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RESUMO 

 
 

Atualmente está ocorrendo um aumento do consumo saudável; em que o consumidor se preocupa 

com a origem e a qualidade dos alimentos e dos produtos, além de se preocupar em conhecer a 

postura das empresas em relação à responsabilidade social e ambiental. Este aumento na demanda 

por produtos saudáveis faz parte de uma das tendências mundiais na alimentação, sendo que 

também tem destaque o consumo de alimentos éticos, a praticidade e a busca por produtos 

gourmet. O consumo de produtos verdes mostra-se até aqui não apenas como uma “onda” 

passageira, mas evidencia uma mistura de orientação de compra com valores sociais.  

 
 

PALAVRAS-CHAVE 
Agronegócio. Orgânicos. Comércio justo. Produtos éticos. 

 
 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 
Is currently experiencing a healthy growth of consumption where the consumer is concerned about 

the origin and quality of food and products, and to worry about knowing the position of companies 

on social and environmental responsibility. This increase in demand for healthy products is part of a 

global trends in food, which have highlighted the ethical food, the search for convenience and 

gourmet products. The consumption of green products is not only a "wave" passing, this type of 

consumption represents a mixture of guidance purchasing with social values. 
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O MERCADO DE PRODUTOS ÉTICOS: orgânicos e fair trade 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 

Atualmente está ocorrendo um aumento do consumo saudável; em que o consumidor se preocupa 

com a origem e a qualidade dos alimentos, além de se preocupar em conhecer a postura das 

empresas em relação à responsabilidade social e ambiental. Este aumento na demanda por produtos 

saudáveis mostra-se como parte de uma das tendências mundiais na alimentação, sendo que 

também têm destaque além da saudabilidade e o consumo de alimentos éticos, a praticidade e a 

busca por produtos gourmet. As pessoas passam a ficar mais tempo em suas casas e querem tornar a 

refeição um momento especial e prazeroso. 

 

A praticidade e a conveniência são buscadas por consumidores que trabalham fora de casa; 

geralmente mulheres, que querem cozinhar de maneira rápida. Entram nessa categoria os alimentos 

minimamente processados, como por exemplo, legumes e verduras, descascados e embalados á 

vácuo.  

 

Com um aumento da presença em supermercados e uma extensa base de consumidores de orgânicos 

e compradores regulares, o mercado de alimentos orgânicos está crescendo no mundo inteiro e 

sabor, frescor, qualidade e segurança alimentar são os principais atrativos destes produtos. O foco 

deste caso será o mercado de produtos com a certificação orgânica e Fair Trade.  
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1 O MERCADO DE ORGÂNICOS 
De acordo com a FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação): “A 

agricultura orgânica não é mais um fenômeno apenas de nações desenvolvidas, pois já é praticado 

comercialmente em 120 países, representando 31 milhões de hectares e um mercado de US$40 

bilhões em 2007”. Nos Estados Unidos, o mercado representa US$20 bilhões; o mercado europeu é 

estimado em US$15 bilhões, e a Alemanha é o principal país consumidor. De acordo com a FAO, a 

previsão é que este mercado atinja US$70 bilhões em 2012. As Figuras 1 e 2 a seguir mostram o 

volume das  exportações brasileiras de produtos orgânicos e os principais países de destino. 

  

Figura 1- Exportação Brasileira de Produtos Orgânicos 

  2006  2007  2008 

Mês Kg U$ FOB Kg U$ FOB Kg U$ FOB 

jan   1.201.052 612.817 696.210 550.747 

fev   2.171.190 1.210.129 978.990 899.998 

mar   2.189.555 1.087.569 939.094 1.097.938 

abril   2.324.294 1.230.151 873.940 919.791 

maio   1.133.580 602.912 2.028.990 2.132.716 

jun   1.193.443 653.377 2.018.680 1.820.454 

jul   424.403 292.935 904.740 940.108 

ago 1.527.760 727.886 1.379.785 788.947 1.060.010 1.100.235 

set 2.626.896 1.261.930 1.724.438 986.018 526.291 486.389 

out 1.240.222 540.490 1.929.638 1.065.390 996.445 778.024 

nov 874.566 1.031.563 2.484.131 1.738.219 1.332.609 1.046.500 

dez 1.838.026 1.286.892 1.389.276 1.687.644 834.307 625.318 

Total 8.107.470 4.848.761 19.544.785 11.956.108 13.192.306 12.398.218 

Fonte: SECEX (2009) 

