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RESUMO 

 

Este estudo tem por objetivo identificar os ganhos percebidos pelos pequenos 
produtores rurais da cooperativa Coacipar a partir da certificação Fairtrade. O tema 
sustentabilidade está diretamente ligado à economia global e vem ganhando espaço 
nos modelos de gestão das organizações com inclinação ao desenvolvimento 
sustentável, tornando-se uma boa prática diante da atual situação do planeta. A 
natureza desta pesquisa é qualitativa, com caráter descritivo. O método foi norteado 
por documentos, bibliografia (livros e mídia eletrônica) e pesquisa de campo. A coleta 
de dados primários se deu por meio de entrevistas semiestruturadas e com dados 
secundários para que o pesquisador compreendesse os aspectos reais da pesquisa. 
Dessa forma, os resultados evidenciaram que a certificação para os produtores rurais 
lhes dá maior empoderamento, ou seja, melhora a qualidade de vida dos produtores, 
de seus familiares e também dos trabalhadores. Ainda, traz benefícios para o meio 
ambiente porque, quando o produtor, cumpre os critérios exigidos pela certificadora, 
está colaborando com o desenvolvimento sustentável e tem a oportunidade de 
comercializar o seu produto com preço justo. Afinal, para os pequenos produtores 
rurais, o selo Fairtrade é essencial, pois potencializa suas ações diante de um 
comércio desigual. 
 

Palavras-chave: Sustentabilidade; Comércio Justo; Certificação Fairtrade; Pequenos 

Produtores.  

  



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this study is identify the advantages gained by small farmers of 
Coacipar cooperative from Fairtrade certification. The sustainability subject is directly 
related to global economy and currently has getting more space in management of 
organizations inclined to sustaintable development, becoming a good practice in front 
of the actual planet’s situation. The base of this reaserch is qualitative, with descriptive 
character. The method was guided by documents, bibliography (books and electronic 
media) and field reaserch. The primary data collection was done by semi structured 
interview with secondary datas that the researcher could understand the real aspects 
of reaserch. Therefore, the results demonstrated the certification to the small farmers 
give them empowerment, in other words, makes the life quality of the farmers, their 
relatives and the workers better. Also is benefit to the environmental, because if the 
farmers is following the standards demanded by certifier, they are collaborating to the 
sustantable development and they have the opportunity to sell their products in a fair 
price. After all, to the small farmers, the Fairtrade label is essencial, because that 
potentiates their actions against an unequal market.  
 

Keywords: Sustainability; Fair Trade; FairTrade Certification; Small Farmers.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos grandes desafios das organizações tem se situado em quantificar a 

relação entre as atitudes de sustentabilidade, a atuação de sustentabilidade e os 

lucros (MUNCK, 2013). Na visão de Araújo (2008), uma sociedade ou comunidade 

que promove a sustentabilidade pode ser descrita como aquela em que os indivíduos 

possuem fortalecidos em si o senso de iniciativa e solidariedade, com uma consistente 

disposição de mobilização e consciência de direitos. Ainda, apresentam uma exímia 

organização comunitária e, sendo de autogestão, com um alto grau de sensibilidade 

a assuntos que envolvem outras áreas, como cultura, social, econômica e ambiental. 

O capitalismo consciente é um paradigma em desenvolvimento para as 

relações comerciais que fomenta diversos tipos de valores e bem-estar para todas as 

pessoas envolvidas: financeiro, intelectual, físico, ecológico, social, cultural e 

emocional, ético e até mesmo espiritual (MACKEY; SISODIA, 2013). Os autores 

argumentam que a prática do capitalismo consciente não se sintetiza a ser correto ou 

trabalhar bem para realizar o bem. Ela vai além do fundamento empresarial e de como 

ela pode cunhar mais valor. A proposta compreende o posicionamento dos comércios 

em consonância com a natureza humana, reconhecendo que os bens naturais são 

finitos, necessitando ser resguardados e conservados. 

Contudo, Boff (2015) pondera que a ordem socioecológica está em 

desequilíbrio, uma vez que as pessoas podem ser assoladas por situações de elevada 

dramaticidade, a ponto de porem em risco o futuro do homem e comprometer 

seriamente o equilíbrio da Terra. De acordo com Kelly (2016), muitos problemas 

financeiros e ecológicos estão acontecendo, frutos do capitalismo e da era industrial. 

Sendo assim, é tempo de as pessoas se prepararem para as coisas novas que estão 

surgindo; são convidadas a ter esperança em meio a uma sociedade em conflitos, eis 

que têm surgido pequenas experiências de economias ecologicamente benévolas que 

servem a muitos, sendo possível em meio ao caos que se encontra a economia 

mundial. 

Sendo assim, surgiu a necessidade de se propor um desenvolvimento 

sustentável como escolha desejável – e plausível – para propiciar a inclusão social, o 

bem-estar econômico e a preservação dos recursos naturais (SACHS, 2008). É nesse 

cenário que a sustentabilidade vem ganhando adeptos, pois o modelo econômico 

vigente está com inclinação ao desenvolvimento sustentável e torna-se um imperativo 
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diante da atual situação do planeta. A Terra encontra-se no limite, seus recursos estão 

escassos diante do fluxo de consumo mundial. É preciso que haja transformação na 

relação ser humano e natureza e na gestão dos recursos comuns (DIAS, 2015). O 

modelo vigente produtivo busca o mais elevado nível de acumulação (como vou 

ganhar mais?), permitindo expropriação ambiental e a exploração de bens e ofícios 

(BOFF, 2015). 

A constituição e as estratégias de sustentabilidade são norteados basicamente 

pelo equilíbrio de fatores econômicos, sociais e ambientais e solicitam uma estrutura 

tecnológica, institucional e base legal dinâmica, de maneira a instalar a imperiosa 

harmonia e a verdadeira gestão ambiental (ARAÚJO, 2008). Sachs (2008) pondera 

que o desafio é mudar pequenos produtores em corporações instituídas de pequena 

escala, com capacidade de concorrer no comércio capitalista. O desenvolvimento 

includente solicita, acima de tudo, o abono do aprendizado dos direitos civis, cívicos 

e políticos. Sendo assim, o pequeno produtor se fortalece com a inserção em uma 

cooperativa, pois seus direitos civis serão validados e aprenderá outros conceitos, 

como direitos cívicos e políticos. Com a inserção do pequeno produtor na cooperativa, 

ele passa a ter direitos e deveres como cooperado, e um desses benefícios é a 

inclusão no Comércio Justo e Solidário1, a fim de adquirir o selo do Comércio Justo e 

Solidário – Fairtrade ou, também, a chamada Certificação Fairtrade. Com isso, o 

produtores passam a ter maiores oportunidades na venda de seus produtos e na 

aquisição de recursos que irão viabilizar o custeio de sua propriedade.  

O Comércio Justo (Fair Trade) tem sido um movimento mundial que, diante da 

problemática que tem envolvido os pequenos produtores, busca diminuir a 

marginalização do produtor, pois alguns agricultores estavam permanecendo à 

margem da sociedade, pelo capitalismo competitivo. Vários movimentos aconteceram 

até chegar aos selos de sustentabilidade, que visam certificar as produções que 

seguem determinados requisitos, bem como remuneram de forma diferenciada esses 

produtos. Contudo, o Fairtrade estabeleceu critérios para que esses produtores 

fossem beneficiados com o Comércio Justo e Solidário. Dentre esses critérios, 

                                            
1 O governo Brasileiro criou a comissão Gestora Nacional com o Decreto n. 7.358/10, onde define-se o 

Comércio Justo e Solidário como uma “prática comercial diferenciada pautada nos valores de justiça 

social e solidariedade realizada pelos empreendimentos econômicos solidários” (BRASIL, 2010). 
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encontram-se a preocupação com a sustentabilidade, a ética na produção e o 

benefício de produtores e trabalhadores. 

Pondera-se que a sustentabilidade é viável para a Terra, sendo assim o 

Comércio Justo (Fair Trade) traz oportunidades que favorecem diversos aspectos 

sociais, econômicos e ambientais. Porém, para o produtor rural sobreviver, torna-se 

complexo se adequar aos princípios justos e aos critérios da certificadora se não 

houver o apoio dos mecanismos de leis públicas em todas as esferas (SEBRAE, 

2016). 

Com base no exposto, este estudo parte da seguinte pergunta de pesquisa: 

quais os ganhos percebidos pelos pequenos produtores rurais da cooperativa 

Coacipar a partir da certificação Fairtrade? 

 

1.1 Objetivos Geral e Específicos 

 

O objetivos geral é identificar os ganhos percebidos por pequenos 

produtores rurais da cooperativa Coacipar a partir da certificação Fairtrade. 

 

 Para alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos: 

 

 Descrever o processo de obtenção do selo Fairtrade pela cooperativa. 

 Mapear as mudanças percebidas na propriedade rural a partir da 

certificação Fairtrade.  

 Identificar os ganhos obtidos nas propriedades a partir da certificação 

Fairtrade na percepção dos pequenos produtores rurais, cooperados da 

Coacipar. 

 

1.2 Justificativa Teórica e Prática 

 

A sociedade atual tem vivido momentos de instabilidade econômica, gerando 

falta de oportunidades e ganhos mínimos para o pequeno agricultor, dificultando a sua 

permanência no campo e o sustento familiar. É nesse contexto que o Comércio Justo 

aparece como alternativa para a construção de uma economia justa, que oportunize 

a agricultura familiar e um desenvolvimento includente. 
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Sachs (2008) discorre que a forma normal de definir o desenvolvimento 

includente é por oposição ao padrão de crescimento perverso, conhecido, como já 

mencionou na bibliografia latino-americana como excludente (do comércio 

consumista) e concentrador (de renda e fortuna). 

O selo Fairtrade tende a fazer com que o produtor trabalhe de uma forma 

correta com o seu trabalhador e que, ao mesmo tempo, alcance mais lucro 

trabalhando assim. Dessa forma, é necessário desmistificar que o desenvolvimento 

de propostas justas, tais como registro de funcionários com salários justos, cuidado 

com a propriedade, investimento em técnicas agrícolas e preservação do meio 

ambiente, trará prejuízos ao produtor rural. Ao contrário, a certificação ou o selo prevê 

que o produtor e o trabalhador podem, sim, ter uma boa convivência e que ambos 

tenham ganhos ou empoderamento com independência, desenvolvendo práticas 

justas. 

Santos (2006) considera que economia plena é aquela que contempla, de 

maneira equitativa, as várias classes econômicas, seguidos de seus interesses e 

precisões, suscitando chances para os que se acham sem vantagem e abonando a 

sustentabilidade não apenas das ações, mas sobretudo dos recursos, para que 

gerações vindouras venham a compartilhar concretamente dos benefícios dessa 

aquisição. 

Portanto, o Comércio Justo e Solidário vem na contramão da economia 

excludente e suscita um modelo de comercialização produtiva equitativa, que visa à 

promoção de práticas sustentáveis objetivando o bem-estar social, ambiental e 

humano. 

Corroborando Santos (2006), é preciso reconhecer o amplo apoio que o 

Comércio Justo gerou para as associações e cooperativas de agricultores e artesãos 

familiares de todo o planeta. Esse também tem constituído a via de negociação mais 

justa para diversas sociedades. Dessa forma, o pequeno produtor consegue 

comercializar seus produtos de maneira justa e organizada, consequentemente tendo 

garantia de que os trabalhadores da agricultura familiar tenham uma perspectiva de 

vida melhor. 

Esta pesquisa encontra-se relacionada ainda com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e as metas estão intimamente ligadas à 

sustentabilidade para o pequeno produtor rural. Relaciona-se com o ODS 2 – Fome 

zero, em que a Agenda 2030 das Nações Unidas reconhece as dependências 
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existentes entre a agricultura sustentável, o empoderamento dos pequenos 

agricultores, a erradicação da pobreza rural, a inclusão social e o acesso a um estilo 

de vida sustentável, e considera que as cooperativas são fundamentais no combate à 

pobreza, apresentando aos agricultores um melhor ingresso aos comércios, 

acrescentando valor e aperfeiçoando a resiliência agrícola (BRASIL, 2016c). 

Relaciona-se também com o ODS 8 – Emprego digno e crescimento econômico, que 

busca “promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 

emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos” (BRASIL, 2016b, p. 1), ao 

tratar de um modelo econômico inclusivo e sustentável, que é o Comércio Justo. Por 

fim, contribui com o ODS 12 – Consumo e produção responsáveis, em que trata da 

modificação dos moldes de consumo e produção como estrutura no desenvolvimento 

econômico e social sustentável. As metas do ODS 12 apontam o acesso da eficácia 

do uso de recursos energéticos e naturais, da infraestrutura sustentável e da entrada 

a serviços básicos. Além disso, o objetivo prioriza o conhecimento, a gestão 

coordenada, a transparência e a responsabilização dos atores consumidores de 

recursos naturais como instrumentos-chave para a obtenção de modelos mais 

sustentáveis de produção e consumo (BRASIL, 2016b). 

 

1.3 Estrutura do Trabalho 

 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. 

O primeiro capítulo discorre na Introdução sobre o problema de pesquisa, os 

objetivos geral e específicos e a justificativa teórica e prática. 

O segundo capítulo aborda o referencial teórico utilizado para o 

desenvolvimento deste trabalho, que compreende os temas sustentabilidade, 

sustentabilidade em pequenas propriedades rurais, comércio justo como possibilidade 

para os pequenos produtores rurais e certificação para o comércio justo. 

No terceiro capítulo, são apresentados os procedimentos metodológicos que 

foram utilizados na realização desta pesquisa. Detalham-se nesse capítulo a pergunta 

de pesquisa, as definições das categorias analíticas, que estão divididas em dois 

tópicos: sustentabilidade e certificação Fairtrade, a delimitação e o design da 

pesquisa, os critérios para escolha dos casos, o perfil das propriedades pesquisadas, 

o procedimento de coleta e análise de dados e as limitações da pesquisa.  
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O quarto capítulo discorre sobre a apresentação e análise dos dados. O 

processo de obtenção do selo Fairtrade pela cooperativa Coacipar, propriedades 

pesquisada, mudanças percebidas na propriedade rural a partir da certificação 

Fairtrade, ganhos obtidos nas propriedades a partir da certificação Fairtrade na 

percepção dos pequenos produtores rurais cooperados da Coacipar, ganhos 

econômicos, ganhos ambientais e ganhos sociais. 

No quinto capítulo, apresentam-se as considerações finais e, por fim, listam-se 

as referências utilizadas para fundamentar a pesquisa realizada.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico foi organizado em quatro eixos que tratam das relações 

temáticas da sustentabilidade, propriedades rurais, Comércio Justo como 

possibilidade para o pequeno produtor e sobre a certificação para o Comércio Justo. 

Foram buscadas opiniões de alguns autores sobre o tema para facilitar a 

compreensão do texto. 

 

2.1 Sustentabilidade 

 

Com a degradação do meio ambiente, o crescimento das indústrias e o avanço 

das inovações tecnológicas, o homem passa a ser um alarmante em seu convívio 

social para com o meio ambiente. O ser humano tem usufruído do planeta Terra, mas 

não tem observado que ele reina no meio em que vive e que, para tanto, necessita 

cuidar para que não venha perecer com a escassez dos recursos naturais. 

O homem faz parte de um universo e, conforme algumas vertentes, ele pode 

ter se originado do macaco, da explosão big bang ou, ainda, segundo a Bíblia 

Sagrada, da criação divina, segundo a qual foi criado à sua imagem e semelhança 

para que dominasse sobre tudo o que existe. Contudo, essa noção de domínio colocou 

o homem em um status de superioridade, não respeitando as leis naturais nem as 

suas próprias leis para a manutenção de sua vida terrena (BOFF, 2015). 

 

O desenvolvimento sustentável resulta de um comportamento 
consciente e ético face aos bens e serviços limitados da Terra. De 
saída, impõe um sentido de justa medida e de autocontrole contra os 
impulsos produtivos e consumistas, aos quais estamos acostumados 
em nossa cultura dominante (BOFF, 2015, p. 137). 
 

Boff (2015) pondera que o tema sustentabilidade surgiu por meio de encontros 

organizados pela Organização das Nações Unidas (ONU), em meados dos anos 70 

do século XX, quando surge forte a consciência dos limites do crescimento, que coloca 

em tensão o modelo atuante permeado por quase todas as sociedades do mundo. A 

sustentabilidade, segundo o autor, denota um colapso socioambiental generalizado, 

tornando-se um ponto de vida ou de morte.  
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A sustentabilidade pode ser explicada como “a relação entre recursos naturais 

bem geridos e a tecnologia que proporciona a maior eficiência quanto ao consumo” 

(ARAÚJO, 2008, p. 26), caracterizando um desafio para o século XXI.  

Segundo Boff (2015), a sustentabilidade nasceu com a silvicultura e o manejo 

das florestas, em que o homem retirava madeiras delas para a construção de casas e 

móveis. O uso da madeira foi tão intenso em Portugal e na Espanha que as florestas 

começaram a escassear. Em 1560, na Alemanha, iniciaram as preocupações com o 

“uso racional das florestas, de forma que elas pudessem se regenerar e se manter 

permanentemente. Neste contexto surgiu a palavra alemã Nachhaltigkeit, que significa 

sustentabilidade” (BOFF, 2015, p. 32). Com esse novo olhar direcionado às questões 

ambientais, surgiu a preocupação de se estar efetuando conferências com diversos 

países, visando gerar alternativas de desenvolvimento que agregassem a 

preservação da natureza e dos recursos naturais. 

