




Seguindo uma tendência já observada em ou-
tros países, o Brasil começa a dar os primeiros
passos na discussão do chamado comércio

justo. Antes um assunto discutido em fóruns res-
tritos, o tema tem feito parte dos debates de go-
vernos, organizações de terceiro setor e também
empresas socialmente responsáveis preocupadas
em assegurar maior justiça nas relações comerciais
com benefícios não apenas para quem vende os
produtos, mas também para as comunidades de
baixa renda que os produzem.

Comércio justo virou um conceito importante
no mundo globalizado. Nascido timidamente nos
Estados Unidos na década de 1940, e na Europa
cerca de dez anos mais tarde, o fair frade sempre
foi conhecido como a chamada " relação norte-
sul", segundo a qual os países ricos abrem seu
mercado para a venda de produtos de pequenos
produtores de países em desenvolvimento. A
idéia, porém, é mais ampla, e ainda insipiente no
Brasil, embora o país já tenha tenha até exporta-
ção baseada na relação de comércio justo. "Um
produto de comércio justo é aquele em que o
processo produtivo, da produção à distribuição,
atende de forma transparente às necessidades de
quem produz, de quem fornece e de quem conso-
me, garantindo cálculo justo de preços e respeito
à seguridade social e aos direitos do trabalho,
entre outros pontos", afirma Rosemary Gomes,
da Fase (Federação de Órgãos para a Assistência
Social e Educacional) e está envolvida diretamen-
te no grupo de trabalho para a padronização do
conceito no Brasil.

Segundo a especialista, o fair frade busca,
basicamente, a inclusão econômica e o aumento
de renda de pequenos produtores, como forma
de contornar o habitual desequilíbrio nas relações
comerciais com incentivos. Mas não se restringe
a este ponto. A equidade e o respeito na troca
de serviços — enfatiza — devem estar presentes
em todas as etapas da cadeia produtiva. Não se
trata apenas de transparência, boas condições de
trabalho e proteção contra as flutuações e taxas
de mercado. O resultado esperado do comércio
justo é assegurar um patamar de renda que pro-
porcione melhor qualidade de vida ao produtor
e ative a economia local, estimulando o desen-
volvimento sustentável da comunidade. Mas, na
outra ponta — lembra Rosemary — o comprador
deve estar disposto a pagar uma quantia em di-
nheiro geralmente maior por um produto comer-
cialmente justo, conceito que abrange também a
preservação da cultura local e do meio ambiente
das comunidades produtoras.

DE QUEM DEVE SER A
INICIATIVA DE ESTABELECER
O FAIR TRADE?
Dizer que determinado comércio é justo, porém,
não significa, por exclusão, apontar como injustas
as demais formas. De acordo com Rosemary, o con-
ceito de fair frade nunca quis mudar as relações de
comercialização mundiais, muito menos será única
forma de troca. O seu objetivo é, considerando a ló-
gica de mercado, inserir atores que antes eram dei-
xados à margem do processo pelos mais diversos
motivos, principalmente em razão da falta de com-
petitividade de seus produtos, seja por causa de im-
postos, barreiras geográficas, falta de capacitação,
baixa escala de produção ou falta de conhecimento
de mercado. Para Amy Barry, porta-voz da Oxfam
International, entidade pioneira em fair frade na
Europa, não é possível afirmar que empresas, go-
vernos ou organizações da sociedade civil praticam
o comércio injusto, porque cada um pode atuarem
defesa ou contra os princípios do fair frade. "É im-
portante perceber que a estrutura do sistema de co-
mércio mundial é intrinsecamente injusta", afirma.

Considerando, portanto, que é um tema que
interessa aos três setores, resta a pergunta: de quem
deve ser a iniciativa de estabelecer o comércio jus-
to? Na Europa e nos Estados Unidos, a idéia partiu,
por um lado, dos produtores, que se organizaram
para valorizar o próprio trabalho. Por outro lado,
associações começaram a comprar produtos de
comunidades de baixa renda de países pobres,
estabelecendo a relação do fair frade clássico. Hoje,
a atuação continua no nível das empresas e entida-
des da sociedade civil. AIFAT (The International Fair
Trade Assoáation), com base na Holanda, é a prin-
cipal instituição do mundo em defesa da causa do
comércio justo. Seu papel é trabalhar o marketing, o
monitoramento de ações e a discussão mundial do
conceito. A inglesa Oxfam também atua ativamente
na área. Foi uma das fundadoras da FairTrade Foun-
dation, uma certificadora de produtos fair frade no
Reino Unido, e criou, em parceria com outras ONGs,
uma empresa de café e chá comercialmente justos.
A entidade lançou também a campanha "Make
frade fair", para divulgar informações, mobilizar a
população e incentivar a reivindicação de comércio
justo. Outra instituição que atua no campo da certi-
ficação dos padrões de fair frade é a FLO (Fairtrade
Labelling Organizations International), que fornece
selos de qualidade por meio de auditorias (veja box
na página 43). Essas e outras instituições têm contri-
buído para o aumento da consciência do consumi-
dor e da pressão para que empresas apoiem ações
e vendam produtos fair frade.