 
Figura 2 - Exportação Brasileira de Produtos Orgânicos - Principais Países (Ago. 2006 a Dez. 2008) 

País de destino Kg US$ - Valor Part % 

Holanda 13.662.099 9.361.654 32.1 

Suécia 7.136.549 5.210.538 17.8 

Estados Unidos 5.987.728 3.453.675 11.8 

Reino Unido 2.812.592 2.349.972 8.0 

França 3.670.597 1.998.996 6.8 

Canadá 454.612 1.373.554 4.7 

Noruega 1.131.420 1.123.195 3.8 

Bélgica 869.460 889.531 3.0 

Japão 452.565 835.686 2,9 

Dinamarca 1.600.024 805.560 2.8 

Alemanha 1.562.000 757.390 2.6 
             Fonte: SECEX (2009) 
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Os produtos orgânicos são produtos diferenciados e a base de diferenciação está relacionada ao 

modo de produção, eles são os resultados de uma forma de produção agrícola, pecuária, avícola, 

que adota o sistema que exclui ou evita o uso de fertilizantes solúveis e pesticidas químicos nas 

operações de cultivo (Oelhaf,1978 citado em Souza, 2000). De acordo com Souza (2000), os 

movimentos da agricultura alternativa valorizam a utilização de matéria orgânica e também de 

outras práticas culturais que favorecem os processos biológicos e, segundo a mesma autora, estes 

movimentos tiveram início na década de 20 e dentro deles existem 4 vertentes: 

 

1- Agricultura biodinâmica, surgida em 1924; 

2- Agricultura orgânica, cujo conceito teve início em 1925, na Inglaterra, e se espalhou pelos 

Estados Unidos na década de 40; 

3- Agricultura biológica, iniciada na década de 30, na Suíça, e difundida pela França anos mais 

tarde; 

4- Agricultura natural, começada no Japão na década de 30. 

 

Todas estas vertentes possuem um objetivo em comum: desenvolver uma agricultura 

ecologicamente equilibrada, socialmente justa e economicamente viável. De acordo com Elhers 

(1996) citado em Souza (2000), os princípios são a diminuição do uso de produtos químicos e a 

valorização de processos biológicos e vegetativos no sistema de produção, com utilização de 

práticas agrícolas como a adubação orgânica de origem animal ou vegetal, a rotação de culturas e o 

controle biológico de pragas. 

 

Segundo Souza (2000), o termo orgânico deve ser utilizado quando é possível visualizar “(...) o 

conceito da unidade produtiva como um organismo, onde todas as partes componentes - solo, 

minerais, microorganismo, matéria orgânica, insetos, plantas, animais e homens- interagem para 

criar um todo coerente.”      

 

2  O CONSUMIDOR DE PRODUTOS SAUDÁVEIS 

De acordo com o professor americano Michael Conroy, em artigo publicado por França (2008), existe 

uma disposição dos consumidores em pagar por novas dimensões de qualidade dos produtos, e, 

segundo este autor, 80% dos consumidores da União Européia estão dispostos a pagar 5% a mais por 

este produto. Esta disposição dos consumidores está promovendo mudanças no comportamento das 

redes de varejo de alimentos, que passaram a aumentar o seu volume de compra desses produtos. 

 

Está havendo uma expansão da linha de produtos orgânicos das grandes redes de supermercados e é 

possível encontrar vários tipos de produtos como frutas, legumes, vinho, chocolate, mel, cerveja, 
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aves etc. A seguir, alguns exemplos de produtos orgânicos exportados pelo Brasil e também algumas 

empresa que trabalham com estes produtos:  

 

2.1 Produtos Orgânicos 

 

Figura 3 - Exportação Brasileira de Produtos Orgânicos Ago/2006 a Dez/2008 (Alguns produtos) 

Descrição do Produto        Kg   US$ 

         