Um relatório criado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CMMAD) chamou a atenção do mundo sobre a necessidade de se 

encontrar novas formas de desenvolvimento econômico, sem danos ao meio 

ambiente. Além disso, o relatório estabeleceu três princípios básicos a serem 

cumpridos: desenvolvimento econômico, proteção ambiental e equidade social. O 

relatório, ainda, ressalta a necessidade de descentralização das aplicações de 

recursos financeiros e humano. O documento foi chamado de Relatório de Brundtland 

1987 e forneceu parâmetros para a conferência que seria realizada no Rio de Janeiro 

em 1992, a Eco 92 (PENÃFIEL; RADOMSKY, 2013). 

Na perspectiva de Elkington (2012, p. 52), a sustentabilidade “é o princípio que 

assegura que nossas ações de hoje não limitarão a gama de opções econômicas, 

sociais e ambientais disponíveis para as futuras gerações”. O autor compara o garfo 

com os três pilares da sustentabilidade e explica que os três dentes do garfo são: 

prosperidade econômica, qualidade ambiental e justiça social. O conceito de 

sustentabilidade é desenvolvido pautado nesses três pilares, em que “a sociedade 

depende da economia e a economia depende do ecossistema global, cuja saúde 

representa o pilar derradeiro” (ELKINGTON, 2012, p.110-111). Para o autor, “eles não 

são estáveis; eles estão em um fluxo constante devido às pressões sociais, políticas, 

econômicas e ambientais, aos ciclos e conflitos. Portanto, o desafio da 

sustentabilidade é mais difícil que qualquer outro tomado isoladamente”. Lopes (2015) 

corrobora o mesmo pensamento: 
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O desenvolvimento sustentável obedece ao duplo imperativo ético da 
solidariedade com as gerações presentes e futuras, e exige a 
explicitação de critérios de sustentabilidades social e ambiental e de 
viabilidade econômica. Estritamente falando, apenas as soluções que 
considerem estes três elementos, isto é, que promovam o crescimento 
econômico com impactos positivos em termos sociais e ambientais, 
merecem a denominação de desenvolvimento (LOPES, 2015, p. 31).  
 

Macedo et al. (2015) apontam que sustentabilidade é um termo vasto, que 

ganha adesão de diversas perspectivas de estudos e que denota como desafio sua 

operacionalização, pela sua complexidade e multidimensionalidade, contudo, está 

sendo agrupado pela comunidade por meio dos princípios oriundos das duas 

primeiras conferências mundiais sobre o meio ambiente e atos de responsabilidade 

socioambiental. 

Desta forma, para se ter uma sociedade sustentável, é primordial que os 

princípios sejam observados. Araújo (2008, p. 24) enfatiza que: 

 

uma sociedade sustentável implica harmonizar estratégias de 
sustentabilidade individual, local, nacional e internacional baseada em 
princípios fundamentais, a saber: (a) respeito e incentivo a princípios 
éticos de preservação de todas as formas de vida; (b) preservar a 
biodiversidade; (c) alterar padrões de produção; (d) reduzir ou 
substituir o uso de recursos não-renováveis; (f) respeitar a capacidade 
de suporte dos ecossistemas; (g) mudar padrões individuais de 
consumo; (h) delinear ferramentas locais, nacionais e internacionais 
de integração e conservação. 

 

Esses princípios vêm orientando o direito ambiental e a regulamentação 

decorrente da legislação ambiental, bem como protocolos e acordos setoriais firmados 

ao longo do tempo pelo ramo empresarial (MACÊDO et al., 2015). 

Assim, existe um modelo-padrão de desenvolvimento sustentável pensado 

pelas organizações. Boff (2015, p. 44) expõe que “para ser sustentável o 

desenvolvimento deve ser economicamente viável, socialmente justo e 

ambientalmente correto”. Para tanto, a sustentabilidade é composta por um tripé – 

ambiental, social e econômico – cujos pilares precisam estar estritamente unidos e de 

maneira deliberada. Na Figura 1, pode-se ver o tripé da sustentabilidade. 
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Figura 1 – Representação do tripé da sustentabilidade 

 

Fonte: SILVA, 2018. 

 

Nos negócios, o tripé da sustentabilidade ganha a denominação de triple 

bottom line, consistindo em três Ps: profit (lucro, em português), people (pessoas) e 

planet (planeta). O tripé tem como intuito medir o desempenho financeiro durante um 

período de tempo. Elkington, criador da expressão triple bottom line, pondera que as 

empresas precisam medir o valor que causam ou assolam no nível econômico, social 

e ambiental. Caso recusem o tripé, as empresas correm o risco de se extinguir (DIAS, 

2015). 

Nesse contexto, para compreender o padrão sustentável, precisa-se ainda 

saber o significado de desenvolvimento, pois são temas que postulam-se como 

desafios no presente século. Penãfiel e Radomsky (2013) afirmam que existe uma 

concepção errônea de desenvolvimento, pois não se deve generalizar, porém tudo irá 

depender de que tipo de atividade se está falando, de qual região do país está sendo 

mencionada. 

 

As características, sociais, culturais, políticas, econômicas e 
ambientais de um país ou de uma região são essenciais para a 
compreensão do seu desenvolvimento [...], o desenvolvimento é 
considerado um processo que visa mudanças. Isto concebido numa 
visão geral, haja vista que existem outras vertentes com outros pontos 
vista (PENÃFIEL; RADOMSKY, 2013, p. 20-22). 
 

Para Boff (2015), o modelo padrão sustentável é o desenvolvimento 

economicamente viável, ou seja, o desenvolvimento que está ligado ao lucro, à 

quantidade e ao crescimento financeiro cuja meta é ganhar dinheiro.  



21 

 

Na visão de Werbach (2010), a sustentabilidade possui quatro elementos 

imprescindíveis: 

 

1. Social (agir levando em conta as outras pessoas): ações e condições que afetam 

todos os membros da sociedade;  

2. Econômico (operar em lucro): ações que dizem respeito a como as pessoas e 

empresas satisfazem suas necessidades; 

3. Ambiental (proteger e restabelecer o ecossistema): ações e condições que afetam 

a ecologia da Terra; 

4. Cultural (proteger e valorizar a diversidade cultural): ações por meio das quais as 

comunidades manifestam sua identidade e cultivam tradições de geração em 

geração. 

 

Sachs (2008) pondera que desenvolvimento sustentável está ligado à 

sustentabilidade social. Porém, destaca que existem critérios a serem observados, 

como no caso do crescimento financeiro que não ocasiona desenvolvimento com 

equidade e geração de emprego, visando ao bem-estar humano. As visões mais 

abarcantes sobre o tema meio ambiente são formas de conhecer as dimensões da 

sustentabilidade. Com uma coerência mais intensa, intuindo a transformação do 

molde civilizatório e o enfoque nos recursos naturais, o conceito de desenvolvimento 

sustentável organiza cinco dimensões do ecodesenvolvimento, abrangidas em: 

sustentabilidade social, econômica, ecológica, espacial e sustentabilidade cultural, 

que depois se desdobram em oito dimensões, abarcando as grandezas territoriais e 

políticas (nacional e internacional), segundo se pode observar na Figura 2 (SACHS, 

1993). 
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Figura 2 – As oito dimensões do ecodesenvolvimento na perspectiva de Sachs 

 

Fonte: Lopes (2015, p.31) adaptado de Sachs (1993). 

 

Conforme Lopes (2015, p. 31), as leis internacionais não estão alheias a essas 

situações e “a Agenda de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) inclui 

metas fortemente representadas por ações que ocasionam notáveis mudanças 

favoráveis à agenda universal, promovendo o desenvolvimento sustentável”. 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) é uma agenda mundial 

adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável 

em setembro de 2015 composta de 17 objetivos e 169 metas a serem atingidas até 

2030. Nessa agenda, estão previstas ações mundiais nas áreas de: erradicação da 

pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, 

redução das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de 

produção e de consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, proteção e uso 

sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico 

inclusivo, infraestrutura, industrialização, entre outros.  

Os temas dos ODS podem ser divididos em quatro dimensões principais 

(BRASIL,16b ): 
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(1) Social relacionada às necessidades humanas, de saúde, 
educação, melhoria da qualidade de vida e justiça. 

(2) Ambiental: trata da preservação e conservação do meio ambiente, 
com ações que vão da reversão do desmatamento, proteção das 
florestas e da biodiversidade, combate à desertificação, uso 
sustentável dos oceanos e recursos marinhos até a adoção de 
medidas efetivas contra mudanças climáticas. 

(3) Econômica: aborda o uso e o esgotamento dos recursos naturais, 
a produção de resíduos, o consumo de energia, entre outros. 

(4) Institucional: diz respeito às capacidades de colocar em prática os 
ODS. 

 

Com base no exposto, a sustentabilidade não caminha sozinha, existindo 

diferentes dimensões que demonstram o quão vulneral ela é, levando à compreensão 

de que não é autônoma, pois depende de vários aspectos dentro do sistema 

globalizado.  

Sendo assim, Penãfiel e Radomsky (2013) redefinem sustentabilidade e 

elencam aspectos a serem considerados dentro do sistema globalizado. 

 

Desenvolvimento sustentável pode ser definido como um processo de 
expansão das liberdades das pessoas, de modo que isso não 
comprometa as liberdades das gerações futuras, combinando 
solidariedade com a geração atual e com as futuras, de modo que se 
compatibilizem viabilidade econômica, superação da pobreza e da 
desigualdade, preservação da biodiversidade, limitação de uso de 
recursos não renováveis e governança democrática (PENÃFIEL; 
RADOMSKY, 2013, p. 178). 

 

A sustentabilidade é postulada na atualidade como uma solução para o planeta, 

onde atrocidades vêm acontecendo em vários âmbitos, em que a segregação 

ambiental, a fome, a pobreza e a exclusão econômica e social derivam do ceticismo 

e do egoísmo humano, em que está instaurado o caos. 

Nesse eixo, a sustentabilidade atrelada ao Comércio Justo proporciona 

proteção ambiental, oportuniza aos pequenos produtores rurais melhores condições 

de vida e a comercialização de seus produtos com maior rentabilidade, ou seja, um 

desenvolvimento sustentável. 

 

2.2 Sustentabilidade em Pequenas Propriedades Rurais 

 

O pequeno agricultor vem historicamente trabalhando na terra, buscando obter 

uma produção de qualidade, manter-se no mercado capitalista e prover o sustento 
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familiar. O fortalecimento da agricultura familiar é essencial para que a 

sustentabilidade realmente aconteça e para que o meio ambiente não seja 

prejudicado. Assim, o agricultor familiar é aquele que sobrevive do rendimento de uma 

área pequena, com mão de obra essencialmente da família, sendo seu meio de 

sobrevivência precisamente a produção de sua terra. Contudo, no Brasil, deve-se aos 

aproximadamente 4 milhões e meios de produtores todo o provimento interno de 

alimentos do país (GLOBO ECOLOGIA, 2011). 

Dessa forma, pondera-se como agricultura de pequeno porte a união de 

produtores rurais que atuam nos menores espaços de produção e empregam mão de 

obra familiar, o que abrange produtores de frutos e hortaliças, produtores agregados 

a agroindústrias ou cultivadores de assentamentos de reforma agrária. Os pequenos 

agricultores devem ser considerados uma iniciativa empresarial e, por isso, devem 

alcançar de maneira autônoma os comércios em que operam. A origem de alimentos 

para o sustento pode, ocasionalmente, acontecer como subproduto, mas o objetivo 

precisa ser a aquisição de valor ao agricultor (NOGUEIRA; SCHMUKLER, 2010). 

Se o desejo é discorrer a respeito de técnicas sustentáveis na atividade agrícola 

que gerem produtos com menos choques socioambientais, faz-se necessário integrar 

os agricultores familiares com os pequenos produtores rurais – estes nem sempre 

acham ajuda em políticas públicas, capacitação técnica e crédito para se manter em 

sua atividade (FGV, 2016). 

No Brasil, iniciaram-se  distintas técnicas de incremento agrícola sustentáveis, 

em diversas categorias sociais, econômicas e ambientais. Entretanto, a avaliação da 

atuação tem abarcado problemas que são estabelecidos pela complicação de inter-

relações mutáveis do ambiente físico, de manuseio dos solos e de fatores 

socioeconômicos (AGUIAR; MUNARETTO, 2016). 

 

O principal meio de produção é a terra, e se ela não consegue mais 
atender a demanda de alimento para a família, significa que seu limite 
produtivo foi ultrapassado, mal manejado, forçou-se demais o meio e 
o bem de produção. A propriedade deve conseguir produzir 
necessidades básicas de alimentos para toda família. Programar uma 
dieta diversificada onde as condições do solo e clima possam atender, 
é imprescindível como primeira medida de busca de sustentabilidade. 
Buscar a autossuficiência de forma sustentável é um ótimo norte para 
o planejamento (PEREIRA, 2011, p. 1).  
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Segundo a Embrapa (2016), as novas tecnologias podem vir a apoiar o 

pequeno agricultor e, concomitantemente, agregar sustentabilidade. 

 

A pequena propriedade ainda é muito negligenciada no Brasil. Faltam 
opções que agreguem valor a ela e permitam que o pequeno produtor 
permaneça na terra. E a Embrapa tem as tecnologias necessárias [...], 
dos 4,2 milhões de estabelecimentos rurais do País, 1,8 milhões não 
têm condições de adquirir sequer um trator. Esse grupo inclui 
pequenos agricultores que produzem os itens da cesta básica. Eles 
são muito importantes para a sociedade e nós temos opções para 
atendê-los adequadamente (EMBRAPA, 2016). 

 

Dessa maneira, é importante o estabelecimento de uma política ambiental, 

focada na agroecologia como instrumento de apoio à implementação de métodos de 

incremento agrícola sustentável, podendo acontecer por meio de dois tipos de 

ferramentas. O primeiro é conhecido como estímulo ou instrumento econômico e se 

diferencia por organismos de mercado que cobrem o balanço de valores e 

melhoramentos do agente econômico em relação ao meio ambiente, influenciando 

suas deliberações. O segundo tipo é formado por organismos de regulação direta, 

igualmente conhecida como políticas de comando e controle, na medida em que 

geram uma interferência direta sobre o ato ambiental dos agentes econômicos 

(ASSIS, 2006). 

 

Na agricultura, a valorização da dimensão local, aliada à aplicação dos 
princípios agroecológicos, garante a manutenção de variedades e 
cultivos locais – que são, via de regra, eliminados com as práticas 
agrícolas convencionais –, aumentando a agrobiodiversidade e 
reduzindo potencialmente os efeitos negativos do contato entre os 
remanescentes florestais e as matrizes agrícolas. Permite, ainda, o 
resgate dos conhecimentos locais das práticas tradicionais de manejo, 
valorizando e revitalizando as etnociências existentes (ASSIS, 2006, 
p. 1). 

 

Surge, então, o imperativo para aquisição de tecnologias que incitem modelos 

sustentáveis de produção, armazenamento, transporte e comércio de mantimentos, a 

fim de afiançar o acréscimo da produtividade, a luta contra o desperdício, o 

custeamento de cargos de trabalho no campo e o respeito ao meio ambiente 

(MERIDA; LIMA, 2018). O pequeno produtor rural poderá, por meio de cursos e 

capacitações, apropriar-se de conhecimentos que o levem a criar estratégias 
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sustentáveis, como reciclar o lixo, consumir conscientemente os recursos naturais e 

produzir produtos com qualidade. 

De acordo com a ONU, a ação contra a mudança global do clima é considerada 

o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 13: “Tomar medidas urgentes 

para combater a mudança climática e seus impactos” (BRASIL, 2016b, p. 1). Para 

amenizar esses efeitos, a agricultura familiar tem tido um papel essencial, pondo em 

exercício novos comportamentos, como a captação de água da chuva e o cultivo de 

culturas agroecológicas (AGROLINK, 2017). 

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU número 15 estabelece: 

“Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir 

de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 

degradação da terra e deter a perda de biodiversidade” (BRASIL, 2016b, p. 1). Esse 

objetivo tende para a proteção da biodiversidade, dos rios, das matas, das plantas e 

do clima, a fim de resguardar a cultura de um povo, seu espaço e a Terra. 

De forma geral, esse objetivo engloba a proteção, recuperação e promoção do 

uso sustentável dos ecossistemas terrestres. As matas, florestas e rios de água doce 

demonstram o equilíbrio climático, a biodiversidade e aspectos culturais de um país e 

região. Portanto, preservá-los e protegê-los é de extremada precisão (BRASIL, 

2016b). 

Os meios de implementar e as parcerias para o desenvolvimento sustentável 

são fundamentais para o crescimento sustentado e para o desenvolvimento 

sustentável das nações. O ODS 17 sugere o fortalecimento dos elementos de 

implementação, para a efetivação da Agenda 2030 por todas as nações, e a 

organização de empenhos no palco internacional para a revitalização da parceria 

global para o desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2016b). 

