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Relatório de Consultoria 
 

Indicativos de Impacto da Certificação na Equidade de Gênero na cadeia 
produtiva do cacau 

 
I.  Introdução  
 
Este relatório contém o resultado da abordagem exploratória junto às duas propriedades agrícolas, 
produtoras de cacau certificado: Fazendas Reunidas Vale do Juliana e M. Libânio Agrícola S/A e 
foi realizada por uma associada educadora da Rede Mulher de Educação, ONG especializada no 
tema Gênero, cuja missão é “Contribuir para o equilíbrio das relações sociais entre homens e 
mulheres, promovendo a harmonia entre os seres humanos e com a natureza, por meio da educação 
popular feminista. 
 
1.      Objetivo: 
 
Colher dados e opiniões dos (as) diferentes participantes na cadeia produtiva do cacau certificado, 
no sentido de identificar os reflexos da certificação na equidade de gênero, no âmbito da produção e 
das relações, no espaço público (da fazenda) e privado (em casa), a fim de esboçar um quadro 
analítico que possibilite: 

a) Retratar e compreender o papel e a posição dos homens e das mulheres na produção de cacau 
certificado, 

b) Explorar o impacto da certificação na equidade de gênero, identificando sinais tangíveis e 
intangíveis. 

c) Desenvolver um quadro analítico que relacione satisfação de necessidades específicas, 
necessidades de realização, de acordo com sua contribuição para o desempenho do modelo e:  
� formular recomendações concretas para melhorar os programas de certificação em relação à 

eqüidade de gênero, e 
� traçar estratégias adaptadas para assegurar que tanto homens como mulheres se beneficie da  

participação na cadeia de cacau certificado para os mercados globais.  
d)  
e) 2.       Grupo Alvo 
f)  
g) Foram alvo da abordagem Funcionárias e funcionários (CLT)1 de diferentes hierarquias e 

parceiras e parceiros vinculados às atividades relativas à cadeia produtiva do cacau das 
Fazendas Reunidas Vale do Juliana e M. Libânio Agrícola S/A.  

h) Para otimizar o tempo elaborou-se um roteiro para entrevistas e/ou outras formas de 
abordagem exploratória que se trabalhou  com grupos distintos e com diferentes funções nas 
respectivas Fazendas. Efetuaram-se as adaptações necessárias a cada contexto, em função do 
tempo, da dinâmica de trabalho das fazendas, das condições climáticas que não foram 
favoráveis, trabalhando em grupos, com entrevistas individuais, com casais e, de acordo com 
as possibilidades, com toda a família, a saber: 

i) Grupo de CLT que ocupam cargos de liderança 
j) Grupo da Escola – Onde estudam jovens da fazenda e dos arredores, como também parceiros 

e parceiras e trabalhadores CLT. 
k) Coordenadora e enfermeira do Posto de Saúde e do Programa Saúde da Família 
l) Encontro com homens e mulheres representantes, que interagiram com a seguinte dinâmica: 

constituíram-se 4 grupos: G1 mulheres CLT, Mulheres lideres de parcerias, mulheres de 
famílias parceiras e homens (juntos parceiros e CLT). Apresentou-se um roteiro com seis 
questões (as mesmas para todos os grupos), os grupos responderam e cada um apresentou o 
resultado no plenário. Houve um debate entre os participantes e se consensuou as conclusões. 
� Entrevistas com agente de saúde, que antes tinha sido parceira 

                                       
1
 CLT – Consolidação das leis do trabalho - Na CLT estão as normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho e as 

normas de direito material e processual relacionadas ao direito trabalhista.   
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� Entrevista com seis famílias geralmente marido e mulher. 
� Grupo foco com os líderes educadores 

 
Observação: Na M. Libânio, repetiu-se a dinâmica nos 2 agrupamentos – Paineiras e Petrolina. 
Foram entrevistadas  quatro famílias em cada agrupamento. Não foi possível conversar com o 
pessoal de saúde. 
 
Concluiu-se o trabalho com uma entrevista com Adriana Reis, técnica do Instituto Cabruca, com o 
objetivo de conferir algumas informações, entender melhor o contexto e a dinâmica cacaueira na 
região, em especial das duas fazendas certificadas.  
 