Outras espécies de soja, mesmo trituradas  9.318.336  6.996.392 

Outros resíduos da extração do óleo soja   8.435.673  5.971.590 

Outros açúcares e sacarina q. pura   9.907.525  4.702.839 

Farinha de soja     3.567.760  2.204.411 

Açúcares da cana bruto s/aromatiz. Ou corante  4.075.869  1.995.299 

Óleo de soja bruto, mesmo degomado   1.470.420  1.529.464 

Farinhas e da extração do óleo de soja   1.131.420  1.123.195 

Mangas frescas ou refrigeradas   1.488.470  1.109.616 

Café não torrado, não descafeinado em grão  239.287  1.094.047 

Manteiga gordura e óleo de cacau   143.950  1.029.760 

Pasta de cacau não desengordurada   56.100  258.675 
Fonte: SECEX (2009) 

 

Açúcar Orgânico 

A empresa Ecoçúcar Ind. de Açúcar Orgânico Ltda. entrou no mercado orgânico no final de 1999, e 

em 2000 com a primeira inspeção do IBD (Instituto Biodinâmico) iniciou o processo de certificação 

orgânica das lavouras. Seguindo estritamente as diretrizes da certificadora, em 2003, a empresa já 

contava com toda sua área de cana-de-açúcar certificada. Atualmente, a empresa conta com 100 

hectares de cana orgânica, mas pretende chegar aos 170 há; as instalações da empresa cobrem uma 

área de 7.000m2, onde todo o processo produtivo ocorre. A capacidade produtiva atual é de cerca 

de 6 toneladas/dia e a empresa estima produzir nos próximos anos cerca de 10 

toneladas/dia.   Localizada no Município de Engenheiro Beltrão, ao noroeste do Paraná (um Estado 

de forte tradição agropecuária), a empresa possui posição estratégica, estando relativamente 

próxima aos portos de Paranaguá (PR) e Santos (SP), facilitando seu acesso ao mercado externo 

(europeu, norte-americano e asiático). 

 

Algodão Orgânico 

A Natural Fashion foi fundada em abril de 2000 com o objetivo de fortalecer as empresas têxteis e 

de confecções da cidade de Campina Grande (PB), para enfrentar a concorrência acirrada no 

mercado externo. A empresa oferece ao mercado consumidor a qualidade de um produto artesanal, 

ecologicamente e socialmente correto, utilizando ainda o conceito da agricultura familiar, mão-de-
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obra de cooperativas, clubes de mães e associações de bairros da periferia de Campina Grande. A 

coleção desenvolvida com o algodão que já nasce colorido faz uma releitura da cultura nordestina 

vinculado às tendências da moda internacional. 

 

Café Orgânico 

Há mais de 30 anos a Companhia Mogi de Café Solúvel produz café solúvel, a empresa foi pioneira 

na utilização da tecnologia "freeze dry" (liofilização a baixas temperaturas), onde o produto 

preserva integralmente o aroma e o sabor do café. A empresa atua em 20 países e foi pioneira no 

lançamento do Café Solúvel Orgânico Certificado, que utiliza café arábica e não utiliza produtos 

químicos nas fases de produção. O seu processo é certificado por órgãos especializados do Brasil e 

do exterior.   

 

Cacau Orgânico 

A Cooperativa de Produtos Orgânicos do Sul da Bahia, CABRUCA, foi fundada em 2001 e está no seu 

terceiro ano da safra de cacau orgânico devido à forma de produção diferenciada, que exige um 

sobre preço que justifica a forma de produção. Em 2003 foi elaborado um projeto para a construção 

de uma unidade processadora da amêndoa de cacau que será comercializado em forma de manteiga 

ou torta, e a cooperativa pretende comercializar estes produtos para indústrias de cosméticos e 

fábricas de chocolate. Além do cacau, a cooperativa também conta com outras culturas, como o 

palmito pupunha, açaí orgânicos e frutas secas que, em parceria com outra cooperativa, começará a 

fazer a secagem das frutas por meio sustentável (energia solar) e as venderá para uma rede de 

supermercados.  

 

Segundo dados da Organização Internacional do Cacau, cerca de 1% da produção mundial de cacau é 

orgânica, sendo que 75% vêm das regiões tropicais da América Latina, 22% da África e 3 % da Ásia e 

Oceania. Os principais mercados para chocolates orgânicos são a Alemanha, o Reino Unido e os 

Estados Unidos e o faturamento do setor é cerca de 117 milhões de dólares. Segundo informação 

fornecida pelo presidente da Cabruca, dos 90 bilhões de francos suíços faturados pelo mercado de 

chocolate, apenas 3 bilhões são destinados aos plantadores de cacau. Os maiores lucros da cadeia 

produtiva do cacau ficam nas mãos dos intermediários, no elo da industrialização e na venda do 

produto final.    

