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APRESENTAÇÃO 

O Acordo de Associação União Europeia-Mercosul visa, segundo a União Europeia (UE), 

consolidar a parceria estratégica entre o bloco europeu e o Mercosul em nível político e 

econômico, bem como criar oportunidades de desenvolvimento sustentável para ambas as 

partes. Em junho de 2019, após mais de 20 anos de negociações, a UE e o Mercosul concluíram 

as negociações relativas à parte comercial do Acordo de Associação, inovando ao dispor de um 

capítulo que contempla as dimensões do desenvolvimento sustentável, o Capítulo de Comércio 

e Desenvolvimento Sustentável (CDS)1.   

O capítulo prevê uma série de compromissos direcionados à implementação pelas partes de 

medidas que visam o bem-estar do trabalhador, a proteção do meio ambiente e a participação da 

sociedade civil no monitoramento e na implementação do Acordo. De acordo com a UE, o Acordo 

se baseia no pressuposto de que o comércio não deve ser realizado em detrimento do ambiente 

ou das condições de trabalho e que, pelo contrário, ele deve promover o desenvolvimento 

sustentável. Neste contexto, a UE e o Mercosul acordaram em prosseguir a sua relação 

comercial de modo a contribuir para o desenvolvimento sustentável e a desenvolver os seus 

compromissos multilaterais nos domínios do trabalho e do meio ambiente. 

Dessa forma, com vistas a informar a sociedade civil brasileira (organizações não 

governamentais, organizações empresariais, fundações, academia, organizações sindicais, 

movimentos sociais etc.)  e dar visibilidade aos termos do CDS, a Delegação da União Europeia 

no Brasil (DELBRA)2 realizou a iniciativa “Promoção do Comércio e Agenda Sustentável no 

Brasil e no Acordo de Comércio UE-Mercosul”, cuja primeira etapa previu uma série de quatro 

workshops que aconteceram entre os dias 19, 22 e 29 de outubro e 05 de novembro de 2020.  

O presente relatório apresenta os resultados desta primeira etapa do processo, tanto como 

forma de documentar e registrar o processo desta fase, como também para fornecer subsídios 

que informem a realização da segunda fase, qual seja, a realização de uma Conferência on-line 

nos dias 08 e 09 de dezembro de 2020.   

  

																																																													
1 Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/Comrcio_e_Desenvolvimento_Sustentvel.pdf 
2 Disponível em: https://eeas.europa.eu/delegations/brazil_pt 
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OBJETIVOS DA 1ª FASE DA INICIATIVA 
A série de Workshops, referentes à primeira etapa da iniciativa “Promoção do Comércio e 

Agenda Sustentável no Brasil e no Acordo de Comércio UE-Mercosul”, buscou promover o 

diálogo sobre o CDS, com o intuito de propiciar o debate informado entre a UE e organizações 

brasileiras e dar conhecimento aos compromissos trazidos no Capítulo.  

Orientou-se pelos seguintes objetivos:  

Objetivo Geral: Fortalecer as capacidades das principais partes brasileiras (sociedade civil e 

setor privado) para se engajar ativamente e de maneira informada na implementação dos 

compromissos do capítulo CDS do Acordo de Associação UE-Mercosul. 

  

Objetivos Específicos3: 

(i) Criar ambiente virtual dinâmico e eficiente, que possibilite o debate informado e participativo 

entre a UE e as organizações convidadas;  

(ii) Estimular o diálogo e intercâmbio entre as diversas organizações participantes do processo;  

(iii) Propiciar o conhecimento dos compromissos do Acordo, de modo que as organizações 

possam se empoderar e tornarem-se atores ativos na implementação destes; e  

(iv) Colher subsídios e sugestões para informar a realização das próximas etapas do projeto; de 

modo a compreender a agenda brasileira em torno das possibilidades de implementação dos 

compromissos do Acordo.   

 

METODOLOGIA PARA O RELATÓRIO 
Este relatório está dividido em 2 partes:  

(i) PARTE 1: Análise da iniciativa, Resultados Alcançados, Dificuldades Encontradas e 

Recomendações;   

(ii) PARTE 2: Anexos (registro e documentação). 

 

• Os dados que serviram de base para a elaboração do Relatório são tanto de natureza 

qualitativa como quantitativa;  

• Na avaliação quantitativa buscou-se compreender o número de participantes e a 

frequência de participação. Já a avaliação qualitativa permitiu aprofundar o perfil desses 

participantes e avaliar se os objetivos da série de workshops foram alcançados.   

																																																													
3 Conforme definido pela proposta metodológica no Anexo I.  
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• A análise das atividades (mesa de Abertura e 03 workshops) foi realizada por meio de 

amostragem, oriunda de feedbacks dos participantes; comentários públicos no chat dos 

eventos; contribuições nos arquivos públicos de pasta do Google Drive disponibilizada 

aos participantes; resultado de enquete realizada pela plataforma Zoom ao final do último 

encontro; formulário de avaliação online disponibilizado por e-mail; planilhas com número 

total de inscritos e planilhas parciais de participantes a cada evento;  

• Os itens Resultados Alcançados, Dificuldades Encontradas e Recomendações são 

percepções, fundamentadas, das autoras a partir do diálogo com diferentes atores e 

baseadas em percepções colhidas durante o processo.   

 

PARTE 1 – 1ª ETAPA DA INICIATIVA - WORKSHOPS  

A série de Workshops foi originalmente pensada para o formato presencial, previstos para serem 

realizados nos meses de março e abril de 2020. No entanto, devido às restrições sanitárias 

impostas pela Covid-19, a iniciativa foi suspensa em abril e, em setembro, foi retomada e 

adaptada ao formato virtual.   

A metodologia virtual exigiu adequação contínua do processo, a partir da escolha e domínio de 

ferramentas online que permitissem maior interação e diálogo, com destaque para os grupos 

paralelos no Workshop Temático I e abertura de documentos online para inclusão de comentários 

e perguntas dos participantes.  

Foram realizados quatro encontros (Mesa de Abertura e 3 Workshops temáticos) que abordaram 

os principais temas do Capítulo de Comércio e Desenvolvimento Sustentável: meio ambiente, 

condições de trabalho e participação da sociedade civil na implementação e monitoramento do 

Acordo.  

Pré-inscrições 

Na retomada da iniciativa, em setembro, foi possível identificar que, em comparação às reuniões 

bilaterais realizadas em março, as organizações estavam mais informadas sobre o Acordo, uma 

vez que, durante este período, o Acordo UE-Mercosul ganhou visibilidade. Assim, diversas 

organizações já estavam familiarizadas com os temas e dispostas a priorizar a participação neste 

debate.  

  

Foram identificadas aproximadamente 140 organizações para envio de convites e criado um e-

mail próprio da iniciativa (cds@sectordialogues.org). Foram realizadas reuniões bilaterais com 

algumas organizações para apresentação da iniciativa, reforço do convite, bem como abertura ao 
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diálogo para colher comentários e sugestões para a adequação dos eventos às suas 

expectativas e demandas. 

Foram realizadas 212 inscrições de pessoas representando uma média de 120 organizações, 

oriundas de 16 Estados brasileiros, além de pessoas de outros países, e contou com a 

participação de representantes de organizações da sociedade civil, representações sindicais, 

fundações empresariais, academia e setor privado (ver detalhes no Anexo II). 

Inscrições 

Em relação perfil dos inscritos, destacam-se alguns pontos, detalhados no Anexo II:   

• Quanto ao gênero, o perfil dos inscritos foi bastante equilibrado: 112 mulheres e 100 

homens;  

• Embora o público em geral tenha sido do Brasil (representando 91% dos inscritos), houve 

inscritos de outras localidades (8 países com a participação média de 1%). Destaca-se 

que funcionários da UE não foram contabilizados;  

• Com relação ao local de origem dentro do território nacional, houve prevalência de 

inscritos dos estados de São Paulo (82 inscritos), do Distrito Federal (80 inscritos) e do 

Rio de Janeiro (32 inscritos), com representações de estados da região Sul, Sudeste, 

Norte e Nordeste; e 

• Em relação aos setores dos inscritos, houve prevalência de inscritos oriundos de 

organizações da sociedade civil ligadas às Organizações não governamentais (ONGs) 

(representando 43%), seguidos de participantes do setor privado (25%) e, depois da 

academia (10%). Houve inscrição de representantes do governo (4%)  - ver detalhes no 

Anexo II.  

  

Participação 

Em relação à participação, destacam-se alguns pontos, em maior detalhe nos Anexos II e III:   

• A média de participação nos workshops foi de 45%, em média, dos inscritos (Ver Anexo 

II);  

• A mesa de abertura teve 99 participantes; o Workshop Temático 1, 101 participantes; o 

Workshop Temático 2,  98 participantes; e o Workshop Temático 3, 97 participantes. 

• Uma hipótese para a maior participação no Workshop Temático I “Meio ambiente, clima e 

comércio internacional” é a da novidade do evento, aliada à relevância do tema do meio 

ambiente e mudanças climáticas (para descrição de cada evento, veja Anexos I e III). 
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• Do Workshop I para o II, houve uma média de 14 novas inscrições, mostrando que os 

workshops temáticos e a publicidade quanto a divisão por temas, permitiram novas inscrições ao 

longo do processo;   

• O tema do Workshop III foi o que mais trouxe novos participantes (17 pessoas) para a 

iniciativa – uma vez iniciada a série de workshops. Provavelmente em razão de o tema do 

workshop – a participação da sociedade civil no monitoramento e implementação do Acordo – ser 

de interesse de quase todas as organizações inscritas. E, possivelmente, por causa da série de 

workshops ter ficado mais conhecida após ter sido iniciada;   

• Os participantes fizeram comentários e perguntas (veja lista completa nos Anexos IV, V e 

VI), que foram retomadas em sessões de perguntas e respostas a cada evento, no intuito de que 

o máximo possível delas fossem respondidas. 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

Em relação aos resultados alcançados, destacam-se:  

• Promoção de um espaço de diálogo com organizações da sociedade civil por meio 

da adoção de estratégias tais como uso do chat, abertura para comentários por meio do 

chat e do drive e incorporação dos comentários nos eventos subsequentes, evidenciado 

pelo volume de comentários deixado nas plataformas online, pelo interesse mantido:  

o Constância semanal dos eventos mantida, com participação constante e 

representativa de participantes ao longo dos 04 eventos (conforme gráficos do 

Anexo II);  

o Bom volume de contribuição dos participantes por meio de comentários deixados 

no chat do Zoom e na pasta de Google Drive aberta para este fim. As 

contribuições foram incorporadas aos eventos por meio da adoção de dinâmicas 

que valorizaram os comentários e perguntas (ver anexos IV, V e VI);  

o Ambiente virtual adaptado semanalmente4, o que permitiu o diálogo e incremento 

do debate, tendo como resultado uma série de questionamentos, análises e 

comentários (conforme registro nos Anexos IV, V e VI); 

o Boa interação entre as organizações, em razão da opção por chat moderado ao 

invés de Q&A, o possibilitou que utilizassem esse espaço para dialogar entre sim 

(ver Anexos IV e V); 

																																																													
4  Utilizou-se diversas ferramentas do zoom ao longo de todos os eventos, o que garantiu uma dose de 
novidade a cada evento; à título exemplificativo: workshop I contou com dinâmica em grupo, enquanto o 
workshop II teve mesa inicial de respostas a perguntas anteriores, enquanto que o workshop III abriu 
microfones para participação ativa.  
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• Disseminação de conhecimento e informação sobre o capítulo de comércio e 

desenvolvimento sustentável da UE por meio da divulgação de materiais em pasta do 

Google Drive, sessões de informação e de perguntas e respostas dentro dos workshops, 

dentre outras.  

o Série de vídeos para veiculação pública sobre o CDS no canal do youtube da 

DELBRA; e 

• Colhimento de subsídios para a concepção da Conferência, dada a possibilidade de 

diálogo com a sociedade civil, conforme Recomendações feitas adiante.  

  

DIFICULDADES ENCONTRADAS 

Dificuldades quanto ao engajamento dos participantes: 

§ O tema do CDS era pouco conhecido (e o Acordo politicamente polêmico) para algumas 

organizações, sendo que o engajamento dependeu do reconhecimento da importância da 

iniciativa pelas altas autoridades das instituições;  

§ Para trazer novos participantes, foi necessário realizar várias reuniões bilaterais para 

explicar a iniciativa e colher subsídios e opiniões dos inscritos durante todo o processo. 

Avalia-se que esta ação tenha contribuído para não haver uma baixa do percentual de 

participação ao longo de todo processo;  

§ Dificuldades em contato telefônico com algumas organizações (muitas entidades estavam 

sem funcionários nas sedes físicas, dado o contexto pandêmico e a intensificação do 

home office), sendo necessário acionar redes de contatos para conseguir e-mails de 

membros das organizações que potencialmente poderiam se interessar em participar da 

iniciativa; 

Dificuldades quanto ao formato dos eventos: 

§ O ambiente virtual requer dinâmicas apropriadas para torná-lo mais interessante e 

novidades a cada evento para manter o interesse da audiência; 

§ Diante da novidade do ambiente virtual, o formato dos eventos teve que ser todo criado, 

desde a definição dos temas para discussão com os peritos da UE, como detalhes de 

textos para colocar no chat, falas de abertura, guias de mesa cronometrados e detalhados 

para cada um dos eventos, o que requereu a criação de uma série de novos documentos 

e formulários;  

§ A proposta de quebra em salas paralelas proposta do Workshop I foi operacionalmente 

difícil. Embora esta metodologia permitisse maior interação entre os participantes, ela não 
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foi repetida nos outros eventos. A opção foi por abrir os microfones e assegurar que os 

participantes já estivessem previamente preparados para este tipo de manifestação, o que 

foi bem avaliado por todos; 

Outras dificuldades operacionais: 

§ Trabalhar com uma equipe no fuso horário da Europa muitas vezes dificultou o 

andamento das tarefas urgentes, visto que o expediente de lá se encerrava enquanto o do 

Brasil ainda estava no meio da tarde.  

 

RECOMENDAÇÕES PARA A CONFERÊNCIA 

• Priorizar conteúdos práticos que apontem os efeitos concretos do Acordo nas políticas e 

práticas das organizações, tais como experiências e projetos já existentes, e, sempre que 

possível, destacar o impacto na vida das pessoas; 

• Sugestões de temas a ser tratados na Conferência, baseadas na interação com 

organizações da sociedade civil: 

o Instrumentos e salvaguardas que garantam na prática a não-comercialização de 

produtos oriundos do desmatamento; 

o Incentivo à economia da biodiversidade socioambiental de áreas indígenas, 

quilombolas e ribeirinhas; 

o Incentivo à comercialização de produtos que utilizem insumos das comunidades 

agro extrativistas da Amazônia;  

o Capacidade do Acordo de conter retrocessos nas políticas socioambientais do 

governo brasileiro; 

o Mecanismos previstos no Acordo para lidar com os riscos de impactos negativos 

nas populações tradicionais; 

o Como garantir a efetiva implementação dos AMAs - Acordos Multilaterais 

ambientais (Acordo de Paris e respectivas NDCs e Biodiversidade); 

o Como garantir a efetiva implementação de instrumentos internacionais e sua 

ratificação, como a Convenção 169 da OIT;  

o Previsões do Relatório encomendado pela UE à LSE sobre os impactos do Acordo 

no tema da sustentabilidade; 

o Medidas que garantam que não haverá mais desmatamento para a produção de 

commodities agrícolas; 

o Papel desempenhado pelas organizações de trabalhadores na execução do 

Acordo;  
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o Medidas necessárias para a promoção de trabalho decente para fins de garantir 

efetividade ao capítulo sobre promoção de trabalho decente; 

o Com relação às grandes empresas que influenciam cadeias de valor, e com o 

fortalecimento do tema de ESG, como a União Europeia pretende influenciar esse 

aspecto na atuação de CEOs e CFOs de empresas? Como fortalecer aspectos 

ESG nos critérios de investimentos de fundos de investimento europeus? 

o Como a UE espera que sociedade brasileira participe da implementação do 

Acordo um ambiente hostil a tal participação? 

o Como a UE pretende explicar para os seus cidadãos o estímulo do acordo ao 

avanço da fronteira agrícola brasileira, produzindo um cenário ainda mais 

dramático que o atual de desmatamento e queimadas no Brasil? 