A procura pela sustentabilidade na agricultura de pequeno porte é desafiadora 

por envolver diferentes níveis e a necessidade de articulação de pessoas que atuam 

no âmbito público e privado. Na questão econômica, surge a possibilidade de uma 

estrutura de certificação para o atendimento de nichos de mercado em ampliação, 

como a produção orgânica. A agricultura de pequeno porte exibe potencialidade de 

prosseguir nessa estratégia, mas está sujeita às políticas públicas de apoio e do 

empreendedorismo particular ou social (NOGUEIRA; SCHMUKLER, 2010). 

Afinal, é preciso que se altere a concepção de mundo da sociedade vigente, 

viabilizando alternativas viáveis que venham a amparar o pequeno produtor rural, com 
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políticas públicas que vão ao encontro das reais necessidades do pequeno agricultor. 

Ele ainda se encontra em desvantagem, mesmo estando ligado às cooperativas, pois 

necessita tirar de sua propriedade o próprio sustento e ao mesmo tempo produzir para 

a cadeia comercial, a fim de levantar subsídios para continuar se mantendo ativo ou 

produzindo. 

 

2.3 O Comércio Justo como uma Possibilidade para os Pequenos Produtores 

Rurais 

 

O Comércio Justo no Brasil teve seu início na década de 1970, quando ONGs 

europeias atreladas a igrejas ajudaram na organização de grupos de trabalhadores 

rurais e no comércio simples de artesanato. O marco inicial do Comércio Justo 

brasileiro foi um projeto da Fairtrade Labelling Organization (FLO) com o Suco Justo, 

abarcando agricultores de laranja de Paranavaí/PR. Mais tarde, o café foi o produto 

do Comércio Justo brasileiro, com planos abrangendo diversos aparelhamentos 

(ARTESOL, 2017). 

Diniz e Ferrari (2011) complementam que o Comércio Justo se iniciou em 

meados de 1970, no Brasil e por meio do trabalho de ONGs europeias que, em sua 

maioria, permaneciam atreladas aos afazeres das igrejas e, assim, formavam equipes 

de trabalhadores rurais na comercialização informal de artesanato. Atualmente, 

comparando-se com diferentes nações, o Brasil está avançado em termos de volume, 

qualidade e boa técnica produtiva, que permeiam os pontos sociais, ambientais e 

econômicos e, dessa maneira, proporcionam ajustamento às requisições da 

certificação. 

O Comércio Justo, em inglês Fair Trade, é uma possibilidade que os pequenos 

produtores encontraram para sobreviver diante da desigualdade que o comércio vem 

apresentando (SEBRAE, 2016). 

Por conseguinte, o Comércio Justo surge dentro de um cenário como uma 

forma de se “premiar” os pequenos produtores que adotam práticas sustentáveis 

dentro da sua propriedade rural, não limitando essas práticas às ações do cultivo do 

solo, mas abordando questões sociais, econômicas e ambientais, o que é conhecido 

por tripé da sustentabilidade. Esse prêmio, muitas vezes, vem por meio de uma 

remuneração diferenciada paga pelo seu produto. 
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O Comércio Justo como forma de pensamento teve início apenas nos 
anos 2000. Desde então, discussões foram aprofundadas com relação 
ao mercado interno, às regras de certificação e às políticas de 
incentivo à pequena produção. O maior problema para os pequenos 
produtores de países do terceiro mundo é a dificuldade de acesso ao 
mercado nacional e internacional. O Comércio Justo surgiu para 
oferecer a estes produtores condições mais justas e adequadas para 
que eles possam competir no mercado, e estabelece compromissos 
por parte do produtor, dos intermediários e do consumidor para que as 
relações de compra e de venda sejam equilibradas (ARTESOL, 2017).  

 

No cenário nacional, o Comércio Justo, também conhecido como Comércio 

Ético e Solidário, é um fato atual e um tema pouco versado da maior parte de 

produtores e consumidores. Essa forma de venda é uma tática para gerar a inclusão 

social e econômica de uma quantia significativa de produtores do Brasil, desprovidos 

de chances (SEBRAE, 2016). O comércio interno é sem expressão. Em 2005, o Brasil 

possuía dez grupos de agricultores certificados pela FLO (laranja, café, manga e 

banana), concebendo menos de 4,5% do total dos 229 agricultores da América Latina. 

Existem outros produtos sendo exportados, no entanto, sem certificação pela FLO, 

como soja, melão, castanhas, artesanato e camisetas (OLIVEIRA; ARAÚJO; 

SANTOS, 2008). 

No Brasil, diferentemente da maioria das nações que organizaram o Comércio 

Justo sob direção da relação histórica de saída de produtos do Sul para o Norte ou o 

designado modelo internacional, o Comércio Justo teve surgimento e se estruturou 

num conjunto de dinâmicas, cuja fundamental diferença está fundamentada na 

concordância, em 2010, do Decreto n. 7.358, que estabeleceu, no domínio do governo 

federal, o Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário (SCJS), tencionando desse 

modo o empreendimento a um patamar de política pública e alargando o olhar do 

Comércio Justo para um tipo exclusivo de comercialização (Mendonça, 2011). 

No entanto, para estar inserido no Comércio Justo, o pequeno produtor rural 

busca o cooperativismo como forma de se tornar competitivo diante dos grandes 

produtores. Porém, mesmo dentro do cooperativismo o fator econômico é desigual. 

Ao mesmo tempo que grandes cooperativas faturam bilhões de dólares e conseguem 

distribuir grandes cifras de sobras (nome dado aos lucros que são repassados aos 

produtores), as pequenas cooperativas lutam para sobreviver nesse universo e 

buscam novas soluções. O aparecimento da primeira cooperativa ocorreu em meados 

do século XIX, na Inglaterra, e o movimento cooperativista se formou embasado por 

valores e princípios. As cooperativas se fundamentam no apoio mútuo, 
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responsabilidade social, democracia, igualdade, equidade e solidariedade. Assim, o 

cooperativismo pode ser considerado uma filosofia de vida, além de ser um 

movimento econômico (MUNDOCOOP, 2018). 

As cooperativas atuam como articuladoras no suporte à comercialização dos 

produtos, uma vez que encaram o Comércio Justo como um instrumento fundamental 

para a diminuição da pobreza e para a aquisição de um elevado desenvolvimento 

sustentável (ARTESOL, 2017). 

Dessa forma, o Fair Trade é uma perspectiva que o pequeno agricultor tem 

como alternativa para comercializar seus produtos em meio ao comércio tradicional, 

configurado como um comércio desigual, e se fundamenta na parceria entre 

produtores e consumidores, visando mais oportunidades para os pequenos 

produtores. 

 

2.4 Certificação para o Comércio Justo 

 

O Fair Trade colabora para o desenvolvimento sustentável ao propiciar 

melhores espécies de troca e a garantia dos direitos para fabricantes e trabalhadores 

marginalizados. É uma opção real e viável diante do sistema antigo de comércio 

(SEBRAE, 2016). 

Sachs (2008) considerou que as formas assimétricas e desiguais da 

globalização atual prejudicam os interesses dos países em desenvolvimento, 

favorecendo alguns incluídos e deixando fora muitos excluídos. Nesse contexto, o Fair 

Trade é um caminho que possibilita a diminuição das desigualdades econômicas e 

sociais e a degradação ambiental.  

Vale destacar a diferença entre os termos Fair Trade e Fairtrade. Quando a 

nomenclatura Fair Trade está separada é porque está se referindo ao Comércio Justo. 

Se está junta, Fairtrade, diz respeito à certificadora do selo Fairtrade.  

Para uma organização estar devidamente certificada, existem condições 

indispensáveis que precisam ser cumpridas, tanto para se obter quanto para manter 

a certificação. As organizações de pequenos produtores precisam estar legalmente 

registradas, em conformidade com as leis que regem o comércio brasileiro. Não 

podem ser produtores individuais nem estar inseridos em grupos de produtores 

informais.  
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Segundo a Fairtrade (2016), no mínimo a metade dos associados da 

organização que se candidata para obter a certificação Fairtrade precisa ser formada 

de pequenos agricultores, pois metade da quantidade que a organização comercializa 

como Fairtrade necessita ser produzida por pequenos produtores. Ainda, é 

imprescindível que seja assinado um contrato com a FLO-CERT GmbH, que é uma 

organização de certificação independente que presta serviços de auditorias para o 

Fairtrade e atua em mais de 120 países. A FLO-CERT GmbH é uma companhia de 

responsabilidade limitada que avalia as aplicações/critérios de certificação Fairtrade, 

verifica conformidade com os critérios de Fairtrade durante as auditorias e decide se 

a certificação Fairtrade pode ou não ser concedida. É de responsabilidade dela emitir 

os certificados como prova de uma auditoria bem-sucedida e também como 

autorização para comercializar produtos Fairtrade. A FLO-CERT GmbH possui 

acreditação no ISO17065 e segue as melhores práticas em todas as suas operações 

de certificação. A organização que aceita assinar o contrato com a FLO-CERT assume 

o compromisso de aceitar auditorias e fornecer documentos e registros a qualquer 

tempo, sendo que somente a FLO-CERT faz as auditorias para o Fairtrade. Os 

critérios da FLO-CERT permitem ainda diferenciar o Comércio Justo de outros códigos 

de conduta seguidos por muitas outras certificadoras e que não são sujeitos a 

monitoramento externo com critérios estabelecidos, com foco no ambiental, social e 

econômico, e a FLO-CERT, com tantas exigências, também procura promover uma 

melhoria contínua na vida das várias pessoas participantes da cadeia produtiva. 

A comercialização dos produtos deve observar a rastreabilidade física (no caso 

de frutas in natura e café) ou por meio de documentos, visando à identificação do 

produto a qualquer momento da cadeia, garantindo ao comprador que os produtos 

comercializados sigam os princípios da certificadora. A produção deve observar os 

aspectos socioambientais como garantia de forma de vida sustentável. Também nos 

negócios e desenvolvimento, abarcam-se atividades orientadas ao planejamento para 

o desenvolvimento das organizações; assim, faz-se necessário propor um Plano de 

Desenvolvimento do Comércio Justo, sendo elaborado pelas cooperativas juntamente 

com seus cooperados e executado por ambas as partes, observando as necessidades 

e riscos, sendo necessário estarem incluídos os projetos nos quais o prêmio pelas 

negociações é investido, com clareza, democracia, participação e apoio contábil. 

A Fairtrade certifica produtos e ingredientes de maneira autônoma e demonstra 

que determinados moldes foram acolhidos pelos agricultores, trabalhadores e 
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empresas que participam das redes de fornecimento dos produtos. Para validar aos 

consumidores que isso ocorreu, certifica com o selo Fairtrade produtos e embalagens, 

como pode ser visto nas Figuras 3 e 4 a seguir. 

 
Figura 3 – Marca Fairtrade 

 

Fonte: Fairtrade, 2018. 

 

Para a certificadora, o selo Fairtrade é um modelo simples de realizar o 

diferencial na vida das pessoas que produzem as coisas que todos adoram. Realiza-

se isso transformando o modo do funcionamento do comércio por meio de melhores 

importâncias, condições de trabalho decentes e um acordo justo para produtores e 

empregados nas nações em desenvolvimento (FAIRTRADE, 2018). 

 

Figura 4 – Marca Fairtrade para um ingrediente 

 

Fonte: Fairtrade, 2018. 

 

A Federação Internacional de Comércio Alternativo define o Comércio Justo 

(Fair Trade) como uma parceria comercial baseada em conversas, claridade e 

respeito, que visa a uma maior equidade no “comércio internacional, contribuindo para 

o desenvolvimento sustentável por meio de melhores condições de troca e garantia 

dos direitos para produtores e trabalhadores à margem do mercado, principalmente 

no Hemisfério Sul” (SEBRAE, 2016). 

De acordo com a Fairtrade (2018), a visão e a missão do Comércio Justo são:  

 
Temos uma visão: um mundo em que todos os produtores possam 
desfrutar de meios de subsistência seguros e sustentáveis, cumprir 
seu potencial e decidir sobre o futuro deles. Nossa missão é conectar 
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produtores e consumidores desfavorecidos, promover condições 
comerciais mais justas e capacitar os produtores para combater a 
pobreza, fortalecer sua posição e assumir mais controle sobre suas 
vidas. 

 

O Sebrae (2016) argumenta que o Fair Trade possui o intuito de colocar o 

produtor e o comprador em negociação direta, descomplicando o comércio e 

salvaguardando-os da vinculação de atravessadores e das inconstâncias do mercado 

globalizado. Assim, os princípios que devem imperar em um relacionamento comercial 

avaliado como justo são os seguintes, de acordo com o Sebrae (2016): 

 

1. Transparência e corresponsabilidade na gestão da cadeia produtiva 
e comercial; 
2. Relação de longo prazo que ofereça treinamento e apoio aos 
produtores e acesso às informações do mercado; 
3. Pagamento de preço justo no recebimento do produto, além de um 
bônus que deve beneficiar toda a comunidade, e de financiamento da 
produção ou do plantio, ou a antecipação do pagamento da safra, 
quando necessário; 
4. Organização democrática dos produtores em cooperativas ou 
associações; 
5. Respeito à legislação e às normas (por exemplo, trabalhistas) 
nacionais e internacionais; 
6. O ambiente de trabalho deve ser seguro e as crianças devem 
frequentar a escola; 
7. O meio ambiente deve ser respeitado. 

 

A rede social Connect Americas (2018), plataforma digital de relacionamento 

que auxilia empresas a expandirem sua atuação internacional, pondera que o 

Fairtrade estabelece os preceitos de padrões sociais, econômicos e ambientais, que 

são postos tanto para as corporações como para os produtores e trabalhadores que 

atuam com plantações certificadas Fairtrade. Para os agricultores e seus 

colaboradores, os modelos compreendem o amparo dos direitos a todos e ao meio 

ambiente. Para as organizações certificadas tem garantido o pagamento do Preço 

Mínimo de Comércio Justo e um Prêmio de Comércio Justo adicional para investir em 

projetos comerciais ou comunitários de escolha da comunidade. 

Para a Artesol (2017), o Comércio Justo surgiu na Europa, mas especialmente 

na Holanda, entre os anos de 1960 e 1970, quando organizações não governamentais 

importaram artesanatos de países do terceiro mundo para serem revendidos em 

reuniões e localidades de venda.  
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As ideias e iniciativas ligadas a este princípio surgiram com o objetivo 
de ampliar o mercado de forma mais justa para pequenos produtores 
de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Aos poucos, e 
mais fortemente há 25 anos, o conceito de Comércio Justo foi se 
estabelecendo como uma parceria comercial transparente em busca 
de um maior equilíbrio no comércio internacional, com garantia de 
desenvolvimento sustentável aos trabalhadores e produtores do 
Hemisfério Sul. O desenvolvimento desse conceito através dos anos 
até permitiu a formatação dos dias de hoje: uma forma de pensamento. 
Em 1969, foi inaugurada na Holanda a primeira loja de Comércio Justo 
na qual eram vendidos artesanatos de pequenos produtores do 
Hemisfério Sul e onde também se realizavam campanhas de 
sensibilização contra as regras injustas do comércio internacional. O 
café foi o primeiro produto a seguir o padrão de certificação desse tipo 
de comércio em 1988 (ARTESOL, 2017, p. 2). 

 

A Artesol (2017, p. 1) concebe “o Comércio Justo [como] um movimento 

mundial que tem o objetivo de criar oportunidades para os produtores que são 

economicamente desfavorecidos ou marginalizados pelo sistema de comércio 

convencional” e são guiados pelos princípios apresentados na Figura 5. 

 

Figura 5 – Princípios do Comércio Justo 

 
Fonte: Artesol, 2017. 

 

Dessa maneira, os produtos que recebem a certificação Fairtrade são 

cultivados, manipulados, armazenados e transportados, conforme os critérios da 

certificadora. Toda a produção disponibilizada pelos produtores necessita estar em 

conformidade com os critérios estabelecidos pela Fairtrade, pois o selo traz a garantia 

de que o comprador estará adquirindo produtos de qualidade. Nesse sentido, eles 
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recebem um rastreamento, ou controle de qualidade, para averiguar se realmente 

estão sendo cumpridas as exigências da certificadora. 

O Sebrae (2016) expõe que as empresas podem ser especializadas em 

Comércio Justo ou operarem no comércio clássico com marcas convencionais, 

aliando artigos com o selo de Comércio Justo às suas linhas. O certificado, 

igualmente, presta orientação que varia do marketing aos armazéns e faz o 

pagamento do importador. A gama de “produtos certificados pela Fairtrade abarca 

café, chá, arroz, cacau, mel, açúcar, frutas frescas, inclusive itens manufaturados, tais 

como bolas de futebol. Eles são vendidos em 18 países, com 70 a 90 mil pontos de 

venda convencionais”. 

Em relação aos valores que serão negociados, a Fairtrade (2018) os define 

conforme o produto. Produtores e colaboradores comerciais são sondados 

regularmente para definir os montantes mínimos exercitáveis que proporcionam o 

máximo bem-estar para cultivadores e trabalhadores. Esse procedimento está sob 

apreciação continuamente e os preços são atuais. Segundo os princípios do Fairtrade, 

os compradores necessitam saldar valores iguais ou elevados aos preços do comércio 

(incluindo os preços mínimos), enquanto os produtores permanecem livres para 

comercializar valores melhores com base na ampliação da demanda ou na elevada 

qualidade de seus produtos. A Fairtrade estipula valores mais altos para produtos 

orgânicos e escolhidos em desempenho dos máximos preços de produção 

abrangidos. 