 

Frango Verde 

A Korin Agricultura Natural é uma empresa brasileira, que pratica a agricultura natural orgânica. 

Fundada na década de 90, além da agricultura natural (tomate, banana, cenoura) também produz o 

chamado frango verde, livre de antibiótico e hormônios de crescimento. A empresa tem o 

compromisso com seus consumidores de levar sempre um produto de qualidade e mantém uma 
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aliança com mais de 30 pequenos e médios produtores, os quais também praticam a agricultura 

orgânica, desenvolvendo um ciclo de integração social e econômico.    

 

 

3 ASSIMETRIA DE INFORMAÇÕES 
Uma das questões relacionadas ao consumo de alimentos orgânicos refere-se à assimetria de 

informações nesse mercado, pois estes produtos apresentam atributos que não são facilmente 

observáveis no momento da compra, como por exemplo, a maneira como foram produzidos 

(Souza,2000). 

 

Como os consumidores percebem as externalidades1 positivas ao meio ambiente presente neste 

produto? Por que o consumidor pagaria mais pelo produto orgânico? 

 

Segundo Souza (2000), a disposição do consumidor em pagar mais por produtos orgânicos, que 

trazem associados atributos sociais, ambientais, de saúde, depende bastante da sua condição 

econômica, pois estes produtos geralmente são mais caros do que aqueles produzidos pelo método 

convencional. De acordo com a United Nations Conference on Trade and Development-UNCTAD 

(1996), quando a renda aumenta, o consumo de certos produtos é influenciado por outros fatores 

que não são necessariamente os econômicos. 

 

Se analisarmos o produto orgânico como um bem de crença, que são aqueles bens em que os 

principais atributos do produto não são perfeitamente avaliados pelo consumidor, mesmo apos a 

compra2. São considerados na decisão de compra a credibilidade da marca, do fornecedor, a 

imagem pública, a reputação da empresa ou da entidade certificadora. Podem ser classificados 

como bem de crença os produtos ou serviços que possuem conteúdo religioso, como os alimentos 

Kosher ou os preparados com base nos preceitos islâmicos (Halal). 

 

A comercialização de bens de crença deve ser feita segundo estratégias de diferenciação, mas para 

que seja efetiva é primordial que o produto tenha uma ótima qualidade, os consumidores precisam 

acreditar que existe uma diferença entre o produto oferecido pela empresa em relação aos produtos 

de empresas concorrentes (Souza, 2000).  

 

 

                                                 
1 De acordo com Fisher e Dornbush (1983), “uma externalidade surge sempre que a produção de um bem tem 
efeitos paralelos sobre os consumidores ou produtores envolvidos, efeitos estes que não são plenamente 
refletidos nos preços de mercado”.  
2 Douglas (1992) classificou os bens e serviços em bens de experiência, de pesquisa e de crença e teve como 
base para esta classificação as dificuldades e os custos que os consumidores enfrentam quando pretendem 
avaliar a qualidade de um produto na hora da compra. 
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4 PERFIL DO CONSUMIDOR DE PRODUTOS ORGÂNICOS 
As motivações para o consumo variam em função do país, da cultura e dos produtos analisados, mas 

observando países como Alemanha, Inglaterra, Austrália, Estados Unidos, França e Dinamarca, 

identifica-se uma tendência de o consumidor orgânico privilegiar, em primeiro lugar, aspectos 

relacionados à saudabilidade, em segundo lugar aspectos relacionados ao meio ambiente e depois a 

questão do sabor dos alimentos orgânicos, Darolt (2009). 

Segundo o mesmo autor, no Brasil parece existir uma tendência semelhante segundo uma pesquisa 

realizada pelo IBOPE e que analisou de maneira mais geral a questão ambiental. Este estudo 

mostrou que o consumidor brasileiro está disposto a pagar mais caro por um produto que não causa 

danos ambientais, e que uma faixa de 68% do universo pesquisado fez essa afirmativa, enquanto 

outra de 24% se mostrou contrária à idéia. Essa tendência pode ser verificada mesmo na população 

com baixa renda familiar.  