• Definir uma estratégia objetiva de comunicação que permita apresentar essas propostas 

para a população brasileira de maneira esclarecida e qualificada; 

• Considerar as dificuldades estruturais, bem como quais seriam as sanções se o contexto 

político atual, bastante criticado pelas organizações (conforme Anexos IV, V e VI), 

permanecer;  

• Pensar estratégias para garantir uma compreensão aprofundada sobre o impacto do 

acordo na vida das pessoas e organizações, bom como da compreensão de como a 

participação da sociedade civil pode se dar de modo efetivo. 
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PARTE 2  

ANEXOS 

  



	 	 	 	 12	
	

Anexo I 

PROPOSTA METODOLÓGICA APRESENTADA NO INÍCIO  

DA INICIATIVA  

[Observa-se que esta Proposta foi apresentada inicialmente, sofrendo alterações ao longo da 

execução da Iniciativa] 

 

ACORDO DE COMÉRCIO UNIÃO EUROPEIA - MERCOSUL  

CAPÍTULO SOBRE COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

PROPOSTA METODOLÓGICA DE PROCESSO VIRTUAL 

Projeto: Promotion of the Trade and Sustainable Agenda in Brazil and the EU-MCS 

agreement 

Código do Projeto/Ação: MMAA0133 

Diálogo: Dimensão socioambiental do Desenvolvimento Sustentável 

Peritas: Victoriana Leonora Corte Gonzaga  e Fernanda Cristina de Oliveira Franco  

 

I. APRESENTAÇÃO 

v Esta Proposta Metodológica de Processo Virtual (“Proposta”) é apresentada no momento 

de retomada do projeto, suspenso formalmente em Maio/2020, em decorrência da 

pandemia. 

v Em relação ao processo de discussão do Acordo pelas organizações brasileiras, 

identificamos que, passados 06 meses, estão mais bem informadas sobre seus termos; 

algumas mais dispostas a priorizar a discussão do que outras. 

v Diante deste novo formato, identificamos oportunidades da modalidade virtual: (a)  

possibilidade de participação de membros do corpo técnico da UE do Brasil e da Europa; 

(b) inclusão de organizações do eixo Norte-Nordeste (ausentes na proposta presencial); e 

(c) possibilidade de diálogo em nível um pouco mais avançado que o meramente 

informativo.  

 

II. FORMATO  
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v Realização de uma mesa de abertura e uma série de workshops temáticos virtuais 

semanais, conforme será descrito em detalhes abaixo. 

v Os encontros devem ocorrer num mesmo dia da semana para criar rotina e facilitar a 

agenda das organizações.   

v As datas - 19, 22 e 29 de outubro e 05 de novembro. 

v O local dos encontros será através da plataforma zoom meeting profissional, tendo em 

vista a necessidade de gravação dos encontros e realização de salas paralelas. 

v Sugestão de horário: das 10:30h às 12:30h (2horas).  

 

III. OBJETIVOS DO PROCESSO  

(i) Criar ambiente virtual dinâmico e eficiente, que possibilite o debate informado e 

participativo entre a UE e as organizações convidadas;  

(ii) Estimular o diálogo e intercâmbio entre as diversas organizações participantes do 

processo; 

(iii) Propiciar o conhecimento dos compromissos do Acordo, de modo que as organizações 

possam se empoderar e tornarem-se atores ativos na implementação destes; e 

(iv) Colher subsídios e sugestões para informar a realização das próximas etapas do 

projeto; de modo a compreender a agenda brasileira em torno das possibilidades de 

implementação dos compromissos do Acordo.  

 

IV. PROGRAMAÇÃO 

Datas Ação e Produtos Observações 

 

FASE I - DIVULGAÇÃO E LANÇAMENTO 

05/10 (segunda-

feira)–  

Pré-lançamento: 

Convite (Email e em 

formato Ficha 

Técnica (factsheet) 

desta etapa de 

ação. 

● Convites (convite em 

pdf. no formato 

factsheet).  

● O envio formal dos 

convites (e-mails), 

assinado pelo 

Embaixador da 

DELBRA. 

O convite será em forma de Ficha Técnica 

(factsheet). É um documento ilustrado, com 

identidade visual realizada por profissional 

competente (designer gráfico).  

O conteúdo será sugerido pelas peritas e 

apresentará: os elementos do projeto, a 

descrição desta etapa, apresentação dos 

eventos, link para inscrições, explicações 
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 ● Junto com o convite 

será enviado anexo, 

do Capítulo Traduzido. 

  

 

 

sobre procedimentos de conexão virtual, 

bem como informações sobre a plataforma 

zoom meeting. 

 

OBS1:    Os convites devem ser enviados 

com duas semanas de antecedência. 

OBS2: Sugerimos a criação de um e-mail 

específico para o projeto que servirá de 

contato para as organizações -- 

xxxxx@sectordialogues.org, o convite deve 

ser enviado por esse correio ou desde um 

sistema de gestão de convites e registro de 

participantes (por exemplo, eventbritte).  

Deve ser disponibilizado um sistema de  

registro de participantes [Verificar com 

DELBRA/CESO qual sistema já é utilizado 

em demais eventos].   

Durante estas duas semanas as peritas: 

❖ Farão conversas virtuais com membros das organizações convidadas para apresentar 

o projeto, reforçar o convite e colher expectativas; 

❖ Trabalharão com a DELBRA na organização dos painéis, bem como em eventuais 

dúvidas/questionamentos recebidos que necessitem ser sanados.   

19/10  Lançamento 

- Mesa de abertura  

(1:30h) 

 

 “Título: O Acordo 

de Comércio UE-

Mercosul e o 

capítulo sobre 

Comércio e 

desenvolvimento 

Mesa de Abertura 

organizada com 

representantes da UE.  

Apresentará a 

metodologia: ação, os 

objetivos, contexto 

político na visão da UE, 

os próximos eventos, a 

visão sobre as próximas 

etapas.  

Momento para perguntas 

As peritas apresentarão a metodologia, 

coordenarão a mesa e farão as seleções 

das perguntas dos chats e mediação entre 

participantes e palestrantes. 

 

Sugerimos a participação de 

representantes da DELBRA e da UE de 

Bruxelas, que participaram do processo de 

elaboração do Acordo. Justifica-se essa 

sugestão, vez que o formato virtual permite 

tal participação, bem como aumenta a 
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sustentável”.   

Subtítulo: “O papel 

das organizações 

brasileiras na 

implementação dos 

compromissos do 

Capítulo”. 

e audiência de respostas.   

 

Ver descrição na Seção 

V. Detalhamento do 

Processo. 

 

aderência e participação das organizações 

brasileiras.  

 

FASE II - WORKSHOPS TEMÁTICOS5 

 

Em relação a metodologia dessa Fase, ver Seção V. Detalhamento do Processo.  

 

22/10 –  

Workshop 

Temático I 

(2h)  

 

 

 

 

Tema:  Meio ambiente, 

clima e comércio 

internacional.  

 

Esse workshop abordará, 

temas como:  

- Regulação e nível de 

proteção.- Acordos 

Multilaterais sobre o meio 

ambiente;  

- Mudança Climática; 

- Biodiversidade; 

- Manejo sustentável da 

floresta; 

- Manejo sustentável das 

Esse primeiro momento, abordará os 

parâmetros e compromissos previstos no 

CDS, buscando conexões entre estes com 

a atuação das organizações.  

 

Este painel permite abarcar pontos da 

agenda das organizações, tais como:   

- Governança, leis climáticas e adequação 

do marco regulatório após aprovação do 

Acordo;  

-Comércio justo (fair trade), transição justa 

(just transition);   

- Questões regulatórias/fiscais;   

- Recuperação verde (Green Deal) no  

contexto pós pandêmico: desafios para a 

																																																													
5 Tendo em vista o envolvimento e compreensão do conteúdo do Acordo pelas organizações brasileiras 
nos últimos meses, sugerimos abordar temas bastante questionados nas discussões da sociedade civil. 
Ainda, a possibilidade de contar com a presença de representantes europeus da UE, possibilita a 
construção de ambiente de diálogo e esclarecimento de pontos ainda desconhecidos.  
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atividades pesqueiras e 

de aquicultura; 

- Informações técnicas e 

científicas; 

- Cadeias de valor 

responsável;  

envolvimento dos atores comerciais;  

- Comércio e mecanismos de 

rastreabilidade como instrumento de 

atuação e combate ao desmatamento;  

- Implementação dos Acordos ambientais, 

como o Acordo de Paris;  

- Produção de alimentos e práticas do 

agronegócio brasileiro: desafios da 

produção e consumo sustentável de 

alimentos; e 

- Implementação do Código Florestal.  

 

29/10 - Workshop 

Temático II 

 (2h)  

 

Tema: Condições de 

trabalho decente, 

gestão de cadeias de 

valor, e comércio 

internacional.  

 

Esse workshop abordará, 

temas como:  

- Normas trabalhistas;  

- Condições de trabalho 

decente;  

- Acordos multilaterais 

sobre condições de 

trabalho (OCDE e OIT); 

- Conduta Empresarial 

Responsável; e  

- Gestão de cadeias de 

valor.  

Esse painel permite abarcar pontos da 

agenda das organizações, tais como: 

- Comércio e mecanismos de 

rastreabilidade de produtos como 

ferramenta de implementação de high level 

standards;  

- Conflitos socioambientais e disputas 

agrárias;  

- Combate ao trabalho escravo e infantil 

nas cadeias de valor e mecanismos de 

devida diligência  

- Promoção da diversidade e igualdade nas 

relações trabalhistas; e  

- Implementação de parâmetros e acordos 

multilaterais.  
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05/11 - Workshop  

Temático III 

(2h)  

 

 

Tema:, Monitoramento e 

implementação do 

Acordo .  

 

1ª Parte: Mecanismos de 

monitoramento e 

implementação do 

Acordo. Participação de 

atores da sociedade civil 

nesses mecanismos. 

 

2ª Parte: Enforcement. 

Compliance. Mecanismos 

de solução de 

controvérsias6.  

 

Esse painel permite abordar os desafios e 

oportunidades dos compromissos do CDS, 

tais como:   

- Como o Acordo de Comércio prevê a 

participação das organizações brasileiras? 

- De que modo esses compromissos 

impulsionam a realidade brasileira?  

- Quais desafios de “tornar o acordo viável” 

na realidade brasileira?  

- Que medidas são necessárias (em âmbito 

nacional) para a efetivação do Acordo 

- Mecanismos de solução de controvérsia 

 

 

 

 

FASE III - AVALIAÇÃO E  DEVOLUTIVA 

Avaliação 

 

 

Formulário de avaliação 

do processo e coleta de 

sugestões das 

organizações 

Após cada workshop as organizações 

convidadas receberão um formulário de 

pesquisa para avaliação, críticas e 

sugestões sobre o formato  e a 

metodologia dos encontros.  

Os formulários servem de subsídio ao 

aprimoramento do processo, bem como à 

aproximação do diálogo com as 

organizações. Reitera-se que a avaliação 

do processo será feita ao longo de sua 

realização pelos responsáveis envolvidos 

																																																													
6 Mecanismos de Solução de Controvérsias (Settlement Mechanisms),  tratados como “conjuntos de 
procedimentos e práticas voltados para solucionar controvérsias entre países no contexto do comércio 
internacional.” In: FGV. O Brasil entre União Europeia e Estados Unidos: Uma leitura comparada das 
regulações da OMC e textos do Mercosul-UE e USCMA. São Paulo, 2020.   
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no projeto (peritas e representantes da 

UE). 

15/nov - Entrega 

de Relatório Final 

sobre o processo  

 

 

As peritas entregarão um 

relatório de 

aproximadamente 10 

páginas com a 

sistematização de todo 

processo e com 

elementos que baseiam 

as decisões e escolhas 

da próxima etapa. 

Para a transcrição dos eventos, sugerimos 

a contratação de assessor técnico, 

conforme consta abaixo em “Apoio técnico 

necessário”.  

 

Apoio técnico necessário7:  

a. “Designer gráfico” - Apoio profissional para criação de identidade visual do evento e 

os materiais de comunicação (peças-chave na modalidade virtual do projeto). 

b. “Assistente digital” - Apoio técnico de informática para ser host e gerenciar as 

atividades na plataforma on-line e solucionar problemas técnicos. 

c. “Assistente técnico” - Apoio na transcrição das atividades gravadas e na realização de 

conteúdos sobre perfil das organizações convidadas. Caso seja adotada discussão 

em sub-grupos (salas menores) serão também responsáveis pelo apoio na realização 

das “tutorias” de cada grupo - Perfil: estagiário / assistente.  

 

V. DETALHAMENTO DO PROCESSO  

FASE I  - LANÇAMENTO 

 

05/10 – Pré-lançamento: Convites:    

 

																																																													
7 Tendo em vista a dinâmica virtual demandar operacionalização, gravações e trâmites técnicos, bem como 
considerando a redução de custos com passagens, hospedagens, reputamos importante o apoio de uma 
equipe de apoio operacional. Ainda, a realização dessa fase em suas melhores condições, permitirá que o 
avanço das próximas fases.  
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● Descrição:  

As organizações selecionadas recebem por e-mail Convite e Factsheet para os eventos on-

line (14, 21 e 29 de outubro e 05 de novembro).  

● Conteúdo:  

Convite e factsheet: Apresentação da iniciativa. Convite para o processo8 e informações 

relevantes para a participação - documento ilustrado, com identidade visual a ser realizada 

por profissional de artes competente.  

 

Os convites devem ser enviados com duas semanas de antecedência. Sugerimos a criação 

de um e-mail específico para o projeto que servirá de contato para as organizações -- 

xxxxx@sectordialogues.org, o convite deve ser enviado por esse correio ou desde um 

sistema de gestão de convites e registro de participantes (por exemplo, eventbritte). Deve 

ser disponibilizado um sistema de  registro de participantes [Sugestão UE].  

Solicitação de indicação do nome de um responsável por representar a organização durante 

todo o processo e seus e-mails (que deverão estar previamente autorizados para ingresso 

na plataforma zoom - item de segurança a ser gerido pelo profissional técnico).  

Entrevistas individuais: As peritas marcarão conversas individuais com algumas 

organizações para aprofundar a fase prévia de diálogos. As reuniões serão orientadas por 

um formulário semi-estruturado (permite flexibilidade no diálogo, ainda que siga roteiro pré-

definido). As conversas individuais respeitarão formulário semiestruturado, a ser 

desenvolvido pelas peritas.  

 

● Justificativa da Fase I:  

Pré-lançamento: Sensibiliza e permite que as organizações se organizem para participar do 

processo.  

Entrevistas individuais: Permite aprofundar as relações com as organizações e colher 

elementos que assegurem a legitimidade do processo, de modo a buscar o engajamento e 

participação delas nesse processo.  

19/10 - Mesa de Abertura (1:30h):  

																																																													
8 Conforme pontuado anteriormente em Programação, o conteúdo será sugerido pelas peritas e 
apresentará os elementos do projeto, a descrição desta etapa, apresentação dos eventos, com link para 
inscrições, explicações sobre procedimentos de conexão virtual, bem como informações sobre a 
plataforma zoom meeting. 
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“Título: O Acordo de Comércio UE-Mercosul e o Capítulo sobre Comércio e 

desenvolvimento sustentável”.   

Subtítulo: “O papel das organizações brasileiras na implementação dos compromissos do 

Capítulo”. 

 

● Descrição e conteúdo:  

Mesa de abertura do processo com representantes da UE9. O escopo deste encontro é 

apresentar a iniciativa, a visão da UE sobre o Acordo, expectativas com o processo, 

apresentação das etapas seguintes, desafios de aprovação do Acordo. Permite a interação 

da audiência via chat.  

O painel terá um momento de resposta às perguntas dos participantes pelos panelistas.  

➢ 5 min. Boas-vindas  

➢ 20 min. Abertura do Embaixador da Delegação da UE no Brasil (Apresentação 

geral do Acordo) 

➢ 15 min. Perguntas da audiência e respostas  

➢ 20 min. Apresentação de conteúdo por representante da UE (apresentação geral 

do capítulo) 

➢ 15 min. Perguntas da audiência e respostas  

➢ 15 min. Explicação da metodologia (Peritas)  

➢ 10 min. Perguntas da audiência e respostas  

 

● Justificativa:  

A mesa de abertura deve incentivar os participantes a seguirem no processo. Trata-se de 

momento importante de diálogo e esclarecimentos diretamente com representantes da UE, 

com intuito de estabelecer relações de confiança e transparência. 

