
ANOS ATRÁS, SE ALGUÉM DISSESSE QUE O CONSUMIDOR
estava disposto a pagar mais caro por um produto que fosse am-
bientalmente correto, você não acreditaria. E se o produto fosse
socialmente correto? Pois mercadorias produzidas e comercia-
lizadas de forma mais ética, sem explorar comunidades rurais
de países subdesenvolvidos, já são uma realidade. No chamado
Comércio Justo, paga-se mais caro pelos produtos e garante-se
um preço mínimo aos pequenos produtores, de forma que eles
possam manter suas atividades, concorrer com os grandes e ain-
da adotar práticas sustentáveis de produção. Em contrapartida,

os produtores devem manter as crianças na escola, cumprir todas as leis trabalhistas
e não agredir o meio ambiente, entre outras coisas.

O Comércio Justo surgiu em 1988 na Holanda para ajudar cafeicultores mexicanos a vender
sua produção no exterior. O principal objetivo que norteia o Fair Trade (do inglês, comércio
justo) é melhorar as condições de vida de pequenos agricultores do Hemisfério Sul, dimi-
nuindo o número de intermediários entre eles e os consumidores finais e garantindo um
preço mínimo para suas mercadorias (se houver flutuações na oferta e na procura, eles
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podem vender por valores acima do preço mínimo,
mas nunca abaixo), além do pagamento de um bô-
nus para ser investido em infra-estrutura local.

A lógica funcionou — consumidores euro-
peus, norte-americanos, japoneses e australianos
se mostraram dispostos a pagar até 20% a mais
por frutas, legumes, mel, castanhas, café, sucos,
roupas, flores e bolas de futebol comercializados
de forma justa — e ainda gerou um novo merca-
do para exportadores, importadores, varejistas e
empresas processadoras que transformam estas
matérias-primas em mercadorias industrializadas.
Para garantir que os produtos são realmente feitos
por pequenos empresários surgiram selos de cer-
tificação. Atualmente, o Comércio Justo envolve 57
países e cresce em média 37% ao ano desde 2001.

O MERCADO FOI IMPULSIONADO em 2002
.com o lançamento de uma certificação inter-
nacional dá Fairtrade Labelling Organizations
(FLO), entidade que engloba as principais as-
sociações ligadas ao Comércio Justo em todo o
mundo (veja os critérios para o uso do selo Fair-
trade no quadro Certifique-se).

Osvaldo Serrano Jr. — ou Jucá. como é conhe-
cido na pequena Itápolis, no interior paulista — é
dono da fábrica de geléias artesanais Fruto do Sol,
Por cumprir todos os requisitos da FLO e estam-
par seu selo nas embalagens dos produtos, Jucá e
a esposa despacham para a França 152.000 potes
da guloseima por ano, o equivalente a 50% de sua
fabricação. "Além de abrir a porta de compradores
estrangeiros, conseguimos vender cada pote de
300 gramas por R$ 3,56, enquanto o mercado tra-
dicional paga no máximo R$ 3,12" declara Jucá.

Segundo o empresário, a certificação é funda-
mental para o pequeno empreendedor atingir o
mercado europeu, onde o Comércio Justo está
em pleno crescimento. "Nossas geléias também
são orgânicas, mas o selo da FLO é visto por
lá como outro diferencial, um valor agregado a
mais" afirma Jucá, que investe cerca de R$ 6.700
por ano na manutenção da licença de uso do se-
lo e faz questão de explicar que nem toda mer-

cadoria Fairtrade é também orgânica-— são cer-
tificações diferentes e um produto do Comércio
Justo pode ou não ser orgânico.

A relação da Fruto do Sol com o Comércio Jus-
to nasceu junto com a empresa. Vindo de uma
família de agricultores, Jucá fundou com outros
45 produtores a Cooperativa dos Agropecuaris-
tas Solidários de Itápolis (Coagrosol) como única
alternativa encontrada para salvar seus pomares
da crise que assolou o setor em 1999. À época, o
grupo organizou um comboio de caminhões de
frutas rumo a São Paulo para chamar a atenção
das autoridades governamentais para a situação
vulnerável dos citricul-
tores frente ao cartel
formado pelas grandes
indústrias de suco de
laranja. Acabaram cha-
mando a atenção de
outro grupo, ligado ao
Comércio Justo no Bra-
sil, que os procurou para
explicar a nova forma
de fazer negócios no
cenário internacional.
"Então, fundamos a
Coagrosol para produzir
nosso próprio suco e
vender diretamente para
o exterior, sem depen-
der das indústrias esta-
belecidas" afirma.