 
II.           Contexto 

 
A cultura cacaueira marcou a história econômica e social da região sul da Bahia, cuja dinâmica 
econômica e social, esteve fortemente atrelada à atividade cacaueira. Em meados do século passado. 
a grande rentabilidade obtida com  cultivo e as condições climáticas favoráveis impulsionaram a sua 
rápida expansão. Entretanto, ao final da década de 1980, a atividade foi afetada por uma grave crise 
de natureza estrutural e conjuntural: provocada pelos baixos preços do cacau no mercado 
internacional nas décadas de 80 e 90, agravadas pela incidência e alastramento da vassoura-de-
bruxa (Crinipellis perniciosa).  A mais grave conseqüência para a sociedade regional foi o elevado 
índice de desemprego e êxodo rural, que afetou todos os segmentos da cadeia produtiva do cacau, 
particularmente os trabalhadores rurais e os pequenos produtores. Além disso, muitos trabalhadores 
rurais desempregados foram obrigados a buscar emprego nas cidades, inchando importantes centros 
de turismo nas redondezas, como Porto Seguro.  
 
Por outro lado, a crise fortaleceu os movimentos que lutam pela reforma agrária e, em certa medida, 
democratizou o acesso à terra. Diversos assentamentos foram criados em lotes abandonados por 
grandes fazendeiros falidos.  Hoje, Os coronéis que mandavam e desmandavam são praticamente 
página virada. “A agricultura familiar responde pela maior parte da produção”, afirma Gustavo 
Moura, diretor da Ceplac (Comissão Executiva de planejamento da Lavoura Cacaueira)Prova disso 
é que, dos 113 assentamentos localizados naquela área, onde residem aproximadamente seis mil 
famílias, a grande maioria foi criada na década de 90 em grandes fazendas abandonadas. 
 
“Vista sob o aspecto positivo, a vassoura-de-bruxa ajudou a mudar a realidade, transformando 
coronéis em empreendedores”, assegura Paulo Sérgio Santos, diretor da fazenda Vale do Juliana, no 
município de Igrapiúna, 160 quilômetros ao norte de Ilhéus.  Nesse contexto, são inseridas novas 
técnicas de produção como a enxertia, aumento da diversificação produtiva, novas relações de 
trabalho e aumento das atividades não agrícolas no meio rural. Ocorreram, também, relevantes 
mudanças no mercado e na comercialização do cacau, principalmente com a diminuição do número 
de indústrias de processamento de amêndoas na região e dos agentes de intermediação.  Quanto ao 
gerenciamento das unidades de produção, mudanças importantes ocorreram como o aparecimento 
do sistema de parceria no cacau, considerado, mais efetivo e menos custoso para garantir a mão de 
obra necessária nas fazendas do cacau. 
 
O apoio do governo, por meio do Plano Executivo para Aceleração do Desenvolvimento e 
Diversificação do Agronegócio na Região Cacaueira do Estado Bahia (PAC do Cacau), viabilizou a 
renegociação das dívidas e a liberação de novos créditos, como também previu investimentos na 
agroindústria. Mesmo assim, aos pequenos produtores assentados falta assistência técnica e 
principalmente capacitação para gestão de seus empreendimentos, pois eram trabalhadores rurais 
em um regime de super exploração, sem formação, eles têm uma grande dificuldade para tomar 
decisão. A Secretaria da Agricultura do Estado da Bahia está trabalhando para fortalecer a 
assistência técnica e a extensão rural,  por meio do CEPLAC, pioneira na prestação deste serviço e 
um dos órgãos públicos mais importantes na atenção ao produtor.  
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No entanto, pesquisadores do Ceplac (Centro de Pesquisas do Cacau) e do Instituto Cabruca2 temem 
os impactos de uma nova febre da cacauicultura, impulsionada pela expectativa gerada pelo PAC , 
que reservou R$ 2,2 bilhões para o cultivo de 150 mil hectares de cacau na Bahia. Segundo eles, o 
programa propõe a renegociação das dívidas dos produtores e inclui o plantio de extensa 
monocultura e seringueiras para fornecer sombra aos cacaueiros, mas não contempla a recuperação 
da mata nativa, porque há restrições legais para o seu aproveitamento econômico3. 
 
Outro fator a considerar para desenhar o quadro atual da atividade cacaueira no Baixo sul da Bahia 
é, a ainda tímida, mas crescente, busca por chocolates com selo de origem. “Além da qualidade, são os 
critérios ambientais que tornam viável o ressurgimento do cacau, inclusive sob o aspecto 
econômico”, avalia Patrícia Moles, diretora da Delfi Cacau Brasil.  No Brasil, apenas duas fazendas 
cacaueiras têm a certificação socioambiental emitida pela Rainforest: a M. Libânio e as Fazendas 
Reunidas Vale do Juliana. Ambas ficam no Sul da Bahia e exportam quase a totalidade do cacau 
certificado para países como o Japão.  
 