As peritas ficarão na seleção de perguntas realizadas no chat (filtrar e sistematizar em blocos 

de perguntas, assumindo um papel intermediário entre os panelistas e a audiência).  

  

FASE II - WORKSHOPS TEMÁTICOS 

																																																													
9 Conforme pontuado em Programação, sugerimos a participação de representantes da DELBRA e da UE 
de Bruxelas, que participaram do processo de elaboração do Acordo. Justifica-se essa sugestão, vez que o 
formato virtual permite tal participação, bem como aumenta a aderência e participação das organizações 
brasileiras.  
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❖ Os temas propostos nos três workshops englobam o interesse de todos os segmentos 

(indústria, meio ambiente e trabalho); são assuntos bastante discutidos em termos de 

efetividade do Acordo e aderência da sociedade civil.   

❖ Além da fala de membros da UE, os workshops podem trazer a apresentação de estudos 

de casos exitosos e falas de organizações internacionais e brasileiras. 

❖ Para todos os três workshops temáticos, sugerimos um momento de 40 minutos10 em 

salas paralelas – divididos os participantes em três grupos. Nestas salas menores, a 

proposta é criar espaço para discussões mais aprofundadas. 

❖ Cada grupo deve ter uma representação diversa das organizações. Se deve assegurar 

que em cada grupo tenhamos: (i) organizações lideres; (ii) organizações dos três eixos 

(indústria, meio ambiente e trabalho); e (iiii) organizações de diferentes portes11.  

❖ Cada grupo será acompanhado por um responsável (peritas e representantes da UE). Os 

grupos serão conduzidos de forma a responder perguntas-chave para orientar a 

discussão. Posteriormente, as respostas e considerações sobre as discussões serão 

apresentadas na Plenária, conforme descrição abaixo.  

❖ Observa-se que a metodologia dos grupos poderá envolver ferramentas online – como 

murais para registro de comentários por parte das entidades; o que será desenvolvido 

posteriormente.  

 

● Descrição: Cada sessão durará 120 minutos (2hrs), a princípio divididos da seguinte 

maneira: 

➢ 10 min - Abertura (5 mins Chefe de Seção da Seção de Comércio – 5 mins. 

Peritas) 

➢ 50 min - Apresentações temáticas pelos representantes da UE (ténicos de 

Bruxelas participarão):   

○ 15 min – BLOCO I - 1o Representante da UE 

○ 10 min – para colocações de comentários e perguntas do Bloco I  

○ 15 min – BLOCO II - 2o Representante da UE 

○ 10 min – para colocações de comentários e perguntas do Bloco II  

➢ 40 min - Discussões em  3 sub-grupos paralelos menores, para a discussão sobre 

as possibilidades de implementação dos compromissos do Acordo no contexto 

																																																													
10 Sugerimos o tempo de 40 (quarenta) minutos, uma vez que a modalidade de encontros no ambiente 
virtual requer dinamismo e objetividade. Ainda, teremos 20 minutos posterior para apresentação dos 
grupos. Nesse sentido, mais do que 60 minutos total seria improdutivo.  
11 A divisão será proposta posteriormente, a partir das confirmações de participação.   
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brasileiro e conexão com as agendas das organizações, a partir das exposições 

anteriores em cada Sessão do workshop temático.  

➢ 20 min - Retorno dos pontos de cada grupo para a plenária maior - cada grupo 

deverá eleger uma pessoa para relatar pontos de destaque da discussão.  

 

● Conteúdo:  

v 22 de outubro – Workshop temático I: Meio ambiente, clima e comércio 

internacional.  

v 29 de outubro – Workshop temático II: Condições de trabalho decente, gestão 

de cadeias de valor e comércio internacional.  

v 05 de novembro  – Workshop temático III: Monitoramento e implementação do 

Acordo.  

 

FASE III - AVALIAÇÃO E DEVOLUTIVA 

● Descrição:  

❖ Formulário de avaliação do processo e coleta de sugestões do processo das 

organizações: após cada workshop as organizações convidadas receberão um 

formulário de pesquisa para avaliação (EU survey), críticas e sugestões sobre o 

formato  e a metodologia dos encontros12.  

 

❖ 15/nov - Entrega de Relatório Final sobre o processo: As peritas entregarão um 

relatório de aproximadamente 10 páginas com a sistematização de todo processo 

e com elementos que baseiam as decisões e escolhas da próxima etapa. 

Observa-se que para a transcrição dos eventos, sugerimos a contratação de 

assessor técnico, conforme consta abaixo em “Apoio técnico necessário”.  

VI. LISTA DE ORGANIZAÇÕES A SEREM CONVIDADAS:  

❖ As sugestões iniciais de organizações brasileiras prioritárias a serem convidadas foram 

pensadas em três grupos: (1) labour & social; (2) environmental e (3) representações 

empresariais.  

																																																													
12 Os formulários servem de subsídio ao aprimoramento do processo, bem como à aproximação do diálogo 
com as organizações. Reitera-se que a avaliação do processo será feita ao longo de sua realização pelos 
responsáveis envolvidos no projeto (peritas e representantes da UE). 
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❖ São cerca de 100 organizações sugeridas e o número se justifica na medida em que o 

acesso online permite a participação de diversos atores, de diferentes localidades; ainda, 

considerando a possibilidade de evasão de atores ao longo do processo, é interessante 

um número alto para garantir uma média considerável de participação.  

❖ Observa-se que o sucesso da iniciativa e do processo exige alto engajamento dos atores, 

campanha de divulgação (e mails, redes sociais, mailing de parceiros), contatos bilaterais 

e participação de painelistas que participaram do processo (UE/Bruxelas).  

 

Atores por temática Sede  

Social & Labour  

Abong – Associação Brasileira de ONGs  Rio de Janeiro  

Associação Fórum Suape – Espaço Socioambiental Pernambuco  

BRICS Policy Center Rio de Janeiro 

Central Única dos Trabalhadores (CUT) São Paulo  

Centro de estudos do trabalho e assessoria ao trabalhador - CETRA Ceará  

Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI)  Rio de Janeiro 

Centro de Direitos Humanos e Empresas (HOMA) Minas Gerais  

Centro de Direitos Humanos e Empresas da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV CeEDH) 

São Paulo 

Clínica de Direitos Humanos do Centro Universitário de Brasília (UNICEUB) Brasília  

Comitê̂ Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos 

(CDDH) 

Colegiado 

nacional  

Conectas Direitos Humanos  São Paulo  

Confederação Geral do Trabalho (CGT) - Central Sindical São Paulo  

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) Brasília  

Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia (COIAB) Brasília  

Federação Amigos da Terra Internacional (FOEI) Rio Grande do 

Sul  

Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE) Rio de Janeiro  

Força Sindical São Paulo 

Fundação Friedrich Ebert (FES) -  São Paulo  
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Gestora do Instituto Oportunidade Social (IOS)  São Paulo 

InPacto  São Paulo 

Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC) Brasília  

Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS) São Paulo 

Instituto Ethos – Empresa e Responsabilidade Social  São Paulo  

Justiça Global Rio de Janeiro  

Oxfam Brasil  São Paulo 

Pacto Global Rede Brasil  São Paulo  

Repórter Brasil  São Paulo  

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (SINAIT) Brasília 

Terra de Direitos Pará e Paraná   

União Geral dos Trabalhadores (UGT) Rio de Janeiro 

Environmental 

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Rede com representação em 

todos os estados brasileiros através das organizações regionais: 

APOINME, ARPINSUDESTE, ARPINSUL, COIAB, Comissão Guarani 

Yvyrupa, Conselho do Povo Terena e ATY GUASU)  

Brasília  

Associação CAATINGA (Atuação em temas ambientais e economia 

solidária e familiar)  

Pernambuco  

Associação em Áreas de Assentamentos do Estado do Maranhão 

(ASSEMA) 

Maranhão 

Associação para Sustentabilidade Ambiental (ASA) Mato Grosso do 

Sul  

Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) Rio de Janeiro  

C40  Rio de Janeiro 

OPAN - Operação Amazônia Nativa Mato Grosso 

CPI-SP Comissão Pró-Índio de São Paulo (ação de comercialização de 

castanha com quilombolas no Pará) 

São Paulo  

Centro Brasil  Clima (CBC) Rio de Janeiro 

Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá Pernambuco 

Centro de Estudos de Sustentabilidade - FGVCes São Paulo 
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Climate Policy Initiative Brazil (CPI) - Escritório Brasileiro é o Núcleo de 

Avaliação de Políticas Climáticas (NAPC), em parceria com a PUC-Rio 

Rio de Janeiro 

Climate and Land Use Alliance (Fundação Ford) Rio de Janeiro 

CIMI – Conselho Indigenista Missionário  São Paulo  e 

Brasília  

Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura Rio de Janeiro  

Conservação Internacional Brasil Rio de Janeiro e 

Brasília  

COPPE (UFRJ) -  Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e 

Pesquisa de Engenharia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro  

CONEXUS - Instituto Conexões sustentáveis Brasília  

Fórum Brasileiro de Mudança do Clima  - (Espaço de articulação de atores 

da sociedade civil e governo, com atuação nacional)  

Colegiado 

Nacional  

Fundação Heinrich Böll Rio de Janeiro  

GreenPeace Brasil  São Paulo 

Instituto Centro de Vida  Mato Grosso  

Instituto Clima e Sociedade – iCS Rio de Janeiro  

Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia 

(IDESAM) 

Amazonas 

Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) Brasília  

Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) Pará  

Instituto E+ Diálogos Energéticos Rio de Janeiro  

Instituto Energia e Meio Ambiente (ISS) São Paulo 

Instituto Escolhas São Paulo 

Instituto Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora) São Paulo 

Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPE) São Paulo  

Instituto Socioambiental (ISA) São Paulo  

Instituto Sociedade, População e Natureza Brasília e 

Maranhão  

International Institute for Sustainability (IIS) Rio de Janeiro  

International Rivers – Brasil Brasília  
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Observatório do Clima Brasília 

Observatório do Código Florestal Brasília  

Painel Brasileiro da Biodiversidade (PainelBio) - (Participantes do Painel: 

CEPAN, IPÊ, JBRJ, SCMamirauá, WWF-Brasil, FUNDHAM, Fundação 

Neotrópica, FVA, CEBDES, ISA, CNI, Aprender, Fio-Cruz, IUCN, Fundação 

Boticário, Fórum do Mar, SBF/MMA, ICMBio.) 

Colegiado 

Nacional  

ProForest (América Latina) Brasília  

Rede de Ater das ONGs do Nordeste | Agroecologia Bahia  

Rio +B Rio de Janeiro 

Serviço de Assessoria a Organizações Populares Rurais - SASOP Bahia  

Transparência Internacional – Brasil São Paulo 

TNC - The Nature Conservancy São Paulo  

World Resources Institute – Brasil São Paulo 

WWF – Brasil São Paulo  

Representações Empresariais e de Comércio  

Abdid - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial  São Paulo 

Abag - Associação Brasileira do Agronegócio - São Paulo São Paulo  

Abeeólica - Associação Brasileira de Energia Eólica São Paulo 

Abit - Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção São Paulo 

Conselho Empresarial Brasileiro para Desenvolvimento Sustentável 

CEBDS 

São Paulo  

Centro de Comércio Global e Investimento – Economia FGV  São Paulo 

Centro de Desenvolvimento Sustentável - UNB Brasília 

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) Brasília 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) Brasília 

Conselho do CDP América Latina São Paulo 
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Eletros (Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletrônicos) Rio de Janeiro 

FIRJAN - Congrega Sistema S do RJ  Rio de Janeiro 

FIESP -- SESC - SENAI - SEBRAE - Congrega Sistema S de SP São Paulo 

Fundação NATURA - Fundação Boticário Paraná 

Grupo de Institutos Fundações e Empresas (GIFE) São Paulo 

Ibram - Instituto Brasileiro de Mineração  São Paulo 

Ideia Sustentável - Consultoria de Sustentabilidade  São Paulo 

Iniciativa Empresarial em Clima (IEC) - (Principal articulação de empresas 
brasileiras em torno do tema  mudança do clima, englobando: CEBDS, 
Carbon Disclosure Project (CDP), Centro de Estudos em Sustentabilidade 
da Fundação Getúlio Vargas (GVces), Rede Brasileira do Pacto Global das 
Nações Unidas, Instituto Ethos, Envolverde e Neomondo. 

São Paulo  

IICA - BRASIL - Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura Brasília 

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS) Brasília 

Instituto Dialog - AVINA https://institutodialog.org/avina/  Rio de Janeiro 

Instituto Ethos – Empresa e Responsabilidade Social São Paulo 

Instituto Yarapyaú (instituição privada de promoção de sustentabilidade) São Paulo 
(Atuação no Sul 
da Bahia) 

International Institute for Sustainability (IIS) Rio de Janeiro 

Kaeté Investimentos (gestora de private equity focada em investimentos de 

impactos sociais e ambientais) 

São Paulo 

Laudes Foundation -  Instituto C&A São Paulo 

Rede Empresarial Brasileira de Avaliação de Ciclo de Vida (Rede ACV) Rio de Janeiro  

Responsáveis pelo Boletim de Sustentabilidade da Fiesp - Cores (Comitê São Paulo 
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de Responsabilidade Social) - FIESP 

Sociedade Nacional da Agricultura SNA Rio de Janeiro 

Virada Sustentável RJ  Rio de Janeiro 
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Anexo II 

INSCRIÇÕES, PERFIL DOS PARTICIPANTES e PARTICIPAÇÕES 

 

Inscrições 

A elaboração da lista de convidados foi feita primeiramente com e-mails institucionais gerais e a 

indicação de e-mails pessoais de representantes dessas organizações. O mais importante foi 

obter os e-mails das pessoas especificamente responsáveis por este tema dentro das 

organizações. A iniciativa teve um total de 212 inscritos. 

Em relação ao gênero, o perfil dos inscritos foi bastante equilibrado: 

 

Embora o público em geral tenha sido do Brasil, houve inscritos de outras localidades 

(funcionários da UE não foram contabilizados): 

Inscritos	por	gênero

100	
Homens	 112	

Mulheres	
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Com relação ao local de origem dentro do território nacional, houve prevalência de inscritos dos 

estados de São Paulo, do Distrito Federal e do Rio de Janeiro, com representações de estados 

da região Sul, Sudeste, Norte e Nordeste. 

 

Em relação aos setores dos inscritos, houve prevalência de inscritos oriundos de organizações 

da sociedade civil ligadas às Organizações não governamentais (ONGs), seguidos de 
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representantes de organizações empresariais que se identificaram como setor privado; categoria 

outros; academia;  e governo (conforme categorias de escolha no formulário de inscrição). 

 

 

Participação 

a) Inscritos vs. Participantes 

A iniciativa teve ao todo 212 pessoas inscritas. Dessas, a maioria participou de um workshop ou 

outro, e 34% participaram de todos os workshops.   

 

 

Total	Inscritos	X	Participantes	todos	
Workshops	

total	inscritos	 Part	Todos	WKSs	

34%	dos	inscritos	participaram	de	todos	os	
workshops	

Total	Inscritos	=	212	
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4%	

Outros		
17%	

Setor	Privado	
25%	

Sociedade	Civil	
43%	

Não	
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1%	

Inscritos	por	Setor	
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Do total de inscritos, houve uma parcela de pessoas que apenas se inscreveram, mas não 

participaram de nenhum evento. O gráfico acima mostra que 45% dos inscritos acabou não 

participando de nenhum momento da iniciativa.  

 

Dentre os inscritos que não participaram, há casos de pessoas de uma mesma organização que 

optaram por eleger apenas um representante da organização para seguir na iniciativa. Outras 

possivelmente tiveram  interesse na iniciativa, mas não tiveram tempo para acompanhá-la, ou 

então sua organização decidiu não seguir acompanhando o tema.  

 

b) Participação em cada Workshop 
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Em relação à participação em cada workshop, o gráfico acima indica que a média de participação 

nos workshops foi estável e atingiu boa média de participação. 

O Workshop que teve mais participantes foi o I, provavelmente por conta da novidade do evento 

e a relevância do tema (meio ambiente e mudanças climáticas). 

Em relação ao workshop II, houve uma média de 14 novas inscrições do workshop I para o II; e 

apenas 02 pessoas participaram exclusivamente deste evento (sem ter participado anteriormente 

ou continuado posteriormente).  