De ruralista para em-
presário foi um grande
passo. Em 2000, Jucá
montou com a família
uma cozinha experi-
mental para processar
os frutos e hortaliças
da região e vender os
resultados das receitas
culinárias no mercado
interno de alimentos or-
gânicos. A grande virada,
entretanto, só aconte-
ceu quatro anos depois,
quando o maior grupo
francês especializado em
produtos do Comércio
Justo, o Alter Eco, apro-
vou suas geléias durante
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uma visita de negócios à Coagrosol. Segundo o
empresário-agricultor, foi preciso trabalhar um
ano na adequação das geléias para chegar ao gos-
to exato do consumidor francês. "Em 2005, man-
damos o primeiro contêiner, com 38.000 potes.
Atualmente, são despachados quatro contêinercs
por ano e devemos aumentar 25% em 2008, com
a criação de novos sabores" comemora,

Além da Fruto do Sol, a Coagrosol gerou outros
negócios. Hoje com 120 membros, a cooperativa
produz o suco de laranja em uma fábrica terceiri-
zada e exporta diretamente, sem intermediários.
Resultado: cada caixa com quase 41 quilos da

fruta é vendida a US$ 6, até 71% a mais do que
o valor médio de mercado, que vai de US$ 3,50
a US$ 4,50. "Passamos a acreditar novamente na
atividade e a vislumbrar a possibilidade de diver-
sificar. Hoje, produzimos também manga, goiaba
e limão, além de legumes. Todos com a certifica-
ção Fairtrade" declara Reginaldo Vicentim, ge-
rente de negócios da Coagrosol.

A remuneração mais justa fica ainda melhor
com o pagamento do bônus (ou prêmio, como
muitas vezes é chamado) para ser investido na
comunidade local. O regulamento da FLO deter-
mina que o montante — sempre pago pelo
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comprador da matéria-prima ou produto final —
seja destinado à região produtora para melhorias
econômicas (crédito com juros baixos), sociais
(escolas, centros de saúde, capacitação) e ambien-
tais (saneamento, recuperação de áreas degradadas,
tratamento adequado de resíduos). Em Itápolis,
a população já foi beneficiada com oito projetos
sociais — como duas escolas de informática, for-
mação técnica para filhos de apanhadores de frutas
e elaboração de multimistura para combate à des-
nutrição infantil em parceria com a Cruz Verme-

Conheça os critérios que um produtor rural ou uma empresa
precisam ter para conseguir um selo do Comércio Justo
emitido pela entidade independente FLO-Cert

PRODUTORES DEVEM:
• Estar organizados em associações
• Ter processo de decisões democrático
• Ter igualdade entre homens e mulheres
• Colocar as crianças na escola
• Respeitar as leis trabalhistas
• Reduzir o uso de agrotóxicos
• Gerenciar resíduos
• Cuidar da fertilidade dos solos e dos recursos hídricos
• Não usar transgênicos
• Investir anualmente de
R$ 4.100 a RS 7.700 na certificação

EMPRESAS DEVEM:
• Comprar matérias-primas já certificadas
• Pagar um preço mínimo que possibilite a produção
sustentável
• Pagar bônus para projetos sociais
• Financiar parte da produçào, guando necessário
• Fazer contratos de longo termo que viabilizem práticas
sustentáveis de produção
• Fazer contrato de licença com o Instituto Fairtrade Brasil
• Investir anualmente de R$ 4.600 a R$ 7200 na certificação,
além de pagar uma taxa de licença trimestral de R$ 875 ou de
1% das vendas (o que for maior)

QUEM JÁ PODE PEDIR CERTIFICAÇÃO
Só os produtos com critérios definidos podem entrar com um
pedido de certificação. São eles;
Açúcar, Algodão, Arroz, Bananas, Bolas de futebol, Cacau, Café,
Castanhas, Chá, Flores, Frutas desidratadas, Frutas frescas. Mel,
Quínua, Sucos de frutas, Temperos, Verduras e Vinho

lha. A cidade também foi beneficiada com um pro-
jeto ambiental, de compostagem de lixo orgânico,
transformado em adubo para as propriedades ru-
rais. Tudo isso é resultado do tal bônus, de R$ 175
para cada tonelada de suco de laranja exportado.

Os planos da Coagrosol para o futuro são ambi-
ciosos: "Ternos projeto para lançar a marca própria
da cooperativa e oferecer produtos industrializados
direto ao consumidor final. Também queremos en-
trar no mercado interno ainda em 2008'' afirma Vi-
centim, que se mostra satisfeito com o faturamento
de R$ 7 milhões e o prêmio de aproximadamente
R$ 175.000 registrados pela Coagrosol em 2006.

"Com tantas matérias-primas, o Brasil tem
potencial enorme para o Comércio Justo e será o
primeiro país produtor a lançar mercadorias com
o selo internacional também para consumo inter-
no1' afirma Verônica Rubio, diretora do Instituto
Fairtrade Brasil, braço da FLO no país. Com sede
na Alemanha e escritório em 21 países, a FLO de-
sembarcou por aqui há dois anos, justamente por
identificar a possibilidade de aumentar a oferta de
produtos para exportação e de desenvolver o mer-
cado consumidor brasileiro.