O comércio justo está na moda e praticamente ninguém se
declara contrário à iniciativa. Mas como os consumidores
podem ter garantias de que uma mercadoria realmente
foi produzida de acordo com os princípios desse conceito?
Uma das soluções seria a auditoria de entidades especia-
lizadas, capazes de certificar produtos vendidos a preços
adequados, que remuneram de maneira justa todos os
atores envolvidos na produção. A Foirtrade Lobelling Orga-
nizations Internadonol (FLO) foi fundada em 1997 com essa
finalidade e, hoje, é responsável por fiscalizar a atuação de
mais de 500 produtores certificados, em 50 países da África,
Ásia e América Latina.

A porta-voz da entidade, Verônica Perez, comemora
o crescente interesse de empresas e produtores rurais de
obter um selo de qualidade da marca Fairtrade. "O número
de certificações cresceu 418% desde 2000. Mesmo as
grandes multinacionais estão nos procurando e tentamos
cooperar com eles, mas com as precauções e críticas neces-
sárias". A representante da entidade no Brasil, Verônica
Rubio, destaca que a aquisição de um certificado depende
de uma análise rigorosa de todos os quesitos que envolvem
o comércio justo. "Precisamos saber como está organizada
a cadeia produtiva, como está estruturada a rede de distri-
buição e comércio, e se eles precisam exportar os produtos.
O acompanhamento é contínuo. Para manter o selo, a
empresa passa por auditorias e visitas anuais".

Amy Barry, representante da Oxfam Internacional,
defende a iniciativa. "É absolutamente importante esta-
belecer padrões que são reconhecidos internacionalmen-
te. Isso traz mais confiança para o consumidor", explica.
Entretanto, nem todos acreditam no modelo proposto pela
FLO. Apesar de reconhecer que é a entidade mais confiável
em atividade nos Estados Unidos e na Europa, o presidente
da ONG Visão Mundial questiona a imposição dos mesmos
princípios de governança para organizações de natureza
diferente e de culturas diversas. "Eles querem chegar num
país, como o Brasil, e impor as regras deles, mas ignoram
as discussões que já existem por aqui", lamenta. Outro
empecilho é o custo para a obtenção do certificado. "Mui-
tos produtores não tem condições de pagar para garantir
esse selo de qualidade".



MOVIMENTO NO BRASIL É

CONSOLIDAR ATÉ 2007
No Brasil, porém, o movimento ainda está em fase
de configuração. Embora a exportação de mercado-
rias com base no comércio justo já venha sendo pra-
ticada no país há algum tempo, esse não deve ser o
modelo adotado internamente. A mudança de pa-
radigma se dá, em parte, porque as lojas de fairtrade
no exterior não têm mais capacidade para receber
novos parceiros. Além disso, o crescimento interno é
uma oportunidade de explorar o potencial de con-
sumo do brasileiro e engajar a própria sociedade
no esforço pelo seu desenvolvimento sustentável.

A novidade brasileira pá rã o fair frade êa inter-
ferência do Estado. Desde 2003, primeiro, segundo
e terceiro setores unem forças para criar um mo-
delo único, sólido e em grande escala de comércio

justo no Brasil. A idéia é que o sistema seja aberto
com adesão voluntária. Porém, tanto os produtores
quanto as instituições internacionais terão que
respeitar uma série de normas para, em troca, se
candidatarem a receber o fomento público. Na pri-
meira etapa do processo, que durou até março de
2005, o grupo de trabalho analisou experiências de
outros países, discutiu valores, princípios, critérios e
indicadores adequados à realidade brasileira, com o
objetivo de dar um formato aos padrões nacionais.
O fair frade ganhou especificidades e nome com-
posto: comércio justo, ético e solidário (CJES). Até
o final de 2005, o grupo visitou quatro experiências
que se diziam de CJES, para analisar novos procedi-
mentos e revisar os padrões já discutidos. A partir
de então, sempre realizando seminários e ouvindo
entidades de todo o país, levou a discussão para
os ministérios do Trabalho, do Desenvolvimento