O Workshop III foi o que mais ganhou novos participantes após o início da série de workshops, 

provavelmente em razão de ser tema de interesse para quase todas as organizações inscritas: 

participação da sociedade civil no monitoramento e implementação do Acordo.   
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Anexo III 

DESCRIÇÃO DOS EVENTOS 

A Mesa de Abertura 

A Mesa de Abertura, com duração de 90 minutos, foi realizada no dia 19 de outubro e deu início à 

série de workshops. Contou com a participação de 86 inscritos, excluídos os membros da União 

Europeia e equipe contratada para a iniciativa. 

 

A primeira fala foi a do embaixador da Delegação da União Europeia no Brasil, Sr. Ignacio 

Ybáñez, que fez uma apresentação de aproximadamente 20 minutos, destacando que a iniciativa 

busca possibilitar debate aberto e participativo, permitindo espaço de debate franco entre 

cidadãos e a sociedade civil, além de possibilitar o conhecimento sobre os compromissos do 

Acordo de Associação entre a União Europeia e o Mercosul. Explicou que a ideia era já ter 

iniciado este diálogo de forma presencial no início do ano, mas que a proposta presencial ficou 

comprometida em razão da Covid-19. Colocou diversos pontos, especialmente relacionados à 

estratégia da UE para os próximos anos (Green Deal13) e como o Acordo se encaixa e se alinha 

a essa iniciativa verde da UE. Salientou que o desenvolvimento sustentável é estratégico para a 

União Europeia e destacou as iniciativas que o bloco vem realizando neste sentido no Brasil e no 

mundo. 

A seguir, tomou a palavra Michele Villani, Chefe da Seção de Comércio da DELBRA, que fez sua 

fala de aproximadamente 20 minutos, destacando a intenção de estabelecer diálogos com a 

sociedade civil sobre sustentabilidade e colaborar com esta promoção da agenda sustentável no 

Brasil, vez que é um assunto relevante para o Acordo UE-Mercosul. Em sua fala, analisou de 

forma panorâmica o Capítulo de Comércio e Desenvolvimento Sustentável (CDS). Ressaltou que 
																																																													
13 Disponível em: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt 
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comércio e sustentabilidade não são temas apartados e a consulta e o diálogo sobre o Acordo 

são cruciais para avançar com a filosofia de que comércio e investimentos não podem ser 

realizados em detrimento do desenvolvimento sustentável, ao contrário, devem se reforçar 

mutuamente. 

A seguir, a palavra foi palavra à perita Victoriana Leonora C. Gonzaga, que apresentou a 

metodologia que a ser desenvolvida nos 03 workshops temáticos seguintes. Destacou os prós e 

os contras da modalidade virtual e seus desafios. Trouxe uma análise quantitativa sobre o 

número e perfil dos inscritos na iniciativa até aquele momento e destacou os objetivos da 

iniciativa.  

Depois disso, a palavra foi passada à perita Fernanda Cristina Franco, que fez a moderação das 

questões colocadas no chat público do evento, dirigindo-as ao Embaixador e ao Chefe da Seção 

de Comércio, que responderam a uma rodada de perguntas, concluindo a Mesa de Abertura. 

O vídeo completo da Mesa de Abertura está disponível na versão do áudio original: 

https://youtu.be/7PhXUqSe7gA e na versão áudio traduzido: https://youtu.be/BfiLMJY1v9Y 

 

Workshop I – Meio Ambiente, Clima e Comércio Internacional 

O primeiro Workshop teve a duração de 120 minutos e a participação de 101 pessoas, excluídos 

os membros da União Europeia e equipe contratada para a iniciativa. Essa participação 

representou aproximadamente 48% do total de inscritos:  

 

O embaixador Ignacio Ybáñez deu as boas-vindas, convidando a todos a participar e deixar suas 

dúvidas e comentários como forma de assumirem papel ativo na construção de parceria que o 

Acordo propõe.  
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A seguir, a palavra foi passada aos dois peritos da UE, John Bazill, que trabalha na unidade da 

América Latina da Seção de Comércio e que também participou da negociação do Acordo. Seu 

primeiro ponto foi destacar que a negociação foi do Mercosul e não apenas do Brasil e que os 

resultados são fruto de acordo possível entre todas as partes envolvidas. Lembrou da 

importância e da novidade trazida pelo Acordo e destacou a intenção do mercado consumidor 

europeu de privilegiar o consumo de produtos oriundos de práticas sustentáveis. Seguiu falando 

sobre multilateralismo e fez uma apresentação em PowerPoint sobre a estrutura do Acordo.  

Após a fala do perito Bazill, tomou a palavra o Julius Langendorff, quem detalhou conteúdo do 

Capítulo, com ênfase nas áreas de Mudança Climática, Acordo de Paris, biodiversidade, recursos 

naturais, pesca, gestão de cadeias produtivas e temas correlatos. 

A palavra foi passada ao painelista convidado da União Europeia, André Guimaraes, diretor 

executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), que dialogou com a fala do 

embaixador e dos peritos em relação ao conteúdo e entendimento sobre o que venha a ser 

sustentabilidade, ressaltando a importância do empoderamento da sociedade civil na 

implementação do Acordo. Lembrou o avanço da produção de alimentos pelo Brasil, colocando o 

país numa posição relevante no mercado internacional sem, entretanto, esquecer que o resultado 

dessa posição é a crescente perda do bioma cerrado e amazônico. Criticou o modelo 

expansionista responsável por aumentar os índices de desmatamento e salientou a necessidade 

de superação e transformação do paradigma desenvolvimentista e do uso da terra no Brasil.  

Após essa fala, a perita Fernanda Franco fez a moderação das perguntas colocados no chat pela 

audiência e as transmitiu aos peritos e ao embaixador, que responderam a duas rodadas de 

perguntas.  

Após essa sessão, o grande grupo foi dividido em 05 salas menores, cada qual convidada a 

responder a algumas questões:  

BOX 01: Pergunta aos grupos 

Descrição:  

Encontre abaixo perguntas-orientadoras para facilitar a reflexão, debate e discussão;  

Os grupos poderão utilizar este documento para registrar suas considerações e dúvidas, as quais 

serão direcionadas para a Delegação da União Europeia do Brasil, como subsídios para um 

processo em andamento de diálogo com a sociedade civil;  

Os grupos poderão eleger um relator para apresentar na plenária 1 (um) comentário e 1 (uma) 

pergunta.   

Perguntas para orientar o debate dos grupos - para gerar reflexão:  



	 	 	 	 37	
	

Na sua visão, o Acordo tem potencial para avançar com práticas sustentáveis e políticas de 

proteção ambiental no Brasil? De que modo?  

Como o Acordo pode incentivar/promover o comércio de produtos oriundos de práticas 

sustentáveis? 

Como a sociedade civil pode atuar frente aos compromissos previstos no Acordo? Esses 

compromissos podem ser implementados pela sociedade civil de que forma? 

Quais os principais desafios ou entraves para a implementação dos compromissos previstos no 

Acordo no Brasil?”  

 

Após a volta à plenária, os relatores escolhidos por cada um dos 5 grupos apresentaram os 

debates dos grupos para a plenária. O Grupo 1 indagou quão avançadas são as regras do 

Acordo em relação ao meio ambiente, assunto normalmente excluído dos Acordos de Comércio. 

Houve questionamentos acerca de como o Acordo contribui para a expansão nefasta da fronteira 

agrícola na Amazônia e o pouco valor agregado dado aos produtos primários, base dos itens de 

exportação do Brasil ao mercado europeu.  

O Grupo 2 relatou três pontos principais: (a) como a UE vai garantir espaço de diálogo com a 

sociedade civil; (b) qual a vinculação dos compromissos ambientais e qual será o grau de 

vinculação nas falhas do cumprimento, ou seja, quais as consequências da não observância dos 

compromissos; c) como o acordo vai promover a exportação de produtos locais e regionais.  

O Grupo 3 relatou que os comentários são relativamente parecidos com os dos grupos 

anteriores. Disseram que a força do Acordo reside no momento anterior à ratificação, quando 

ainda é possível mudar algumas previsões, ainda que tenham destacado a pouca participação da 

sociedade civil na formulação do Acordo.  

O Grupo 4 relatou que o grupo esteve tímido, mas fizeram o comentário que a UE valorize temas 

que são caros aos países do Mercosul, por exemplo, se para a UE a Convenção 169 da OIT não 

é um tratado relevante, conforme havia sido anteriormente afirmado, e que a questão dos povos 

indígenas é relevante para o Brasil, assim como temas relacionados à discriminação racial e 

gênero. Outra questão colocada pelo grupo foi a de como fazer para que a população em geral 

entenda o Acordo; como ter uma estratégia de comunicação do Acordo.  

O Grupo 5, por sua vez, identificou que é preciso maior precisão dos conceitos, por exemplo, o 

que são produtos sustentáveis. Relatou as opiniões dos grupos sobre sanções e regionalismos, e 

destacou que deve haver esforços para garantir o funcionamento de mecanismos que viabilizem 

a observância de temas ambientais pelo governo brasileiro. Sugeriu a importância do 
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estabelecimento de um indicador de cumprimento dos compromissos e da legislação ambiental 

brasileira.  

Ao final, os peritos e o embaixador fizeram suas considerações finais com base na fala dos 

grupos e o evento foi encerrado. 

O vídeo completo do Workshop I com áudio original está disponível em: 

https://youtu.be/ABab5_hgXZE e com áudio traduzido em: https://youtu.be/x1jolfJMKlQ 

 

Workhop II – Condições de trabalho decente, gestão de cadeia de valor e comércio internacional 

O segundo Workshop teve a duração de 120 minutos e a participação de 98 pessoas, excluindo 

os membros da União Europeia e a equipe contratada para a iniciativa. Esse total representa 

46% dos inscritos: 

 

A abertura foi feita pela perita Fernanda Franco, que apresentou questões técnicas da plataforma 

e o formato do workshop neste dia; passando, posteriormente, a palavra ao embaixador para as 

boas-vindas.  

O embaixador reiterou o incentivo à participação ativa de todos e a necessidade de colocar 

perguntas, diálogo esse que já é a expressão do que seja colocar o Acordo em ação. O 

embaixador lembrou do projeto que a UE desenvolve em parceria com a OIT, sobre Conduta 

Empresarial Responsável na América Latina e Caribe (CERALC), uma das razões pelas quais a 

OIT está inserida no diálogo deste dia de Workshop. 

O workshop começou com uma sessão de perguntas e respostas, como forma de valorizar 

perguntas deixadas no chat e no Drive dos eventos anteriores. Três dessas perguntas foram 

sistematizadas e trazidas para os comentários dos peritos.  
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A seguir desta sessão de perguntas e respostas, houve a apresentação dos peritos Jonh Bazill e 

Julius Langendorff a respeito do tema do workshop e a previsão dos artigos do acordo acerca 

das condições trabalhistas e a troca de produtos entre países. Foi apresentado um PowerPoint 

sobre agenda de trabalho decente, Conduta Empresarial Responsável, cadeias de fornecimento 

e assuntos correlatos. Destacou-se a necessidade de a sociedade civil trabalhar em conjunto 

para garantir a observância destas normas e reconhecer que conduta responsável é um conceito 

em expansão e que comporta diversos outros conceitos correlatos. O perito destacou que há um 

movimento para as empresas para medir o desempenho não apenas baseado em lucros, mas 

considerando a dimensão social e ambiental que podem oferecer à sociedade como um todo. 

Potencialmente, trata-se de uma área relevante que requer o trabalha em conjunto entre 

governos, empresas e sociedade civil.  

A seguir, a palavra foi passada ao Diretor do Escritório da OIT no Brasil, Sr Martin Hann, que 

destacou as condições práticas que o Acordo pode trazer para o tema do trabalho e condições 

decentes. Mencionou que as normas internacionais do trabalho e as recomendações da OIT 

foram consideradas por todos os países parte do Acordo como parâmetros para chegarem aos 

pontos em comum. Destacou a importância da estrutura tripartite da OIT, que ajuda a refletir um 

consenso global sobre o mundo do trabalho. Lembrou que quando o país ratifica as normas 

internacionais do trabalho, torna-se obrigado a cumpri-las. Em sua leitura, entende que o Acordo 

UE-Mercosul não prevê normativa diferente daquela prevista pela OIT, ao contrário, o Acordo 

utiliza as previsões da normativa da OIT. A seguir, complementou sua fala com outros temas 

como trabalho decente e a normativa brasileira. 

Depois disso, a perita Victoriana Leonora C. Gonzaga fez a moderação do chat e sistematizou as 

perguntas trazidas pela audiência e as encaminhou aos peritos da UE e ao representante da OIT. 

O perito Julius Lagendorff fez uma apresentação sobre o envolvimento da sociedade civil nas 

questões do Acordo e especificamente o CDS. De maneira breve, lembrou das recomendações 

gerais e das garantias que cada governo tem para assegurar mecanismos apropriados que 

efetivem a participação da sociedade civil em âmbito doméstico. Os Grupos Consultivos Internos 

(GCI ou DAG, da sigla em inglês “Domestic Advisory Group” devem ser compostos por diversos 

setores da sociedade civil, havendo a necessidade de que os governos tenham esses grupos 

instalados e garantam que haja equilíbrio e representatividade entre as organizações que o 

compõe. Destacou que existe grande preocupação nestas questões da implementação do 

Acordo.  

Após esse momento, a palavra foi aberta à audiência. Falou primeiramente o Sr. Quintino 

Severo, da Central Única dos Trabalhadores (CUT), que fez dois rápidos comentários sobre a 

questão de direitos humanos no Brasil e as questões trabalhistas e perguntou o que efetivamente 
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esse Acordo ajudará a sociedade brasileira no que diz respeito ao governo brasileiro a cumprir os 

compromissos assumidos especialmente no artigo 4 do CDS do Acordo. A seguir, a palavra foi 

passada para a professora Vera Thortensen do Centro de Comércio Global e Investimentos 

(CCGI) da FGV, que comentou que a UE, nos Acordos preferenciais, tem as mais fortes 

cláusulas, em comparação a outros países, o que resulta no aumento do padrão brasileiro. A 

professora colocou uma pergunta: quando se fala em questões trabalhistas há uma multiplicidade 

de fóruns, então, como a UE, que representa governos, lida com os estândares das normas de 

bem estar dos trabalhadores e sustentabilidade quando na verdade são padrões elaborados por 

diversas ONGs. Reforçou o questionamento sobre como a UE trabalha com estas ONGs que 

fazem tais estândares na área trabalhistas.  

A palavra foi passada para Mércia da Silva, da organização InPACTO e do Pacto Nacional da 

Erradicação do Trabalho Escravo, mencionando que os governos são transitórios, mas que há 

muitos retrocessos e perdas de conquistas quando há mudanças de governos. Expressou que 

gostaria de ter mais clareza sobre qual a possibilidade da sociedade civil interagir entre si e com 

empresas, sem necessariamente passar pelos governos, já que, em sua opinião, um diálogo 

bilateral pode ser mais eficiente em alguns sistemas quando não necessariamente tenha que 

passar pela capacidade do Estado de mostrar onde está a violação, o que pode demorar muito 

no atendimento às vítimas. Questionou se o Acordo poderia montar fóruns regionais para 

apurações e sugeriu que o diálogo da cooperação fique aberto, pois a partir do momento que o 

Acordo começa a ser operacionalizado, aí sim surge a necessidade de aprofundar o diálogo. A 

palavra foi para Renata Belzunces do DIEESE, que perguntou sobre a governança do Acordo, 

avaliando positivamente esse espaço de diálogo, mas o colocando como insuficiente para dar 

conta da multiplicidade das questões. Por isso, perguntou se há previsão de novas iniciativas de 

diálogo que permitam o diálogo também com outros países do bloco do Mercosul.  

Após, foi passada a palavra a Paula Nunes, da organização Conectas, que considerou as 

diferenças existentes de padrões entre os países sobre o que é a devida diligência em direitos 

humanos (due diligence in human rights), destacando que o Brasil tem instrumentos 

reconhecidos internacionais, mas que tem sofrido vários retrocessos. Acrescentou que, por outro 

lado, os países da UE têm avançado na discussão sobre o que é a devida diligência e 

transparência na cadeia de produção, e questionou como o Acordo trata de pressionar a 

necessidade de implementação desse tipo de legislações aplicadas às empresas multinacionais 

que atuam no Brasil. Por fim, a palavra foi passada ao Sr. Renato Bignami, auditor fiscal e do 

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Treabalho (SINAIT), que questionou sobre como 

compreender os limites dos mecanismos de devida diligência para harmonizar os sistemas 

europeus e do Mercosul, para garantir a harmonização do sistema da devida diligência em 

direitos humanos, em denúncia à redução e enfraquecimento da estrutura de fiscalização no 
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Brasil, e como o enfraquecimento dessa estrutura em âmbito nacional dificulta a apuração de 

violações no Brasil.  