Os dois empreendimentos agrícolas, que comungam a mesma filosofia empresarial, baseada na 
Tecnologia Empresarial Odebrecht - TEO, criada e implementada por Norberto Odebrecht, 
integram  o cenário do chamado Baixo sul da Bahia, na região de Ilhéus e Itabuna, em que  as 
fazendas cacaueiras ocupam o interior e o entorno da Área de Proteção Ambiental (APA) do Pratigi. 
Estão localizadas respectivamente, nos municípios de Igrapiúna/Ituberá e no  cípio de Gandu. Estes 
municípios protagonizaram todo o processo de ascensão e queda da cultura do Cacau no baixo sul 
da Bahia e no momento atual propagam um modelo, em que o cacau é a base de um modelo de 
desenvolvimento sustentável que começa a se tornar presente na região, principalmente nas áreas 
localizadas na vizinhança das suas fazendas. Além disso, a Fundação Odebrecht, através de 
parcerias com ONGs e Oscips, mantém na região programas de cidadania, de governança 
participativa, de legalização fundiária, de educação agrícola para jovens filhos de agricultores, 
cooperativas para geração de emprego e renda, etc., do qual as prefeituras locais participam 
ativamente. O programa no Baixo Sul beneficiou direta e indiretamente cerca de 9,7 mil pessoas. 
Entre 2003 e 2008, o investimento realizado foi de R$ 74 milhões. 
 
O quadro traçado acima nos indica que os novos tempos da fruta nada têm a ver com o modelo 
adotado pelos antigos coronéis. “Nesse início do século 21, o cacau baiano deixou de ser uma 
commodity para se tornar uma matéria-prima de qualidade, cultivada de modo a não afetar a 
floresta. O sonho agora dos produtores é associar essa matéria-prima a um chocolate refinado e 
genuinamente nacional”. Esta afirmação do Sr Eimar Sampaio Rosa, diretor da M. Libânio, retrata a 
oportunidade que o mercado apresenta para os produtores de cacau do Baixo sul da Bahia, ou seja 
produzir um cacau diferenciado e trabalhar no sentido de obter a certificação, para usufruir das 
oportunidades que se apresentam para o setor cacaueiro da Bahia. 
 
Entre os objetivos da certificação estão reduzir a poluição e o consumo de água, diminuir a erosão do 
solo, proteger os hábitats de vida selvagem e produzir menos resíduos (aproveitando sobras como 
fertilizante natural). No caso do cacau, por ser uma cultura agro florestal - o cacaueiro cresce na sombra 
de árvores -, não há desmate para produzir. Este fator fortalece o trabalho do Ceplac e do Instituto 
Cabruca, no sentido de preservar a Mata Atlântica e de tranqüilizar os pesquisadores.   
 
Apesar do panorama promissor, que a dinâmica do setor cacaueiro aponta, no sentido da criação de 
condições para a sustentabilidade socioambiental, durante o levantamento,  não foram identificadas 
nenhuma atividade voltada alcançar a equidade de gênero, fundamental para que a sustentabilidade sócio-
ambiental se efetive. Em uma entrevista com Adriana Reis – técnica do instituto Cabruca – esta 
constatação se confirma. Segundo ela, ainda que exista uma grande demanda  por parte das mulheres, não 
há nenhum programa para potencializar e/ou desenvolver habilidades das mulheres, nem por parte das 
ONGs., nem por parte do Governo, como também não há na região nenhuma organização que se dedique 
ao trabalho de gênero. O instituto Cabruca, realiza, timidamente, uma ação pontual que se limita á 

                                       
2
 ONG, com sede em Ilhéus, que promove projetos em assentamentos rurais para tornar esse tradicional modelo economicamente viável 

e preservá-lo para as futuras gerações. 

 
3
 Grande parte do que restou de Mata Atlântica se localiza na região cacaueira. Recentes estudos comprovam que cerca de 19 milhões de 

árvores foram preservadas neste pedaço do território baiano em função do convívio entre cacau e floresta nativa. 
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produção de camisetas pintadas com motivos do cacau. Nas áreas onde estão os dois empreendimentos 
agrícolas certificados, há o PSF (programa de saúde da família) que dispensa uma atenção especial às 
mulheres, mas esta se restringe aos aspectos de saúde reprodutiva. 
 
Na Escola Casa Jovem,  e que atende a adolescentes, jovens e adultos da Fazenda Juliana e arredores, há 
um grupo de estudos sobre gênero, com o objetivo de entender a gravidez na adolescência e de criar 
estratégias para enfrentar o problema da violência na comunidade. 
 