Assim, para fazer parte do sistema Fairtrade, é preciso observar os critérios da 

certificadora e estar dentro dos requisitos da Fairtrade. Para tanto, os interessados 

são orientados a procurar a Fairtrade para se inteirar do que é necessário para 

participar. Veja a seguir algumas considerações estabelecidas pela Connect Americas 

(2018): 

 

Os comerciantes que desejam importar ou fabricar produtos com a 
certificação Fairtrade precisam primeiro solicitá-la. [...] 
Os proprietários de marcas devem comprar de comerciantes com a 

certificação Fairtrade ou os grupos de produtores precisam obter uma 
licença para usar o selo Fairtrade em seus produtos. Do produtor ao 
produto rotulado, todos os produtos utilizados na cadeia de 
suprimentos devem ser rotulados, inclusive seus fabricantes. [...] A 
solicitação de licenciamento pode ser encaminhada à Iniciativa de 
Rotulagem nacional ou à Fairtrade International. A aprovação é 
seguida pela assinatura de um contrato de licença, emissão de 



35 

 

relatórios regulares de vendas de produtos Fairtrade e pagamento das 
taxas de licença referentes a essas vendas. 
Os varejistas ou distribuidores de produtos com rótulo e licença 

Fairtrade de outras empresas podem vender produtos sem se 
inscrever na Fairtrade International ou em uma Iniciativa de Rotulagem 
nacional. Para comercializar produtos que contenham o selo de 
Certificação Fairtrade, os varejistas ou distribuidores precisam obter 
uma licença e assinar um contrato de licença (CONNECT AMERICAS, 
2018, grifo do original). 

 

Contudo, para conseguir a certificação Fairtrade, as propriedades necessitam 

estar dentro dos critérios da certificadora. O selo da certificação é muito importante 

para os pequenos agricultores, mas é imprescindível que haja observância dos 

princípios elencados pela certificadora. 

Barbosa, Pereira e Oliveira (2014) discorrem que a Fairtrade dispõe de alguns 

requisitos dos critérios de Comércio Justo para o rol de culturas que agregam a 

certificadora e, como exemplo, no caso do café, envolvem os aspectos: 

 

 Rotulagem e embalagem; 

 Descrição do produto; 

 Comércio; 

 Rastreabilidade; 

 Composição do produto; 

 Contratos (fixação de preço a pedido do vendedor); 

 Produção; 

 Negócios e desenvolvimento (requisitos exclusivos do Comércio Justo); 

 Planos de fornecimento (sustentando o comércio); 

 Pré-financiamento (a pedido do produtor, o pagador de Comércio Justo deve 

disponibilizar até 60% do valor do contrato como pré-financiamento ao produtor a 

qualquer tempo depois da assinatura do contrato); 

 Precificação (níveis de preços mínimo de Comércio Justo e do prêmio de Comércio 

Justo para produtos de Comércio Justo são publicados separadamente dos critérios 

de produto). 

 

A Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), fundada em 1997, 

certifica os produtos vendidos em mais de uma nação e seus relativos produtores, 

além de ser responsável pela concordância dos critérios de certificação (Anexo B) e 
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da criação do selo internacional padronizado. As ações nacionais são a base do 

sistema e possuem as seguintes imputações:  

 

 Receber recursos e dar apoio a seus associados; 

 Ajudar a definir os critérios internacionais de certificação de 
produtos e produtores, junto com a FLO; 

 Realizar ações e campanhas de educação de seus associados; 

 Conscientizar o público consumidor, além de realizar lobby junto a 
órgãos governamentais; 

 Prospectar licenciados para a fabricação de produtos e conceder 
as licenças de uso do selo de Fair Trade (Comércio Justo); 

 Oferecer apoio e orientação para o marketing das lojas (SEBRAE, 
2017). 

 

No processo de certificação, podem acontecer algumas transformações nos 

critérios alterando os pré-requisitos de certificação. Os agricultores que almejam ser 

certificados ou já possuem a certificação precisam observar com regularidade os 

critérios que precisam cumprir e as políticas de certificação pendentes ou concluídas. 

O processo de certificação da FLO é idêntico aos procedimentos de certificação 

convencional, desmembrando em etapas de aplicação, avaliação, primeira 

certificação e renovação da certificação. O procedimento de certificação tem preço 

modificável e é parcelado em tributos para aplicação, para certificação inicial, para 

follow-up adicional e para renovação anual (OLIVEIRA; ARAÚJO; SANTOS, 2008). 

Considera-se que o Comércio Justo, ou a certificação Fairtrade, é uma opção 

diante do mercado acirrado tradicionalista. Sendo assim, viabiliza a negociação justa, 

a produção consciente e possibilita aos marginalizados uma vida digna. Ainda, faz 

com que o consumidor tenha acesso a produtos de qualidade, o que intervém 

diretamente na saúde humana.  

 

Cabe ainda ecoar o LeatherheadFoodInternational e ressaltar que o 
mercado Fair Trade está apenas em um estágio inicial de seu ciclo de 
vida, por isso, é difícil avaliar suas perspectivas futuras. Também é 
necessário lembrar-se dos riscos da vinculação ao mercado de 
caridade em detrimento de sua estratégia de atrair consumidores em 
função de um estilo de vida mais consciente e, por fim, da 
possibilidade da mensagem dos produtos orgânicos ofuscar a sua 
trajetória (OLIVEIRA; ARAÚJO; SANTOS, 2008, p. 218). 

 

Já o Sebrae (2017) considera que, nos comércios nacional e internacional, 

existem oportunidades concretas, tanto na busca quanto na oferta. Para os dois 
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vértices, existem enormes potencialidades de produtos e competência de produção, 

o que explica o empenho do Sebrae nessa acepção. 

No Brasil, desde 2007, a organização BioFairTrade desenvolve ações para que 

agricultores e produtores sejam introduzidos em uma vida mais honrada por meio do 

seu trabalho e exerçam sua importante função de cidadania social (BIOMERCADO, 

2016). 

Embora seja mais difundido no mercado internacional, no Brasil ainda é 

complexo localizar produtos com o selo Fairtrade (SOBRAL, 2009). 

 

[O] instituto Faces do Brasil, [...] em parceria com as cooperativas, 
encaminhou um projeto ao Ministério do Trabalho e Emprego que 
propõe o reconhecimento e apoio do governo à venda dos certificados 
dentro Brasil. “O Brasil seria o primeiro a legitimar o comércio justo 
como política nacional”, diz Fabíola Zerbini, secretária executiva do 
Faces do Brasil. Mesmo sem aprovação deste plano, a ideia é 
começar, em maio, um sistema de certificação dentro do Brasil, para 
vendas internas (SOBRAL, 2009). 

 
Segundo Oliveira (2014), o Fair Trade deixou de ser um jogo e se tornou um 

fato no Brasil, uma ação inovadora e desafiadora foi sua introdução no comércio 

brasileiro para um negócio mais justo, que valorize a agricultura familiar. Assim, a 

atitude de procurar esse tipo de certificação tem ascendido, sob influência crescente 

dos consumidores. Além disso, amplos circuitos de supermercados, especialmente 

nos países desenvolvidos, habituaram-se a seguir seus critérios particulares de 

responsabilidade social e ambiental ao adquirir produtos de seus fornecedores. 

(COSTA,2017) 

O Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária (Sies) é 

consequência do mapeamento da economia e consiste em um banco de dados das 

ações de economia solidária em todo o Brasil. Ele é formado por dados de 

Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) e de Entidades de Apoio e Fomento 

(EAF). O Sies veio completar um espaço em termos de conhecimento sobre o fato de 

a Economia Solidária no Brasil ser uma importante ferramenta para a implementação 

de políticas públicas e pelo aumento do reconhecimento e dimensionamento de uma 

realidade social e econômica até então não capturada pelos estudos oficiais no Brasil 

(SIES, 2018). 

Em relação à certificação solidária, a Secretaria Nacional de Economia 

Solidária (Senaes) pondera que 
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são conformidades (requisitos ou exigências) específicas voltada à 
garantia da qualidade de práticas do comércio justo e solidário (objeto 
atestado) realizada por um empreendimento econômico solidário 
destacando determinados atributos com vista ao reconhecimento final 
pelo consumidor. Obs.: Considerando o parágrafo único do art. 2 do 
Decreto n. 7.358. Este Termo de Referência acata o seguinte 
entendimento: “Os termos fair trade, comércio justo, comércio 
equitativo, comércio équo, comércio alternativo, comércio solidário, 
comércio ético, comércio ético e solidário estão compreendidos no 
conceito de comércio justo e solidário, nos termos deste Decreto” 
(BRASIL, 2013, p. 6). 

 

Alguns dos critérios com os quais uma organização (cooperativa ou 

associação), agricultor ou uma companhia (empresa) precisam estar em 

conformidade para alcançar um selo do Comércio Justo dado pela instituição 

autônoma FLO-CERT GmbH (TAMBELINI, 2018) incluem: 

 

 Estar organizado em associações; 

 Ter processo de decisões democrático;  

 Ter igualdade entre homens e mulheres;  

 Colocar as crianças na escola;  

 Respeitar as leis trabalhistas;  

 Reduzir o uso de agrotóxicos;  

 Gerenciar resíduos;  

 Cuidar da fertilidade dos solos e dos recursos hídricos;  

 Não usar transgênicos;  

 Investir anualmente de R$ 4.100 a R$ 7.700 na certificação. 

E as empresas devem:  

 Comprar matérias-primas já certificadas; 

 Pagar um preço mínimo que possibilite a produção sustentável; 

 Pagar bônus para projetos sociais;  

 Financiar parte da produção, quando necessário;  

 Fazer contratos de longo termo que viabilizem práticas sustentáveis de produção;  

 Fazer contrato de licença com o Instituto Fairtrade Brasil; 

 Investir anualmente de R$ 4.600 a R$ 7.200 na certificação, além de pagar uma 

taxa de licença trimestral de R$ 875 ou de 1% das vendas (o que for maior). 
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Só os produtos com critérios definidos podem entrar com um pedido de 

certificação. São eles: açúcar, algodão, arroz, bananas, bolas de futebol, cacau, café, 

castanhas, chá, flores, frutas desidratadas, frutas frescas, mel, quinoa, sucos de 

frutas, temperos, verduras e vinho.  

O precursor na coprodução de uma política pública de Comércio Justo, que, 

por meio de um princípio de convívio misto (público e privado), estimula o mercado de 

consumo nacional a contrair produtos vindos da economia solidária de Comércio 

Justo, permitiu ao Brasil transformar-se em um país envolvido no cuidado das relações 

comerciais familiares do Comércio Justo (MENDONÇA, 2011). Existe uma gama de 

propriedades que já estão inseridas no Comércio Justo e no sistema Fairtrade, pois 

para o pequeno produtor foi uma das maneiras encontradas para lutar contra a 

massificação, o descaso de políticas públicas e o crescimento desordenado que 

impossibilita a equidade social e econômica. 

Contudo, alguns produtores apresentam dificuldades no cumprimento dos 

critérios da certificadora, porque são leis atuais do meio ambiente, segurança e saúde, 

e os agricultores em alguns momentos não compreendem as mudanças atuais, pois 

se originam de uma cultura errônea de que tudo é permitido por serem proprietários 

da terra. Assim, não concordam com alguns critérios como: o registro do trabalhador 

como garantia de direitos, o uso dos equipamentos de proteção individual, o trabalho 

infantil (consciência de que os trabalhadores não podem levar os filhos para o trabalho 

na propriedade, mesmo em período de férias) e a redução do uso dos produtos 

químicos nas plantações Fairtrade.  

Mas os produtores, para cumprirem as exigências, recebem apoio no campo e 

têm na comercialização o valor mínimo garantido pela certificadora – mesmo o 

mercado convencional baixando o seu preço, o produto certificado continua mantendo 

o preço mínimo. Além disso, do preço que o produtor tem de receber, a cooperativa 

recebe um valor adicional denominado de prêmio, isso porque, quando o consumidor 

compra um produto com o selo Fairtrade, ele está pagando um preço justo e um valor 

adicional, para que o pequeno produtor possa garantir sua sobrevivência na 

propriedade com qualidade de vida e para que sejam realizados projetos sociais que 

atinjam seus trabalhadores e a comunidade em geral. Representantes de redes de 

supermercados que compram suco de laranja da cooperativa, todos os anos, visitam 

a cooperativa e os produtores para ver onde eles investem os recursos recebidos e 

se o trabalho de divulgação que é realizado sobre o Comércio Justo está realmente 
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trazendo para a cooperativa, seus cooperados, seus trabalhadores e a comunidade 

algum tipo de benefício para a cadeia de fornecimento de forma sustentável. 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia é a estrada que se percorre e o exercício para a prática na 

abordagem da realidade, pois é preciso unir os conteúdos do pensamento do 

pesquisador com o objeto de estudo. Ou seja, a metodologia representa a confluência 

dos conteúdos com o objetivo do estudo, unindo o método, as técnicas, a experiência 

e a sensibilidade, para que se consiga percorrer o caminho em busca do objeto da 

pesquisa (MINAYO, 2013). 

Para alcançar o objeto de investigação, o estudo procurou mostrar a 

importância de um selo de sustentabilidade para os pequenos produtores rurais e, 

neste capítulo, serão tratadas as etapas da pesquisa para compreender os ganhos 

percebidos pelos pequenos produtores rurais da cooperativa Coacipar a partir da 

certificação Fairtrade.  

 

3.1 Caracterização e Tipologia da Pesquisa 

 

Com base nos objetivos, a natureza desta pesquisa é qualitativa, do tipo 

descritiva, e serão aplicadas entrevistas semiestruturadas, que são uma forma de 

interação social com o entrevistado para coleta de informações durante a entrevista e 

captura de algumas fotos durante as visitas às propriedades selecionadas. Segundo 

Gil (2010), a pesquisa descritiva é um tipo de pesquisa que tem como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou 

o estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem 

ser classificados dessa forma e uma de suas características mais significativas está 

na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados.  

Como método, optou-se pela realização do estudo de caso. O método é a forma 

que a pesquisa é aplicada para alcançar o objetivo de estudo, visando adotar um fato 

ou ampliar seus conhecimentos a respeito de certo tema. Para Gil (2010), a ciência 

tem como fim aproximar-se da verdade dos fatos.  

 

3.2 Perguntas de Pesquisa 

 

A pesquisa será norteada pelas seguintes perguntas: 
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 Como foi o processo para obtenção do selo Fairtrade pela cooperativa? 

 Quais as mudanças percebidas na propriedade rural a partir da certificação 

Fairtrade?  

 Quais os ganhos obtidos nas propriedades a partir da certificação Fairtrade, na 

percepção dos pequenos produtores rurais, cooperados da Coacipar?  

 

3.3 Definição das Categorias Analíticas 

 

3.3.1 Sustentabilidade 

 

Definição constitutiva – A sustentabilidade é o equilíbrio entre a prosperidade 

econômica, a qualidade ambiental e a justiça social (ELKINGTON, 2012). 

Definição operacional – O termo sustentabilidade foi operacionalizado por meio 

dos critérios para obtenção da certificação Fairtrade, traduzidos em perguntas no 

roteiro semiestruturado de entrevista.  

 

3.3.2 Certificação Fairtrade 

 

Definição constitutiva – Certificação de sustentabilidade dentro de um contexto 

de Comércio Justo, alternativo para grupos de produtores em desvantagem 

econômica. O Fair Trade (Comércio Justo e Solidário) é uma alternativa ao comércio 

convencional.  

Definição operacional – A certificação foi avaliada por meio das respostas dos 

produtores rurais. Foram abordados os seguintes aspectos:  

 

a) Comércio: contratos (fixação de preço a pedido do vendedor); produção (planos de 

fornecimento); negócios e desenvolvimento (requisitos exclusivos do Comércio Justo); 

pré-financiamento (a pedido do produtor, o pagador de Comércio Justo deve 

disponibilizar até 60% do valor do contrato como pré-financiamento ao produtor a 

qualquer tempo depois da assinatura do contrato); precificação (níveis de preços 

mínimos de Comércio Justo);  

b) Ambiental: utilização de produtos químicos; cuidados com o solo; descarte dos 

resíduos; cuidados com a biodiversidade; emissões de gases; 
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c) Social: condições de trabalho; liberdade de trabalho; condições de emprego; saúde 

e segurança no trabalho.  

 

3.4 Delimitação e Design da Pesquisa 

 

O design do estudo de caso implica algumas fases. Gil (2002) discorre que 

começa o planejamento do estudo de caso pela formulação do problema. Desse 

modo, a seleção do caso para apreciação deve ser originada por um assunto que se 

almeja responder através do estudo. Entende-se que a sustentabilidade é um assunto 

que está em evidência na sociedade, contudo para o produtor rural exibe uma nova 

perspectiva de alocar bens e serviços e, ainda, gerar um desenvolvimento 

politicamente correto ou um sustentável.  

A fim de que o estudo contemplasse o objetivo proposto, foi norteado por 

documentos, bibliografia (livros e mídia eletrônica) e pesquisa de campo, para que o 

pesquisador compreendesse melhor os aspectos reais da pesquisa no momento da 

análise dos dados. A pesquisa de campo se deu por meio de estudos de casos. 