Os peritos da UE fizeram suas considerações finais com relação ao que foi colocado pelos 

participantes, comentando que as perguntas são encorajadoras, muito relevantes e que os ajuda 

e orienta na maneira de pensar todos os aspectos que precisam ser olhados de perto, já que os 

Acordos de associação são complexos e envolvem vários setores. O representante da OIT 

também fez suas considerações finais. O Sr. Miguel Castro da Seção de Comércio da DELBRA 

alertou que muitas questões aqui colocadas serão retomadas no terceiro workshop e fez o 

convite para que todos participassem do próximo momento. E assim houve o encerramento do 

workshop. 

O vídeo completo do Workshop II com áudio traduzido está disponível em: 

https://youtu.be/LMHZ6f4NL-k 

 

O Workshop III – A Participação da sociedade civil no monitoramento e implementação do 

Acordo 

O terceiro Workshop teve a duração de 120 minutos e a participação de 96 pessoas, excluindo 

os membros da União Europeia e a equipe contratada para a iniciativa, o que representa 45% 

dos inscritos: 

 

A abertura foi feita pela perita Victoriana Leonora C. Gonzaga, que passou a palavra à Chefe 

Adjunta da DELBRA Ana Beatriz Martins, que substitui o embaixador nesta ocasião. Ana Beatriz 

esclareceu que o objetivo do workshop é aprofundar o diálogo, já que a participação da 

sociedade civil é parte central da implementação do Acordo. Destacou que a participação é de 

fato ponto estruturante aos CDS de todos os Acordos da UE, capítulos esses que fazem parte da 

abordagem que a UE tem realizado em todos seus acordos comerciais mais recentes. Salientou 
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que o diálogo não se encerra hoje, mas continua com a Conferência em Dezembro, embora o 

diálogo siga de forma permanente na relação da UE com o Brasil. 

A palavra foi passada aos peritos da UE, Jonh Bazill e Julius Langendorff com uma sessão de 

perguntas e respostas, perguntas estas que foram retiradas dos chats, do Drive e de colocações 

feitas pelos participantes em workshops anteriores.  

Os peritos fizeram suas considerações sobre as perguntas e destacaram que o workshop on-line 

permite que se chegue a lugares distantes dos grandes centros no Brasil, o que é muito positivo. 

Destacaram também o tema dos mecanismos de solução de controvérsias. Jonh Bazill disse que 

a participação da sociedade civil não é limitada ao CDS, mas deve ser expandida para todo 

Acordo. Ressaltou que é importante entender os princípios de participação da sociedade civil no 

Acordo, em que cada uma das partes deve estabelecer mecanismos de consulta da sociedade 

civil e que seja um mecanismo que permita um fórum de diálogo público sobre o Acordo. 

Esclareceu que sociedade civil aqui significa atores não governamentais, como federações de 

empresas, representações do setor privado, ONGs, sindicatos, dentre outros. Disse que quando 

as partes se encontram, é preciso ter representatividade do Mercosul, cujo formato de 

participação é aberto.  

Os peritos passaram então a fazer sua apresentação em PowerPoint sobre os capítulos do 

Acordo que tratam sobre o tema da participação da sociedade civil, como o mecanismo de 

solução de controvérsias, trazendo exemplos do caso da Coréia do Sul.  

Após essa apresentação dos peritos, a palavra foi passada para Ana Toni, diretora executiva do 

Instituto Clima e Sociedade (ICS). Ana Toni ressaltou a importância do tema do workshop para a 

sociedade civil brasileira e avalia que desde a Mesa de Abertura, a UE está compartilhando o 

espírito do Acordo, que depende muito da confiança e diálogo entre as partes e dentro dos 

países, sendo necessário muito alinhamento entre as partes para a implementação nacional dos 

compromissos do Acordo. Ana ressaltou que o conceito de sociedade civil é amplo e envolve 

diversos setores, ainda que a parte governamental brasileira atualmente veja a sociedade civil 

como algo prejudicial e nefasto ao país. Por isso, uma pergunta que colocou é se há o 

alinhamento entre as diversas organizações da sociedade civil brasileira, incluindo setor 

empresarial, sindicatos, terceiro setor, ONGS, dentre outros. Trouxe um segundo questionamento 

sobre os detalhes do Acordo, que tem duas partes: hard law (regulações comerciais) e soft law (o 

CDS) e opinou que essa divisão traz alguns problemas, pois o desenvolvimento sustentável é um 

pilar que não deveria virar assunto menos importante no Acordo. Para ela, seria interessante ter 

ideia de como foi a participação das ONGs no caso da Coréia do Sul, para servir como exemplo 

de caso para as organizações brasileiras. Sobre o CGI (ou DAG) perguntou como se faz a 

escolha de quem entra, da independência destas organizações, questionando como o Acordo 
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pode garantir que esse processo seja representativo. Pontuou que um debate interessante seria 

ponderar em que sentido um Acordo comercial é bom para quem. Assim buscando responder: 

“Quais os benefícios para ambos os lados? E os prejuízos?” Ressaltou que hoje, as 

organizações, diferentemente do movimento dos anos 1990 de Seatlle, estão preocupadas em 

discutir Acordos Comerciais que tragam resultados benéficos para todos. Outra questão é o 

contexto político brasileiro, que não se mostra alinhado ao Acordo nesse momento: “como a UE 

teria confiança nesse parceiro (Brasil) atualmente?”. Segundo a painelista, é a isso que ela se 

refere quando diz que as organizações não conseguem ver condições e sinais políticos 

favoráveis nesse momento político brasileiro.  

A seguir, a palavra foi passada à perita Fernanda Franco, que recolocou as perguntas trazidas no 

chat para os peritos, que foram respondidas, e comentou que o tom das perguntas sobre o 

contexto político brasileiro seguiu na mesma linha desde a mesa de abertura. Formulou uma 

segunda rodada de questões mais específicas, que foram respondidas pelos peritos da UE. Além 

dos peritos, Ana Toni também fez seus comentários finais. 

A sessão seguinte foi de abertura dos microfones para os participantes que se manifestaram. O 

primeiro a falar foi Paulo Adário, da organização Greenpeace, que perguntou sobre o Acordo de 

associação e sobre a ampla gama de interesses envolvidos nesses Acordos. Informou que havia 

vazado um documento (Leaks) sobre o Acordo de associação UE-Mercosul que revela uma 

realidade bem mais adversa em relação à observância das exigências sancionáveis que obrigam 

as partes a proteger meio ambiente e direitos humanos. Questionando se “há espaço para novas 

negociações que mudem este cenário?”  

A segunda pessoa a se manifestar foi Antonio Carlos Rosa, diretor do Instituto Trabalho Decente, 

que agradeceu a oportunidade do diálogo sobre o Acordo e comentou que a participação da 

sociedade civil na gestão do acordo de alguma forma está claramente inserida em um ambiente 

político adverso e que os mecanismos provavelmente serão afetados pelo contexto de 

criminalização das ONGs, genocídio contra os povos tradicionais, destruição da Amazônia, 

cancelamento de conselhos que permitiam a participação da sociedade civil brasileira. Apelou 

para que as organizações presentes no evento constituíssem alguma instância de diálogo 

centrado no Acordo, mas também para estabelecer grupos setoriais que discutam assuntos sobre 

meio ambiente e violação dos direitos no mundo do trabalho.  

Os peritos fizeram novos comentários às perguntas colocadas e seguiu-se a fala de Miguel 

Castro a respeito da iniciativa futura da Conferência que apresentará o relatório do Workshop e 

aprofundará os assuntos que foram levantados nos debates promovidos pelos workshops. 

Salientou que a Conferência permitirá definir a importância da agenda e os compromissos do 

Acordo e incentivou a participação de todos nesse próximo momento desta iniciativa. 
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O tema do WS-III foi o que atraiu maior número de participantes avulsos, ou seja, que 

participaram apenas desta discussão. 

Por fim, foi feita uma enquete pela plataforma Zoom, cujo resultado segue abaixo, e o 

encerramento realizado pela senhora Ana Beatriz da DELBRA.  

O vídeo completo do Workshop III com áudio traduzido está disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=y_zFH9djmxQ&t=213s  
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Anexo IV 

PERGUNTAS, COMENTÁRIOS E DOCUMENTOS DOS CHATS 

Tema 1: Meio Ambiente, Mudança Climática, Povos Indígenas 

	

A) MESA DE ABERTURA 

Perguntas Nome/Organização14 

Quais são os instrumentos e salvaguardas que garantem na prática a 

não comercialização de produtos oriundos do desmatamento como 

soja e gado e da exploração ilegal como ouro e madeira?  

Marcelo Salazar - ISA 

- Instituto 

Socioambiental - 

Altamira-PA  

Que instrumentos no acordo garantem na prática o incentivo a 

economia da diversidade socioambiental de áreas indígenas, 

quilombolas e ribeirinhas? 

Marcelo Salazar - ISA 

Instituto 

Socioambiental  

Altamira-PA 

A Comunidade Europeia já sinalizou para o governo brasileiro 

preocupações sobre retrocessos nas políticas socioambientais - em 

áreas como reconhecimento de direitos territoriais de povos indígenas 

e outras populações tradicionais, incentivos à grilagem de terras 

públicas, desmonte de estruturas de proteção ambiental e liberação de 

mineração e outras atividades comerciais em terras indígenas – para a 

efetivação do acordo UE-Mercosul? (implicações de retrocessos para a 

efetivação do acordo) 

Brent Millikan - 

International Rivers 

Comentários Nome/Organização 

Entendo que as disposições acerca do meio ambiente, na Constituição 

Federal, nunca foram adequadamente divulgadas. Há o uso 

econômico, a sustentabilidade ambiental e a proteção biocêntrica. As 

políticas públicas deveriam separar esses alinhamentos para que fosse 

possível delimitar as inconstitucionalidades e podermos deixar as 

zonas cinzentas (áreas interpretativas) no menor grau possível. 

Daniela Libório 

 

B) WORKSHOP I 

																																																													
14 Observa-se que o Nome/Organização respeita como as pessoas se identificaram (se nomeando) na 
Plataforma Zoom.  
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Perguntas Nome/Organização 

O relatório de impacto de sustentabilidade da London School of 

Economics ressalta riscos para populações indígenas: “Further, a lack 

of adequate dispute settlement mechanisms for indigenous 

communities may cause communities to place themselves at risk of not 

being able to speak out against land intrusion. Examples of threats, 

violence, intimidation, and killings of indigenous activists are frequent 

across all three countries, and particularly in Brazil” (Phillips and 

Brasileiro, 2018). Que mecanismos concretos e o acordo prevê para 

lidar com esses riscos? 

Paulo Barreto – 

IMAZON 

Como o acordo pode garantir a efetiva implementação dos acordos 

multilaterais (Acordo de Paris e respectivas NDCs e Biodiversidade)? 

As medidas de solução de controvérsias no capitulo TSD são 

vinculantes (quem desmata ilegalmente irá sofrer sanções) ou tem 

caráter apenas investigativo? 

Daniel – IPAM 

No caso de povos indígenas, solução de controvérsias não é o 

suficiente. É preciso respeitar os protocolos de consulta específicos 

(como determinado pela convenção 169 da OIT). Como a UE trata 

esse assunto dentro do acordo? 

Tatiana Oliveira – 

INESC 

Reforço a pergunta acima da Tatiana.  Rosa Darrigo - 

Observatório do Clima 

Na medida em que o acordo se apoia nos demais acordos multilaterais 

e a UE reconhece a importância do Povos e Comunidades Tradicionais 

e Povos Indígenas, reforço aqui as perguntas de Tatiana e Daniel, 

acrescentando os tratados dos DH. 

Julia Ester - PAD 

“Are the UE-Directives on Water Resources and Agro-Environmental 

issues to be enforced in the Trade Agreement?” 

Gertjan Beekman 

“Encorajar” os países como o Brasil a implementar o manejo florestal 

sustentável é não pedir nada: “encorajar” não é legally binding. E é 

largamente divulgado no Brasil o alarmante grau ilegalidade na 

exploração de madeira na Amazônia. principalmente com o processo 

de desmontagem da legislação socioambiental e das instituições - 

como o Ibama e o ICM-Bio - encarregadas de fazer valera a lei. 

Paulo Adario / 

Greenpeace 

Estimei que seria necessário um apoio de aproximadamente 2,4 

bilhões de Euros para evitar o desmatamento adicional que o acordo 

provocaria. Isso equivaleria a um ano dos ganhos financeiros 

Paulo Barreto – 

Imazon 
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decorrentes da redução de tarifas. A UE, que seria a principal 

ganhadora econômica do Acordo, estaria disposta a criar um fundo 

para esse apoio? 

De acordo com a publicação da FERN: “Além de ser difícil avaliar 

possíveis impactos comerciais nas florestas ou direitos humanos, essa 

tarefa e dificultada ainda mais pelo fato de existirem elementos do 

acordo que ainda não foram publicados. O relatório provisório da 

avaliação de impacto na sustentabilidade (SIA) encomendada pela UE 

faz apenas uma breve análise dos prováveis impactos no meio 

ambiente e nos direitos dos povos indígenas e não se baseia nos 

últimos dados disponíveis.”  

Existe um relatório de avaliação de impacto com números atualizados 

sendo produzido neste momento? Se sim, qual expectativa de 

publicação? 

Daniel Bergamo – 

IPAM 

Deforestation and forest degradation in the Amazon increased by 52% 

comparing January to September 2020 to 2018. Therefore, Brazil is not 

aligned with the trade and sustainability chapter. What are the goals of 

the pre-ratification negotiations in order to ensure that Brazil is in 

compliance with the agreement provisions? 

Paulo Barreto – 

Imazon 

A study by ICV, Imaflora and Trase estimated that around 19% of the 

EU's soy imports from Mato Grosso, Brazil, in 2018 were likely to have 

come from farms where illegal deforestation took place. 

(https://www.icv.org.br/2020/06/illegal-deforestation-linked-to-brazilian-

soy-exports/)  - What are the actions EU will apply to ensure the 

agreements will not promote more deforestation? Since the Brazilian 

government can't say which deforestation is legal and which is illegal, 

shouldn't EU require zero deforestation criteria in the agreement 

according to the Precautionary Principle? 

Paula Bernasconi – 

ICV 

This paper provides new, global evidence on the relationship between 

trade liberalization and deforestation. Using event studies around the 

enactment of regional trade agreements (RTAs) on a panel of 189 

countries from 2001 to 2012, we find a large and statistically significant 

increase in deforestation over the 3 years following the enactment of an 

RTA, which coincides with an increase in agricultural land conversion. 

Does Free Trade Increase Deforestation? The Effects of Regional 

Trade Agreements. Journal of the Association of Environmental and 

Paulo Barreto – 

Imazon 
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Resource Economists. 

Como a UE trata as resoluções da Convenção 169 dentro do acordo? Rosa Darrigo - 

Observatório do Clima 

A Europa vai se comprometer a só comercializar com partes e para 

produtos que tenham sustentabilidade assegurada? Ou seja, deixarão 

de negociar com países que não assegurem isso, inclusive prevendo 

no valor de importações o custo do Mercosul em garantir a 

sustentabilidade? Retribuir pela proteção assumida pelos países? 

Klaus Maciel - 

advogado   

O Relatório produzido pelo Greenpeace e a FASE, elaborado por 

Thomas Fritz (“Acordo UE-Mercosul: Ameaça para a proteção do 

Clima e Direitos Humanos” - 

https://www.greenpeace.org.br/hubfs/Relatorio_Acordo_Mercosul_UE_

Out2020.pdf?_ga=2.247564740.218357100.1603374028-

1327522769.1589298418), indica que o Acordo não garante a 

proteção aos direitos humanos, ambientais e territoriais e, por isso, 

representa uma ameaça para o meio ambiente e para o clima global. 

Num cenário político atual com ataques aos direitos constitucionais dos 

povos indígenas e investidas governamentais para a liberação das 

terras indígenas para mineração e exploração de seus recursos 

naturais, como a UE está conduzindo esta questão do ponto de vista 

de consulta direta às instâncias de representação indígena e de 

garantia de suas salvaguardas e direitos, tantos nacionais quanto 

internacionais? 

