
Iguarias da Bolívia, Filipinas e Brasil na mesa dos franceses 
Daniela Fernandes De Paris 
 
Produtos com selo de comércio justo ganham espaço em supermercados e restaurantes 
 
Os franceses têm orgulho, e com razão, de seus produtos alimentares. Mas hoje é difícil encontrar 
uma grande rede de supermercados francesa que não venda chocolates produzidos na Bolívia ou 
em Gana, açúcar das Filipinas ou chás do Quênia ou Uganda. Mesmo que esses países tenham 
pouca reputação internacional na fabricação de iguarias, o consumidor francês está prestando 
atenção neles e levando seus produtos para casa. O que influencia na escolha é uma identificação 
precisa em suas embalagens: o selo Max Havelaar, uma garantia de que eles integram o chamado 
"comércio justo". 
 
A expressão está se tornando uma tendência de consumo na Europa. Na prática, significa que o 
arroz, bananas, mel e outros artigos chegam às prateleiras de lojas e supermercados dos países 
ricos garantindo uma remuneração correta a pequenos produtores de países emergentes - 
inclusive do Brasil, que exporta sucos de frutas, café, palmitos, entre outros produtos carimbados 
com o selo especial. Esses produtores não têm acesso direto ao mercado mundial e sofrem a 
pressão de intermediários. O comércio justo se intitula como uma alternativa à globalização 
desenfreada, que visa assegurar a esses trabalhadores desfavorecidos melhores condições de 
vida, como acesso à saúde, à educação e a um seguro social. Como também o respeito ao meio-
ambiente nos métodos de produção. 
 
Ao que tudo indica, esses princípios fundamentais do comércio justo, que incluem não só a 
garantia de um preço mínimo de compra dos produtos, mas também a segurança de que os 
produtos não são fruto do trabalho escravo ou infantil nos países emergentes, estão sensibilizando 
cada vez mais consumidores dos países ricos. 
 
Hoje, existem cerca de 10 mil pontos-de-venda na França que oferecem marcas do comércio 
justo. Eles já são comercializados em 20 países (Dinamarca, Suíça, Noruega, Japão, Estados 
Unidos, entre outros). Em 2001, esse comércio movimentou 238 milhões de euros no mundo. No 
ano passado, a venda de produtos com o selo Max Havelaar totalizou 880 milhões de euros, um 
crescimento de quase 270%. Cerca de mil empresas (entre exportadores, importadores e 
transformadores de matéria-prima) participam dessa parceria com os produtores do Hemisfério 
Sul. 
 
Na França, as vendas passaram de 6 milhões de euros em 2000 para 70 milhões de euros no ano 
passado, segundo estimativas da Max Havelaar França, organismo independente que certifica os 
produtos merecedores do selo de comércio justo. O nome da entidade refere-se ao herói de um 
romance holandês do século 19. No livro, Max Havelaar denunciava o sistema comercial injusto 
praticado contra os javaneses (na época uma colônia holandesa). É uma associação sem fins 
lucrativos, que surgiu inicialmente justamente na Holanda, apoiada principalmente pela Comissão 
Européia e os ministérios das Relações Exteriores de países europeus, como a França. Além da 
Max Havelaar, há a Fairtrade Labelling Organizations, que atribui selos e fiscalizam de forma 
independente a gestão do comércio justo. 
 
"Os franceses estão tomando consciência da necessidade de pagar um preço justo por 
restabelecer o equilíbrio entre os países do Norte e os do Sul", diz o site da plataforma francesa 
para o comércio justo ('commerce équitable' , em francês). A garantia de um preço mínimo ao 
produtor torna o produto um pouco mais caro, mas como não há uma cadeia de intermediários, a 
diferença acaba não sendo tão mais alta. Mas apesar da variedade de marcas desse tipo no país - 
são 74, sendo a Alter Eco a principal - e até mesmo da publicação de um "Guia de Compras 
Solidárias em Paris, com 200 endereços, os franceses ainda gastam muito menos em produtos do 
comércio justo (1,13 euros por habitante/ano, em 2004) do que os britânicos (3,44 euros ) ou 
holandeses (2,88 euros ). Os campeões mundiais são os suíços: 18 euros por habitante/ano. 



