


e de fa to é justo, não há 
como garantir, mas o fato é 
que começa a ser difundido 
no Brasil um novo conceito 
de comércio internacio-

nalmente chamado de Fair Trade e 
que aqui é tratado como "comércio 
justo". Hoje, cerca de um milhão de 
produtores de vários setores em mais 
de 50 países já têm práticas de acordo 
com os princípios desse conceito que, 
segundo o International Federation 
Alternative Trade (IFAT), "consiste em 
uma parceria comercial baseada em 
diálogo, transparência e respeito, que 
busca maior equidade no comércio 
internacional. Ele contribui para o de-
senvolvimento sustentável por meio 
de oferecimento a produtores margi-
nalizados de melhores condições de 
troca e maiores garantias de seus di-
reitos". Esse movimento propõe abrir 
as portas do mercado aos pequenos 
produtores, economicamente em 
desvantagem, possibilitando remu-
neração justa e condições de trabalho 
favoráveis, incluindo o uso sustentá-
vel dos recursos naturais. 

Transparência é a palavra-chave 
na relação que a loja Ponto Solidário 
tem com seus 130 fornecedores, entre 
ONCs, comunidades cooperativas e 
artistas. "O artesão fala o preço dele, 
se acharmos que é um preço pelo 
qual não conseguiremos revender, 
nós falamos. Mas se o preço que ele 



propõe está muito baixo, também fa-
lamos. E o artesão sabe por quanto a 
gente vende o produto dele na loja. 
Temos essa conversa aberta porque 
o objetivo desse espaço é ser deles, 
então não tem aquela coisa de com-
prar o mais barato possível", explica 
a coordenadora do projeto, Odile 
Saraue. Em 2010, a Ponto Solidário 
faturou mais de R$ 200 mil, 30% a 

mais que em 2009. Só em novembro 
a loja tinha comercializado mais de 
200 produtos, cujos valores variam de 
R$ 15 a R$ 40, alguns podendo chegar 
a R$ 800, como um banco de madeira 
produzido por comunidades indíge-
nas. Por ser uma associação sem fins 
lucrativos, há casos em que a Ponto 

Solidário manda o dinheiro até mes-
mo para o fornecedor poder trazer 
seus produtos até a loja, como acon-
tece com algumas aldeias do Xingu. 

Em outra frente atua o Sebrae-RJ. 
Anualmente ele realiza o Encontro 
Internacional de Comércio Justo e 
Solidário, que põe em contato gru-
pos produtivos nacionais com com-
pradores nacionais e internacionais. 
Na segunda edição do evento, reali-
zado em 2010, foram gerados R$ 4,5 
milhões em negócios, superando a 
expectativa inicial de R$ 2,5 milhões. 
Participaram das Rodadas de Negó-
cios 30 compradores nacionais e in-
ternacionais, vindos de países como 
Itália, Holanda, Espanha e França. 



Entre os diversos negocios fechados, 
o diretor-superintendente do Sebrae-
RJ, Sergio Malta, destaca a venda de 
biojoias do Pantanal para a Holanda. 
"A importadora holandesa Barboza 
do Brasil fez uma compra no valor de 
US$ 10 mil durante o evento e ainda 
fechou um contrato de um ano com o 
grupo Joias do Pantanal", orgulha-se. 
Além do evento, a instituição apoia 
oito grupos produtivos que traba-
lham de acordo com os princípios do 
comércio justo e promove diálogo 
com grandes empresas dispostas a 
comprar desses fornecedores. 

Foi em um desses encontros que 
a rede de lojas de produtos naturais 
Mundo Verde deu inicio à parceria 
com a Solidarium, uma empresa 
social que atua em toda a cadeia de 
valor, desde a criação dos produtos 
em parceria com escritórios de de-
sign, passando pela produção com-
partilhada por diversas associações 
e cooperativas em todo o Brasil, até 
a distribuição a partir de grandes re-
des varejistas. Atualmente, o Mundo 
Verde comercializa itens decorativos 
e acessórios femininos artesanais 
comprados da Solidarium em dez 
lojas da rede distribuídas entre Rio 
de Janeiro, São Paulo e o sul do País. 
O diretor de marketing da empresa, 
Donato Ramos, adianta: "Começamos 
com essas lojas pois queremos fazer 
um trabalho muito focado, vendo a 
aceitação do público, para depois es-
tender o projeto a outras unidades". 