Patricia Zuppi – Iepé 

One of the main drivers of deforestation and environmental degradation 

is the trade of good (agricultural goods, timber, minerals, etc.) from 

illegal origin. Investigations and research show that the trade of those 

goods from illegal origin is facilitated by fraud and corruption. 

How will the EU-Mercosul Agreement prevent these practices of fraud 

and corruption linked to environmental crimes? How can the agreement 

be also a solution in the fight against fraud and corruption? 

Joachim STASSART_ 

Transparência 

Internacional 

 

Tema 2: Direitos Humanos, Condições Laborais, Sindicais, Cadeias De Valor, Trabalho 

Decente  

	

A) MESA DE ABERTURA 
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Perguntas Nome/Organização 

A UE pode aceitar o estabelecimento de limites por empreendedor 

para isenções tarifarias? 

Vicente Puhl - 

HEKS/PAD 

Boa tarde para todos, alguma medida de incentivo para 

comercialização de produtos que utilizem insumos das comunidades 

agro extrativistas da Amazônia já foi pensada? 

 

Alberto Peçanha 

Comentários Nome/Organização 

O princípio de buscar um Desenvolvimento Sustentável - DS, Pacto 

Verde, priorização e estímulo a produtos verdes, sustentáveis é 

louvável. O problema está na compreensão e aplicação do princípio. O 

DS requer respeito a natureza, uso limitado dos recursos naturais, uso 

de técnicas sustentáveis a longo prazo, para garantir a viabilidade 

econômica e inclusão social e econômica. Sem isto não alcançaremos 

sustentabilidade e estabilidade. Sem pensar e aplicar limites ao 

tamanho das corporações transnacionais não será possível DS. As 

corporações estão se tornando mais poderosas que a qualquer 

governo nacional e inclusive dos blocos como UE e Mercosul. O 

volume comercializado por uma única corporação precisa ser limitado, 

sob pena de não influenciarmos a pressão selvagem sobre os recursos 

naturais. Não é admissível que um empreendedor possa usar, 

desmatar para produzir, por Ex: 100.000 hectares ou mais. Se este 

empreendedor tiver livre acesso ao mercado internacional, seguirá 

provocando impacto socioambiental. 

Vicente Puhl - 

HEKS/PAD 

 

B) WORKSHOP I 

Perguntas Nome/Organização 

Qual o papel desempenhado pelas organizações de trabalhadores na 

execução desse acordo? Qual a regulamentação? Os trabalhadores 

farão parte da elaboração? 

Maicon Michel CNM-

CUT 

Shouldn’t incentives under the agreement be linked to robust, 

autonomous, certification systems for major products, with mechanisms 

to ensure compliance with domestic legislation and international 

agreements on environmental protection, labor and human rights? 

Brent Millikan – 

International Rivers 
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C) WORKSHOP II 

Perguntas Nome/Organização 

Tenho uma pergunta para ambos. Qual seria o papel dos sistemas 

nacionais de inspeção do trabalho dos países membros do 

MERCOSUL na promoção de trabalho decente para fins de garantir 

efetividade ao capítulo sobre promoção de trabalho decente, levando 

em consideração que estamos em um dos momentos de maior 

restrição e encolhimento desses sistemas em toda a região com 

nítidos impactos negativos sobre o mercado de trabalho regional? 

O que seria necessário para incrementar esses sistemas nacionais de 

inspeção do trabalho a fim de garantir o cumprimento satisfatório do 

capítulo referente à promoção de trabalho decente do referido acordo. 

Renato – SINAIT 

O trabalho informal no Brasil é muito grande, principalmente entre 

mulheres e jovens. Como garantir estas condições para trabalhadores 

que são informais? E como incluí-los dentro do trabalho informal tendo 

as garantias trabalhistas e condições de trabalho decente? 

Andrea Mendes | 

Instituto Mundo Aflora 

May I propose another question: mandatory due diligence on parental 

companies of any supply chain located in EU is currently a trend 

among various countries that are part of the EU. That feature implies 

assessment, transparency and action towards better working conditions 

throughout the entire supply chain. Would the adoption of such 

mechanism be a positive comparative advantage also in the case of 

MERCOSUR countries for the effectiveness of the chapter on decente 

work? 

Renato – SINAIT 

Com relação às grandes empresas que influenciam cadeias de valor 

inteiras, e com o fortalecimento do tema de ESG, como a União 

Europeia pretende influenciar esse aspecto na atuação de CEOs e 

CFOs de empresas? Outra coisa: como fortalecer aspectos ESG nos 

critérios de investimentos de fundos de investimento europeus? 

Marcelo Linguitte - 

Pacto Global 

What´s the role of the enforcement of fundamental rights at work in 

regard to the obligation of due diligence to be carried out by the 

companies of both EU and MERCOSUR member states? 

Renato – SINAIT 

Sabemos que o trabalho infantil e análogo a escravidão é uma questão 

de longo prazo, mas existem metas de curto e médio prazo para 

Andrea Mendes | 

Instituto Mundo Aflora 
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remediar este tema? Quais serão as sanções impostas pelo acordo 

caso estas metas de curto e médio prazo não sejam cumpridas? 

Comentários Nome/Organização 

É importante dizer que, apesar de que o Brasil tenha tido um 

importante papel na celebração do protocolo de 2014 sobre trabalho 

forçado e foi uma das origens de boas práticas que possibilitaram os 

avanços contemplados no protocolo, desde 2016 vem enfrentando 

uma série de retrocessos em seu combate, por restrições 

orçamentárias impostas às forças de repressão. Além disso, o atual 

governo faz apologia aberta e registrada na imprensa ao trabalho 

infantil e crítica a fiscalização do trabalho que heroicamente resgata 

trabalhadores de situações análogas ao trabalho escravo. Os setores 

produtivos em geral, ainda que ciente das violações que acontecem 

em suas cadeias, fazem muito pouco para saná-las e continuam 

praticando uma cegueira conveniente a tudo que acontecem. 

Antonio Carlos - ITD 

Eu vejo fragilidades em utilizar como referência ou exemplo as 

diretrizes da OCDE para empresas multinacionais, pois no caso 

brasileiro o PCN é composto apenas por membros do governo e existe 

apenas na portaria de criação sem desenvolver atividades de 

promoção das diretrizes. Resultado - existe um desconhecimento por 

parte das empresas, sindicatos e sociedades das diretrizes e a cultura 

organizacional das empresas segue com práticas de não diálogo com 

sindicatos, perseguição a lideranças sindicais e práticas que violam 

regras ambientais. 

Alexandre - 

Assessoria 

Internacional CUT 

Brasil 

 

 

D) WORKSHOP III 

Perguntas Nome/Organização 

Bom dia. Sou Heloisa, cofundadora do Instituto MiGRa - Migração, 

Gênero e Raça. Ficamos no Rio de Janeiro e entendemos que há, em 

alguma medida, lacunas na sociedade civil no que se refere às 

atividades na agenda do trabalho decente e combate ao tráfico de 

pessoas na região, bem como proteção de direitos e garantia de meios 

de vidas aos migrantes. Parabenizo pela iniciativa e debates. 

Certamente tem sido importante para garantir um mapeamento relevante 

das organizações da sociedade civil na agenda. 

Heloisa Gama - I-

MiGRa 
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Nesse caso, o que a UE considerou como "falta de esforço" para a 

implementação das convenções? No caso entre a UE e a Coreia, do 

painel relacionado às questões trabalhistas. 

Carolina Matos - 

CNI 

 

Tema 3: Contexto Político Brasileiro, Contexto Político Da União Europeia e Participação 

das Organizações Da Sociedade Civil 

 

A) MESA DE ABERTURA 

Perguntas Nome/Organização 

Neste contexto, como a UE espera que sociedade brasileira participe da 

implementação do acordo em um ambiente hostil a tal participação? 

Paulo Barreto – 

Imazon  

O acordo exige que a partes não enfraqueçam as políticas ambientais. 

Porém, depois de assinar o acordo, o presidente brasileiro disse que 

potencializou as queimadas para sinalizar mudanças nas políticas para 

a Amazônia? Isso não seria suficiente para não ratificar o acordo? Como 

a UE pretende lidar com descumprimento do acordo sem mecanismos 

de sanção no capítulo de sustentabilidade? 

Paulo Barreto – 

Imazon  

Como o acordo UE- Mercosul pretende lutar contra as práticas corruptas 

e a fraude e, em particular, aquelas associadas com o desmatamento e 

a exploração ilegal dos recursos naturais (por exemplo, grilagem, 

exploração ilegal de madeira e garimpo ilegal)? De fato, essas práticas 

podem dar uma camuflagem de licitude a produtos de origem ilegal que 

acabam nas cadeias de abastecimento internacionais. 

Joachim STASSART 

- Transparência 

Internacional Brasil 

Uma dúvida: a Comissão Europeia respondeu ao Ombudsman sobre 

esse inquérito que trata da análise prévia de impactos sociais, 

ambientais e econômicos do acordo de comercio?   

https://www.fern.org/publications-insight/european-ombudsman-

commission-must-answer-questions-over-failure-to-consider-

environmental-social-impacts-of-south-american-trade-deal-2183/ 

Brent Millikan - 

International Rivers 

 

B) WORKSHOP I 

Perguntas Nome/Organização 

O que a UE espera de compromissos concretos do Brasil na fase de 

negociações pré-ratificação anunciadas pelo Trade Comissioner - Valdis 

Paulo Barreto - 

Imazon  
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Dombrovskis?  

Sobre a participação da sociedade civil e transparência, a UE acredita 

que o acordo permanece viável sob o governo Bolsonaro, considerando 

a exclusão da sociedade ema elação a espaços de discussão e o 

absoluto sigilo com o qual o governo vem conduzindo vários aspectos 

da sua política externa? Ou a UE se contenta com a consulta a setores 

patronais com prejuízos para a participação das ONGs, por exemplo, no 

debate? 

Tatiana Oliveira – 

INESC 

 

Apesar da dificuldade para produzir convergência regulatória entre os 

países-membro da UE no tema do uso da terra, e considerando a 

preocupação do consumidor com a sustentabilidade, conforme relatado, 

como a UE pretende explicar para os seus cidadãos o estímulo do 

acordo ao avanço da fronteira agrícola brasileira, produzindo um cenário 

ainda mais dramático que o atual de desmatamento e queimadas no 

Brasil? 

Tatiana Oliveira – 

INESC 

Em julho o Governo Bolsonaro constituiu via decreto um Comitê para 

monitorar um dos programas que deriva da cooperação com a 

Alemanha, o CAR. O decreto excluiu por completo a participação das 

OSC. Diante da prática recorrente de exclusão e até mesmo 

criminalização das OSC e dos povos tradicionais e indígenas, é possível 

acreditar que haverá mudanças nesta política e cumprira os acordos 

multilaterais? 

 Julia Ester – PAD 

As metas de NDC são fundamentais para o sucesso do acordo UE 

Mercosul, especialmente para que seja possível atingir os objetivos 

propostos no acordo de Paris. O Brasil não atingirá as propostas NDC 

em 2020 (e está se distanciando cada vez mais) e não está claro como 

será a próxima proposta de NDC, que não está sendo discutida 

amplamente com a sociedade. Como a UE vê o cumprimento das NDC 

pelo Brasil, bem como as próximas metas propostas? Como isso 

interfere nas negociações do acordo? 

Rosa Darrigo - 

Observatório do 

Clima 

Nós podemos ter acesso ao texto do acordo para nos informarmos 

sobre todos esses mecanismos de proteção ambiental e 

socioambiental? 

Tatiana Oliveira – 

INESC 

Como a UE pretende assegurar que o Brasil vai cumprir sua NDC? O 

Brasil se comprometeu em Copenhague a reduzir o desmatamento da 

Amazônia a pouco mais de 3k km2 em 2020 - e o desmatamento este 

Paulo Adario – 

Greenpeace 
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ano irá além de 10k. Quais as medidas legalmente vinculantes que a UE 

pretende usar para, por exemplo, cumprir seus compromissos? ... e 

levar a fazer o mesmo? 

Reforço a pergunta do Paulo Adario. Paulo Barreto – 

Imazon 

Um acordo como esse demandaria amplo apoio da população brasileira, 

para as pressões sociais juntos aos poderes legislativo e executivos 

sejam feitos. Há uma estratégia objetiva e estruturará de comunicação 

em massa para apresentar essas propostas para a população brasileira 

de forma afetar saberes e não “fake news”? 

Mércia Consolação 

Silva – InPacto 

Há recursos para investir em comunicação? tem uma estratégia? há 

transparência suficiente para que o povo brasileiro possa conhecer 

esses tópicos e se posicionar sobre eles? 

Mércia Consolação 

Silva – InPacto 

As atuais plataformas de monitoramento e indicadores estão sendo 

negados pelo governo, mesmo vindo de fontes oficiais.  Se a sociedade 

civil deverá ter um papel relevante no monitoramento e enforcement do 

acordo, qual será a instância para sustentar o seu descumprimento e 

quais as instâncias deliberativas garantidas pela UE? 

Carolina Mattar / 

IDS 

Verdade, onde está o Acordo de Associação? Este ainda não foi 

publicado, certo? 

Daniel Bergamo – 

IPAM 

Where is the association agreement? I have not seen it? 

It has not been published. 

Paulo Barreto – 

Imazon 

O Greenpeace teve acesso a partes importantes do Association 

Agreement (leaked…). 

Paulo Adario – 

Greenpeace 

My suggestion: 5. Establish time-bound responses to non-compliance. 

The timeline for responses should be shortened to reduce the dispute 

settlement duration referring environmental issues. The EMFTA could 

consider the model of the United States - Mexico - Canada Agreement 

(USMCA) that created a Rapid Response Labor Mechanism in charge of 

quick monitoring and enforcement of provisions (US Trade 

Representative, 2020). 

Paulo Barreto – 

Imazon 

Comentários  

The environmental dispute settlement is based on dialogue – no 

sanctions are provisioned. 

These guidelines are voluntary. 

Paulo Barreto – 

Imazon 

Bom dia a todas e todos. Colegas, por gentileza alguém que postou um Renata Belzunces – 
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estudo Fase/Greenpeace poderia enviar novamente? DIEESE 

Uma vez ratificado e integrado entre as partes, caso o Brasil (por 

exemplo) não diminua o desmatamento ou deixe de cumprir metas 

voluntárias...qual a estratégia prevista pela UE? Sugiro construção de 

restrições/sanções gradativas ao longo dos anos seguintes, 

acompanhada de incentivos da UE para que o irregular possa se 

converter em regular... Uma espécie de regularização apoiada. 

Klaus Maciel – 

Advogado 

The Brazilian civil society is excluded from the Amazon Council. Paulo Adario – 

Greenpeace 

A Sociedade Civil não está presente no Conselho da Amazônia. Andrea Peçanha - 

IPE - Instituto de 

Pesquisas 

Ecológicas 

Nem mesmo órgãos do governo como ICMbio, Funai estão no Conselho 

da Amazônia. 

Rosa Darrigo - 

Observatório do 

Clima 

A criação do Conselho Nacional da Amazônia (CNAL) deixou muito a 

desejar, principalmente, inclusive sobre a não participação da sociedade 

civil, a não ação ao combate ao desmatamento e às queimadas, e até o 

momento, não há clareza sobre a que se propõe. 

Ronaldo Ramos – 

CONTAG 

Governadores não estão no Conselho da Amazônia! Tatiana Oliveira – 

INESC 

A formação do CNAL e a implementação do Programa Verde Brasil, de 

fato, representam o processo de desmonte da política ambiental 

brasileiro. É importante notar que o PPCDAM deixou de existir na 

prática! E que a ação orçamentária “Prevenção e Controle de Incêndios 

Florestais nas Áreas Federais Prioritárias” foi desfeita no PLOA 2021. 

Tatiana Oliveira – 

INESC 

Não há mais no Brasil mecanismos institucionais que favoreçam a 

participação da sociedade civil, foram desmontados como o caso do 

CONSEA ou a sociedade civil foi retirada como no caso do CONAMA.   

Julia Ester – PAD 

Verdade @Julia Ester Ronaldo Ramos – 

CONTAG 

 

C) WORKSHOP II 

Perguntas Nome/Organização 
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A desigualdade no Brasil é muito alta e com a pandemia este abismo 

ficou ainda mais evidenciado. Com a diminuição de renda houve um 

aumento da exploração do trabalho infantil no país. Quais serão as 

sanções que a UE pretende tomar se estes índices não diminuÍrem? 

Qual serão as medidas que serão tomadas em conjunto aos nossos 

governantes e sociedade civil para que isso seja erradicado? 