Para Darolt (2009), existem basicamente duas categorias de consumidores orgânicos: 

1. Os consumidores mais antigos, que estão motivados, bem informados, são exigentes 

em termos de qualidade biológica do produto e são frequentadores das feiras verdes de 

produtos orgânicos; 

2. Os consumidores das grandes redes de supermercados.  

Segundo o mesmo autor, o consumidor que frequenta feiras orgânicas é geralmente um profissional 

liberal, na maioria (66%) do sexo feminino, com idade entre 31 e 50 anos em 62 % dos casos. 

Apresentam nível de instrução elevada tendo em sua maioria cursado o ensino superior, possuem o 

hábito de praticar esportes (54,9%) com freqüência e, mesmo morando na cidade, procuram um 

estilo de vida saudável, sendo que 62,9% freqüentam parques e bosques regularmente. 

De acordo com Moreno et al (2009), que desenvolveram uma pesquisa que analisa o consumo de 

açúcar orgânico, o consumidor de feiras orgânicas possui necessidades e comportamentos diferentes 

do consumidor do mesmo produto que realiza suas compras no supermercado. O consumidor de 

feiras orgânicas se dirige ao ponto de venda para comprar produtos orgânicos e também para 

conversar e interagir com os produtores e com os compradores desses produtos. Segundo os mesmos 

autores,  “...trata-se de um público fiel, tradicional e mais crítico com relação aos produtos que 

seguem o conceito orgânico, que expressa nos seus hábitos de alimentação uma forma de prazer e 

preocupação, principalmente com a saúde e meio ambiente. O mais interessante, é que o preço 

pago por isso não é relevante para a maioria desses consumidores.” 

Mas, para o consumidor que compra açúcar orgânico no supermercado o preço é um fator 

importante, pois apesar de a maioria conhecer os atributos relacionados à este tipo de produto, 
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este consumidor está mais preocupado no valor gasto pelo produto do que o consumidor que 

frequenta feiras orgânicas. Os autores também constataram que nos supermercados uma parcela 

significativa de pessoas não consome açúcar orgânico por falta de informações sobre o produto. 

De acordo com as pesquisas de Lohr e Semali (2000), de maneira geral os consumidores de orgânicos 

de diversos países possuem características diferentes: 

- Estados Unidos: os consumidores (homens e mulheres) estão na faixa etária de18 a 29 anos e de 40 

a49 anos; 

- Japão: o consumidor típico é mulher, na faixa dos 30 a 40 anos; 

- Holanda: homens e mulheres na faixa de 25 a 50 anos, que moram sozinhos ou com crianças. 

 

Segundo Giordano (2000), o consumo de produtos verdes não é apenas uma “onda” passageira, este 

tipo de consumo representa uma mistura de orientação de compra com valores sociais e entre as 

características deste consumidor estão a busca pela qualidade e por produtos com baixo impacto 

ambiental, a preferência por produtos com denominação de origem e selos verdes e a aceitação em 

pagar mais por um produto ambientalmente mais seguro.   

 

 

5 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS ORGÂNICOS 
Nos Estados Unidos, maior consumidor dos alimentos orgânicos, a maioria das vendas é feita em 

mercados menores, o consumidor deste tipo de produto prefere um produto fresco, que seja 

produzido próximo à sua região de moradia. A preferência por produtos regionais vem aumentando 

também em países da União Européia, pois além do frescor no produto, as despesas com o 

transporte do produto são menores e há um estímulo da economia regional. A Ásia é o terceiro 

maior mercado do mundo, com um volume de vendas de cerca de US$3,5 bilhões. 

 

No Brasil, cerca de 70% dos produtos são vendidos em supermercados que estão trabalhando com 

marcas específicas para estes produtos e nas grandes redes de supermercados existem áreas 

exclusivas para estes produtos. Os outros pontos de distribuição são as lojas e restaurantes naturais, 

distribuidoras, hotéis, centrais atacadistas, feira livres e a venda em mercados menores com 

entrega em domicílio. De acordo com Lohr (2000), o consumidor de orgânico se preocupa bastante 

com a origem do produto, se a produção ocorre na região e se há preocupação ética e ambiental.  

 
 

6 CERTIFICAÇÃO FAIR TRADE 
 
Está sendo criado um novo mercado para as pequenas empresas e produtores de agricultura 

familiar, que estão entrando em um mercado exigente, com demanda crescente por seus produtos 
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e, não sofrem concorrência das grandes empresas do setor, que produzem um produto homogêneo, 

e trabalham com grandes escalas de produção. As pequenas empresas operam em uma escala menor 

de produção, trabalham com agricultura familiar e terceirizam a sua produção. 