Poder alinhar o comércio justo à 
realidade dos grandes varejistas é a 
busca e o orgulho do fundador da So-
lidarium, Tiago Davi. "É incrível ver a 
reação de um diretor comercial quan-
do mostramos que a responsabilidade 
social da empresa pode estar alinhada 
ao núcleo do negócio. Ou seja, toda 
vez que ele comercializar um produto 
de comércio justo, ele estará contri-
buindo para o seu foco principal e 

também para o desenvolvimento de 
comunidades de todo o Brasil." Foi 
enxergando viabilidade econômica 
na responsabilidade social que a So-
lidarium fechou o ano de 2010 com 
um faturamento de R$ 500 mil, e a 
expectativa de Davi é atingir a marca 
de R$ 1 milhão em 2011. Isso com uma 
margem média de 12% em cima da 
comercialização dos produtos. 

O Walmart é mais uma das grandes 
redes que têm parceria com a Solida-
rium. Cerca de 300 produtos de deco-
ração e design feitos artesanalmente 
por 13 comunidades localizadas nos 
estados de Paraná, São Paulo, Mara-
nhão e Minas Gerais são comerciali-
zados, desde maio de 2010, na seção 
E-Solidário do portal da rede varejis-
ta, que já comercializava produtos de 
comércio justo em outras regiões do 
mundo, porém com foco em produ-
tos alimentícios. "Estamos seguindo 
a diretriz da empresa de inserir a res-
ponsabilidade social e ambiental em 
seu negócio. Vender produtos mais 
sustentáveis e, com isso, contribuir 
para o desenvolvimento das comu-
nidades, encaixa-se perfeitamente 
na nossa maneira de ver a sustenta-
bilidade de forma ampla, completa-
mente inserida no negócio", afirma 
o diretor de e-commerce do Walmart 
Brasil, Flávio Dias. 

Parcerias como essas vão ao encon-
tro do maior desafio para o desenvol-
vimento do comércio justo no Brasil 
atualmente: a oferta em pontos de 
venda. De acordo com o levantamento 
feito pela Secretaria Nacional de Eco-
nomia Solidária do Ministério do Tra-
balho e Emprego (SENAES/MTE), em 
2007 existiam 21.859 empreendimen-
tos econômicos solidários, que opera-
vam quase R$ 200 milhões por ano, 
entre produção agrícola, artesanal, 
alimentícia e têxtil. Mas quase 70% 
desses empreendimentos apontaram 
a comercialização como o grande 



obstáculo na consolidação de seus 
negocios. Do total, 80% comerciali-
zavam no seu municipio pela venda 
direta (para intermediários locais), e 
apenas 2,8% conseguiam alcançar o 
mercado nacional. 

Davi, da Solidarium, é otimista e 
acredita que esses dados devem mu-
dar, já que o movimento está em fase 
de transição e em pleno crescimento. 
"Tradicionalmente, o comércio justo 
foi tido como um movimento focado 
na elite e que distribuía seus produtos 
a partir de boutiques e lojas próprias. 
Agora, estamos passando por um pro-
cesso de transição, em que grandes 
varejistas estão tendo o seu primei-
ro contato com o tema", explica ele, 
acrescentando que nos últimos cinco 
anos se verifica um fortalecimento 
do comércio interno e não apenas 
foco na exportação, como acontecia 
no inicio. "O principal desafio para os 
próximos anos é formar uma base de 
produtores qualificados e preparados 
para atender a demanda do mercado. 
Em paralelo a isso, ampliar o conhe-
cimento do conceito por parte dos 
consumidores", conclui. 

>Comumidor valida o conceito 
Até o produto chegar às prateleiras 
é um longo processo. Chegar lá e fi-
car encalhado é um desperdício. Por 
isso, o consumidor é fundamental 
para o crescimento e consolidação 
do comércio justo. Segundo dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o potencial de 
demanda por produtos alternativos 
crescem 20% ao ano, muitas vezes 
não concretizado por fal ta de ca-
nais de venda e distribuição destes 

produtos. Superada essa questão -
o que começa a acontecer no País -, 
um novo desafio se impõe: informar 
o consumidor adequadamente. 