Andrea Mendes | 

Instituto Mundo Aflora 

Acredito que existam muitas dúvidas, e eu me incluo entre tais, acerca 

da governança do acordo. Evidentemente o acordo não pode ferir a 

soberania nacional intervindo nos países ao mesmo tempo os padrões 

aqui apresentados são muito superiores aos que desfrutamos entre os 

países do Mercosul de forma que a sociedade civil (sindicatos, ONG’s 

etc) observa oportunidades de elevar nossos padrões internos na 

região. Em síntese: reforço a necessidade de esclarecer o máximo 

possível a governança do Agreement (qual o papel de cada) e sugiro 

incluir a questão de jumping social, afinal no Brasil temos salário 

mínimo menor que US$ 200 no período recente, o que já dá uma boa 

dor de cabeça… 

(Complementando) o Acordo não pode, nem devemos estimular que 

adentre a soberania nacional, ainda que infelizmente um ou outro 

presidente despreze a soberania. É uma situação incrivelmente 

desconfortável. 

Renata Belzunces – 

DIEESE 

Algumas atividades, como por exemplo pecuária na Amazônia, tem 

associação ao trabalho análogo ao escravo, gostaria de adicionar esse 

ponto à pergunta da Andreia, acima: Como inspecionar (considerando 

o tamanho e dificuldades estruturais) e quais serão as sanções se 

essa realidade continuar presente? Como sociedade Civil e governos 

serão adicionados às ações? 

Ritaumaria Pereira- 

Imazon 

Também reforço as questões colocadas por Andrea Mendes do 

Instituto Mundo Aflora  e Ritaumaria do Imazon. 

Andrea Peçanha - IPE 

- Instituto de 

Pesquisas Ecologicas 

Gostaria de realizar uma pergunta em relação ao CER. Foi colocado 

que quem deve realizar a ação é o setor privado, porém o governo 

deve apoiar. Na opinião dos painelistas, como o governo deve fornecer 

esse apoio? Esse apoio também pode ser traduzido por uma ação 

mais rígida por parte do governo como a fiscalização?   

Guilherme Candemil - 

SIT (ME) 

Como garantir a participação da sociedade civil em um momento onde Andrea Mendes | 
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o governo brasileiro tem retirado os representantes da sociedade do 

debate e comitês? 

Instituto Mundo Aflora 

Como falar em tripartismo no Brasil quando a sociedade civil está 

sistematicamente fora de todos os espaços de decisão? Como 

proceder quando as convenções e normas internacionais são 

sistematicamente descumpridas? Nossa Central tem feito denúncias 

constantes, mas seguem em análise ou terminam em nenhuma ação 

efetiva contra a precariedade de trabalho? Como proceder quando as 

estruturas de fiscalização e ação contra o trabalho escravo ou infantil 

são desmontadas? Como estabelecer um processo de negociação 

coletiva quando as sucessivas reformas trabalhistas iniciadas no 

governo de Michel Temer, seguem no atual governo submetendo @s 

trabalhador@s a um acordo individual? 

Maicon Michel CNM-

CUT 

Comentários   

Enquanto DIEESE estamos buscando contribuir para incorporar de fato 

a pauta ambiental e buscar pontes para diálogos entre trabalhadores, 

indígenas, quilombolas, ribeirinhos, etc. com a finalidade que uns 

conheçam profundamente a pauta do outro e possamos construir 

alianças importantes. 

Renata Belzunces – 

DIEESE 

No DIEESE esse tema entrou recentemente, é verdade, mas 

esperamos que não saia mais. Estamos trabalhando empregos 

verdes/climáticos/sustentáveis,  negociação coletiva e experiências 

sindicais brasileiras que já atuaram na questão. 

Renata Belzunces – 

DIEESE 

Temos o Estatuto da Criança e do Adolescente há 30 anos e vemos a 

dificuldade de colocar grande parte dele em prática. 

Andrea Mendes | 

Instituto Mundo Aflora 

 

D) WORKSHOP III 

Perguntas Nome/Organização 

Parabenizo pela iniciativa e debates. Certamente tem sido importante 

para garantir um mapeamento relevante das organizações da 

sociedade civil na agenda. A minha pergunta se refere à colocação 

posta aqui em todos os eventos sobre a necessidade de participação 

da sociedade civil na institucionalização e monitoramento do acordo. 

Gostaria de saber que tipos de instrumentos têm sido pensado - em 

nível transnacional - para influenciar a eficiência local das OSC e 

movimentos sociais nessa atividade planejada. Por favor, considere na 

Heloisa Gama - I-

MiGRa  
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resposta a escalada da polarização e criminalização das OSC, bem 

como ausência de recurso e financiamento disponível.   

Bom dia a todos. Uma pergunta para John: se cabe a cada parte 

decidir sobre a participação da sociedade civil, o senhor acredita que o 

governo brasileiro oferece alguma segurança à UE de que isso será 

realmente feito? 

Paulo Adario 

Greepeace 

Reforço a pergunta de Paulo Adario acima. Andrea Peçanha - IPE 

- Instituto de 

Pesquisas Ecológicas 

Complementando a pergunta anterior do @PauloAdario e da @Andrea 

Peçanha, como a sociedade civil pode pleitear o ingresso e garantir 

sua efetiva participação no conselho consultivo mencionado. 

Renato - SINAIT 

Complementando o Paulo, a existência de um canal formal de diálogo 

nem sempre pode significar que o diálogo será efetivo, uma vez que 

caberá ao governo decidir pela formação deste fórum/comitê. 

Renata Ribeiro | iCS 

Quem são os legitimados para dar início às controvérsias? 

 

Fabio Tibiriça Bon - 

Central Única dos 

Trabalhadores 

Além desse, há outro exemplo de resolução de controvérsia em 

matéria de CDS? As informações detalhadas do painel são 

disponibilizadas ao público? 

Carolina Matos - CNI 

Nesse caso da Coreia do Sul, tem algum documento evidenciado o 

papel e posicionamento ou opinião da sociedade civil da Coreia? 

Mercia Silva - 

InPACTO 

Existe espaço para que a redação do acordo seja alterada antes da 

ratificação com base na participação genuína da sociedade civil? 

Entendemos que faltam menções mais claras sobre a questão da 

biodiversidade no acordo comercial. Ou seja, o acordo peca em não 

citar ações claras, ambiciosas e com mecanismos de performance e 

punição. Além de menções explicitas sobre o fomento das atividades 

contempladas como solução para alcançar as metas do Acordo de 

Paris, como a bioeconomia e economia da floresta em pé. 

Daniel Bergamo – 

IPAM 

Em julho, quando o serviço de Ação Externa da União Europeia 

anunciou que as negociações do amplo Acordo de Associação 

estavam concluídas, foi dito que essas negociações estabelecem um 

“quadro robusto” para o funcionamento de todo o acordo em uma 

ampla gama de áreas de interesse mútuo, inclusive proteção dos 

Paulo Adario – 

Greepeace 
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direitos humanos, desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas. 

No entanto, documentos sigilosos do Acordo de Associação vazados 

pelo Greenpeace Alemanha em outubro revelam uma realidade bem 

diferente: embora o acordo amplo estabeleça as condições sob as 

quais uma das partes pode sancionar a outra ou suspender o acordo, 

incluindo o Acordo Comercial UE-Mercosul, nenhuma dessas 

condições contém qualquer exigência legalmente vinculante, ou seja, 

sancionável, que obrigue as partes a respeitar os compromissos de 

enfrentar a emergência climática, ou de proteger o meio ambiente. Os 

experts vêm espaço para novas negociações - que incluam a 

sociedade civil - para resolver esses problemas? 

Comentários Nome/Organização 

O setor empresarial teve um ótimo diálogo com o governo brasileiro 

durante e após as negociações Mercosul-UE, sobretudo por meio da 

Coalizão Empresarial Brasileira (CEB), coordenada pela CNI. A CEB 

busca promover a aproximação entre o setor privado e o governo 

brasileiro, com objetivo de incentivar uma relação de cooperação e 

transparência entre o setor público e os membros da Coalizão. 

Carolina Matos – CNI 

Bom dia a todos e a todas. Estou seguro de que o capítulo de 

comércio e desenvolvimento sustentável do acordo dará espaço para 

discussões importantes entre Mercosul (Brasil) e UE, trazendo para a 

mesa de debate fatos e dados, ao invés de conjecturas e ideologias. O 

mecanismo de consulta e de painéis de especialistas, com participação 

do setor privado e da sociedade civil, é bom para todos as Partes. 

Vinicius Santos – 

Fiesp 

Foram realizados fóruns de debate, com os negociadores do Mercosul 

e da União Europeia, no Brasil e na UE durante as negociações. 

Alguns deles foram organizados pela Apex-Brasil e abertos a toda 

sociedade civil, além do setor empresarial. 

Carolina Matos – CNI 

No Brasil não há diálogo social. Quintino - CUT  

Sugestão: Reunirmos quem tem interesse em continuar o estudo e o 

diálogo e termos um dos peritos como coordenador | interlocutor , para 

de fato fazermos nossa parte e intervirmos com nossas colocações . 

Ana Carolina Xavier 

Fica claro que apesar dos esforços para inclusão da participação da 

Sociedade Civil Organizada de maneira efetiva nas instâncias de 

gestão do acordo. Aos colegas aqui da SCO, entendo que 

precisaremos constituir uma instância, ainda que não 

Antonio Carlos – ITD 
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institucionalizada, para que nos organizemos, dialoguemos, nos 

articulemos e façamos frente às lacunas que existem. 

Estamos de acordo com a sugestão do Antonio Carlos. Luiz Facco CONTAG 

O Conselho Nacional da Amazônia Legal (CNAL) que está sendo visto 

com bons olhos pela UE, foi recriado SEM A PARTICIPAÇÃO das 

representações da sociedade civil. Vai na contramão do que estamos 

discutindo aqui nesse Workshop. 

Ronaldo Ramos – 

CONTAG 

Apoiamos e participaremos de um grupo para dar continuidade aso 

mecanismos de participação e controle social da sociedade civil e 

Acordo. 

Helcio Souza- The 

Nature Conservancy, 

Brazil. (TNC)  

 

Links e Documentos compartilhados nos Chats 

 

A) MESA DE ABERTURA 

Título Link  Acesso Nome/Orga

nização 

Bolsonaro diz que 

'potencializou' queimadas 

por nova política para 

Amazônia 

https://noticias.uol.com.br/internacio

nal/ultimas-

noticias/2019/10/30/bolsonaro-diz-

que-potencializou-queimadas-por-

nova-politica-para-amazonia.htm 

 

16/11/2020 Paulo 

Barreto – 

Imazon 

European Ombudsman: 

commission must answer 

questions over failure to 

consider environmental, 

social impacts of South 

American trade deal. 

https://www.fern.org/publications-

insight/european-ombudsman-

commission-must-answer-questions-

over-failure-to-consider-

environmental-social-impacts-of-

south-american-trade-deal-2183/ 

 

16/11/2020 Brent 

Millikan - 

International 

Rivers 

 

B) WORKSHOP I 

Título Link  Acesso  Nome/Organ

ização 

Relatório Acordo https://www.greenpeace.org.br/hubfs 17/11/2020 Patricia Zuppi 
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Mercosul-UE /Relatorio_Acordo_Mercosul_UE_O

ut2020.pdf?_ga=2.247564740.2183

57100.1603374028-

1327522769.1589298418 

- Iepé 

Nota sobre a militarização 

da política ambiental 

brasileira, via Conselho 

Nacional da Amazônia 

https://www.inesc.org.br/recursos-

anticorrupcao-e-militarizacao-da-

politica-socioambiental-na-

amazonia/ 

17/11/2020 Tatiana 

Oliveira - 

INESC 

Artigo sobre a presença 

militar no combate ao 

desmatamento 

https://brasil.elpais.com/opiniao/202

0-05-26/na-amazonia-sem-lei-nem-

ordem.html 

17/11/2020 Rosa Darrigo 

Observatório 

do Clima 

Illegal deforestation linked 

to Brazilian soy exports. 

(https://www.icv.org.br/2020/06/illega

l-deforestation-linked-to-brazilian-

soy-exports/) 

17/11/2020 Paula 

Bernasconi - 

ICV 

Estudo recente sobre o 

mercado Europeu de 

produtos sustentáveis 

https://www.intracen.org/publication/

The-European-Union-market-for-

sustainable-products/ 

17/11/2020 John Bazill 

Carta das OSC´s 

Brasileiras e 

Internacionais em apoio 

ao relatório sobre 

Resíduos Tóxicos em que 

relata os crimes 

ambientais e a 

responsabilidade do 

governo brasileiro. 

https://www.kooperation-

brasilien.org/de/themen/offener-

brief-an-den-un-menschenrechtsrat 

 

17/11/2020 Julia Ester- 

PAD 

 

Paulo, tod@s, tá ai o link 

para o  estudo publicado 

recentemente pela 

Misereor, FASE, 

Greenpeace e outras 

organizações da 

sociedade civil que trata 

de riscos socioambientais 

do acordo de comércio, 

inclusive para povos 

https://fase.org.br/wp-

content/uploads/2020/10/Brochure_

EU-MERCOSUR_PT_2010_final.pdf 

 

 

https://fase.org.br/wp-

content/uploads/2020/10/10-

exemplos-nada-

exemplares_INFOGRAFICO.pdf 

 

17/11/2020 Brent Millikan 
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indígenas, outras 

populações tradicionais e 

agricultores familiares. A 

versão em português, 

coeditada pela FASE e 

pelo Greenpeace Brasil, 

foi lançada no dia 6 de 

outubro e pode ser 

acessada através do 

seguinte link:  

https://fase.org.br/wp-

content/uploads/2020/10/

Brochure_EU-

MERCOSUR_PT_2010_fi

nal.pdf   O seguinte 

gráfico resume de forma 

ilustrativa alguns dos 

riscos identificados no 

estudo:  

Material divulgado pelo 

Greenpeace Alemanha 

sobre o AA. 

https://trade-leaks.org/mercosur-eu-

association-agreement-leaks-8-

october-2020/ 

17/11/2020 Paulo Adario 

– 

Greenpeace 

 

C) WORKSHOP II 

Título Link  Acesso em Nome/Organ

ização 

Estudo de impacto 

referido na fala de Julius 

http://www.eumercosursia.com/ 

 

17/11/2020 Miguel Castro 

Delegação 

UE 

PRESS RELEASE:  Eight 

Organizations alert the 

OECD on serious 

weaknesses in Brazil’s 

Responsible Business 

Conduct policies (Policy 

https://www.internationalrivers.org/n

ews/press-release-policy-brief-eight-

organisations-alert-the-oecd-on-

serious-weaknesses-in-brazils-

responsible-business-conduct-

policies/ 

17/11/2020 Brent Millikan 

- International 

Rivers 
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Brief)    

Foi lançado essa semana 

pela Articulação dos 

Povos Indígenas do Brasil 

- APIB e Amazon Watch 

um importante estudo 

intitulado: “Cumplicidade 

na Destruição III: Como 

Corporações Globais 

Contribuem para 

Violações de Direitos dos 

Povos Indígenas da 

Amazônia Brasileira”.   É 

um estudo pertinente para 

as discussões sobre o 

Acordo de Comercio UE-

Mercosur.     

https://cumplicidadedestruicao.org 

 

https://complicityindestruction.org 

 

17/11/2020 Brent Millikan 

- International 

Rivers 

 

D) WORKSHOP III 

Título Link  Acesso  Nome/Organiz

ação 

Portal CEB (Coalizão 

Empresarial Brasileira) 

http://www.portaldaindustria.com.br/

cni/canais/assuntos-

internacionais/como-

participar/coalizao-empresarial-

brasileira/ 

17/11/2020 Carolina Matos 

- CNI 
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Anexo V 

COMENTÁRIOS DIVERSOS DO CHAT 

 

A) MESA DE ABERTURA 

Comentários Nome/Organização 

Bom dia a todos/as. A CONTAG e COPROFAM agradecem o convide e 

felicita a Embaixada da União Europeia pela oportunidade de diálogo 

sobre os compromissos e impactos do Acordo Mercosul & União 

Europeia. 

 

COPROFAM 

Prezada. Antes de tudo parabenizo pelo evento. Carlos Gabriel KOURY - 

IDESAM 

 

B) WORKSHOP I 

Perguntas e Comentários Nome/Organização 

A organização do workshop pode disponibilizar um arquivo com o 

conteúdo integral deste chat? 

