
U m abismo separa os precursores
da bandeira do comércio justo
de seus protagonistas nos dias
de hoje. Os primeiros, ainda nos

anos 60, eram apenas um grupo de mi-
litantes ruidosos dispostos a incentivar
pequenos produtores a reduzir o uso de
agrotóxicos e não empregar trabalho in-
fantil. Na ultima década, porém, em
grande parte por causa da crescente pres-
são de ONGs e da ascensão de consumi-
dores mais exigentes, o assunto passou
a ser encarado como algo que interessa
de perto as grandes empresas. O chama-
do comercio justo, que busca criar opor-
tunidades sociais e econômicas para
pequenos produtores rurais e preservar
o meio ambiente, triplicou de tamanho
(veja quadro) de 2005 para cá. Uma das
rnostras mais recentes dessa expansão
esta nas placas instaladas em quase todas
as 700 lojas da rede de cafeterias Star-
bucks no Reino Unido, desde o final de
2008, com os dizeres: "Você, Starbucks

e fairtrade". A companhia estabeleceu a
meta de dobrar neste ano a compra de
café certificado pelas regras do comercio
justo em todos os 44 países em que esta
presente. No Reino Unido, a Starbucks
tem pianos ainda mais radicais: 100%
do cafe expresso vendido sera certifica-
do ate o fim deste ano. Trata-se de um
salto e tanto, já que ate agora apenas 6%
do cafe comprado pela Starbucks leva a
certificação. Com a medida, apesar de o
cafe certificado ser em media 30% mais
caro que o tradicional, a empresa espera
reverter parte dos maus resultados regis-
trados nos últimos tempos. No ano pas-
sado, as vendas alcancaram 10 bilhões
de dólares — e as receitas nas mesmas
lojas caíram 3% em relação ao ano an-
terior. A esperança da Star-
bucks e que o politicamente
correto consumi-
dor inglês se en-
cante com a pro-
posta e compre

mais café. E uma aposta arriscada num
momento em que o consumidor de pai-
ses ricos sofre especialmente com a cri-
se e em que empresas de todos os setores
buscam reduzir seus custos para preser-
var o caixa. "Estamos fazendo algo que
esta muito além do que qualquer outra
companhia do setor já fez antes", diz
Dub Hay, vice-presidente sênior de com-
pras de cafe da Starbucks.

Assim como a Starbucks, outras gi-
gantes do setor de alimentos começam
a abraçar a causa — em grande medida
por enxergar uma oportunidade de polir
a própria imagem. A fabricante de cho-
colates inglesa Cadbury anunciou que

ate o final deste ano
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Cada vez
mais popular
As vendas de produtos com selo de
comércio justo triplicaram no mundo
nos últimos três anos...
(em bilhões de dólares)

todas as barras do tradicional Cadbury
Dairy Milk serão totalmente produzidas
com cacau certificado. A anglo-holande-
sa Unilever garantiu que o chá em sachê
vendido sob a marca Lipton em todo o
mundo levará o selo de comércio justo
até 2015. Segundo a Fairtrade Interna-
tional, ONG com sede na Alemanha,
hoje as vendas globais de produtos in-
dustrializados que seguem essas regras
chegam a 3,2 bilhões de dólares — Es-
tados Unidos e Inglaterra juntos respon-
dem por mais da metade desse consumo.
"Existe uma geração crescente de con-
sumidores em países ricos dispostos a
pagar mais pela idéia de defender o meio
ambiente e os direitos humanos", diz
Katie Stafford. consultora especializada
em sustentabilidade da Pricewater-
houseCoopers em Londres.

Para obter um selo capaz de atrair es-
ses novos consumidores, porém, é preci-
so percorrer um caminho longo e custo-
so. "Um programa montado de maneira

séria representa um investimento na mar-
ca, e não uma máquina de produzir di-
nheiro fácil", diz Katie. O processo leva
em média um ano — entre a auditoria e
a certificação propriamente dita—e po-
de chegar à casa dos milhões de dólares.
A inglesa Cadbury, por exemplo, anun-
ciou que vai gastar 87 milhões de dólares
nos próximos dez anos para montar um
programa para produtores de cacau em
países como Gana e índia. Parte desse
custo está no valor pago aos produtores
por saca de cacau—em média 30% mais
que os preços vigentes até então. O resto
do investimento será destinado a inicia-
tivas como construção de escolas e trei-
namento para ajudar os agricultores a
encontrar alternativas de renda com o
plantio de pimenta vermelha, manga e
coco — que podem ser cultivados entre
os pés de cacau. No caso da Unilever, a
opção pelo chá com a certificação vai
implicar um gasto extra de 5 milhões de
dólares até 2015. "Somos os maiores

compradores de chá do mundo e nosso
alcance pode ser realmente transforma-
dor", diz Michiel Leijnse, gerente de
marketing global da marca Lipton.

Segundo especialistas, pior do que
ignorar o comércio justo é alardear uma
postura responsável e agir de maneira
incoerente. Foi o caso da Starbucks em
2006. Mesmo já tendo iniciado seu pro-
grama de certificação, a empresa causou
polêmica ao tentar bloquear um pedido
realizado por produtores etíopes para um
registro que os permitiria vender direta-
mente três tipos de café nos Estados
Unidos. Mais tarde, a companhia cedeu.
"Para corresponder à expectativa que
havia criado em torno de si mesma, a
Starbucks deveria ter apoiado a iniciati-
va em vez de barrá-la", afirma Douglas
Holt, professor de marketing da Univer-
sidade Oxford. Agora, com a ampliação
de seu programa de comércio justo e
com a questão etíope resolvida, a com-
panhia terá uma segunda chance. •
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