II.  Relações de Gênero na Produção - Quem faz o que no processo de produção? 
 
1.      Observações  Iniciais 
 

a) Por meio da leitura de documentos, aliada ao trabalho  de campo e o diálogo com a técnica do 
Instituto Cabruca, concluiu-se que as duas fazendas certificadas comungam a mesma filosofia 
empresarial, calcada na Tecnologia Empresarial Odebrecht – TEO, ainda que os recursos tanto 
humanos, como materiais  da M. Libânio sejam mais restritos e limitados. Pode-se dizer que a M. 
Libânio se inspira na Cultura da fazenda Juliana. 

b) Para se compreender o papel e a posição dos homens e das mulheres na produção de cacau 
certificado é necessário procurar ter um entendimento sobre esta “Cultura Empresarial” a fim de 
distinguir o que é produto da certificação e o que é decorre da implantação da “TEO” ao longo dos 
anos. 

c) No espaço de produção “Parceria”, onde se pode identificar melhor como se organiza a produção, 
no sentido de concretizar quem faz o que no processo de produção, todas as regras do estatuto da 
parceria legalizada pelo Estatuto da Terra, são permeados pelas premissas da ”TEO”. De acordo 
com informações de alguns s parceiros entrevistados, antes de receber a parcela para cultivar, os 
parceiros passam por um curso, onde recebem todas as informações sobre como gerir as parcerias 
de acordo com a sistemática de trabalho da Fazenda. 
 
2       Princípios  fundamentais da TEO  
        (Segundo o coordenador da Fazenda e professores da Fundação Odebrecht) 
 
Confiança nas Pessoas, em sua capacidade e em seu desejo de evoluir; 
Satisfação do Cliente, servindo-o com ênfase na qualidade, na produtividade e na responsabilidade 
socioambiental; 
Retorno aos Acionistas e valorização de seu patrimônio; 
Parceria entre os Integrantes, que participam da concepção e da realização do trabalho, e dos 
resultados que geram; 
Autodesenvolvimento das Pessoas, sobretudo por meio da Educação pelo Trabalho, assegurando a 
Sobrevivência, o Crescimento e a Perpetuidade da Organização 
Um Ser Humano precisa de outro Ser Humano. Todos são Parceiros. “Os Seres Humanos são 
interdependentes.” “Numa Empresa, numa Organização, há lugar, espaço, para o relacionamento 
entre um Líder, livremente aceito, e seu Liderado.” Relacionamento esse que  deve ser regulado, 
pelo diálogo, pela negociação, pelo alinhamento na Comunicação e, acima de tudo, pela Confiança 
recíproca.  
 
3.        Fazendas Reunidas Vale do Juliana  - Relações de Gênero na Produção 
 
O Negócio Cacau é dividido em 4 pequenos negócios com 97 glebas – áreas que variam entre 5 ha e 
10 ha. Cada gleba dispõe de infra-estruturar básica: casa de alvenaria com água e esgoto tratados, 
energia, depósito de ferramentas e estradas. Nestas glebas residem e trabalham Unidades-Família 
Parceiras, criteriosamente selecionadas e capacitadas. Os pequenos negócios são lideradas por um 
técnico agrícola de formação. Esse técnico, denominado Líder Educador, tem como missão e foco 
desenvolver as Unidades-Família parceiras através da educação, do treinamento e da formação. A 
remuneração de cada Unidade-Família está associada aos resultados da produção, cabendo a ela a 
metade de tudo o que é produzido. O amparo legal da Parceria Agrícola é o Estatuto da Terra, Lei 
4.504 de 30.11.1964, nos artigos 1.118 e 1.415. 
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Na Fazenda Juliana além do cacau, o palmito também é certificado. No entanto a abordagem 
exploratória somente se ateve ao cacau, que tem 96 trabalhadores  em regime da CLT, dos quais 10 
são mulheres. Entre os assalariados as tarefas são divididas de acordo com a função para o qual se 
contratou o (a) trabalhador (a), pagando-se salário igual para função igual. No entanto, observou-se 
que entre os 10 lideres educadores, não há mulheres. A mulher que havia, hoje é assistente do líder 
do negócio do cacau. 
 
Sobre o trabalho assalariado destinado ao preparo das glebas para serem entregues aos parceiros, 
geralmente o homem trabalha na parte da implantação e a mulher nas atividades agrícolas. É 
importante esclarecer, que a mulher somente trabalha quando é contratada. Quanto ao trabalho de 
casa, é realizado pelas mulheres na hora do almoço e quando voltam à noite. Todos os filhos 
colaboram, pois como a escola é período integral, sobra pouco tempo.  
 
Nas parcerias, toda a família com idade adequada trabalha. O recolhimento dos encargos sociais é 
contínuo, pois o nome da mulher e dos filhos que trabalham consta do contrato para efeito de 
aposentadoria e outros benefícios próprios da lei trabalhista. O serviço do campo é planejado em 
conjunto e as tarefas do campo são divididas: as tarefas mais pesadas (roça, poda) são feitas pelos 
homens; outras como polinizar, colheita são feitas pelas mulheres. A quebra do cacau é feita pelos 
dois juntos.  Os afazeres da casa são executados pelas mulheres. Para isso, elas trabalham menos 
horas no campo, na produção, mas muitos homens dizem que ajudam em casa, principalmente no fim 
de semana. 
 