 
Esses produtos começam agora a chegar também às cozinhas dos chefs gastronômicos mais 
renomados do país, como Michel Troisgros, Alain Passard ou Gérard Cagna, que realizaram 
receitas com produtos do comércio justo para um livro da Max Havelaar. O badalado chef Alain 
Ducasse, cujo grupo presta consultoria ao restaurante do Drugstore Publicis, na avenida des 
Champs-Elysées, incorporou ao menu dessa "brasserie" um café da marca Alter Eco. Frédéric 
Vardon, chefe dos cardápios dos restaurantes de Ducasse e diretor-executivo do grupo, revela 
sem rodeios o argumento que pesou na escolha do produto: a qualidade do produto pesa mais do 
que a idéia de ajudar pequenos produtores de países em desenvolvimento. 
 
Vardon não acredita que haja uma tendência de consumo de produtos do comércio justo por 
questões humanitárias. Para ele, o aumento das vendas deve-se à maior preocupação das 
pessoas em consumir alimentos mais saudáveis, sem pesticidas ou sementes geneticamente 
modificadas. "O francês sempre foi acostumado a esse tipo de prática. Ele prefere comprar o 
frango de um pequeno produtor do que o produto industrializado no supermercado", diz. "O 
comércio justo entra na tendência do movimento slow food, em oposição ao fast-food. Mas se 
podemos consumir produtos saudáveis e se isso ainda ajuda os produtores de países em 
desenvolvimento tanto melhor." Para os produtores da Nicarágua, Congo e Timor Leste, que têm 
produtos com o selo Max Havelaar, a razão não importa muito. Basta ter os produtos nos 
supermercados de Paris. 

 
 
Leia Mais 
 
Alter Eco planeja lançar marca no Brasil em 2006 
De Paris   
 
A francesa Alter Eco, que afirma ser a líder do setor de alimentos do chamado "comércio justo" no 
país, com 10% desse mercado, irá lançar em abril de 2006 sua marca no Brasil, disse ao Valor o 
presidente da empresa, Tristan Leconte. 
 
"Como o Brasil é um país muito extenso, é difícil para os pequenos produtores colocarem seus 
produtos em regiões mais distantes. Além disso, não sabem como vender e valorizar seu produto 
em um mercado muito concentrado em duas grandes redes de supermercados, o Carrefour e a 
Companhia Brasileira de Distribuição", diz. 
 
A Alter Eco já vende hoje na França e em outros países da Europa palmitos pupunha de Rondônia 
e sucos de fruta brasileiros. A idéia da empresa, que já criou uma filial também nos Estados 
Unidos, é vender somente produtos brasileiros no próprio Brasil por meio de uma cooperativa de 
produtores. "Vamos garantir um preço mínimo aos produtores para financiar programas sociais 
coletivos.". 
 
Segundo Leconte, a Alter Eco fez estudos de mercado em cinco grandes capitais (Rio de Janeiro, 
São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Brasília) e constatou que "existe potencial" para lançar uma 
rede de comércio justo, com preço normalmente acima dos produtos industriais tradicionais. 
 
Leconte diz que o consumidor hoje procura produtos mais caseiros, orgânicos, com origem 
facilmente identificada e também se preocupa mais com o impacto dos métodos de produção 
sobre o meio-ambiente. "Isso é uma tendência mundial e no Brasil as pessoas também estão 
voltadas para esses produtos." 
 
A Alter Eco foi criada em 1998 na França e três anos depois já começou a registrar lucros. A 
empresa faturou 10 milhões de euros em 2004, o dobro do registrado no ano anterior. A marca de 
comércio justo pertence a um banco de cooperativas, à União dos Produtores de Cereais da 
França, a um grupo religioso (participação minoritária) e a pequenos investidores do país. 



 
Na França, algumas pequenas empresas também vendem móveis, objetos de decoração, moda e 
calçados produzidos no Brasil segundo as regras do comércio justo. O francês Stéphane Darmani 
criou a Jeriloa Design do Brasil e vende coleções de artesanato feitas por comunidades carentes e 
também peças de decoração feitas por artesãos independentes. Segundo ele, artigos de moda e 
design também deverão ter no médio prazo um selo de garantia, como os alimentos. "É difícil 
definir o comércio justo na decoração. Trata-se mais de comércio ético", diz.  
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