Agrário, do Meio Ambiente e do Desenvolvimento
Social. Passaram também a integrar a discussão o
Fórum Brasileiro de Economia Solidária, o Faces do
Brasil (Fórum de Articulação do Comércio Ético e
Solidário do Brasil) e a Articulação da Agricultura Fa-
miliar, organizações que nunca haviam dialogado
antes. O Faces do Brasil é um dos principais atores
do movimento, um grupo formado pelos principais
articuladores do f ai r frade no país.

"O sistema vai mapear, identificar e qualificar a
produção, a escala e as relações sociais. Juntar mui-
tos movimentos representa um grande desafio",
explica Rosemary. Para ela, o país precisa de uma
legislação específica, na medida em que os mode-
los internacionais não comportam suas particulari-
dades. "O território é muito extenso e os processos
produtivos de cada região, diferentes. Precisamos
ser coerentes com a natureza do Brasil, levando em

conta os biomas e as diversidades regionais", diz.
-Falta pouco para esse processo ser concretizado:
um.a instituição normativa (lN), já criada, tornou-se
o embrião de um projeto de lei que atualmente está
sendo modificado por organizações da sociedade
civil e que, em seguida, será votado. Até 2007, o gru-
po pretende reconhecer 20 mil iniciativas de CJES.

Na opinião de Rosemary, facilita o movimento
de comércio justo no Brasil o poder de mobilização
social. "O país costuma sempre ser visto como um
demonstrativo de possibilidades", afirma. Para
Glayson dos Santos, presidente da Visão Mundial,
embora não possuam a mesma capacidade de in-
vestimento das iniciativas européias de fairtrade, o
Brasil se destaca por ter uma visão empreendedora
de negócio, muito diferente das ações ligadas à fi-
lantropia e a iniciativas sem capilaridade existentes
no velho continente.



A força-tarefa brasileira pela promoção do comércio
justo iniciou com as organizações da sociedade civil,
a quem cabe o papel de mobilizar os produtores,
prestando apoio e oferecendo infra-estrutura. Para
Rosemary, envolvida diretamente no grupo de tra-
balho para a padronização do conceito no Brasil, as
ONGs são responsáveis até hoje pela assessoria, ca-
pacitação, formação e encadeamentoprodutivo de
quem trabalha no início da cadeia. Apesar do papel
fundamental, porém, o protagonista é o produtor.

Aos governos, que têm pouca experiência no
assunto, caberá regulamentar o comércio justo e
oferecer incentivos públicospara favorecer produ-
tores. "Vamos estabelecer um conjunto de regras
do jogo para estimular a adesão com benefícios.
Essa é a função do Estado", explica Jean Pierre Me-
daets, assessor técnico da Secretaria de Agricul-
tura Familiar do Ministério do Desenvolvimento
Agrário. Segundo ele, o governo pretende ampliar
gradativamente o investimento no comércio justo.
Além de trocar a atitude comercialmente justa por
políticas públicas, o Estado vai financiar campanhas
para a divulgação do conceito, processos de capaci-
tação, pesquisa e desenvolvimento e infra-estrutu-
ra. O Selo Combustível Social, que garante renúncia
fiscal para processadores de matéria-prima do Bio-
diesel, adquiridas de agricultores familiares, é uma
primeira e recente ação nesse campo.

Empresas socialmente responsáveis também
estão aderindo à prática do financiamento de
programas de comércio justo. A Natura, por exem-
plo, apoia a Associação Ver-as-ervas, de Belém
do Pará, especializada na extração de materiais
usados para a produção de cosméticos. Com a
ajuda financeira, o grupo consegue aprimorar
suas técnicas e promover o desenvolvimento so-
cioeconômico da comunidade. Outra experiência
semelhante, porém em maior escala, é a do DIS
Baixo Sul, financiado pela Fundação Odebrecht e
pelo Banco Mundial. Antes da iniciativa/um pesca-
dor do njunicípio de Cairu, na região sul do estado
da Bahia, tinha uma renda irregular de R$ 70. Com
a sua integração a uma cooperativa, a melhoria
do processo produtivo e a eliminação de interme-
diários nocivos, a renda do pescador cresceu dez
vezes, gerando desenvolvimento sustentável para
a região. Segundo Marcelo Walter, diretor executivo
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável
do Baixo Sul (Ides), que coordena a iniciativa, os
produtores envolvidos no programa estão desen-

