeiçoadas e depois divulgadas.

A PANAO alinha seu trabalho com diretrizes interna
cionais, como a Agenda para o Trabalho Digno da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) e as di
retrizes da OCDE.

Como um primeiro passo, a PANAO está empenhada 
na melhoria das condições de trabalho e no aumento 
das remunerações em plantações piloto.
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Cadeia de fornecimento de suco de laranja
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Comércio Consumo

Produção de suco



Os campos de ação

 y Práticas sustentáveis de aquisição na cadeia de 
fornecimento de suco de laranja: através do 
mapeamento da cadeia, ela pode ser melhor 
compreendida e, a partir daí, um conceito para 
práticas de aquisição sustentáveis pode ser 
desenvolvido.

 y Fortalecimento das representações dos trabal
hadores e diálogo social: os membros da PANAO 
estão com pro me ti dos em respeitar a liberdade de 
associação e em promover o diálogo social, além 
de exigir isso de seus parceiros na cadeia de 
fornecimento.

 y Condições de trabalho e remunerações dignas: 
após o análise das condições de trabalho e remune
rações atuais em plantações selecionadas, será feita 
uma comparação com as normas recomendações da 
OIT e o valor de referência de um salário digno. Par
tindo desta base, abordagens específicas e medidas 
de melhoria serão desenvolvidas e implementadas. 

 y Melhoria das condições gerais: A PANAO conduz o 
diálogo com parceiros alemães, europeus e brasileiros 
e, desta forma, influencia as condições políticas.
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Cultivo Colheita Lavagem Produção de suco

Transporte Engarrafamento Comércio Consumo



Os membros da PANAO

Os membros fundadores são Beckers Bester, Ministério 
Federal da Cooperação Econômica e do Desenvolvimen
to (BMZ), a Iniciativa Cristã Romero, TransFair (Fairtrade 
Alemanha), Kaufland, REWE Group, TIE e ver.di.

O secretariado cabe a na Deutsche Gesell schaft für 
 Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Estruturas 
semelhantes às da Alemanha estão sendo criadas no 
Brasil.
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Os principais benefícios 
dos membros da PANAO

Acesso a uma ampla rede de especialistas para o de
senvolvimento de práticas de aquisição e forneci
mento sustentáveis

Diálogo com parceiros alemães, europeus e brasileiros

Intercâmbio de conhecimentos entre os membros e 
inspiração para novas atividades

Esforços conjuntos de comunicação aumentam a 
conscientização   dos consumidores sobre o suco de 
laranja sustentável

Orientações para práticas de aquisição e forneci
mento sustentáveis promovem melhorias sociais e 
políticas

www.panao.org
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Apoiado porEm nome do

panao.org

Quer saber mais?
Mais informações sobre a PANAO e a como aderir 
 podem ser obtidas em nosso secretariado:

Secretariado do Projeto
Deutsche Gesellschaft für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (em português, Agência 
Alemã de Cooperação Internacional) 
Vera Köppen
info@panao.org

www.panao.org