Mercado interno
A dianteira no lançamento de produtos com o selo
Fairtrade para consumo no Brasil foi tomada por
uma das 17 associações de produtores rurais já cer-
tificadas no país, a Cooperativa Agropecuária dos
Produtores Orgânicos de Nova Resende (Cooper-
vitae), de Minas Gerais. Certificada no Comércio
Justo em 2006, a cooperativa já vende 100% da
produção de seus 130 membros para compradores
nos Estados Unidos, Inglaterra, Itália e Austrália.
Em 2007, foram exportadas 3.200 sacas de 6o qui-
los, que chegaram ao destino com a marca criada
pelo grupo, Café Vitae. Em 2008, as vendas para o
exterior devem dobrar e até o fim do ano os consu-
midores brasileiros devem encontrar nas prateleiras
da redes Pão de Açúcar, Wal-Mart e Mundo Verde
o primeiro produto brasileiro com certificação FLO
para o mercado doméstico: o Café Vitae torrado,
moído e embalado pela Coopervitae. "Este era um
sonho que a gente tinha. Sem o selo Fairtrade não
conseguiríamos vender direto para o consumidor
final brasileiro, seria impossível concorrer com as
grandes marcas" diz o presidente da Coopervitae,
Geraldo Amaro da Silva.

Histórias como as das cooperativas de Itápolis
e de Nova Resende revelam aos pequenos empre-
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endedores não apenas casos de ruralistas colocan-
do um pé no mundo empresarial, mas também as
oportunidades oferecidas pelas negociações justas.
"Temos hoje sete empresas com até 50 funcioná-
rios em processo de licenciamento para uso do selo
Fairtrade no Brasil. O movimento ainda está come-
çando por aqui, mas deve chamar mais a atenção
dos pequenos empreendimentos conforme mais
associações de produtores se certificarem, pois uma
empresa só consegue o selo se comprar matéria-
prima certificada" declara Verônica, da FLO.

QUEM CORREU ATRÁS DE PRODUTORES cer-
tificados para garantir o abastecimento e conseguiu
a licençtde uso do selo foi Naji Harb, sócio da em-
baladora é. exportadora de frutas tropicais Pular. No
mercado desde 1999, Harb recebeu em 2004 um
pedido de um comprador na Inglaterra por frutas
cultivadas e comercializadas de maneira social-
mente responsável. Então, convidou uma turma de
pequenos fornecedores de manga de Petrolina (PE)
para experimentar o Comércio Justo em um projeto
piloto. A empresa ajudou os agricultores a se orga-
nizar e conseguir a certificação, inclusive bancando
os Rs 8.000 cobrados pela certificadora, mas garan-
te que valeu a pena. "Estamos ajudando um grupo
de cafeicultores e apicultores orgânicos a conseguir
a certificação e até 2011 todos os nossos produtos
devem ter o selo Fairtrade'; diz Harb.™

Atualmente, a Filiar exporta manga e coco seco
no sistema do Comércio Justo e, além de aumen-
tar seu leque de produtos certificados, também
deve começar a vender frutas certificadas no Brasil
ainda este ano. Segundo o empresário, o mercado
interno será relevante para os seus negócios: ho-
je, a empresa exporta 150 toneladas de alimentos
certificados por safra, o que representa 15% do
movimento da empresa. Logo que as frutas com o
selo chegarem às prateleiras brasileiras, as vendas
internas devem atingir 300 toneladas.

Outro projeto da Filiar é inaugurar até o fim do
ano um centro de distribuição em São José dos
Campos (SP) para prestar serviços a pequenos
produtores e empresas processadoras que queiram

vender diretamente para
o consumidor final suas
mercadorias certificadas
no Comércio Justo. "O sis-
tema protege toda a cadeia
produtiva, não apenas os
agricultores", afirma Harb.
Isso porque é preciso ter
uma carta de intenção de
compra de algum parceiro
comercial para conseguir a
certificação, o que garante
demanda para toda a pro-

graças ao Comércio Justo. "Estamos em processo
de licenciamento para usar o selo e acreditamos
que, além de abrir portas lá fora, devemos ter um
ganho internamente, devido ao senso de respon-
sabilidade social que será agregado à marca", diz.

De acordo com o empresário, os primeiros clien-
tes externos para a sua quinua serão cadeias de su-
permercados que já têm de 20% a 30% dos produ-
tos ofertados com certificação no Comércio Justo.
Animado, ele conta que está em negociação com a
Whole Foods, um dos maiores varejistas de alimen-
tos sustentáveis dos Estados Unidos, e que planeja
ter toda a sua linha licenciada pela FLO. "Quem vai
fazer do Comércio Justo uma realidade no Brasil
somos nós, os empresários e produtores que têm
interesse em disseminar uma forma mais ética de
se fazer negócio" afirma Mazzetto.

MARÇO 2008 » PEQUENAS EMPRESAS & GRANDES NEGÓCIOS » 83

dução ofertada no mercado.
"Uma das funções da FLO
também é ajudar ruralistas
e empresários a encontrar
compradores e importado-
res. E varejistas a encontrar
a oferta", declara Verônica.

Ticiano Mazzetto tam-
bém achou fornecedores
com certificação FLO para
produzir barrinhas de ce-
real, granolas, biscoitos e
macarrão feitos com qui-
nua, um cereal de alto valor
nutritivo cultivado no Pe-
ru e na Bolívia. Criada em
2004, a Quinua Real dis-
tribui toda a sua produção
no mercado nacional, mas
já vislumbra suas primeiras
exportações para até julho,

Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, n. 230, p. 79-83, mar. 2008.