Por se tratar de produtos artesa-
nais, o preço final acaba sendo maior 
que o de produtos industriais. No 
Mundo Verde, eles são de 20% a 40% 
mais caros. Mas, na opinião de Ramos, 
isso só é um impeditivo de vendas se 
o consumidor não enxergar qual é o 
real valor daquele produto. "Se ele re-
conhece que há um cunho social, o 
produto não é visto como mais caro, e 
sim mais valoroso. O importante, por-
tanto, é o varejo, ao comercializar um 
produto do comércio justo, informar 
o impacto disso. Depois, crescendo 
esse comércio, a tendência é que os 
preços baixem, pois teremos uma 
cadeia de produtores, e aí será o me-
lhor dos mundos", idealiza o diretor 
do Mundo Verde. Por acreditar que 
o crescimento do movimento passa 
pela formação da população, a rede 
utiliza o blog e o site para levar esse 
conhecimento a seus consumidores. 

Tiago Davi concorda: "O consumi-
dor brasileiro é solidário. Ele se iden-
tifica com a realidade dos produtores 
e gosta de investir em causas como a 
do comércio justo. Porém, o tema ain-
da é pouco conhecido, o que dificulta 
o engajamento de mais consumido-
res." Mas, acrescenta, "o consumidor 
deve comprar nosso produto por ser 
útil, funcional e atender a uma neces-
sidade específica. Não queremos ven-
der por pena' ou apenas para ajudar 
alguém, pois esta não é uma relação 
sustentável no médio e longo prazo". 

Na opinião de Malta, "o comércio 
justo passará pelo mesmo processo 



que os orgânicos passaram - será ne-
cessário conscientizar de que se trata 
de algo diferenciado, que traz benefí-
cios para produtores.e compradores. 
Para isso, é necessário compreender 
melhor as origens, os princípios e os 
valores desta maneira sustentável de 
comercialização". 

>O papel da indústria 
A Flex do Brasil lançou o colchão 
Ecofair, cujo tecido é produzido com 
uma fibra de algodão oriunda de co-
munidades da Tanzânia e da índia, 
ambientalmente sustentáveis e cujo 
processo produtivo valoriza as rela-
ções humanas. Dois por cento da ver-
ba adquirida com a venda do produto 
são revertidos para as comunidades 
Novo Chão e Nova Descoberta, am-
bas de Recife e participantes da ONG 
Visão Mundial, que existe há mais de 
50 anos no Brasil. A ONG mantém a 

loja Ética Brasil, que comercializa, de 
forma alinhada ao comércio justo, a 
produção dessas e de várias outras 
comunidades espalhadas pelo País. 
"Embora a origem do algodão não 
seja brasileira, porque não há equi-
valente no Brasil, desde o princípio 
queríamos garantir uma repercussão 
ao comércio justo nacional", explica o 
diretor geral da Flex, Edmilson Santo-
ror. O reconhecimento deste trabalho 
veio com a conquista do prêmio Eco, 
na categoria produtos. 

>Justo por decreto 
Todas as ações que englobam o co-
mércio justo devem ganhar novo 
impulso por conta da assinatura, 
em novembro, pelo então presiden-
te Lula, do decreto que instituiu o 
Sistema Nacional de Comércio Justo 
e Solidário (SNCJS), um conjunto de 
parâmetros, conceitos, princípios, 

critérios, atores, instâncias de con-
trole e gestão, organizados em uma 
estratégia de afirmação e promoção 
do comércio justo e solidário brasilei-
ro. O documento que, por exemplo, 
define o que é comércio justo, preço 
justo e empreendimento solidário, 
mescla mecanismos de regulamen-
tação e de fomento e pretende se 
consolidar como política pública 
com a promulgação de uma lei que 
o institucionalize. 

Tiago Davi, diretor da Solidarium, 
acredita que o decreto, resultado de 
muitas discussões promovidas em 
eventos e fóruns, é uma porta aberta 
pelo governo, que busca ampliar a in-
clusão de mais e mais produtores em 
situação de vulnerabilidade. 

Malta, do Sebrae, vê o decreto 
como uma grande conquista. "Trata-
se de um documento que já vem sen-
do pensado e construído por alguns 
anos, por atores de diversos setores 
envolvidos no tema. O decreto tem 
como objetivos fortalecer uma iden-
tidade nacional de comércio justo e 
solidário; difundir seu conceito e suas 
práticas; incentivar a adoção de hábi-
tos sustentáveis de comércio, dentre 
outros", explica. 
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