volvendo uma importante consciência coletiva.
"Identifico nos depoimentos uma noção mais clara
de futuro, uma mudança de atitude. Já não é ape-
nas o imediatismo do aumento de renda que conta.
Eles passam a querer mais", diz. Em sua opinião, o
benefício da maior remuneração é uma forma de
estimular os produtores a seguirem em seu proces-
so de crescimento, considerando também outros
fatores, como preservação do meio ambiente e o
desenvolvimento de sua comunidade.

HORA DE BUSCAR E DE FORMAR
CONSUMIDORES CONSCIENTES
Para o executivo do Ides, a dificuldade está em
encontrar parceiros sociais da iniciativa privada dis-
postos a distribuir os produtos para consumidores
conscientes. "A baixa Tenda do consumidor médio
brasileiro pode ser um obstáculo para a implanta-
ção do comércio justo no Brasil. Os consumidores
conscientes, que têm mais dinheiro e valorizam-
mais o conceito, estão no hemisfério norte. É pre-
ciso fazer os produtos chegar até eles", avalia. Preo-
cupado com a responsabilidade do consumidor
no processo produtivo, Walter acha fundamental
realizar um esforço pela valorização dos produtos
de comunidades nos grandes centros de consumo
do país. "Queremos que o consumidor pegue o
produto com a mão, com a cabeça e com o coração.
Leve para casa e saiba que está contribuindo para
o trabalho de uma comunidade", diz.

Carlos Coscarelli, assessor chefe da Fundação
Procon (Proteção e Defesa do Consumidor) do es-
tado de São Paulo, é mais enfático, Baseado em pes-
quisas de mercado, ele afirma que o consumidor
brasileiro ainda não está preparado para comprar
produtos de comércio justo. "A grande maioria não
presta atenção à questão da qualidade social dos
produtos, mas basicamente ao preço", esclarece.
Embora o Procon não tenha muita experiência em
comércio justo, Coscarelli admite grande interesse
da organização pelo assunto e um movimento in-
terno que resultará na criação de um programa de
educação para o consumo, incluindo o fairtmde.

Na opinião de Santos, da Visão Mundial, a
expansão do conceito de comércio justo no Brasil
supõe fazê-lo chegar à sociedade e tornar-se co-
mum, por meio de esforços de mídia e de progra-
mas de educação. "É fundamental ocupar espaços,
conectar esse novo processo a quem dá visibilidade
à causa. O assunto precisa estarmais presente no
cotidiano das pessoas para que elas comecem a
falar sobre ele", .entusiasma-se. Na avaliação do
gestor, as relações comerciais como hoje .ocorrem
já se mostraram insustentáveis do ponto de vista
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Se os dois principais eixos do comércio justo são os produtores
e os consumidores, um dos responsáveis fundamentais por
conectar as duas pontas da cadeia é o supermercado. Algumas
redes varejistas já demonstram certa preocupação com a
responsabilidade sodoambiental dos fornecedores, embora

• especialistas acreditem que não exista essa pré-disposição.
O Grupo Pão de Açúcar, por exemplo, criou o programa

Caras do Brasil, que estimula a venda de produtos provenientes
de empresas "que defendem o meio ambiente e lutam contra
os problemas sociais". De acordo com a gerente do projeto, Bea-
triz Queiroz, o que falta para que a iniciativa seja de comércio
justo "é apenas uma certificação".

Apesar disso, a gerente diz que as lojas do grupo não ven-
dem produtos de comércio justo que não estejam amparados
pelo programa. Para ela, os supermercados da rede devem co-
locar mais mercadorias quando elas ganharem uma certifica-
ção. "Se elas ainda não estão nas prateleiras do Pão de Açúcar
é por mero acaso. Não temos nada contra", acrescenta.