 

A revolução na tecnologia de transmissão de informações está tornando o consumidor mais 

consciente e exigente em relação aos produtos alimentícios, e este tipo de consumidor está 

influenciando as ações da indústria. A defesa do meio ambiente e a busca por alimentos saudáveis e 

equilibrados tem levado à criação de novos produtos embasados neste conceito, mas também tem 

feito que alguns produtos que não seguem estes conceitos deixem de ser consumidos. Esta mudança 

nos hábitos de consumo aumenta os cuidados que as empresas precisam ter com a qualidade dos 

seus produtos, para poder estar sempre oferecendo os produtos adequados a estes novos nichos de 

consumo, que estão cada vez mais exigentes (FARINA; ZYLBERSZTAJN, 1991).   

 

A proposta do comércio solidário é baseada em princípios básicos como: justiça social, 

transparência, preço justo, solidariedade, desenvolvimento sustentável, respeito ao meio-ambiente, 

transferência de tecnologia e aumento da renda dos produtores.  Neste tipo de comércio há uma 

sensibilização dos consumidores a adquirirem um produto que tenha compromisso com o 

desenvolvimento da comunidade e grupos de pequenos produtores pobres. Geralmente o preço 

determinado para este tipo de produto está acima do preço de mercado, sendo conhecido como 

“preço prêmio”, e este valor retorna à comunidade que irá discutir a sua melhor utilização. (DINIZ, 

2006).   

 

O selo de “comércio justo” é um selo concedido pela Organização Fair Trade Labelling Organization 

International (FLO), sediada na Alemanha a fabricantes de 14 países europeus e também do Japão, 

Canadá e dos Estados Unidos. Este selo identifica produtos de empresas que pagam mais que a 

média do mercado aos fornecedores, geralmente agricultores do terceiro mundo e, as empresas que 

utilizam o selo garantem que não utilizam trabalho escravo e também mão-de-obra infantil. No 

Brasil a primeira iniciativa de empresa certificada pela Organização é uma entidade de pequenos 

proprietários rurais do norte da Bahia, que exportam sucos de frutas (CIPOLA; NEVES; AMARAL, 

2002). 

 

O mercado para produtos do comércio solidário movimentou em 2001 na Europa US$ 230 milhões 

anuais, incluindo os produtos artesanais vendidos em lojas no mundo inteiro e também os produtos 

alimentícios vendidos com o selo “comércio justo” e aproximadamente 80% desse valor (US$ 185 

milhões) corresponde a produtos certificados pela FLO. Os maiores compradores de produtos 

certificados são a Alemanha, Reino Unido e Holanda. (DINIZ, 2006). Mas, este mercado aumentou 

quase 10 vezes desde 2000 e superou os US$ 3 bilhões em 2007, segundo a associação sem fins 
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lucrativos Fair trade Labelling Organization International, que fixa critérios de comércio justo 

(AVRIL, 2008). 

 

Segundo o mesmo autor, no Brasil, o mercado para produtos com o selo de “comércio justo” 

desenvolveu-se por meio de iniciativas como o “Suco Justo”, que foi um projeto piloto da FLO, e 

que envolveu produtores de laranja da região de Paranavaí-PR. O projeto viabiliza a 

comercialização do suco de laranja produzido pela Paraná Citrus na Alemanha, Suíça e Áustria e é 

supervisionado pelo Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente em associação com a 

prefeitura local e, desse modo o projeto possibilitou melhorias sociais e a regularização do trabalho 

dos produtores, que é uma das condições obrigatórias para se obter o selo.  

 

A Cooperativa dos Agropecuaristas Solidários de Itápolis (COAGROSOL) localizada em Itápolis-SP foi 

criada em 2000 a partir de uma pequena comercialização para a Europa e reunia 35 produtores, com 

propriedades pequenas com cerca de 30 hectares. Os produtores adaptaram-se às exigências dos 

consumidores solidários, que buscam produtos ecologicamente corretos e com um cunho social. 

Estes produtores tiveram que seguir normas ambientais nas suas plantações, rejeitar o trabalho 

infantil e pagarem bons salários aos seus funcionários (TAVARES, 2006). 