Na casa, a prioridade para os filho é estudar, mas os filhos homens cuidam das atividades dos 
arredores da casa (horta, pequenos animais) e as meninas dos afazeres domésticos. No entanto, 
muitos disseram que ambos fazem de tudo. 
 
Durante o debate, eles explicaram que quando fazem o “cursinho” para a parceria debatem muito 
sobre a cooperação, o trabalho unido, respeitando as possibilidades e necessidades da outra pessoa, 
sobre tudo ser planejado e negociado, que assim podem produzir mais e conquistar mais melhorias. 
Também se referiram ao modo como tomam a decisão sobre o destino do dinheiro da venda do 
cacau. Na Fazenda Juliana, o cacau é vendido de forma coletiva por meio da cooperativa e a família 
decide em conjunto como vai aplicar o dinheiro. A julgar pelas casas que são bem equipadas, com 
móveis, eletrodomésticos, TV, parabólica, etc. e pelo n° de filhos que estuda fora (faculdade), pode-
se deduzir que tem empregado o dinheiro em benefício da Família. 
 
4.      M. Libânio Agrícola S.A - Relações de Gênero na Produção 
 
Na M Libânio  há dois conjuntos de unidades de produção certificados, a saber 
� O conjunto Paineiras é formado pelas fazendas Paineiras, Vitória, Boa Esperança e São Francisco e 

inserida no município de Ibirapitanga, que conta com 63 trabalhadores assalariados (CLT) do gênero 
masculino e uma mulher e com 20 unidades regidas pelo sistema de parceria. 
� Conjunto Petrolina é formado pelas fazendas Petrolina, Ladeira Grande e Itália, inserida no 

município de Gandu e conta  com 68 homens CLT  e 11 parcerias lideradas por homens e uma 
por uma mulher.    

 
Durante a abordagem exploratória, realizou-se um encontro em cada Conjunto de fazendas  
 
Na M. Libânio, muitas glebas de cultivo do cacau são trabalhadas por assalariados. Além disso, para 
acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos, estão somente os dois gerentes, um de cada grupo de 
fazendas.  
 
As respostas obtidas na reunião coletiva e nas entrevistas nos dois empreendimentos certificados, 
foram muito parecidas. Assim sendo, poderemos considerar o que foi transcrito acima. No entanto, e 
importante assinalar algumas especificidades: 
� Tanto na Petrolina, como na Paineira, formaram-se apenas dois grupos de trabalho para pensar 

nas questões: um de homens e um de mulheres;  
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� As pessoas apresentavam uma aparência de maior pobreza e as casas, embora fossem boas não 
estavam bem equipadas como as da fazenda Juliana.  
� Como há muitas parcelas na responsabilidade de assalariados, há muitas mulheres que só se 

dedicam às atividades domésticas, já que, segundo os gerentes, só trabalha quem está contratado.  
� Se a mulher não estiver contratada ela só trabalha em casa. Mesmo assim é fundamental destacar 

que ao manter as condições necessárias  para garantir a recuperação da força gasta pelo marido e 
filhos na produção,  cuidando do bem estar dos trabalhadores, ao otimizar recursos no âmbito 
doméstico, realizando serviços como costurar, pequenos artesanatos, lavar uma roupa para fora, 
fazer uma faxina – uma forma indireta para contribuir com o orçamento familiar, a mulher 
também está contribuindo para o sucesso do modelo. 
� Na M. Libânio há uma parcela liderada por uma mulher. 
 
Pelo fato de estarem totalmente fora da produção, percebe-se que essas mulheres também se 
distanciam de algumas oportunidades de participar em espaços de aprendizagem.  
O sistema de parceria funciona de forma semelhante ao da Fazenda Juliana, mas a venda do cacau é 
feita diretamente pela M Libânio, que vende e deposita na conta de cada parceiro. As decisões. 
segundo os grupos, sobre o que fazer com o dinheiro,  são tomadas pelo conjunto da família. 
Entretanto, não ficou claro como isto acontece no caso dos assalariados.  
 
III.  Impactos da Certificação na Equidade de Gênero - homens e s mulheres recebem uma parte  
          equitativa dos benefícios relacionados com a sua contribuição para a cadeia de valor? 
 