 

3.5 Critérios para a Escolha dos Participantes da Pesquisa 

 

Para a realização deste estudo, os critérios para seleção dos casos foram que 

a organização envolvida deveria: a) possuir certificação Fairtrade e b) possuir vínculo 

com pequenos produtores rurais. Após a escolha do caso (uma cooperativa de 

agricultura familiar e solidária do Paraná), os critérios para seleção dos produtores 

rurais foram: a) proprietários rurais de pequeno porte vinculados à cooperativa; b) 

acessibilidade para realização da pesquisa.  

Ressalta-se que a cooperativa onde o estudo de caso foi realizado é auditada 

pela FLO-CERT GmbH, uma empresa que presta serviço para a certificadora 

Fairtrade, ambas com sede na Alemanha, pois a certificadora busca garantir que a 

Coacipar cumpra os critérios definidos. As auditorias podem ser realizadas uma vez 

ao ano ou sempre que a certificadora achar que devem ser realizadas. No caso dos 

produtores participantes da pesquisa, destaca-se que eram colhedores de laranja e 

se tornaram produtores rurais, sendo proprietários da terra. Os produtores não 

possuem trabalhadores permanentes, pois eles mesmo trabalham na propriedade 

com a família, porém durante a safra contratam colhedores de laranja. 
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3.6 Perfil das Propriedades Pesquisadas 

 

Quadro 1 – Perfil das propriedades pesquisadas 

Propriedade Perfil 

Propriedade 1 
Fazenda Santa Rosa – Lote 388. Distrito de Santa Maria, 

Alto Paraná-PR. Área com 6,05 hectares. 

Propriedade 2 

Estância Nossa Senhora Aparecida – Estrada Fanfa, 

Lote 10 D. Distrito de Santa Maria, Alto Paraná-PR. Área 

com 4,84 hectares.   

Propriedade 3 

Fazenda Santa Rosa – Estrada Fanfa, km 01. Distrito de 

Santa Maria, Alto Paraná-PR. Área com 5,05 hectares. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.  

 

3.7 Procedimentos de Coleta e Análise de Dados 

 

A coleta de dados primários foi realizada por meio de entrevistas 

semiestruturadas, e os dados secundários foram coletados por meio de relatórios 

financeiros dos produtores pesquisados, que se encontravam arquivados pela 

cooperativa, e demais documentos realtivos as propriedades disponibilizados pelos 

produtores rurais.  

As entrevistas foram realizadas nas propriedades rurais com 3 produtores e um 

trabalhador rural. Durante o processo de entrevistas, os produtores apresentaram as 

propriedades, relatando como eram antes e como se tornaram depois da certificação. 

Foi realizada ainda uma entrevista com um colhedor de laranja que trabalha na safra 

na propriedade do produtor 2, Estância Nossa Senhora Aparecida, com o objetivo de 

entender se o trabalhador também recebe algum ganho com a certificação. A 

entrevista com esse trabalhador deu-se por ocasião de ele estar fazendo um serviço 

esporádico de roçada na propriedade, e aproveitando a sua presença foi realizada a 

entrevista, pois no período da entrevista a safra ainda não tinha iniciado, uma vez que 

nessa propriedade somente no final de outubro haveria colhedores devido à variedade 

de laranja que o produtor possui. As entrevistas ocorreram no mês de maio de 2018 
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e duraram aproximadamente 3 horas cada, incluindo a visita da propriedade para 

registro por meio de fotos.  

A análise dos dados dos produtores compreendeu: documentos como a 

Matrícula de Imóveis, Extrato de DAP (Certidão de Aptidão ao Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf), Recibo de Entrega da Declaração do 

Imposto Territorial Rural, Contrato Particular de Compromisso de Prestação de 

Serviços de Colheita de Laranja, Ficha para Inserção na Cooperativa de Agricultura 

Familiar e Solidária do Paraná – Coacipar, Relatório Semestral de Vistorias de Plantas 

Hospedeiras do Agente Causal do Huanglongbing HLB ou Greening – Inspeção pelo 

proprietário, certificados de cursos e treinamentos que os produtores efetuaram pela 

cooperativa, Comprovante de Devolução de Embalagens Vazias de Agrotóxicos na 

Associação dos Distribuidores de Insumos e Tecnologia Agropecuária (Adita). A 

análise documental possibilitou compreender como se efetivou o processo de 

mudança de colhedor (funcionário) para agricultor (proprietário). Os documentos 

demonstram ainda para a certificadora que os agricultores se enquadram como 

pequenos produtores e cumprem os critérios impostos por ela. 

 

3.8 Limitações da Pesquisa  

 

Os produtores foram selecionados de acordo com a disponibilidade para 

participar da pesquisa e por estarem inseridos na cooperativa, sobrevivendo 

especificamente da propriedade rural, configurando-se como pequenos produtores 

rurais.  

As questões foram desenvolvidas de forma aberta, buscando as informações 

necessárias para que respondessem o problema e os objetivos propostos. Gil (2002) 

discorre que, entre todas as técnicas de interrogação, a entrevista é a que apresenta 

maior flexibilidade. Podendo ser focada e, contudo, livre, focaliza um assunto bem 

particular, tocando ao entrevistador esforçar-se para que o entrevistado retorne ao 

tema depois de uma possível fuga do assunto. Assim, uma das dificuldades 

apresentadas na entrevista foi a divagação dos entrevistados, necessitando uma 

intervenção do entrevistador para retomar o assunto.  

A pesquisa foi limitada em relação aos trabalhadores devido ao período em que 

se deram as entrevistas, período de entressafra da laranja, sendo o início das safras 

em julho e fim em janeiro, porém melhor período para falar com os produtores rurais 
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que se encontram mais disponíveis. Por esse motivo, não foi possível encontrar os 

trabalhadores que colhem a laranja para os cooperados da Coacipar, pois nesse 

período eles estão trabalhando com outras culturas, em outras propriedades. Dessa 

forma, foi entrevistado somente um trabalhador.  

Por fim, por tratar-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, caracterizada pela 

subjetividade, pois os dados levantados foram informados pelos entrevistados, sendo 

pontuais sob a ótica e interesse do entrevistado e entrevistador, como ressalta Gil 

(2002, p. 53), algumas vezes, quando os “dados são coletados por um único 

pesquisador, existe risco de subjetivismo na análise e interpretação dos resultados da 

pesquisa”. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1  O Processo de Obtenção do Selo Fairtrade pela Cooperativa Coacipar 

 

A cooperativa Coacipar foi planejada a partir de uma reunião de alguns 

associados da Associação dos Citricultores do Paraná (Acipar), que entenderam que 

deveriam criar uma cooperativa, não sendo mais possível ficar somente numa 

associação. Assim, tudo começou no ano de 1995, quando um grupo de citricultores 

da região de Paranavaí, aproximadamente 300, uniram-se e decidiram criar a Acipar. 

Porém, a instituição era somente uma associação de representantes de classe.  

No ano de 1999, a Coacipar buscou e conseguiu a certificação Fairtrade para 

a laranja. Por meio dessa certificação, a indústria de uma cooperativa da qual esses 

citricultores eram cooperados conseguiu entrar no Comércio Justo com a parte da 

comercialização, pois com o selo a indústria garantia a venda/exportação de suco de 

laranja concentrado para a Europa com um valor acima do que o mercado 

convencional pagava e, além disso, eles receberiam um valor adicional, denominado 

prêmio pela certificadora. 

De 1999 até 2008, os produtores não recebiam nenhum valor a mais pela suas 

laranjas e o prêmio que deveria ser deles também era 100% somente para os 

trabalhadores das grandes fazendas. Em 2008, ocorreu uma grande mudança no 

sistema da Fairtrade, em que foram criadas novas regras, exigindo que o suco que 

era exportado um total de 50% deveria obrigatoriamente ser produzido pelos 

pequenos produtores e que eles recebessem o valor do diferencial do preço de 

mercado convencional para o Comércio Justo, além de que o dinheiro do prêmio 

deveria vir para eles, sendo eles próprios que deveriam dar destinação ao dinheiro. 

A partir de 2008, a Acipar começou a receber o prêmio pago pelos clientes que 

compravam suco da indústria. O valor era depositado diretamente na conta da Acipar, 

porém o preço mínimo que a certificadora garantia não foi aceito pela indústria. 

Em 2010, após diversas cobranças para que a indústria cumprisse os critérios 

que não estavam sendo cumpridos, a certificadora não mais concebeu a certificação 

para a indústria, ficando ela fora do sistema de Comércio Justo e impedida de fazer a 

comercialização do suco de laranja dos seus cooperados que estavam associados à 

Acipar. 
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No ano seguinte, alguns produtores da Acipar fizeram tentativas para 

comercializar o suco de laranja proveniente das propriedades dos associados, mas se 

depararam com a lei brasileira, que os impedia, pois eles estavam inseridos em uma 

associação e, para fazer a comercialização, a lei não permitiria. Após algumas 

reuniões com produtores da Acipar, viram-se diante de um grande desafio: o de 

criarem uma cooperativa para que eles mesmos pudessem fazer parte da 

comercialização.  

Dessa forma, em julho de 2011, nasceu a Cooperativa de Agricultura Familiar 

e Solidária do Paraná (Coacipar), localizada no Município de Paranavaí, no Paraná, 

cuja missão é “Promover o crescimento dos cooperados através de ações que 

desenvolvam sua produção de maneira sustentável, agregando valores econômicos, 

ambientais e sociais”, e que possui como visão “Ter cooperados satisfeitos sendo 

referência de produção e comercialização dentro do Comércio Justo”. Os valores da 

Coacipar são: Ter espírito cooperativista; Construir uma sociedade melhor, baseada 

em valores nobres de ajuda mútua, solidariedade, igualdade de direitos e deveres, 

responsabilidade, compromisso e participação democrática; Transparência; Ética; 

Honestidade; Comprometimento; Igualdade de gêneros; União; Responsabilidade 

socioambiental; Companheirismo; Parceria de qualidade; Confiança; Liberdade; 

Rentabilidade; Qualidade; Liderança; e Criatividade.  

No início de 2012, com a cooperativa já com toda a sua documentação 

registrada nos órgãos públicos, após uma auditoria inicial, a Coacipar recebeu a 

permissão para a comercialização e conseguiu fazer uma parceria com uma indústria 

de processamento de laranja no município de Paranavaí. Assim, a indústria com todo 

o seu conhecimento de anos somado ao conhecimento dos produtores conseguiu 

produzir um suco de laranja com procedência e qualidade garantidas, além de um 

sabor inigualável. Para que essa parceria desse certo, foi preciso muita dedicação, 

conhecimento técnico e a união de produtores e trabalhadores rurais na justa medida 

para que se obtivesse um trabalho diferenciado de outras indústrias e organizações. 

Assim, a indústria aceitou produzir o suco rastreado, com a cooperativa trabalhando 

para cumprir os critérios. 

Mas, para chegar ao panorama da atualidade, os cooperados tiveram de 

aprender a fazer a gestão do negócio, sempre buscando aprendizado em conjunto 

com o diálogo, a transparência e o respeito, que são os três pilares que alicerçam a 

sólida base da Coacipar, sempre acreditando que, mais do que cooperados, eles 
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fazem parte de um negócio que realmente pertence a eles e buscando sempre a 

justiça pela democracia, sendo tudo decidido em reuniões e assembleias com o voto 

dos cooperados. 

A Coacipar desenvolve o conceito original do cooperativismo, trabalha com o 

cooperado e, em função dele, a democracia é realmente levada a sério. Essa 

transparência e respeito na gestão são um dos critérios que garante o direito ao uso 

do selo Fairtrade. A cooperativa também orienta constantemente os seus cooperados 

para que eles mantenham um ambiente de trabalho saudável, sempre respeitando as 

normas de segurança e proporcionando todas as facilidades que os trabalhadores têm 

por direito: a Coacipar, além de ter um certificado que permite a venda da laranja 

certificada, conseguiu, em 2015, a autorização para fazer a comercialização de suco 

pasteurizado e envasado, pronto para beber, nos mercados/comércios no Brasil por 

meio da Associação Brasileira de Comércio Justo (ABCJ). 

Atualmente, a cooperativa possui 53 cooperados, os quais seguem os preceitos 

do Comércio Justo. Nesse contexto, dentre os tantos cooperados que a cooperativa 

possui, os três produtores que participaram da pesquisa foram selecionados por se 

destacarem entre os demais, pois eram trabalhadores rurais e se tornaram pequenos 

agricultores. Assim, são considerados empreendedores, pois iniciaram suas 

atividades como trabalhadores rurais, depois foram participar de uma associação e 

perceberam que ser proprietário da terra era um bom negócio, foram atrás de 

conquistar uma nova perspectiva de vida, pois a associação conseguia oportunizar 

isso a eles. Desse modo, buscaram apoio do governo federal por meio do Programa 

Banco da Terra e conseguiram se tornar proprietários. 

Com base no exposto, para que os agricultores usufruam da certificação, é 

preciso que sejam cooperados de uma organização que possui o selo, pois é por meio 

dela que os pequenos agricultores conseguem a certificação. No entanto, a 

propriedade necessita estar em conformidade com os critérios estabelecidos pela 

certificadora.  

 

4.2 Propriedades Pesquisadas 

 

A pesquisa foi dividida em dois momentos, sendo o primeiro com as perguntas 

introdutórias e o segundo com as perguntas sobre a certificação. Buscou-se dividir 

dessa maneira para facilitar o entendimento dos entrevistados, o que se fez 
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necessário devido à complexidade do assunto para eles, visto que muitos ainda 

sentem dificuldade de entendimento sobre a certificação. 

 

4.2.1 Primeiro momento: perguntas introdutórias  

 

P1 – A entrevistada se sentiu bem à vontade em seus relatos no primeiro 

momento da entrevista. Ela mostrou muita segurança e tranquilidade para as 

respostas. Quando foi perguntado a ela por que resolveu participar da Coacipar, ela 

respondeu com convicção. 

  “Vi uma oportunidade de ganhar mais pela minha laranja e ter mais benefícios.” 

(Fala do entrevistado P1). 

 P2 – Em relação ao segundo entrevistado, observou-se que se trata de uma 

pessoa preocupada com a sustentabilidade da propriedade e sempre está buscando 

melhorar a produção. Muito ativo, possui a responsabilidade de cuidar dos pais. 

 “Por saber que poderia melhorar a minha propriedade, pelos benefícios que 

teria.” (Fala do entrevistado P2). 

P3  – O entrevistado se diz estar bem em uma cooperativa que se preocupa 

com os seus cooperados, que estar em uma organização que pensa no futuro é 

gratificante para todos. 

“Perdi muito dinheiro antes de participar da cooperativa. Hoje tenho a garantia 

da comercialização, entrego minha laranja e tenho certeza de que vou receber.” (Fala 

do entrevistado P3). 

 

4.2.2 Segundo momento: perguntas sobre a certificação 

 

P1 – A entrevistada relata que, em relação aos critérios, para ela é tudo novo e 

tem conhecimento de que são muitos e que devem ser cumpridos. Sabe que deve 

manter a propriedade organizada da forma que exigem os critérios e ainda fala que 

não está sendo fácil. A entrevistada diz que acredita que, com o passar do tempo, ela 

irá conseguir cumprir todos os critérios. Relata que hoje tem mais consciência do que 

se deve fazer em relação ao meio ambiente, efetua a separação do lixo, o reciclado 

tem sua destinação correta e o orgânico enterra ou utiliza na propriedade (na horta, 

vasos de flores etc.).  
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“Tenho conhecimento, pois participamos das reuniões e em todas sempre nos 

orientam, e consigo controlar se estou fazendo certo ou não, quando o técnico da 

cooperativa vem fazer vistoria na propriedade e fala se encontrou alguma coisa fora 

do lugar, e se sim nos orienta para que possamos organizar.” (Fala do entrevistado 

P1). 

P2 – Em relação aos critérios da certificadora Fairtrade, o entrevistado diz ter 

conhecimento de alguns, pois são muitos. Vem conseguindo cumprir os critérios com 

a orientação do técnico da cooperativa. Já fez alguns cursos, treinamentos e sempre 

está recebendo orientações técnicas para cumprir os critérios.  

“Atualmente, tenho a oportunidade de fazer diversos cursos, por exemplo sobre 

pragas e doenças da laranja, curso da NR 31 de como se proteger na hora de passar 

os venenos na laranja. Já realizei o curso sobre os cuidados com a terra (solo), 

treinamento sobre os direitos dos trabalhadores rurais, todos que prestam serviço na 

propriedade na época da colheita têm de ser registrados e tenho de recolher todos os 

encargos trabalhistas. Dentro do local onde armazenamos os agroquímicos, 

implantamos placas de identificação dos produtos que são utilizados na propriedade; 

antes de iniciar a colheita, tanto o produtor como um encarregado dos colhedores 

realizam o treinamento de primeiro socorros, pois se acontecer um acidente durante 

a colheita eles possuem conhecimento para intervir até a chegada do socorro.” (Fala 

do entrevistado P2). 

 P3 – O entrevistado possui conhecimento dos critérios, mas relatou que não 

está conseguindo cumprir todos, está sempre atento em sua propriedade se está 

cumprindo os critérios e sempre pede ajuda para o técnico, que o orienta sobre como 

deverá fazer para cumpri-los. 

“São muitos, mas conheço sim, quando chego à propriedade e vejo que não 

tem lixo esparramado, tenho cuidado na hora de passar os produtos na laranja, uso o 

macacão, os óculos e as luva, e sempre em reuniões e assembleias é falado sobre os 

cuidados que nós temos de ter com a propriedade, e a gente tem de ficar vigiando 

constantemente nós mesmos para não deixar a propriedade bagunçada.” (Fala do 

entrevistado P3). 