A cadeia norte-americana Wal-Mart, por outro lado,
garante apostar no comércio justo para promover o desen-
volvimento local, por meio da geração de renda, preservação
cultural e justiça social. O instituto que leva o nome da empresa

apoia iniciativas de cooperativas e grupos produtores, desde a
sensibilização da comunidade e orientação de como produzir
até a ajuda nas vendas futuras. )

O plano do Wal-Mart é distribuir os produtos nas lojas. "O
importante é que as redes de supermercados trabalhem cada
vez mais na cadeia de abastecimento como um todo, cobrando
dos parceiros comerciais um diálogo de gestão social, para ga-
rantirmos que o produto final seja de fato socialmente correto",
defende Daniela de Fiore, diretora de assuntos corporativos.

Rosemary Gomes, da Federação de Órgãos para a As-
sistência Social e Educacional (Fase), e Glayson dos Santos,
presidente da ONG Visão Mundial, não acreditam nas boas
intenções das cadeias varejistas. Para eles, os distribuidores
querem investir apenas em iniciativas seguras, por isso dese-
jam que os produtores assumam todo o risco do processo. "Isso
não é comércio justo", ressalta Rosemary. Santos acrescenta
que os supermercados procuram por grande escala e logística
desenvolvida, condições que dificilmente pequenos produto-
res conseguem atender. Por isso, os produtos não são com-
petitivos no mercado. "Nós precisamos que os consumidores
comecem a exigir dos supermercados produtos de comércio
justo nas lojas", reivindica.

socioeconômico. "O consumidor precisa pagar uma
parte dessa conta", enfatiza. Jean-Pierre, do MDA,
tem opinião semelhante. Para ele, os compradores
exercerão um papel importante se começarem a
considerar o impacto que as suas escolhas têm na
base da cadeia produtiya.

PRODUTORES E CONSUMIDORES
CONSTITUEM OS DOIS
EIXOS DO FAIR TRADE
O bom funcionamento do comércio justo depende,
portanto, das duas pontas da cadeia produtiva: o
produtor e o consumidor. Mas será que um consi-
dera a importância do outro? Para Santos, sim. Ele
acredita que, ao mesmo tempo em que os produto-
res se preocupam em conhecer os compradores de

suas peças, eles também têm interesse em oferecer
mercadorias de melhor qualidade. "Os produtores
que estão articulados em rede,participando de
movimentos, importam-se muito com a conotação
social. Mais politizados, eles conseguem ter uma
visão de mundo muitas vezes mais ampla que a do
próprio consumidor", explica.

Lizete Prata, da Associação Mundaréu, pensa
um pouco diferente. Para ela, a consciência sobre
o que é o comércio justo e sobre seu papel ainda
está em construção. Na avaliação de Roberto Pal-
mieri, da Imaflora (Instituto de Manejo e Certifi-
cação Florestal e Agrícola), a principal dificuldade
é a persistência de uma visão equivocada que
associa comércio justo exclusivamente a aumen-
to de renda do produtor, reduzindo um conceito



muito mais amplo. Segundo o especialista, muitas
organizações se dizem de comércio justo apenas
para ganhar mais dinheiro com a venda de seus
produtos. Em alguns casos — lembra — o produ-
tor exige o preço justo pela mercadoria, mas não
repassa o valor agregado para seus fornecedores.
Ou, ainda, o que é pior, ele não se preocupa com a
preservação do meio ambiente. Em outros casos, o
processo simplesmente não reverte em desenvolvi-
mento local. "Os grupos beneficiados têm questões
muito imediatas a serem resolvidas, muitas vezes
financeiras. A preocupação deles é aumentar sua
renda. Gostaríamos de ver produtores conscientes
de todas as normas", adverte.

Se, para Palmieri, os produtores muitas vezes
são individualistas e alienados de seu papel social,

o consumidor não está em situação diferente. "Eles
pensam o comércio justo como caridade, e não
como dignidade e cidadania", lamenta. Rosemary
concorda com esse ponto de vista. Em sua análise,
o problema dos compradores se apresenta ainda
mais grave do que o da base da cadeia produtiva,
que tem — segundo ela — um trabalho mais polí-
tico. "Aqui não há campanhas de educação para o
consumo como na Europa", afirma. Esta também a
é a opinião de Santos, da Visão Mundial. Para ele,
falta o consumidor se importar em saber quem
está por trás da produção do que ele compra. "Ele
fica preocupado com qualidade, mas não com essa
perspectiva social", diz.