Para se compreender a fala dos grupos ao identificar os benefícios da certificação, principalmente das 
mulheres é importante estar de olho no contexto que dimensiona os reflexos da crise e das privações 
na vida de trabalhadores e trabalhadoras, ao perderem seus empregos, renda e lugares de moradia. Ao 
focar o papel tradicional da mulher “de cuidadora” da reprodução e manutenção da vida, 
responsabilizando-se por alimento e saúde da família, em especial das crianças e velhos, é possível 
identificar o tanto que as mulheres lutaram pela sobrevivência da família e sua resiliência para 
esperar uma mudança nesta realidade. 
 
Este fator foi abordado em dois ângulos: solicitando que os (as) interlocutores (as) identificassem 
sinais do antes e depois da certificação e perguntando diretamente sobre os benefícios que a 
certificação trouxe para a família, homens, mulheres e comunidade. 
 
Na Fazenda Juliana, segundo o grupo de funcionários administrativos 4, a partir da certificação 
todos os assalariados tiveram sua contratação formalizada de acordo com a lei trabalhista - CLT 
(Consolidação das Leis do trabalho), passando a ter acesso à rede de segurança social do estado. Isto 
trouxe benefícios a homens e mulheres. As contratadas passaram a ter direito a licença e ao salário 
maternidade, ao salário família e à aposentadoria e ao FGTS (fundo de garantia do tempo de serviço) 
e ao salário desemprego. As esposas dos contratados tiveram acesso à saúde para elas e seus filhos e 
indiretamente foram favorecidas pelos outros benefícios. Se considerarmos, o papel socialmente 
determinado para as mulheres de “cuidadora” do bem estar da família (tanto de crianças como dos 
idosos) poderemos dimensionar o impacto desta mudança em suas vidas e as oportunidades que estas 
garantias abriram para elas.  
Com a certificação também foram observados ganhos em relação às empresas prestadoras de serviço. 
A Fazenda Juliana passou a exigir o cumprimento da legislação trabalhista a todos os funcionários 
dessas empresas. 
 
Tanto na M. Libânio, como na Fazenda Juliana, apontaram-se melhorias palpáveis, ligadas ao 
conforto no cotidiano,  à garantia da sobrevivência, a saber: 
Para homens e mulheres – o melhor do preço do cacau certificado, aumentando os ganhos da 
família e a melhoria das  moradias que estão sendo reformadas, possibilitaram a aquisição de bens 
que aumentaram o conforto propiciando maior qualidade de vida para as famílias 

                                       
4 Líder do negócio do cacau, sua assistente, responsáveis pelas atividades ligadas à certificação, líderes educadores e outros. 
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Para os homens, os equipamentos e os cursos de segurança no trabalho foram um ganho muito 
importante. 
Para as mulheres, a água encanada foi o principal ganho, pois, ainda que tivessem ajuda do árido e 
filhos, eram as responsáveis pela água na casa, que deveria ser trazida de longas distâncias. Além 
disso, tinham que lavar a roupa e a louça no rio. 5 Este benefício permitiu que a mulher tivesse tempo 
para se dedicar a outra atividade, como o estudo, e para o lazer, que antes era escasso, pois estas 
tarefas deveriam ser feitas, inclusive nos dias de descanso. 
Ainda para as mulheres, o atendimento à saúde no Posto da Fazenda Juliana, onde existe uma 
enfermeira contratada pela Fazenda Juliana para acompanhar as atividades da na comunidade em 
especial de mulheres e crianças e, junto com as agentes de Saúde trabalhar a prevenção e a 
educação para a saúde.   A M. Libânio contratou um enfermeiro para acompanhar a saúde nos dois 
agrupamentos de fazendas, o que facilitou a vida das mulheres que não têm que ir à cidade para 
resolver todos os problemas de saúde dela e dos filhos. Ainda têm que ir ao posto na cidade, mas já 
vão orientadas e encaminhadas pelo enfermeiro. 
 
Os avanços na oportunidade de educação aparecem como um ganho muito importante para as 
mulheres. Na M. Libânio, como a escola somente vai até a quarta série, todas elas já estudaram até a 
quarta série. Para completar o ensino fundamental e o segundo grau, têm que ir até a cidade para 
garantir sua condição de profissional. São poucas as que conseguem, em alguns casos, com ajuda dos 
maridos, ficam com os filhos a noite. Esta continuidade dos estudos é possível, na medida em que as 
facilidades conquistadas para a realização das tarefas domésticas lhes propiciaram o tempo para 
poderem estudar. Embora os homens também estudem, não dão tanta importância quanto as mulheres 
para  o estudo para ampliar os horizontes de vida. Na fazenda Juliana, a Escola passou a ter um turno 
noturno para completar o ensino fundamental e o segundo grau, visando beneficiar “mães jovens” e 
adultos que quisessem estudar. Segundo o diretor e professores da escola que participaram da 
entrevista, depois da certificação, há um maior interesse e acompanhamento das famílias, reduziram-
se os índices da evasão. Segundo o diretor, hoje, 100% dos pais vêm às reuniões. Antes da 
certificação a escola não tinha projetos. Com a certificação estreitou-se a parceria – escola/fazenda. 
Isto traz resultados.  
 