P1 – A entrevistada afirma que, para manter a certificação, é necessário seguir 

todos os critérios impostos pela certificadora, os quais são divididos em três etapas, o 

primeiro ano, o terceiro e o sexto, mas relata que tem os básicos, que são mais fáceis, 

e que existem alguns mais simples de cumprir.  
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“Sei que são vários, mas o que mais procuramos manter em dia é a limpeza na 

propriedade, a organização, antes da safra registrar os trabalhadores, fazer os cursos 

de NR 31, inspeção de pragas e doenças, de solo e água, quando iniciamos a safra 

os trabalhadores têm de ter feito o curso de colheita de laranjas, curso de primeiros 

socorros.” (Fala do entrevistado P1). 

P2 – Já o segundo entrevistado tem um conhecimento maior que a primeira e 

relata a diferença de como fazia e como tem de fazer hoje para manter a certificação. 

“São vários, porém o que mais tenho em mente é o cuidado com a organização 

da propriedade. Antes de participar da cooperativa, eu nunca liguei para a organização 

da minha propriedade, deixava tudo de qualquer jeito, quando ia passar algum produto 

na laranja, as embalagens eu deixava no terreiro, muitas vezes eu juntava os lixos da 

propriedade e queimava, muitas das vezes até embalagens de agroquímicos também, 

antes eu não tinha consciência de que não poderia, hoje tenho a oportunidade de 

fazer curso sobre pragas e doenças da laranja, curso da NR 31 de como devo me 

proteger na hora de passar os venenos na laranja, já fiz curso sobre os cuidados com 

a terra (solo), pois a nossa região tem muita erosão e temos de cuidar da propriedade. 

Hoje já tenho mais consciência em relação aos colhedores de laranja, todos que 

prestam serviço na minha propriedade na época da colheita são registrados e eu 

recolho todos os encargos que o sindicado manda, tenho de colocar plaquinhas de 

identificação nas prateleiras, agora faço treinamento de primeiros socorros antes da 

colheita, pois se acontecer um acidente durante tenho como ajudar até chegar o 

socorro”. (Fala do entrevistado P2). 

P3 – Já o terceiro entrevistado deixa claro que tem conhecimento de alguns 

critérios e demonstra muita preocupação sobre o uso de produtos que a certificadora 

proíbe. 

“Não se pode usar produtos proibidos, tem de deixar a propriedade bem 

organizada, devolver as embalagens vazias na Adita, quando for fazer a colheita tem 

de contratar o colhedor e registrar, tem de cuidar do meio ambiente, tem de fazer os 

treinamentos que a cooperativa oferece.” (Fala do entrevistado P3). 

P1 – Percebe-se que a entrevistada sabe da importância dos critérios e tem 

conhecimento para classificar o mais difícil e o mais fácil. Ela sabe que os critérios 

vêm para ajudar a minimizar os efeitos dos produtos químicos no ser humano, mas 

também relata que, apesar de lidar com produtos agroquímicos perigosos, preocupa-

se com o fato de não precisar usá-los também. Ela ainda relata que, de todas as 
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exigências, a mais fácil é fazer o que sempre eles queriam que fizessem com eles 

enquanto trabalhadores, e que sente satisfação em ver o trabalhador tendo os seus 

direitos garantidos. 

“O critério mais difícil é reduzir o uso de agroquímico na lavoura, sabemos que 

seria bom que nem precisássemos deles, porém não tem como termos produção de 

laranja orgânica na nossa região devido ao clima, e com essas temperaturas elevadas 

não tem como controlarmos as doenças no pomar. O critério mais fácil de seguir é a 

forma que devemos trabalhar, com mão de obra formalizada, não ter trabalho infantil, 

e para nós, que já fomos trabalhadores, isso é muito bom exemplo.” (Fala do 

entrevistado P1). 

P2 – O entrevistado demonstra preocupação por não conseguir ainda participar 

de todas as atividades oferecidas pela cooperativa. 

“O mais difícil para mim ainda é tantos treinamentos e reuniões na cooperativa 

dos quais tenho de participar. Sei que tudo é para o meu conhecimento, mas muitas 

vezes tenho muito serviço e fica difícil de participar de tudo, e tem também alguns 

produtos que eu não posso usar na propriedade, eles são proibidos pela certificadora, 

mas é necessário usar devido às pragas e doenças. Estou buscando outros que 

tenham o mesmo efeito para proteger a cultura. E o que tenho facilidade de fazer é 

orientar os trabalhadores sobre a forma correta de colher a laranja.” (Fala do 

entrevistado P2). 

P3 – O terceiro entrevistado demonstra ter as mesmas preocupações que os 

outros dois, a dificuldade de deixar de usar certos tipos de agroquímicos. Ele 

demonstra que entende as consequências que o uso desses produtos pode ocasionar 

à sua saúde. 

“Todos não são fáceis, ainda não consegui cumprir todos, estou aprendendo a 

cumpri-los, mas o que eu acho mais difícil é não poder usar alguns produtos na laranja, 

porque muitas das vezes esses produtos são até mais baratos do que outros, mas sei 

que é para proteger a minha saúde que não posso usar. A auditoria uma vez explicou 

para mim que a certificação se preocupa com a saúde do produtor e de todos os que 

entram na propriedade. O mais fácil para mim realmente são os treinamentos, pois 

participo ativamente da gestão da cooperativa.” (Fala do entrevistado P3).  

P1 – A entrevistada explica que a cooperativa é quem tem o certificado 

Fairtrade, ela sabe que existem critérios para a cooperativa cumprir na parte 

administrativa. Segundo ela, a cooperativa mantém as documentações acessíveis aos 
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cooperados e ainda acrescenta que qualquer cooperado que queira alguma 

explicação sobre qualquer assunto é só ir na cooperativa e pedir. 

“Sempre nos é orientado que devemos participar de tudo e que a cooperativa 

tem de ser transparente, fazer as prestações de contas de uma forma que nós 

possamos entender, e o suco que é feito com a nossa laranja tem de ser metade no 

mínimo vindo de pequenos produtores.” (Fala do entrevistado P1). 

P2 – O segundo entrevistado tem conhecimento de alguns dos critérios que a 

cooperativa tem de cumprir para continuar participando do Fairtrade e sabe por que 

sempre que tem auditorias. Eles são cobrados dos critérios que a cooperativa tem de 

cumprir, porém sempre em reuniões eles são lembrados. 

“Sim, nas reuniões sempre é falado para todos que a cooperativa tem de ser 

transparente, as prestações de contas têm de ser feitas bem certinho para os 

produtores entenderem, e devem orientar para que os produtores consigam cumprir 

os critérios na propriedade.” (Fala do entrevistado P2). 

P3 – O entrevistado discorre que a cooperativa tem seus critérios para cumprir 

e os cooperados também, e a cooperativa sempre está lembrando das obrigações dos 

cooperados. Ainda afirma que não adiantaria a cooperativa internamente cumprir os 

critérios se os cooperados não cumprirem. 

“É bastante também, sempre é falado para nós que o certificado é da 

cooperativa e ela tem de fazer com que os produtores façam a parte deles na 

propriedade, a cooperativa tem de prestar contas na assembleia, tem de explicar onde 

foi gasto o dinheiro, a cooperativa tem de fiscalizar as propriedades, ela tem de fazer 

os pagamentos em dia, e há as auditorias que vêm ver os documentos da cooperativa, 

se estão certos.” (Fala do entrevistado P3). 

P1 – A entrevistada relata que consegue ver os ganhos obtidos no período em 

que se encontra como cooperada na cooperativa, que antes da participação dela na 

cooperativa teve muito prejuízo com a parte da comercialização, e consegue sentir 

que é valorizada como pequena produtora. 

“Sim, claro, estamos na cooperativa, pois conseguimos ver que somos 

valorizados em relação ao preço pago pela nossa laranja e por sermos tratados de 

forma mais humana que se estivéssemos em uma cooperativa grande, e vejo que tudo 

isso é o próprio selo também que exige a forma que temos de ser tratados.” (Fala do 

entrevistado P1). 
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P2 – O entrevistado relata que não conhece outra cooperativa que paga o 

mesmo valor pela caixa de laranja que a Coacipar. Diz conhecer outros produtores 

que estão em outras cooperativas e que vivem reclamando do preço recebido.  

“Claro que sim, hoje eu entrego na cooperativa minha laranja com um preço 

maior do que se eu entregasse para outras cooperativas.” (Fala do entrevistado P2). 

P3 – Durante a entrevista, percebe-se que, como os demais, o entrevistado não 

consegue ter um planejamento de vendas, e com isso não consegue controlar suas 

entradas. Diz que se sente seguro participando da cooperativa certificada. 

“Com certeza, como já falei antes, eu perdia muito vendendo para um e para 

outro comprador, agora que estou na cooperativa tenho certeza de que tudo o que eu 

entregar na cooperativa vou receber pontualmente e por um preço justo, agora 

consigo comprar o que preciso e pagar em dia, e já penso em plantar mais laranja.” 

(Fala do entrevistado P3). 

Observa-se que os três entrevistados têm a mesma opinião sobre as 

dificuldades da certificação. Eles entendem que o selo traz muitos ganhos, porém a 

entrevistada deixa bem claro que os critérios não são fáceis de se cumprir, até mesmo 

devido à cultura dos produtores, além de os critérios sempre estarem se atualizando 

com temas novos, o que acaba dificultando para o produtor acompanhar tantas 

mudanças. 

 “Vejo que a organização da propriedade é sempre a discussão dos produtores, 

pois temos serviços todos os dias dentro da propriedade, e a cada ano que passa a 

certificadora cobra muito mais da cooperativa e dos cooperados, e temos de 

acompanhar as mudanças, mas, quando estamos acostumando com uma, lá vem a 

certificadora fazendo autocorreções nos critérios de novo e a cada ano está ficando 

mais difícil, por isso temos de nos manter sempre atualizados com as mudanças.” 

(Fala do entrevistado P1). 

O impacto no início da certificação nessas propriedades se observou quando 

se consegue ver um pequeno produtor explicando que não tinha sua propriedade 

organizada e, depois, viu que isso seria necessário para se manter na cooperativa. 

Eles relatam que nos cursos e treinamentos que fizeram conseguiram aprender muitas 

coisas novas que eles não imaginariam que era necessário para melhorar a 

propriedade. Hoje, eles conseguem ter certeza de que melhorou a qualidade da fruta 

que eles possuem. 
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“Quando eu entrei na cooperativa, eu não acreditava que era do jeito que meu 

amigo falava, e quando comecei a entregar minha laranja e receber vi que eu já 

conseguiria fazer várias mudanças na minha propriedade, já pude comprar um trator, 

pois eu tinha certeza de que iria conseguir pagar, e comprei outros equipamentos que 

eu não tinha, vivia emprestando dos vizinhos, e muitas vezes até pagava aluguel pelo 

implemento, mas hoje já consigo planejar o que vou investir, o meu pomar está tendo 

uma melhor rentabilidade do que antes.” (Fala do entrevistado P3). 

 Por serem pequenos produtores, eles não tiveram muitos problemas para fazer 

algumas mudanças na gestão da propriedade para participar da cooperativa. Alguns 

hábitos tiveram de ser deixados para trás, pois a partir daquele momento que entraram 

na cooperativa eles teriam de tratar a propriedade como uma empresa. Os 

pesquisados não necessitam de funcionários permanentes por terem uma 

propriedade muito pequena, eles mesmos fazem os trabalhos da propriedade, mas 

durante a colheita eles contratam seus colhedores, registram e recolhem todos os 

encargos trabalhistas. Outro hábito que tiveram de mudar foi a forma de aplicar os 

agroquímicos na cultura, hoje eles têm de usar os equipamentos de segurança 

individual. Atualmente, os pesquisados conseguem fazer todas as anotações e, dessa 

forma, conseguem ter o controle de tudo o que ganham e tudo o que gastam para 

melhoria da cultura.  

Os produtores entrevistados relatam que, hoje, têm um padrão de vida melhor 

do que antes, já veem o resultado do trabalho deles, a melhora na relação entre a 

família também ficou bem visível entre os entrevistados.  

“Nós conseguimos melhorar o padrão de vida da nossa família, hoje já 

conseguimos trocar o trator, comprar uma máquina para esparramarmos os adubos, 

o que antes era feito manualmente, hoje podemos viajar com toda a família, podemos 

dar mais qualidade de vida aos nosso filhos, pagar cursos de inglês para eles.” (Fala 

do entrevistado P1). 

“Hoje me preocupo mais com o meio ambiente, tenho  conhecimento de que, 

se não cuidarmos do meio ambiente, um dia tudo pode ficar difícil para nossa 

sobrevivência na roça. Armazenamos os produtos usados na propriedade de forma 

correta, tendo cuidado, fizemos um novo local para armazenagem.” (Fala do 

entrevistado P1). 

“Eu consegui melhorar minha vida em vários sentidos, pude trocar meu carro, 

agora consigo comprar mais produtos para passar na laranja e, com isso, melhorou a 
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qualidade da fruta no pomar, posso até ajudar meus parentes. Por meio da 

comercialização com a Coacipar, muitas coisas boas estão acontecendo na minha 

vida, tenho até planos para, futuramente, comprar mais terra e plantar mais laranja. 

Os colhedores de laranja ficam esperando o início da safra para vir colher laranja na 

minha propriedade, e sei que eles colhem para outros produtores da cooperativa.” 

(Fala do entrevistado P3). 

Os produtores relatam que os trabalhadores também participam dos ganhos do 

Comércio Justo. Os trabalhadores recebem os mesmos cursos e treinamentos que os 

entrevistados. Antes de iniciar a colheita, os trabalhadores são registrados, depois 

fazem os treinamentos, recebem os equipamentos de proteção individual para que se 

protejam durante a colheita e também recebem um valor adicional em dinheiro, por 

caixas colhidas para a laranja que vai ser entregue na cooperativa. 

“Com certeza, eles ganham mais por colherem laranja dos produtores da 

Coacipar, e hoje, como sou produtor e já fui colhedor, vejo que os colhedores são 

tratados com mais respeito, e isso é uma exigência da certificação. E é bom ver que 

os trabalhadores são valorizados e, quem sabe, eles também podem virar produtores 

como eu.” (Fala do entrevistado P1). 

Nas entrevistas, ficou bem claro que a cooperativa, por conseguir comercializar 

com um selo sustentável, traz ganhos aos seus cooperados, e as mudanças são 

percebidas durante as entrevistas. 

“Com certeza, só o fato de eu poder cuidar melhor da minha propriedade, saber 

cuidar do meio ambiente, isso já é gratificante, e também melhorou a qualidade de 

vida da minha família.” (Fala do entrevistado P2). 

Os entrevistados deixam bem explicado que os critérios não são fáceis para 

eles cumprirem, pois têm baixa escolaridade.  

“Hoje, não consigo me ver sem a certificação. Apesar de cada dia que passa 

os critérios ficarem mais difíceis, vejo que, se nós formos os cumprindo e pegarmos o 

hábito de estarmos sempre fazendo tudo certo, isso vira rotina e, com o passar do 

tempo, não iremos mais ver dificuldade em cumpri-los. O selo é muito importante para 

nós, pequenos produtores, pois por meio dele conseguimos alcançar um objetivo, que 

é melhorar a qualidade de vida da nossa família, e o selo consegue proporcionar isso 

para nós, e o mais importante: com a dignidade do nosso trabalho.” (Fala do 

entrevistado P1). 
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 A entrevista com o trabalhador se deu na propriedade do entrevistado P2, no 

dia que foi realizada a entrevista com o produtor. O trabalhador chegou à propriedade 

para fazer um serviço de diária e, nesse momento, foi perguntado a ele se poderia 

responder a umas perguntas sobre a cooperativa e sobre o Fairtrade. De prontidão, o 

trabalhador se colocou à disposição, foi feita uma introdução para conhecer melhor o 

trabalhado e, em seguida, foram iniciadas as perguntas sobre a certificação. O 

trabalhador entrevistado é casado e trabalha com a colheita da laranja há oito anos, 

porém somente há três trabalha em propriedades de cooperados da Coacipar. O 

entrevistado relata sua preferência em trabalhar em propriedades de cooperados da 

Coacipar. 

“Depois que meu patrão começou a entregar laranja na cooperativa, até a forma 

que ele trata os seus trabalhadores melhorou, ele dá mais atenção aos colhedores.” 

(Fala do trabalhador entrevistado). 

Para o entrevistado, a certificação Fairtrade é muito importante para 

trabalhadores como ele, pois por meio dela o trabalhador se sente mais seguro no 

trabalho, tem a certeza de seus direitos garantidos, antes de iniciar a colheita o 

empregador oferece todos os equipamentos necessários para uma qualidade de vida 

melhor ao trabalhador durante o trabalho.  

“O registro em carteira é bom, pois se eu ficar doente posso me tratar e não 

perco dia de serviço, e tenho a certeza de que vou conseguir me aposentar quando 

chegar o tempo.” (Fala do trabalhador entrevistado).  

