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Houve aumento de 40% no número de certificações agrícolas que comprovam respeito aos 
direitos trabalhistas e ao ambiente 
 
Os selos verdes, que atestam a sustentabilidade de produtos agrícolas, expandem sua área de 
atuação. Além de orgânicos e produtos florestais, eles ganham espaço no mercado de 
commodities agrícolas: café, frutas, açúcar e etanol, chá e cacau. "Embora a sua introdução no 
Brasil seja recente, houve um crescimento de 40% a 50% no número de estabelecimentos e 
nas áreas de cultivo" , constata Luis Fernando Guedes Pinto, secretário-executivo do Instituto 
de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora), responsável pelas auditorias nas 
propriedades que utilizam o selo Rainforest Alliance. 
 
Tudo começou em 2003 com o café, ainda hoje o carro-chefe da certificação. Hoje, o Brasil é o 
maior produtor certificado do mundo, totalizando 80 mil hectares de plantação em 38 
empreendimentos. "Dez por cento do café cultivado no país é certificado, sendo a maior parte 
exportada", afirma Edson Teramoto, do Imaflora. 
 
Grandes redes como Kraft Foods, Caribou Coffee e First Choice só compram o produto com o 
selo, de modo a sinalizar para seus consumidores que o café comercializado é cultivado 
segundo princípios de proteção da natureza, melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores 
rurais e desenvolvimento econômico das regiões onde a agricultura sustentável é realizada. 
 
Muitas opções 
 
No caso da Rainforest Alliance, as regras são estipuladas pela Rede de Agricultura Sustentável 
(RAS), formada por oito países do continente, que definem o sistema de auditorias e de 
desempenho das propriedades. Mas há inúmeras outras organizações, como a Globalgap, 
montada por iniciativa de grandes varejistas britânicos, ou o sistema PIF (Produção Integrada 
de Frutas), desenvolvido pelo Inmetro com o Ministério da Agricultura brasileiro. Para os 
produtos orgânicos, vale a certificação do Instituto Biodinâmico, que existe desde 1990. 
 
A moda da certificação, na verdade, está em expansão no mundo todo. O movimento começou 
no início da década de 1990 e ganhou impulso com o selo FSC (sigla para Forest Stewardship 
Council, ou conselho de administração de florestas), voltada para produtos florestais como 
madeira e papel, em função da ilegalidade que ainda se mantém nas florestas tropicais. Hoje, 
ela não só é uma exigência do consumidor, mas resultado da pressão de grandes cadeias do 
varejo e de governos e representa um passaporte de acesso ao mercado de países mais 
desenvolvidos. 
 
Setores interessados 
 
"A questão tornou-se uma competição mundial", afirma Luiz Fernando Amaral, da União da 
Indústria de Cana-de-Açúcar (Única). "O número de iniciativas criadas nos últimos dois anos é 
impressionante, todo dia recebemos novas demandas." A Única optou pela Better Sugarcane 
Initiative (BSI), que reúne grandes produtores de açúcar e etanol, além de organizações não 
governamentais. 
 
No caso da soja, os princípios e critérios de certificação estão sendo estabelecidos pela Mesa 
Redonda da Soja Responsável, que reúne produtores, exportadores, instituições financeiras e 
ONGs. Em agosto, os participantes decidiram estender para outros biomas a moratória da 
soja, já vigente na Amazônia, que obriga compradores e financiadores internacionais a não 
comprar ou emprestar dinheiro para produtores que plantam em áreas de hábitats naturais.  
 

 
 
Três perguntas a... 
Roberto Waack 



Mesmo com a crise, nunca crescemos tanto como agora 
 
Para Roberto Waack, a tendência para a certificação é irreversível e só tende a aumentar. 
 
O público sabe o valor do produto certificado? 
 
No contexto internacional, a certificação deixou de ser um nicho de mercado e hoje é quase 
uma licença para operar. Assim, o processo teve de se organizar para que o consumidor não 
se confundisse com a profusão de selos existentes. Hoje, a busca por produtos certificados 
atua em três pontas. A primeira é a conscientização do consumidor. A sequnda é o incentivo 
para a adoção dos selos pelas cadeias de varejo, que assim ganham boa reputação. E a 
terceira é o modelo de sustentabilidade dos países que não aceitam produtos não confiáveis. 
 
Como está a procura pela certificação ambiental no Brasil e no mundo? 
 
O FSC nunca cresceu tanto como agora. Mesmo com a crise econômica, houve aumento de 
57% no número de selos concedidos. Atualmente, são 953 certificações em 83 países. No 
Brasil, o maior volume de certificações ainda é de florestas plantadas, de pinus, eucaliptos e 
espécies nativas, voltadas para a recuperação de áreas degradadas. O gargalo ainda é a 
madeira de floresta nativa. 
 
O que falta para mudar esse quadro? 
 
Estamos caminhando para valorizar a floresta em pé e organizar a questão fundiária, enquanto 
aumenta a pressão da sociedade contra o desmatamento. Até agora funcionava a cultura 
antiga, que pregava ser a terra coberta de floresta menos valiosa. Isso tende a mudar de 
forma irreversível. 
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