É importante destacar que o acesso à escola tanto nas duas áreas certificadas, beneficia a população 
arredor das fazendas. Na Escola Casa Jovem (fazenda Juliana) em parceria com o posto que também 
atende comunidades fora da Fazenda, tem acontecido um trabalho com jovens e famílias, sobre a 
gravidez na adolescência e violência doméstica, que atinge comunidades da vizinhança. 
 

IV.  Análise, Recomendações Desenho de Estratégias Adequadas 
 
Nas diferentes abordagens verificou-se, que nem sempre as ações surgiram como resultado da 
Certificação, mas captamos que, definitivamente, a certificação impulsionou e potencializou as 
mudanças, mesmo quando não provocou a inovação e o investimento na melhoria das condições de 
trabalho e na qualidade de vida dos trabalhadores, trabalhadoras e suas famílias.  
 
As informações colhidas durante as distintas abordagens evidenciam que as mudanças e benefícios, 
frutos da certificação, apontados pelas mulheres, são bastante concretos e ligados à melhoria das 
condições de vida e relativos ao bem estar e à satisfação das necessidades básicas, práticas das 
mulheres, que estão relacionadas com os papeis tradicionais da mulher. São necessidades imediatas 
que se manifestam dentro de um contexto específico e geralmente respondem as deficiências nas 
condições de vida e incidem diretamente na redução da carga de trabalho cotidiana, das múltiplas 
jornadas de trabalho que as mulheres enfrentam ao dia. 
 
Essas aquisições lhes abrem espaço, para vôos mais altos na direção de equidade de gênero, de sua 
emancipação e na conquista de uma posição social mais equânime. Elas funcionam como base, 
degraus, a alavanca que impulsiona “vôos” mais altos, mais ousados, lhes possibilita dar mais um 

                                       
5
 Como o taxo com a roupa sempre era muito pesado quem trazia era o marido 
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passo em direção à emancipação do estigma que a cultura patriarcal lhes impôs. Para exemplificar 
e materializar esta afirmação mais teórica se fará uma reflexão sobre cada uma dessas conquistas: 
 
a) Água encanada, o saneamento básico, os eletrodomésticos e outros equipamentos que ajuda as 

mulheres a realizar as tarefas que socialmente lhes são designadas, diminuindo o desgaste físico e 
o tempo gasto. Assim elas têm tempo disponível e ânimo para se dedicar a outras atividades, 
como aprender uma habilidade, estudar, cuidar de sua aparência, conviver e conversar com os 
filhos e procurar outras ocupações. Desse modo pode avançar, aperfeiçoar conhecimentos e 
buscar oportunidades que podem trazer benefícios para ela e para a família, que também lhes 
possibilita dar mais um passo em direção à emancipação do estigma que a cultura patriarcal 
lhes impôs. 

b) Saúde, as palestras, os acompanhamentos e esclarecimentos da enfermeira (o) e o planejamento 
familiar, são a base para que ela tenha uma relação mais íntima com o próprio corpo, conhecendo 
suas necessidades e limitações, tendo um domínio0 maios sobre ele. Ao longo da vida a mulher 
sempre teve seu corpo atrelado a desejos e preceitos “alheios”. Conhecer o próprio corpo, para 
poder controlá-lo e dispor dele conforme sua vontade e necessidade, também lhes possibilita dar 
mais um passo em direção à emancipação do estigma que a cultura patriarcal lhes impôs. 

c) Para as mulheres o estudo, o acesso ao conhecimento cientifico e profissional, que lhes 
possibilita ter uma ocupação melhor, mais bem remunerada é uma grande conquistam, mas, a 
partir de um enfoque de equidade, o estudo lhes da uma oportunidade impar, a capacidade de 
buscar e encontrar a causa dos fatos e compreender o porquê dos estereótipos e dos estigmas que 
lhes são atribuídos, da discriminação e do isolamento social que ainda vive, que lhes da 
insegurança e medo de se expor e lutar por um lugar de destaque no espaço público, de ser 
criticada e “mal vista”, que lhes permite ao invés de sentir-se culpada, dar mais um passo em 
direção à emancipação do estigma que a cultura patriarcal lhes impôs 
 

Na realidade muitas foram as conquistas praticas, elas aconteceram devido a um conjunto de fatores 
que, com a certificação, forjaram um movimento na direção da melhoria das condições de vida e de 
trabalho dos parceiros trabalhadores. No entanto, não houve empoderamento das mulheres, para que 
elas caminhem com “passos firmes” no sentido da equidade de gênero e consigam desfrutar dos 
benefícios de forma mais plena. As coisas foram acontecendo, não houve uma intencionalidade dos 
promotores das mudanças de trabalhar no sentido de empoderar as mulheres, de praticar a 
discriminação positiva para promover a equidade de gênero. Mesmo assim, como foi demonstrado 
acima, a certificação pode incorporar o enfoque de gênero e aperfeiçoar sua cadeia de valores e de 
avaliação da sustentabilidade e justeza dos empreendimentos corporativos. 
 