O trabalhador vê todos os meses os funcionários da cooperativa na 

propriedade, sempre conversando com os trabalhadores, orientando quanto aos seus 

direitos e verificando se o empregador está cumprindo os critérios em relação aos 

trabalhadores. O entrevistado tem conhecimento do selo que a cooperativa possui e 

sabe que a laranja que ele colhe vai para a indústria, onde é feito o suco que vai para 

a Europa. Ele já foi entrevistado por jornalistas suíços e sabe da importância de 

respeitar a maneira de colher a fruta para a fabricação desse suco, sabe que são 

muitas as exigências para se manter o selo. 

“Sei alguns critérios, mas tenho consciência de que são muitos, o produtor 

sempre fala que tem de cumprir um monte de regras para conseguir um preço melhor 

pela laranja. Sei que ele comprou banheiros e colocou na roça para nós, agora todo 

início da colheita ele dá marmita e garrafão de água para todo mundo, na hora que 

paramos para comer, temos de sentar na mesa embaixo da tenda que ele colocou na 
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roça, nós não gostamos muito não, mas fazemos do jeito que o produtor pediu, pois 

entendemos que aquelas exigências são necessárias.” (Fala do trabalhador 

entrevistado).  

O entrevistado está muito satisfeito com o selo, pois acredita que sua vida 

melhorou muito e ainda pode melhorar, e acredita que, se produtor e trabalhador 

fizerem tudo o que a certificação exige, todos tendem a ganhar com o selo, que para 

ele e sua família é uma garantia de qualidade de vida. 

 

4.3 Ganhos Obtidos nas Propriedades a Partir da Certificação Fairtrade na 

Percepção dos Pequenos Produtores Rurais Cooperados da Coacipar 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados da pesquisa sobre os ganhos 

obtidos nas propriedades rurais a partir de uma certificaçao de sustentabilidade. Os 

ganhos serão apresentados a partir da percepção dos produtores rurais acerca dos 

ganhos, mas também serão identificados pelo pesquisador a partir dos dados 

analisados, considerando-se os aspectos da sustentabilidade.  

 

4.3.1 Ganhos econômicos 

 

Com a certificação Fairtrade, os entrevistados mostram que eles têm a 

oportunidade de ser bem remunerados em comparação a outra cooperativa e até 

mesmo ao mercado de fruta in natura. 

 

Quadro 2 – Comparação de ganhos financeiros 

Ano-safra Coacipar 

R$ 

Outros 

R$ 

Mercado 

2013/2014 11,17 10,00 <https://oglobo.globo.com/economia/preco-da-laranja-para-
industria-fica-abaixo-do-preco-minimo-8514656 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-
emprego/2013/11/definido-pelo-governo-federal-preco-
minimo-da-laranja-para-a-safra-2013-14> 
 

2014/2015 12,57 10,00 <http://www.brasil.gov.br/economia-e-
emprego/2014/05/preco-minimo-da-caixa-de-laranja-e-fixado-
em-r-11-45> 
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2015/2016 17,52 11,00 <http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/Laranj
a/noticia/2015/06/preco-da-laranja-deve-manter-tendencia-
de-queda-avalia-o-cepea.html> 
 

2016/2017 15,53 14,50 <http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/Laranj
a/noticia/2016/06/laranja-cenario-de-precos-e-positivo-ate-
2017-mas-custos-desafiam-produtor-diz-cepea.html> 
 

2017/2018 21,00 20,00 <http://www.hfbrasil.org.br/br/citros-cepea-precos-da-laranja-
recuam-7-3-na-semana.aspx 
https://www.google.com.br/search?q=pre%C3%A7o+mercado
+laranja+2017&ei=y6uFWsbCF8WowgS-
uK2IDQ&start=20&sa=N&biw=1366&bih=662#> 
 

Fonte: arquivo Coacipar, 2018. 

 

Para os produtores entrevistados, os ganhos econômicos são fundamentais 

para a subsistência deles dentro da propriedade. Com uma rentabilidade maior, eles 

conseguem investir mais na propriedade e planejar o futuro. O selo consegue garantir 

a eles esse ganho. 

 

4.3.2 Ganhos ambientais 

 

Os ganhos ambientais foram observados nos cuidados com o solo. A 

entrevistada P1 hoje tem mais consciência sobre os cuidados que tem de ter na hora 

de abastecer o pulverizador, tentando evitar qualquer contaminação do solo com 

resíduos químicos.  

As fotos na Figura 6 demonstram que a entrevistada fez um piso de concreto 

onde ela faz os abastecimentos do pulverizador, máquina para pulverizar 

agroquímicos na lavoura, evitando a contaminação do solo.                   

Na segunda imagem, é possível ver alguns produtores juntamente com clientes 

da Suíça, com o produtor explicando aos visitantes como consegue evitar a 

contaminação do solo. 
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Figura 6 – Cuidados com o solo 

 

Fonte: Imagens captadas pela autora, 2018. Fazenda Santa Rosa (P1). 

 

O entrevistado P1 faz também a separação de todo o lixo para não contaminar 

o solo e, depois, dá a destinação correta a eles, como se pode ver na Figura 7. 

 

Figura 7 – Separação do lixo 

 

Fonte: Imagem captada pela autora, 2018. Fazenda Santa Rosa (P1). 

 

Antes do selo Fairtrade, na Figura 8 pode ser visto o local (tulha) onde o 

entrevistado guardava os seus produtos agroquímicos na propriedade, sem nenhuma 

segurança. Com a certificação, o produtor agora tem mais consciência sobre como 

devem ser armazenados os seus agroquímicos (segunda imagem). 
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Figura 8 – Armazenagem de agroquímicos: antes e depois do Fairtrade 

 

Fonte: Imagem captada pela autora, 2018. Fazenda Santa Rosa (P1). 

 

Depois do conhecimento que obteve na cooperativa, o produtor se tornou mais 

consciente quanto aos cuidados com a saúde e o meio ambiente. 

Antes do Fairtrade, ele deixava as embalagens vazias jogadas em qualquer 

lugar, como se pode ver na Figura 9 (primeira imagem), pois essa atitude era normal 

para ele, uma vez que a propriedade sempre esteve dessa forma.  

Depois do selo, o produtor procurou organizar da melhor forma sua 

propriedade. E com o material que ele tinha dentro dela mesmo, conseguiu reutilizá-

lo e fazer os depósitos das embalagens vazias, sem ter gastos para organizar a 

propriedade (Figura 9, segunda imagem). 

 

Figura 9 – Depósitos de embalagens vazias 

 

Fonte: Imagem captada pela autora, 2018. Fazenda Santa Rosa (P1). 

 

 Também foi realizado pela cooperativa um projeto de fossas sépticas em 

algumas propriedades de cooperados, e ate 2020 todas as propriedades vao 

receber este projeto. 
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Figura 10 – Fossa séptica 

 

Fonte: Imagem captada pela autora, 2018. Propriedade Jacareí. 

 

4.3.3 Ganhos sociais  

 

Em relação aos ganhos sociais, observa-se que os cooperados obtiveram 

melhor qualidade de vida, refletindo até no relacionamento familiar. Agora, podem 

conceber uma vida tranquila, passear, dar melhor ensino aos filhos e adquirir bens 

próprios de consumo. 

Além disso, o produtor respeita o trabalhador, sempre buscando uma melhor 

qualidade de vida para ambos.  

Há banheiros separados por gênero (feminino e masculino) com identificação, 

para garantir a privacidade dos trabalhadores. 

 
Figura 11 – Banheiros feminino e masculino 

 

Fonte: Imagem captada pela autora, 2018. Fazenda Santa Rosa (P1). 
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 Hoje, o transporte dos trabalhadores tem mais segurança e há um local onde 

os trabalhadores podem fazer suas refeições com dignidade. Antes, eles não tinham 

essa acomodação, eles tinham de ficar sentados no chão debaixo de árvores. 

 

Figura 12 – Transporte e refeição de trabalhadores 

 

Fonte: Imagem captada pela autora, 2018. Estancia Nossa Senhora Aparecida (P2). 

  

Hoje, os produtores ajudam a divulgar a Lei n. 10.097, de 19 de dezembro de 

2000 e que trata sobre a proibição do trabalho infantil, usando, para a divulgação, 

seus carros de transporte de trabalhadores. Na Figura 13, é possível ver uma 

campanha realizada com um cartaz colado em um dos carros que fazem o transporte 

dos trabalhadores da cidade até a propriedade. 

 

Figura 13 – Cartaz divulgando lei 

 

Fonte: Imagem captada pela autora, 2017 Estancia Nosa Senhora Aparecida (P2). 

 

Atualmente, os produtores e seus trabalhadores fazem treinamentos na sede 

da cooperativa. Na imagem da Figura 14, estavam fazendo curso de segurança e 

saúde no trabalho na agricultura, em que o instrutor está explicando sobre a Norma 
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Regulamentadora 31 (NR 31). O objetivo desse treinamento é que os produtores e os 

trabalhadores tenham conhecimento de como deve ser o ambiente de trabalho e quais 

os direitos e deveres do empregado e as responsabilidades do empregador em 

relação à segurança e à saúde no trabalho. 

 

Figura 14 – Curso de segurança e saúde no trabalho 

 

Fonte: Imagem captada pela autora, 2018. Sede da cooperativa. 

 

Os produtores, depois da certificação, puderam ter acesso aos clientes e 

recebê-los em sua propriedade. Esse momento, para um pequeno produtor rural, tem 

muita importância, e eles se sentem orgulhosos com essa aproximação. Os 

compradores do suco de laranja da cooperativa, anualmente, visitam-na para 

conversar com os produtores e averiguar se o Fairtrade está realmente tendo alguma 

importância para os produtores e se a vida deles está tendo mudanças. Com essas 

visitas os clientes, conseguem medir se realmente o selo traz algum benefício para os 

produtores. Os visitantes sempre trazem um checklist com várias perguntas para os 

produtores, os trabalhadores e os funcionários da cooperativa responderem, fazem 

várias imagens também, para produzir o relatório e divulgar os resultados aos 

consumidores finais na Europa. 

 

Figura 15 – Produtor recebendo visita em sua propriedade 
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Fonte: Imagem captada pela autora, 2015. 

 

 Na Figura 16, podem ser vistos clientes (senhora Catharine e senhor Nicolas) 

que compram o suco certificado da cooperativa. Eles são da França e estão visitando 

produtores da cooperativa. Na imagem, estão no Sítio São Lázaro, propriedade do 

casal Arnaldo e Antonia Povh. 

 

Figura 16 – Clientes franceses em visita a uma propriedade certificada 

 

Fonte: Imagem captada pela autora, 2015. 

 

Na sede da cooperativa, também são ofertados outros cursos e treinamentos, 

como os da Figura 17. 

 

Figura 17 – Curso de pintura para jovens e adultos 

 

Fonte: Imagem captada pela autora, 2016. Sede da cooperativa. 
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Na Figura 18, representantes da empresa suíça Bischofszell (Bina) visitam o 

projeto social que a cooperativa apoia: o Centro de Atendimento à Criança e ao 

Adolescente de Paranavaí (Cecap).  

 

Figura 18 – Suíços em visita ao Cecap 

 

Fonte: Imagem captada pela autora, 2018. Sede do Cecap. 

 

O Cecap é uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo: organizar 

espaço e acessibilidade para que crianças, adolescentes, famílias e comunidade 

tenham acesso a diversos campos do conhecimento; garantir às crianças e aos 

adolescentes vivências com a arte, a cultura, o esporte e a educação, com diferentes 

atores e instituições, no âmbito da vida comunitária, enquanto local de conhecimento 

e de diversidade cultural; acolher as famílias e a comunidade para que participem com 

seu saber social e cultural na formação e educação das crianças e adolescentes.  

O Cecap tem sua fundação datada de 22 de outubro de 1993, e a Coacipar 

apoia o projeto desde 2013, quando em assembleia os cooperados decidiram apoiar 

a entidade, que é frequentada por filhos de trabalhadores rurais e até netos de 

produtores. Por meio desse projeto, a cooperativa se envolve com a comunidade e 

consegue apoiar e garantir mais dignidade para essas crianças e adolescentes. 

A cooperativa, por ter o selo Fairtrade, também tem como objetivo ter em seu 

planejamento estratégico algum projeto que consiga atingir a comunidade, e apoiando 

o Cecap a cooperativa está contribuindo para o futuro de suas crianças e 

adolescentes, que têm a oportunidade de frequentar a instituição e se preparar para 

o mercado de trabalho. 

Na Figura 19, podem ser vistos a Diretoria e o Conselho Fiscal da Coacipar 

recepcionando um cliente da Suíça, senhor Max Rehder, proprietário da empresa 

Fruitag, que compra o suco de laranja proveniente da matéria-prima dos produtores. 
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Figura 19 – Representantes da Coacipar recebendo cliente suíço 

 

Fonte: Imagem captada pela autora, 2016. Sede da cooperativa. 

  

O mercado está em constante transformação e, como forma de se manter ativo, 

o pequeno produtor foi em busca de uma certificação sustentável para garantir uma 

qualidade de vida a todos os envolvidos no processo e a sustentabilidade do negócio, 

desde a criação da cooperativa, sua certificação, ao plantio da laranja, tratos culturais, 

colheita e industrialização até o suco na gôndola do supermercado na Europa, com 

toda a cadeia seguindo critérios exigidos pela certificadora. Para esses produtores, é 

uma nova forma de encarar o progresso. A sustentabilidade é o pilar fundamental do 

modelo de negócio para o grupo, desafiando produtores todos os dias a evoluir. 

A inserção dos pequenos produtores no sistema Fairtrade é uma nova forma 

de competividade que serve como ferramenta de proteção, pois, com a certificação, 

eles têm a garantia de ingressarem em cadeia de valor em uma posição vantajosa, 

isso devido à comercialização ter foco em nicho específico de mercado que zela pelo 

relacionamento entre produtores, compradores até o consumidor, proporcionando, 

dessa maneira, a valorização do pequeno produtor. De acordo com Sachs (2008, p. 

49), “o desafio é transformar pequenos produtores em empresas organizadas de 

pequenas escala, capazes de competir no mercado capitalista”.  

O produtor precisa olhar o mercado em constante transformação e buscar 

novas formas de inovação. O selo Fairtrade vem para apoiar o pequeno produtor e 

seus trabalhadores, uma das metas do Fairtrade é facilitar a entrada do pequeno 

produtor ao mercado, além de facilitar financiamentos a produtores para o melhor 

desenvolvimento social, econômico e ambiental, a fim de que o produtor tenha 

qualidade de vida. O selo garante que consumidores recebam produtos com garantia 
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de origem, conhecendo, assim, as condições de produção e o processo de 

desenvolvimento dos produtores.  

 

Figura 20 – Ciclo produtivo de produtos certificados com o selo Fairtrade 

 

Fonte: Fairtrade, 2018. 

 

Para os entrevistados, os critérios da certificação não são fáceis de se cumprir, 

mas eles demonstram que estão buscando a aprendizagem constante. Foi constatado 

que os entrevistados têm conhecimento sobre o selo Fairtrade, sabem da importância 

dele para todos e demonstram saber também que o Comércio Justo apoia práticas 

ambientais e de agriculturas que sejam seguras e sustentáveis, além de apoiar os 

produtores na melhoria constante, com o intuito de tornar as propriedades um sistema 

de produção sustentável.  

A união desses pequenos produtores para a criação de uma cooperativa se deu 

pelo enfrentamento das dificuldades que eles estavam passando. Por meio dessa 

estratégia, os produtores criaram a cooperativa, que tem foco permanente na 

conscientização e na capacitação para garantir uma qualidade de vida melhor a eles 

e aos seus trabalhadores, bem como a qualidade da matéria-prima. E o selo veio para 

somar e até mesmo facilitar um desenvolvimento sustentável para os pequenos 

produtores, para que eles se tornem verdadeiros empresários do campo, conforme 

Sachs (2008 p. 52): “Os pequenos produtores em via de transformação em pequenos 

empresários precisam melhorar a sua cultura administrativa”. 
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5 CONCLUSÃO 

 

        Com este estudo, procurou-se identificar os ganhos percebidos pelos pequenos 

produtores rurais da Cooperativa de Agricultura Familiar e Solidária do Paraná 

(Coacipar). Identificou-se que a certificação Fairtrade é uma alternativa para que os 

pequenos produtos rurais , quando organizados, consigam estar inseridos na cadeia 

de produção da qual fazem parte, desde o plantio da laranja até a sua 

comercialização, conseguindo vender seu produto por um preço justo.  

 Identificou-se que, juntamente com a certificação, vieram novas 

responsabilidades, tanto para a cooperativa quanto para o produtor, em três áreas 

principais: econômica, ambiental e social. Essas responsabilidades, quando 

cumpridas, dão ao produtor mais sustentabilidade em todo o seu negócio. Por meio 

de uma certificação sustentável, os resultados percebidos foram melhor qualidade de 

vida para as famílias envolvidas com a produção certificada e sustento com qualidade, 

vindo da propriedade.  

Observou-se ainda que os produtores entrevistados enfrentaram dificuldades 

devido à baixa escolarização; por outro lado, a cooperativa, visando mitigar esse 

ponto, ofereceu suporte técnico para auxiliar no cumprimento dos critérios exigidos 

pela certificação Fairtrade. Na comercialização do produto, no caso a laranja, a 

cooperativa efetua a negociação com os compradores e realiza o pagamento aos 

produtores, cabendo a eles cumprir os critérios e entregar a laranja na cooperativa. A 

certificadora tem um olhar sobre toda a cadeia produtiva, auditando-a regularmente 

para garantir ao cliente final que a cooperativa e os produtores estão realmente em 

conformidade com os critérios estabelecidos. 