Não é o que pensa Lizete, da Mundaréu, para
quem está em curso no País um movimento de mu-



dança de consciência do consumidor. "O público
prioritário dos produtos de comércio justo possui
mais informação e portanto, maior capacidade
de reconhecer o diferencial dos produtos de fair
frade" afirma. O problema — arrisca — estaria na
queda do poder aquisitivo da ciasse média. Mesmo
constrangido — acredita Lizete — esse público troca
o socialmente responsável pelo mais barato. No
entanto, o eventual desinteresse do consumidor
pelos produtos de comércio justo não preocu-
pa a espanhola Verônica Rubio, responsável por
lançar a marca Fairtrade no Brasil, pertencente à
organização certificadora FLO. "Na minha opinião,
o brasileiro é um consumidor mais passional. Ele
vai comprar pela idéia, porque é muito solidário.
Já o europeu costuma ser mais rígido em relação
à garantia do destino do dinheiro", defende. Nos
Estados Unidos, o consumidor está ficando mais
atento ê sensível ao tema. Segundo Carmen lezzi,
diretora executiva da associação Fair Trade Federa- •
tion, os norte-americanos começam a buscar mais
informações sobre os produtos que consomem e
o impacto social do seu ato de compra. "Uma vez

As dificuldades encontradas no dia-a-dia das orga-
nizações que promovem o fairtrade, em geral, são
técnicas. Lizete, da Mundaréu, reclama que a falta
de visão dos produtores sobre o que é o mercado
gera entraves no processo, como, por exemplo, a
falta de compromisso com prazos, o desconheci-
mento do perfil do consumidor, o nível ruim do.-
acabamento das peças e incapacidade de dar conta
de encomendas maiores.

Palmieri, da Imaflora, aponta para o fato de que
a gestão das cooperativas de produtores muitas:

que entenda o conceito, a maioria vai querer fazer
as escolhas certas quando for às compras", garante.
Do outro lado da cadeia — enfatiza — os produtores
Bambem estão percebendo que os princípios do
fair frade representam uma boa maneira de au-
mentar sua renda, melhorar suas comunidades e
construir um futuro melhor.



vezes fica nas mãos de poucos. A centralização
dificulta o envolvimento de diferentes grupos e a
ampliação da rede. Como resultado — ressalta — o
retorno financeiro acaba sendo menor do que o es-
perado pelas comunidades. Em sua opinião, espa-
ços de discussão do tema como o Faces (Fórum de
Articulação do Comércio Ético e Solidário do Brasil),
não permitem estabelecer consensos, já que lidam
com instituições e pontos de vista muito diferentes.
"Cada uma tem prioridades e concepções do que é
comércio solidário. Concretizar ações é uma tarefa
sempre difícil", diz.

O maior obstáculo para Santos é a incapacida-
de de articulação das entidades que, segundo ele,
são muito territoriais. E a soma de forças é a chave
para atingir a tão sonhada produção em larga esca-
la. O especialista da Visão Mundial acha importante
também que os movimentos sociais deixem de
demonizar as empresas e passem a aprender com
elas. Falta de tecnologia e problemas logísticos
também prejudicam a expansão do comércio justo
no Brasil. "Precisamos construir uma política econô-
mica com um teor mais tecnicista", defende.

Segundo Verônica, da FLO, o principal desafio
que se impõe à expansão do fairtrade no Brasil e no
mundo é conectar os dois eixos do comércio justo,
usando como ponte a informação para produtores
e os consumidores. "É preciso colocar os dois em
contato. Às vezes o produtor não está sabendo
das oportunidades de mercado. Por exemplo, a
FLO está procurando sucos concentrados no Brasil.
Estou convencida de que existem diversos produ-
tores que gostariam de certificar seus produtos,
mas eles não sabem dessa informação", explica.

O debate caloroso sobre fair trade enseja um
cenário de mudanças bem-vindas nas relações
de comércio. Embora os resultados ainda sejam
incertos, o fato é que essa nova forma de pensar a
cadeia produtiva representa uma tendência cres-
cente no mundo. Com sorte, ela também enconta-
rá terreno fértil no Brasil tão injusto e desigual. Para
Walter,, do Ides, o aumento da consciência social-
mente responsável é um movimento irreversível.
"Não é possível conviver com tanta desigualdade.
Não adianta ser uma ilha de prosperidade em um
arquipélago de miséria", diz. *•••

Text Box
Fonte: Idéiasocial, ano 2, n. 7, p. 40-51, mar/. maio. 2007. 