É interessante observar que dentro das premissas e princípios no corpo da “TEO”, os interlocutores, 
parceiros, são assexuados, “iguais”, não se levando em consideração as diferenças biológicas entre 
homens e mulheres, que se constituíram culturalmente em desigualdades sociais e de poder entre os 
sexos, através de relações sociais historicamente determinadas. Isto fica evidente ao se ler a proposta 
do projeto para trabalhar as metas do milênio para reduzir a pobreza. Embora das oito metas sete 
delas abordem questões ligadas as responsabilidades delegadas pela sociedade ás mulheres e uma 
delas refere-se exclusivamente (meta nº3) à equidade de gênero. A “Proposta não considera este 
aspecto no seu programa de combate á pobreza, o que não acontece com a proposta da ONU, tanto a 
ONU como outros organismos internacionais constataram que a pobreza tem “sexo”, pois no geral, as 
mulheres têm uma condição social e econômica desvantajosa, em virtude dos padrões sócio-culturais 
que lhes impõem uma situação de inferioridade e marginalização, que limita sua capacidade de 
realização pessoal e efetiva participação social – o conhecido fenômeno da feminização da pobreza. 
Isto explica o porquê da maioria das metas do milênio tenha a ver com as questões de gênero. 
 
É importante destacar que isto não ocorre de má fé, nem propositalmente, a Proposta quer diminuir a 
pobreza, implementando atividades que gerem riqueza que possam ser utilizadas por mais gente. Isto 
se explica a partir da constatação de que, ao longo da história da humanidade, a sociedade tende a 
considerar como trabalho apenas um aspecto do que seria “o esforço humano no sentido de produzir 
riquezas”, ou seja, as atividades tradicionalmente dedicadas ao mercado econômico. É a partir dessa 
ótica fragmentada, tanto do papel que a mulher desempenha nos processos de desenvolvimento, 
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como do trabalho, onde o trabalho de cuidado, manutenção e reprodução da vida, não é valorizado, 
por ser realizado fora do sistema de mercado.  
 
Nesta perspectiva recomenda-se: 
 
Que se criem e incorporem indicadores de empoderamento da mulher e de equidade de gênero para 
que possam ser analisados junto com outros itens que são verificados durante as auditorias;  
Implementar o desenvolvimento empresarial utilizando práticas de produção e de marketing que 
empoderem a mulher. Por ex. na manufatura do chocolate, (relacionada com uma atividade cultivada 
pela mulher ao longo de sua vida), e/ou o Marketing do cacau fino, incrementando e ampliando a 
ampliação das camisetas e outros artesanato com motivos de cacau, pontualmente realizado pelo 
instituto Cabruca. 
Promover convênios com o governo para que se criem creches e outros espaços apropriados para que 
as mulheres tenham onde deixar os filhos, entendendo isto como um direito do cidadão e da cidadã 
criança. 
Formar e informar todos os participantes da empresa, para que contribuam com ações propositivas 
para que se promova a equidade de gênero, no âmbito das oportunidades de empoderamento das 
mulheres. 
 
 
Estratégias 
 
Visibilização da Contribuição da Mulher na Economia;  
Educação Continuada de Trabalhadores e Trabalhadoras, para que Compreendam e Pratiquem a 
Equidade de Gênero; 
Promoção de Atividades Econômicas com Mulheres 
Educação e Formação Profissional para as Mulheres 
Empoderamento  
Promover ações de Discriminação Positiva, 
Contratação de mulheres como líderes educadoras. 
 
“Uma vez que as corporações são os principais atores na economia global, podem e devem 
desempenhar um papel vital para assegurar e proteger os direitos das mulheres e impulsionar a 
capacidade econômica das mulheres. Mais do que nunca, a liderança do setor privado é essencial. 
Como as corporações afetam os fluxos de capital, empregam tanta gente e afetam tantas 
comunidades, podem exercer uma enorme influência e dar o exemplo”. 
 
 
Inês Alberdi, diretora executiva do UNIFEM  
 

 
 
 
São Paulo, 27 de agosto de 2010 
  
 Hilda Fadiga de Andrade 


