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ONGs classificam e pontuam as maiores companhias de chocolate do mundo em 
cacau sustentável na tabela de desempenho da Páscoa 

  

16 de Março, 2021 

As ONGs ‘Be Slavery Free’ (Austrália e Holanda), ‘Green America’, ‘Inkota’ (Alemanha), ‘Mighty Earth’ e 
‘National Wildlife Federation’ (Estados Unidos), publicaram conjuntamente a Tabela de Desempenho da 
Páscoa de 2021, analisando a performance dos maiores comerciantes e produtores de cacau e chocolate 
de acordo com critérios sociais e ambientais. 

Alter Eco, a companhia norte-americana com distribuição nos Estados Unidos e partes da Europa, recebeu 
pela primeira vez o prêmio “Ovo de Ouro”. As ONGs também reconheceram a parceria com Chocolats 
Halba/Sunray pela forma como ajudou Alter Eco a atingir objetivos sustentáveis. Tony’s Chocolonely e 
Whittaker’s, ganharam os “Ovos de Ouro” na Alemanha, Holanda e Nova Zelândia/Austrália, países onde 
Alter Eco não se encontra amplamente disponível. Desta maneira, os consumidores podem cada vez mais 
comprar produtos premiados com o “Ovo de Ouro”.  
 
“Graças a esta Tabela de Desempenho, os consumidores podem comprar chocolates na Páscoa sem 
problemas de consciência. A Tabela oferece orientações claras sobre as companhias com desempenho 
exemplar no caminho da sustentabilidade, assim como sobre as empresas cujas guloseimas estão 
provavelmente contaminadas por desmatamento e violação de direitos humanos,” diz a Consultora Sênior 
da National Wildlife Federation, Etelle Higonnet. “Os consumidores agora podem comprar chocolate de 
forma conscienciosa e usarem o seu poder de compra para recompensarem lideres industriais como Alter 
Eco, Tony’s Chocolonely e Whittaker’s”. 
 
As ONGs pesquisaram 31 companhias de chocolate e fornecedoras de cacau, que se estima fornecem mais 
de 80% da produção mundial. As companhias foram pontuadas usando os seis desafios mais urgentes 
para sustentabilidade enfrentados pela indústria do chocolate:  avaliação dos direitos humanos, 
transparência e rastreabilidade, desmatamento e alterações climáticas, sistemas agroflorestais, salário 
condigno e trabalho infantil.  As companhias foram então organizadas em quatro categorias de 
“Coelhinho da Pascoa”: de verde (melhor), passando por amarelo e alaranjado, até vermelho (pior). As 
marcas premiadas com o coelhinho verde lideram a indústria em diretrizes e evidência de implementação. 
As poucas companhias que escolheram não participar da Tabela de Desempenho receberam também um 
coelhinho vermelho. 
 
Em geral, as companhias catalogadas progrediram imensamente na categoria de rastreabilidade nos 
últimos anos. Esta Tabela de Desempenho mostra como muitas companhias estão melhorando 
rapidamente nesta área, embora a maioria ainda não tenha alcançado a meta final no que diz respeito a 
cadeia de fornecimento de cacau. Para abordar todos os temas da Tabela de Desempenho, as companhias 
têm que saber de onde vem o cacau. Sem esta informação, há pouca esperança em eliminar o trabalho 

https://beslaveryfree.com/
https://www.greenamerica.org/
https://www.inkota.de/
https://www.mightyearth.org/
https://www.nwf.org/
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alterecofoods.com%2F&data=04%7C01%7Ctoddlarsen%40greenamerica.org%7C7542a163c125466b909508d8e5422dce%7C2d2675e5ecff4d49b9fbd1dcee195bf6%7C0%7C0%7C637511419734289882%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=TBoxoTtYDPfZ86vei0d2SSc7SPL5onMADnypshACM28%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchocolatshalba.ch%2Fen%2Fhome.html&data=04%7C01%7Ctoddlarsen%40greenamerica.org%7C7542a163c125466b909508d8e5422dce%7C2d2675e5ecff4d49b9fbd1dcee195bf6%7C0%7C0%7C637511419734289882%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2%2FGMgjaannZrLbMUa7SbLHLErVcJNRhaGx%2FOoklaP7U%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchocolatshalba.ch%2Fen%2Fhome.html&data=04%7C01%7Ctoddlarsen%40greenamerica.org%7C7542a163c125466b909508d8e5422dce%7C2d2675e5ecff4d49b9fbd1dcee195bf6%7C0%7C0%7C637511419734289882%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2%2FGMgjaannZrLbMUa7SbLHLErVcJNRhaGx%2FOoklaP7U%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftonyschocolonely.com%2Fint%2Fen&data=04%7C01%7Ctoddlarsen%40greenamerica.org%7C7542a163c125466b909508d8e5422dce%7C2d2675e5ecff4d49b9fbd1dcee195bf6%7C0%7C0%7C637511419734299851%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vJGEPacai70k37Uye%2F12bVV3YXK9K0QXAgIRr1y0oxM%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.whittakers.co.nz%2F&data=04%7C01%7Ctoddlarsen%40greenamerica.org%7C7542a163c125466b909508d8e5422dce%7C2d2675e5ecff4d49b9fbd1dcee195bf6%7C0%7C0%7C637511419734309792%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qU8gsiVgHXbeoSNjauj%2FPIZa7aI34eLO%2F20TBIPWDdo%3D&reserved=0


infantil, pobreza entre agricultores e desmatamento. As companhias devem comunicar de maneira 
transparente e totalmente rastreável dados sobre as cadeias de fornecimento. 

Além de rastreabilidade, a Tabela de Desempenho mostra como as companhias manejam os salários do 
agricultores. Isto é crucial porque o baixo preço do cacau no mercado mundial está encaminhando 
agricultores a uma pobreza abjeta. A maioria dos agricultores de cacau ganham US$ 1 por dia, sendo que 
muitas mulheres agricultoras de cacau ganham cerca de US$ 0.30 por dia. 

A Tabela de Desempenho demonstra também que o progresso na adoção de sistemas agroflorestais e 
outras práticas agrícolas ambientais tem sido mais lento do que o necessário. A indústria do cacau está 
mudando lentamente de uma monocultura problemática para um sistema agroflorestal mais sustentável. 
As companhias necessitam investir mais recursos no crescimento e manutenção da diversidade de árvores 
em fazendas de cacau de modo a implementar sistemas agroflorestais mundialmente. 

Esta Tabela de Desempenho revela o que é “lavagem verde” versus medidas concretas, expondo o mau 
desempenho de companhias no setor de cacau. Apesar de décadas de compromissos voluntários da 
indústria, a pobreza, trabalho infantil perigoso e desmatamento continuam generalizados. O 
pobre  desempenho das empresas monitorado na Tabela de Desempenho mostra a necessidade imediata 
de uma legislação adequada. 

 

 


