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Relatório da Repórter Brasil revela problemas socioambientais 

na cadeia de produção da carne e avalia potenciais impactos do 

acordo de livre comércio com a União Europeia 
 

Acordo UE-Mercosul poderá ter impactos devastadores no ambiente 

 

No âmbito da campanha pan-europeia #GoEAThical – Our Food. Our Future, a ONG brasileira 

Repórter Brasil lançou um relatório, em conjunto com a rede internacional de organizações 

ambientalistas Friends of the Earth sobre os potenciais impactos do acordo comercial entre o 

Mercosul e a União Europeia (UE) na cadeia produtiva do chamado "complexo carnes".   

 

A campanha #GoEAThical – Our Food. Our Future é implementada em Portugal pelo Instituto 

Marquês de Valle Flôr (IMVF) e financiada pela União Europeia através do Programa DEAR 

(Educação e Sensibilização para o Desenvolvimento), com o apoio do Camões - Instituto da 

Cooperação e da Língua, I.P. 

A publicação “Da fazenda brasileira para a mesa europeia – Impactos socioambientais e 

violações trabalhistas em cadeias agropecuárias Brasil-União Europeia (carne bovina, laranja, 

café e cacau)” analisa como biomas sensíveis, casos da Amazónia e do Pantanal, além de povos 

tradicionais e trabalhadores dessa indústria podem ser ameaçados pela expansão das atividades 

ligadas a esse setor do agronegócio brasileiro responsável por US$ 17 mil milhões em 

exportações ao longo de 2020. 

Se aprovado, o acordo UE–Mercosul vai fazer disparar as vendas de quatro grandes companhias 

brasileiras do setor de proteína animal: BRF, JBS, Marfrig e Minerva. Para entrar em vigor, o 

tratado ainda precisa de ser referendado não só pelo Parlamento Europeu, mas também por 

todos os 27 Estados-membros da UE. 

O relatório compila uma série de investigações publicadas pela Repórter Brasil ao longo dos 

últimos anos. Estas revelam problemas diversos na rede de fornecedores destas empresas que 

incluem desflorestação ilegal, exploração de mão de obra escrava, invasão de terras indígenas 

e “lavagem de gado” – a prática de driblar restrições para dar uma aparência de legalidade aos 

animais criados em áreas autuadas por infrações ambientais e trabalhistas. 

A investigação também mostra como a produção de carne brasileira está ligada às principais 

redes de supermercados da Europa e a grandes investidores internacionais. 

 

Sobre a campanha #GoEAThical – Our Food. Our Future 

Esta campanha tem como objetivo sensibilizar e dar voz aos jovens europeus na defesa de 

cadeias de abastecimento alimentar sustentáveis que respeitem os direitos dos trabalhadores 

migrantes que reduzam as alterações climáticas, a fome e a pobreza como principais motores 

da migração. 

 

https://www.imvf.org/project/campanha-goeathical/
https://reporterbrasil.org.br/
https://www.foei.org/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/qanda_19_3375
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/qanda_19_3375
https://reporterbrasil.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Da-fazenda-brasileira-para-a-mesa-europeia-PT.pdf
https://reporterbrasil.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Da-fazenda-brasileira-para-a-mesa-europeia-PT.pdf
https://reporterbrasil.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Da-fazenda-brasileira-para-a-mesa-europeia-PT.pdf


  
 

Sobre a Repórter Brasil  

Esta ONG brasileira tem como missão “identificar e tornar públicas situações que ferem direitos 

trabalhistas e causam danos socioambientais no Brasil, visando a mobilização de lideranças 

sociais, políticas e económicas para a construção de uma sociedade de respeito aos direitos 

humanos, mais justa, igualitária e democrática”. 

 

Links de interesse: 

• Relatório da Repórter Brasil: “Da fazenda brasileira para a mesa europeia – Impactos 

socioambientais e violações trabalhistas em cadeias agropecuárias Brasil-União Europeia 

(carne bovina, laranja, café e cacau)” 

 

 
 

• Acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE) 

• Artigo da Repórter Brasil: Novo estudo da RB subsidiará campanha internacional por 

alimentação ética da Repórter Brasil. 

• #GoEAThical – Our Food. Our Future: campanha para a promoção do desenvolvimento mais 

justo, digno e sustentável 

 

 

Para mais informações, queira por favor entrar em contacto: 

 

 

 

IMVF - Instituto Marquês de Valle Flôr 

Gabinete de Comunicação, Imagem e Eventos  

+351 933 988 028 

comunicaçao@imvf.org 

www.imvf.org 
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