  

Os cooperados se uniram e adquiriram a certificação em grupo e conquistaram selos do Instituto 

Biodinâmico (IBD), Fairtrade Labelling Organization International (FLO). O valor que os produtores 

recebem é aplicado em projetos sociais, como o projeto Suco Justo, que um projeto de combate à 

desnutrição, desenvolvido junto com a Pastoral da Criança, o projeto da escola de artesanato e o do 

curso de computação para cerca de 250 trabalhadores rurais e familiares. 

 

Atualmente, a Coagrosol diversificou a sua produção e está produzindo limão tahiti, manga Palmer, 

goiabas e hortaliças, sendo que exporta 400 toneladas de manga por ano (metade com o selo 

orgânico), e são produzidas 1.000 toneladas de suco de laranja. As exportações de suco de laranja 

orgânico para a Europa e Estados Unidos representam 50% das vendas dos cooperados e equivalem a 

US$2 milhões anuais. (LARA; SCALA, 2005). A negociação com o mercado internacional é feita pela 

Citroex; uma empresa comercial especializada em sucos, óleos e essências e farelo de polpa cítrica, 

representante de várias indústrias, fornecendo produtos de origem tradicional ou orgânica. 

(CITROEX, 2005). 

6.1 Perfil do consumidor do comércio justo  

O perfil do típico consumidor do comércio justo mudou de forma drástica e deixou de ser o religioso 

de boa vontade característico da época em que as colônias européias ficavam independentes de 

suas metrópoles, e comprar bens que garantissem um preço decente aos agricultores pobres das 
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nações em desenvolvimento se tornou um ato político. Atualmente as vendas deste tipo de produto 

vêm crescendo, sendo que na França as vendas aumentaram cerca de 30% ao ano.  

O comércio justo moderno começou com o café da América Latina, um produto básico que continua 

sendo o mais vendido, mas há novos bens que são responsáveis pelo boom e alguns deles são 

bastante polêmicos. Os últimos avanços na variedade de mercadorias justas contribuíram para a 

expansão do setor, foram lançadas roupas para jovens por uma cadeia parisiense de lojas dedicadas 

a este tipo de produto, que tomou a decisão de comercializar estes produtos após vários escândalos 

gerados pela exploração de trabalhadores em fábricas de grandes corporações do setor da moda. As 

pessoas ficaram mais sensíveis à questão das condições de trabalho dos que elaboram sua roupa e 

querem continuar comprando tênis e camisetas da moda criadas por jovens modelistas conscientes 

(AVRIL, 2008). 

Segundo a mesma autora, a maior consciência social que existe no mundo da moda é a responsável 

pelo aumento do comércio do algodão “justo” procedente da África ocidental, região 

historicamente atrasada em relação à América Latina e Ásia. Verificaram-se um aumento do 

comércio justo de produtos como artesanatos e café africanos nos últimos anos, além do aumento 

da venda de cosméticos ‘verdes’ e justos. O comércio justo amplia a variedade de produtos 

oferecidos e também muda a própria essência do negócio e o que se verifica atualmente é que os 

principais supermercados e cadeias de venda direta vêm aumentando a sua linha de produtos 

qualificados de éticos. 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O consumo de produtos verdes, éticos não é apenas uma “onda” passageira, a sua tendência é 

aumentar cada vez mais, pois este tipo de consumo representa uma mistura de orientação de 

compra com valores sociais. Os consumidores de países como os Estados Unidos e União Européia 

estão concordando em pagar um produto que além de ser diferenciado em relação aos seus 

concorrentes, também apresenta uma qualidade ética, que assegura aos seus consumidores que foi 

pago um preço justo e um prêmio social que contribui para o desenvolvimento da região de 

produção do produto. O mercado de produtos certificados vem crescendo no Brasil e no mundo e o 

conhecimento deste tipo de mercado e o do perfil dos consumidores é importante, pois permite 

orientar o trabalho de produção, direcionar o processo de marketing e comercialização, além de dar 

uma idéia da importância desse segmento de consumo no mercado regional. 
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QUESTÃO PARA DISCUSSÃO 

Em países como os Estados Unidos e União Européia, a origem dos alimentos é muito importante. 

Mas, no Brasil, você acredita que o consumidor – em geral – está preocupado com a origem e a 

qualidade ética do produto?  
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