Daniel Bergamo – IPAM 

Também gostaria do material colhido no chat e dos ppts, por gentileza. 

Obrigada. 

Renata Ribeiro | IPEA e 

iCS 

Sim, seria ótimo ter acesso a esse material Rosa Darrigo - 

Observatório do Clima 

Argentina still impose taxes for soy exports - money that is fundamental 

for its weak economy… 

Paulo Adario - 

Greenpeace 

 

C) WORKSHOP II 

Perguntas e Comentário Nome/Organização 

Could you tell us more about the panel on the EU - South Korea trade 

agreement?! Thank you. 

Carolina Matos – CNI 

Se uma norma ou obrigação consta do Acordo de Associação mas não do 

Acordo Comercial, ela se aplicaria também e obrigatoriamente ao acordo 

comercial? 

Paulo Adario- 

Greenpeace 

Para não me alongar, acabei não mencionando e reforçando a 

importância do que a professora Vera colocou acerca de qual é a “régua” 

Renata Belzunces - 

DIEESE 
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que mede o desenvolvimento sustentável. 

O aumento da corrente de comércio gerado pelo Acordo pode aumentar a 

renda e os empregos, justamente nas regiões mais vulneráveis do Brasil, 

do ponto de vista ambiental. Sanções ou eventualmente a não ratificação 

do Acordo apenas agravará os problemas econômicos dessas regiões, 

aumentando os riscos de práticas ilegais.  O principal problema do Brasil 

é relativo à aplicação das leis, e o Acordo pode ser um driver positivo 

neste aspecto. O Brasil (com ou sem acordo) terá que se adequar a 

essas demandas privadas se quiser continuar acessando o mercado 

europeu.  Temos que tomar cuidado com sanções que sejam apenas um 

pano de fundo meramente protecionista. Entendo que cabe ao próprio 

Brasil aplicar a sua (rígida) lei ambiental.  

Representante da 

Federação das Indústrias 

do Estado de São 

Paulo). 

 

 

D) WORKSHOP III 

Perguntas Nome/Organização 

bom dia. o acordo prevê alguma medida de enforcement? em caso 

positivo, quais as instâncias deliberativas para adotá-las? 

Carolina Mattar (IDS)   

Caso a UE acredite ser necessário solicitar consultas em relação à uma 

regra que está sendo violada, por exemplo, apenas pelo Brasil, a consulta 

e posterior Painel de Peritos será aberto contra todos os países do 

Mercosul ou apenas do Brasil? 

Beatriz Cruz – UFABC 

Qual a posição da UE caso a outra Parte de um acordo não mudar seu 

comportamento, mesmo após o relatório final de um Painel de Peritos? 

Beatriz Cruz – UFABC 

Comentários Nome/Organização 

 

Sabemos que este acordo foi iniciado dentro dos valores dos anos 90. 

Entendemos que o acordo tem potencial de reproduzir a visão do século 

21, indo além do business as usual baseado em comércio de 

commodities vindos do América do Sul e produtos industrializados vindos 

do bloco europeu. Também seria interessante a inclusão de um capitulo 

de investimento para fomentar tais atividades que representam um novo 

paradigma de desenvolvimento, diferente de um modelo expansionista e 

obsoleto que não resolve o desafio da emergência climática. Ainda há 

tempo de aprofundar esta consulta junto a sociedade civil, principalmente 

aos povos originários e tradicionais da Amazônia, para alterar e inserir 

Daniel Bergamo – IPAM 
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novas cláusulas no Acordo? 

Ronaldo Ramos/Contag destaca bem uma questão central, hoje, no 

debate político na Amazônia, que é a criação Conselho Nacional da 

Amazônia Legal, que está longe de vir fortalecer a ação do Estado nas 

políticas públicas na região. É muito mais um instrumento sob o comando 

do Estado para ampliar as ameaças institucionais a povos e comunidades 

tradicionais.   

Clodoaldo Ramos 

Pontes – Memorial Chico 

Mendes 
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Anexo VI 

PERGUNTAS E COMENTÁRIOS DEIXADOS NO DRIVE 

A) WORKSHOP I 

• Qual será o grau de vinculação com as falhas nos compromissos ambientais que não 

forem cumpridos? Por exemplo, a NDC do Brasil, que o Brasil havia se comprometido e o 

que aconteceu esse ano: há uma assimetria, um desencaixe, haverá punição ou apenas 

uma ouvidoria para averiguar o que está acontecendo? 

• Como a união europeia vai garantir um espaço de diálogo para a sociedade civil? 

Sabemos da proposta de um comitê, mas como ele será povoado e qual/como será o 

mandato desse comitê? 

• Como o acordo promove o desenvolvimento ou incentiva a exportação de produtos típicos 

de regiões, por exemplo como norte e Nordeste do Brasil? Fala-se muito em 

desenvolvimento do nordeste mas existem Barreiras a esses produtos. 

• Acordos aumentam desmatamento como mostra estudo publicado em 2020. 

• Negociações pré-ratificação não são suficientes para mudança significativa.  

• O acordo, para ser ferramenta útil, tem que provocar mudanças antes da ratificação. 

Acordos tendem a causar desmatamento adicional, acontecem de 1 a 3 anos após 

ratificação. Temos que definir antes, não depois.  

• Falta de disposição em tratar das possíveis sanções antes da ratificação. As falas revelam 

que o retrocesso nas políticas ambientais não está sendo considerado.  

• O Acordo vai impactar fortemente as populações indígenas.   

• A linguagem do acordo é muito fraca dentro do ponto de vista das ferramentas de 

implementação, não garante o cumprimento das metas acordadas pelo Acordo de Paris. 

Falta ambição e ao mesmo tempo confia em um parceiro comercial cuja estrutura 

ambiental está sendo desmontada. Que garantias a UE vai dar? 

• Simplificar o processo de comercialização de produtos de agricultura familiar no Mercosul  

 

B) WORKSHOP II 

 

• Referência – Artigo 4ª: “Standards e acordos laborais multilaterais” 

• Olhamos para os compromissos dispostos no Artigo 4 com muito ceticismo. Em tese o 

Brasil já deveria observar os Standards e compromissos ali descritos, mas não o faz.  

• Em que medida esse Acordo Comercial auxiliará a sociedade civil a brasileira a demandar 

o governo para que cumpra tais disposições?  
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• Muitas das medidas tomadas pelo governo aumentaram os riscos para os povos 

originários. As invasões em terras indígenas passaram de 96, em 2017, para 160 casos 

registrados somente de janeiro de setembro de 2019, de acordo com dados do Conselho 

Indigenista Missionário (Cimi). Relatório da Global Witness também assinalou um número 

maior de homicídios de ativistas ambientais, inclusive lideranças indígenas, relacionados 

à extração de recursos naturais. Uma dessas vítimas foi o líder Paulo Paulino Guajajara. 

Bolsonaro é um contumaz defensor de garimpos ilegais em terras indígenas e em várias 

ocasiões atacou lideranças e povos indígenas – como em seu recente discurso na 

Assembleia Geral da ONU, em que o presidente acusou os indígenas de serem 

responsáveis pelas queimadas na Amazônia.  

• O Brasil continua na lista curta de casos da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

por violações das Convenções 98 e 154 da OIT, no âmbito da Reforma Trabalhista do 

governo que assumiu o país após o golpe parlamentar de 2016. Crescem as denúncias e 

as constatações de trabalho forçado, análogo à escravidão e infantil em diversas cadeias 

produtivas – como, por exemplo, laranja, cacau, carvão vegetal, café, etc.   

• Promover campanhas de boicotes a produtos brasileiros de cadeias de valor que estejam 

relacionados ao desmatamento ilegal, trabalho forçado, análogo à escravidão e infantil e 

ao uso abusivo de agrotóxicos. “  

 

C) WORKSHOP III 

• Existe espaço para que a redação do acordo seja alterada antes da ratificação com base 

na participação genuína da sociedade civil? Entendemos que faltam menções mais claras 

sobre a questão da biodiversidade no acordo comercial. Ou seja, o acordo peca em não 

citar ações claras, ambiciosas e com mecanismos de performance (ex.eliminação gradual 

de tarifas) e punição. Além de menções explícitas sobre o fomento de atividades 

contempladas no Acordo de Paris como solução para alcançar as metas climáticas, como 

a bioeconomia e economia da floresta em pé.  

• Sabemos que este acordo foi iniciado dentro dos valores dos anos 90. Entendemos que o 

acordo tem potencial de reproduzir a visão do século 21, indo além do business as usual 

baseado em comércio de commodities vindos da América do Sul e produtos 

industrializados vindos do bloco europeu. Também seria interessante a inclusão de um 

capítulo de investimento para fomentar tais atividades que representam um novo 

paradigma de desenvolvimento, diferente de um modelo expansionista e obsoleto que não 

resolve o desafio da emergência climática.  Ainda há tempo de aprofundar esta consulta 
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junto à sociedade civil, principalmente aos povos originários e tradicionais da Amazônia, 

para alterar e inserir novas cláusulas no Acordo?  

• O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - SINAIT, entidade da sociedade 

civil organizada que representa todos os inspetores do trabalho do Brasil em seus 

interesses de classe. Nesse sentido, seria importante compreender qual seria o papel da 

Inspeção do Trabalho, em termos bem práticos, no suporte de governança aos 

mecanismos de monitoramento e implementação do acordo para fins de promoção dos 

direitos fundamentais no trabalho e da agenda de trabalho decente, principalmente num 

cenário de redução drástica desse mecanismo de promoção de direitos fundamentais no 

trabalho no Brasil, para nos restringirmos à realidade de nosso país. Dessa forma, parece-

me que os mecanismos de supervisão das normas internacionais do trabalho, existentes 

no âmbito da OIT, poderiam ter um papel fundamental, tendo em vista que dialogam com 

os direitos nacionais dos países pertencentes a ambos os blocos. Ficamos à disposição 

para dialogar com as demais entidades no sentido de auxiliar a plena implementação e 

monitoramento do acordo.  
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Anexo VII 

FEEDBACKS POR WHATSAPP 

Observa-se que os comentários estão mantidos anônimos: 

• Obrigado pela oportunidade, acho que esse é um momento de enorme oportunidade de 

promovermos direitos fundamentais junto às empresas; 

• Não esperava algo muito diferente da mesa de abertura. Tudo muito diplomático e sem 

chegar ao ponto de debate; 

• Achei excelente mesmo…alguns problemas técnicos, como sempre acontece, 

principalmente em tempos de videoconferência,..tecnostress. O evento em si, acho que 

foi bastante positivo; 

• Os peritos são de nível muito alto dentro da estruturação do acordo e tanto as 

apresentações quanto as respostas são sempre genéricas, políticas e soft.....apesar 

dessa linguagem diplomática, observei alguma sutileza no sentido de estimular o 

fortalecimento dos mecanismos de enforcement da legislação de proteção ao trabalho 

como um mecanismo (junto a outros) de garantia de efetividade do acordo e do diálogo 

social....e isso é bastante positivo, acredito; 

• Foi ótimo o evento; 

• Gostei da Ana Toni. Falou bastante do debate entre soft law e hard law; 

• Gostei muito do evento! Estou empolgado! 

• Foi Bom; 

• Eu achei bem bom! A tradução a mediação, a predisposição dos experts; 

• Eu acho que é pouco tempo para que toda a sociedade civil traga para a delegação as 

preocupações em torno do cumprimento do acordo; 

• Gostei do evento. E também da abertura da UE para o diálogo. Mas ainda há muito 

desconhecimento do acordo, pela sociedade brasileira, bem como sobre as possibilidades 

de ser alterado e ajustado para o cenário atual do Brasil;  

• Como há pouca discussão interna no Brasil sobre o acordo, isso fica ainda mais 

acentuado... Sei que isso não dá pra resolver num workshop, mas fica a lição para futuros 

debates desse tipo; 

• Outra coisa que pode ficar mais clara nos próximos eventos, é a forma de participação da 

sociedade civil e o seu papel no acompanhamento do acordo; 

• Os comentários que ouvi foram uníssonos sobre a delegação fazer questão de dizer que 

quer ouvir a sociedade civil, mas prover respostas evasivas e se esquivar também das 

perguntas; 
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• Os peritos continuam respondendo de forma evasiva ou martelando as mesmas respostas 

de sempre. E depois dizem que estas reuniões são super importantes para eles; 

• Essas reuniões são sempre muito importantes e acho que vocês fizeram uma boa 

separação de temas pelo que eu vi da programação. Como não pude participar, consultei 

algumas organizações. Acharam que as respostas foram padrão, foram evasivas e de 

certa forma elas não entenderam se elas estavam ali para chancelar o processo – pura e 

simplesmente, ou se de fato havia um diálogo em curso. É um sintoma de algo que com 

certeza é uma crítica construtiva. É precioso esse feedback. Vale a reflexão em como 

avançar, se não as pessoas se sentem desmobilizadas ou pior: não se mobilizam mais, 

porque avaliam que foi um tempo não aproveitado; 

• É preciso recepcionar as críticas e endereçar nas próximas rodadas – de maneira que o 

DG TRADE tenha uma oportunidade de ser mais assertivo; 

• Sugiro que a nova etapa tenha “metodologia online de cenários e incertezas; com 

facilitação do processo”; 

• preparar território, as entidades todas juntas não sentem segurança no Acordo;  

• não teve espaço para as entidades falarem e apontarem o que cada uma tá fazendo;  as 

organizações precisam se conhecer (não sabiam quem era quem, pq as pessoas estavam 

de microfone fechada); 

• interessante permitir que grupos se conheçam. 
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Anexo VIII  

ENQUETE DO ZOOM 
	

Ao final do Workshop III, houve uma enquete respondida por 36 participantes. Foram feitas 05 

questões: 
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A questão 04 revela que dentre os que responderam a enquete, a série de workshops de alguma 

forma aumentou a percepção da importância do tema. 
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A questão 05 revela que a maioria avaliou que a série de workshops foi positiva para aumentar o 

conhecimento sobre o Acordo: 
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Anexo IX  

RESPOSTAS AO FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO 
 

A solicitação para respostas a este formulário foi enviada por e-mail a todos os inscritos, com link 

de formulário no drive. Foram obtidas 39 respostas, conforme detalhamento por workshop 

abaixo.  

 

Workshop I:  

 

 

 

 

 

 

 

Os 79,5 % dos que participaram do Workshop I avaliaram sua participação, a grande maioria 

avaliou importante (51,6% e 38,7%), da seguinte maneira:  
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Workshop II:   

 

Dos 59% que participaram do Workshop II, a avaliação dessa participação foi a seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop III:   
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A participação dos 82,1% que participaram do Workshop III foi avaliada da seguinte forma: 

 

Por fim, a série de Workshops foi avaliada da seguinte maneira: 

Em relação à Conferência, as respostas foram nos seguintes termos: 
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Por fim, algumas pessoas deixaram comentários e sugestões no Formulário do zoom na parte de 

“Comentários” com espaços aberto:  

1. Sugiro que na conferência fique evidenciado quais os espaços de monitoramento, em que 

a sociedade civil possa participar para certificar sobre o cumprimento das boas intenções 

de promoção do desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente, povos 

originários, priorização do comercio de produtos das cadeias de valor da 

sociobiodiversidade em detrimento das commodities que causam alto impacto 

socioambiental. 

2. Convidar as organizações indígenas ou representantes indígenas para participar também 

da Conferência e ouvir suas vozes. 

3. Eu avalio como muito importante, e entendo ser necessários mais espaços como esse. 

4. Informar no ato de inscrições as regras de participação e qual o tempo de fala e discussão 

será garantido se novamente houver separação em grupos. Dessa forma nos 

organizamos e sabemos quando e como conseguimos expor nossas contribuições. 

5. Foi excelente a iniciativa, o dispêndio de tempo e esforço empreendidos. Uma outra 

observação é a respeito da dinâmica de funcionamento, acredito que seja mais 

interessante possibilitar a abertura de vídeos e do chat. Isso ajuda muito na criação de 

vínculos e formar redes entre participantes. Muito obrigada e parabéns! 

6. A participação das organizações da sociedade civil no monitoramento e implementação 

do acordo ainda me parece frágil, do ponto de vista da sua efetivação, principalmente no 

Brasil, onde o governo tem promovido o desmonte das instâncias de participação e de 

controle social. Portanto, é necessário que esse tema seja mais explorado no sentido de 

buscar compromissos efetivos dos países. 

7. Parabéns pela iniciativa!!! 

 