Com a certificação, identificaram-se ganhos no cuidado com o meio ambiente, 

com a produção sendo realizada de forma ecologicamente correta; com os direitos 

dos trabalhadores, sejam eles produtores, sejam colhedores; cuidados com a saúde 

do homem do campo; e ainda a cultura de produtos mais saudáveis.  

No decorrer desta pesquisa pode-se observar que os produtores destacaram 

principalmente os ganhos econômicos, porém indetificou-se durante as entrevistas 

ganhos ambientais e sociais, conforme evidenciado na análise dos dados, como por 

exemplo: a correta destinação dos resíduos e cuidados com o solo (ganho ambiental) 

e qualificação profissional tanto para os produtores quanto para suas famílias (ganho 

social).  
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Destaca-se que a certificação Fairtrade foca seus esforços em apoiar 

organizações de pequenos produtores para melhorar suas condições de vida e obter 

ganhos futuros. Em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 

a certificação Fairtrade tem como propósito combater a pobreza e empoderar os 

produtores de países em desenvolvimento. Possui ainda uma relação com o ODS 2 – 

“Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 

promover a agricultura sustentável” (BRASIL, 2016b, p. 1) e também com o ODS 3 – 

“Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 

idades” (BRASIL, 2016b, p. 1), com as reduções de agroquímicos e os cuidados com 

o meio ambiente, além do cuidado com o pequeno produtor em suas perspectivas 

econômica e social, impactando no ODS 8 – “Promover o crescimento econômico 

sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente 

para todos” (BRASIL, 2016b, p. 1). O produtor trabalha pensando não somente no 

hoje, mas no futuro, e reconhece que as dimensões social e ambiental são 

fundamentais para a sustentabilidade do selo e que trazem uma recompensa 

financeira para o produtor.  

Ainda que a pesquisa tenha sido realizada com uma população pequena, em 

torno de um estudo de caso,  abriu-se o campo para novas pesquisas que busquem 

demonstrar os ganhos de se investir em sustentabilidade, aqui traduzido em uma 

forma de comércio justo a partir de uma certificação. Sugere-se ainda que além de 

ouvir os produtores beneficiados com o selo realizem-se comparações com opiniões 

de outros produtores e entre outras cooperativas. Colher a visão de outros 

participantes, investigar quanto o selo Fairtrade impacta de fato nas organizações 

certificadas e buscar uma forma de tornar o selo mais conhecido para as organizações 

que ainda não o conhecem são formas de continuar apoiando os pequenos 

produtores. 
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ANEXO A – ROTEIROS DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA COM PRODUTOR(A) 

Nome:  

Idade: 

Sexo:  

Município: 

 

Perguntas introdutórias 

a) Qual o seu nível de escolaridade? 

b) Quantos dependentes o(a) senhor(a) tem? 

c) Quantos dos seus dependentes dependem de sua propriedade? 

d) Por que resolveu participar da Coacipar? 

e) Qual o meio de comunicação que utiliza para se manter informado dos assuntos 

da sua cooperativa? 

f) Você já participou de algum cargo dentro da sua cooperativa? 

 

Perguntas sobre a certificação 

a) Em relação aos critérios da certificadora Fairtrade, o(a) senhor(a) tem 

conhecimento de quais são? Como controla que os critérios estão sendo 

cumpridos?  

b) Poderia me explicar quais são os critérios que precisa seguir para se manter com 

a certificação?  

c) Entre os critérios, qual classifica como sendo o mais difícil e o mais fácil a ser 

cumprido? 

d) O(a) senhor(a) sabe quais são os critérios que a cooperativa Coacipar precisa 

seguir para manter o selo Fairtrade?  

e) O(a) senhor(a) percebeu algum benefício por participar de uma cooperativa que 

possui o selo Fairtrade? Quais?  

f) Qual a maior dificuldade para manter a certificação Fairtrade? 

g) O que impactou na sua propriedade no início da certificação?  

h) Quais mudanças foram necessárias na gestão da propriedade para se adequar à 

certificação?  

i) Quais os ganhos que o(a) senhor(a) percebeu com a certificação Fairtrade?  
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j) E quanto aos seus trabalhadores, eles também participam de algum benefício 

ofertado pela certificadora? 

k) Diante de tudo o que foi exposto, o(a) senhor(a) considera que ser cooperado de 

uma cooperativa que tem o selo Fairtrade traz algum benefício para o(a) senhor(a)? 

Quais? 

l) Pensando no futuro: qual a importância da certificação Fairtrade na sua vida 

enquanto produtor(a) rural? 

  

ENTREVISTA COM TRABALHADOR 

Nome:     

Idade:  

Município:  

 

Perguntas introdutórias 

a) Qual o seu nível de escolaridade? 

b) Quantos dependentes o senhor tem? 

 

Perguntas sobre a certificação 

a) O senhor sabe que a propriedade onde trabalha tem uma certificação internacional? 

b) O senhor percebe algum benefício desse selo no seu trabalho? Quais?  

c) Antes de colher laranja para a Coacipar, o senhor já tinha colhido para outros 

produtores e como era? 

d) Conhece os critérios exigidos pela certificadora? Pode citar quais impactam no seu 

trabalho? 

e) Quais os critérios que a Coacipar pede para que você cumpra na colheita?  

f) Tem conhecimento das condições pré-estabelecidas para realizar a colheita para a 

Fairtrade/Coacipar?  

g) Quando começa a safra, você procura produtores ou empresas terceirizadas que 

participam da realização da colheita da Coacipar? 

h) Quais as diferenças para se trabalhar nos produtores que trabalham com o 

Fairtrade/Coacipar e os demais produtores? 
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ANEXO B – CRITÉRIOS DA CERTIFICAÇÃO FAIRTRADE PARA ORGANIZAÇÕES 

DE PEQUENOS PRODUTORES 

 

Estrutura da norma. Está dividida em quatro capítulos: 

 Capítulo 1 – Requisitos Gerais: descreve o conceito de pequeno produtor. 

 Capítulo 2 – Comércio: aborda a rastreabilidade, as boas práticas comerciais que 

as organizações devem cumprir e o uso da logomarca Fairtrade. 

 Capítulo 3 – Produção: trata dos aspectos socioambientais para assegurar meios 

de vida sustentáveis. 

 Capítulo 4 – Negócios e Desenvolvimento: abrange atividades orientadas ao 

planejamento para o desenvolvimento das organizações. 

 

A norma inclui critérios para toda a cadeia de suprimentos e para produtos e 

trabalhadores que participam da certificação. Os critérios são classificados como: 

 MAIORES: Indispensáveis para se obter a certificação; 

 DESENVOLVIMENTO: Estimulam a melhoria contínua dos produtos; 

 CRITÉRIOS BÁSICOS: Relacionados com os princípios do Fairtrade. 

 

Critérios da certificação Fairtrade para organizações de pequenos produtores 

CC N° 

Critério de conformidade FLOCERT – São os critérios 

que a cooperativa e seus cooperados são obrigados a 

cumprir  

Prazo 
Tipo de 

critérios 

    

0.0.0.01 

As organizações e/ou membros individuais têm mais de 

20 trabalhadores que estão presentes por um mês ou 

mais durante um ano, ou menos trabalhadores quando a 

lei local definiu um número menor? 

0 C 

1 
Requisitos gerais – São os requisitos mínimos para se 

ter uma certificação. 
  

1.1 Certificação   

1.1.0.01 
Você tem uma cópia do contrato da última versão do 

contrato de certificação da FLOCERT (versão 45) 
0 C 

1.1.0.02 

Você aceita receber uma auditoria anunciada ou não 

anunciada nas suas instalações, incluindo as 

organizações subcontratadas, e providencia toda a 

0 M 
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informação necessária para mostrar cumprimento com os 

requisitos Fairtrade. 

1.1.0.03 
Você designou por escrito uma pessoa de contato oficial 

para a FLOCERT. 
0 C 

1.1.0.04 

Você assegura que a pessoa de contato mantém a 

FLOCERT atualizada com os detalhes de contato e 

informações importantes. 

0 C 

1.1.0.05 
A pontuação média dos critérios de desenvolvimento é 

igual ou superior a 3.0. 
3 C 

1.1.0.06 
Todas as não conformidades da auditoria anterior foram 

corrigidas. 
1 M 

1.1.0.07 
As condições para concessão de exceção foram 

atendidas. 
1 C 

1.1.0.08 

(Aplicável somente se você recebeu uma reclamação 

relacionada com os requisitos dos Critérios Fairtrade ou 

um produto Fairtrade) Você maneja e documenta todas as 

reclamações e ações de acompanhamento relacionadas 

com a conformidade dos requisitos dos Critérios Fairtrade 

aplicáveis. Estes registros devem ser disponibilizados ao 

auditor. 

1 C 

1.1.0.10 

Enquanto a organização de pequenos produtores, apenas 

venderá produtos como Fairtrade caso disponha de uma 

autorização comercial ou certificado válido. 

0 M 

1.1.0.11 

(Aplicável se o cliente tiver sido suspenso desde a última 

auditoria) Após a suspensão da certificação Fairtrade, o 

cliente deve interromper o uso de qualquer material de 

publicidade que contenha referência ao seu status de 

certificado. 

1 C 

1.1.0.14 

Você tem um contrato com cada entidade adicional que 

não lhe pertença 100%, requerendo a conformidade com 

os respectivos Critérios Fairtrade, estabelecendo que a 

FLOCERT está autorizada a conduzir auditorias nas 

instalações da entidade adicional (não se aplica às 

entidades que não se enquadram no escopo de 

certificação ou tenham seu próprio certificado FLOCERT) 

e exigindo relatórios regulares, quando requisitado pela 

FLOCERT. 

0 C 

1.1.0.15 

(Não se aplica a entidades que não se enquadram no 

escopo da certificação) Suas entidades adicionais onde 

as atividades Fairtrade ocorrem estão em conformidade 

0 C 
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com a definição de entidade adicional e estão registradas 

na FLOCERT (ver Escopo de Certificação no site da 

FLOCERT). 

1.2 

Membros são Pequenos Produtores – A cooperativa é 

obrigada a ter no quadro de membros no mínimo 50% de 

pequenos produtores. 

  

1.2.0.01 

Ao menos 50% dos membros de sua organização são 

pequenos produtores que cumprem com os seguintes 

requisitos: (Produtos menos intensivos em mão de obra) 

O trabalho agrícola é feito principalmente pelo membro e 

sua família e os trabalhadores não são contratados 

durante todo o ano. 

(Produtos altamente intensivos em mão de obra) 

- Contratam menos de um número máximo de 

trabalhadores permanentes, conforme definido e 

publicado pela Fairtrade Internacional. 

- O tamanho da terra que cultivam é igual ou inferior à 

média da região, conforme definido e publicado pela 

Fairtrade Internacional. 

- Eles gastam a maior parte de seu tempo de trabalho 

realizando trabalhos agrícolas em sua fazenda. 

- A maior parte da renda provem da fazenda. 

0 M 

1.2.0.03 

Todos os meeiros que produzem o mesmo produto que o 

proprietário da terra são convidados a se afiliarem à 

organização e cumprir com os critérios de produção da 

Fairtrade, não importa a sua condição de filiação. 

0 C 

1.2.0.04 

Todas as relações de meeiros devem ser reguladas por 

um contrato escrito e os contratos aprovados pelo 

indicado local e de acordo com a lei. 

0 C 

1.2.0.05 

A maioria dos produtores das organizações membro que 

estão incluídos na certificação do Fairtrade são pequenos 

produtores que cumprem com os seguintes requisitos: 

(Produtos menos intensivos em mão de obra) O trabalho 

agrícola é feito principalmente pelo membro e sua família 

e os trabalhadores não são contratados durante todo o 

ano. 

(Produtos altamente intensivos em mão de obra) 

- Contratam menos de um número máximo de 

trabalhadores permanentes, conforme definido e 

publicado pelo Fairtrade Internacional. 

0 M 
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- O tamanho da terra que cultivam é igual ou inferior à 

média da região, conforme definido e publicado pelo 

Fairtrade Internacional. 

- Eles gastam a maior parte de seu tempo de trabalho 

realizando trabalhos agrícolas em sua fazenda 

- A maior parte da renda provem da fazenda. 

1.2.0.06 

No mínimo, metade do volume de um produto Fairtrade 

que a sua organização vende, como Fairtrade, por ano, é 

produzido por pequenos produtores. 

0 M 

2.1 
Rastreabilidade – Todo o processo desde a 

propriedade até a indústria – descrição  
  

2.1.0.01 
Apenas produtos de membros são vendidos como 

Fairtrade. 
0 M 

2.1.0.03 

Você assegura que os produtos provenientes de membros 

são mantidos fisicamente separados dos produtos de não 

membros durante o transportamento, processamento e 

armazenamento. 

0 C 

2.1.0.06 
Você tem uma descrição escrita do fluxo de produto 

(caminho) dos membros para o comprador. 
0 C 

2.1.0.07 

Registros de produtos fornecidos por membros são 

mantidos. Os registros indicam o nome do membro 

individual, data da compra, nome do produto, volume e os 

preços recebidos pelo membro. 

0 C 

2.1.0.09 

Produtos vendidos como Fairtrade são claramente 

identificados como Fairtrade em todos os documentos de 

vendas (por exemplo: faturas, notas de entrega etc.). 

0 C 

2.1.0.10 

Você tem os registros existentes de todas as suas vendas 

Fairtrade que indicam o volume, o nome, a identificação 

internacional Fairtrade do comprador e a data da 

transação. Todas as faturas emitidas para o seu 

comprador incluem o rendimento do processo, se este for 

necessário para o cálculo do respectivo valor prêmio e 

preço mínimo Fairtrade. Esses registros estão vinculados 

aos respectivos documentos de venda. Você fatura o 

valor correto do prêmio prontamente. 

0 C 

2.1.0.12 

Você pôs em vigor registros de todos os produtos 

Fairtrade processados que especificam a quantidade do 

produto antes e após o processamento. 

0 C 

2.1.0.13 
(Se você produz e processa cacau, açúcar de cana, sumo 

ou chá, e vende para operadores sem rastreabilidade 
0 C 
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física, este requerimento não é aplicável) Produtos 

Fairtrade são marcados, de forma clara, com o número de 

Identificação Fairtrade ou a expressão “Fairtrade 

International/Fairtrade” pertinente. 

2.1.0.15 

(Açúcar de cana, Cacau, Suco de fruta, Chá) Se você 

quer vender açúcar de cana, cacau, suco de frutas e chá 

para os operadores que têm a rastreabilidade física 

estabelecida, você separa o produto fisicamente durante o 

processamento. Esses produtos, quando vendidos, são 

identificados como um produto de Fairtrade com 

rastreabilidade física. 

0 C 

2.1.0.16 

(Açúcar de cana, Cacau, Suco de fruta, Chá) Os produtos 

foram produzidos e fornecidos por membros antes da 

venda do produto Fairtrade. 

0 C 

2.1.0.17 

(Açúcar de cana, Cacau, Suco de fruta, Chá) O produto 

de seus membros é entregue e processado no mesmo 

local onde o produto Fairtrade é processado. 

0 C 

2.1.0.18 

(Açúcar de cana, Cacau, Suco de fruta, Chá) O produto 

dos membros é do mesmo tipo e qualidade que o insumo 

utilizado para processar o produto Fairtrade. 

0 C 

2.1.0.27 

Você tem os registros existentes de todas as suas 

transações Fairtrade que indicam o volume, o nome e a 

identificação internacional Fairtrade do operador e a data 

da transação. Estes registros estão vinculados a todos os 

respectivos documentos. A empresa subcontratada 

identificou claramente todos os produtos certificados como 

Fairtrade em toda a documentação sobre os volumes 

recebidos do operador e devolvidos a este. 

0 C 

2.1.0.39 
Transações Fairtrade são feitas apenas com entidades 

certificadas. 
0 C 

2.2.0.01 

Para os produtores recém-certificados, apenas os 

produtos produzidos no máximo um ano antes da 

certificação são vendidos como Fairtrade. 

0 C 

2.3.0.14 

(Laranjas para suco) Os contratos entre produtores e 

compradores devem adicionalmente incluir: 

• Preço a pagar e o cálculo utilizado para a definição de 

preço para o suco de laranja equivalente. O contrato 

menciona que o cálculo do preço de laranjas para suco 

será definido de acordo com o rendimento, conforme 

identificado no relatório de análise preliminar (um relatório 

0 C 
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produzido de acordo com os padrões da indústria de 

citros de uma amostra da fruta entregue, que inclui 

informações de rendimento). 

• Uma vez disponível, os relatórios de análise preliminares 

de cada entrega de laranjas para suco devem ser 

anexados ao contrato. Além disso, esse relatório é dado 

ao produtor 7 dias após a entrega de fruta. 

• O nome da parte responsável por pagar o Prêmio 

Fairtrade aos produtores. 

3 Produção   

3.1 Gestão das práticas de produção    

3.1.0.01 

Você informou os seus membros sobre os critérios 

Fairtrade relativos a práticas ambientais e práticas de mão 

de obra (esta última aplica-se somente quando os 

membros empregarem trabalhadores). 

0 C 

3.1.0.02 

Você identificou e documentou os riscos gerais de 

incumprimento, da organização e dos seus membros, com 

os critérios de produção. 

1 C 

3.1.0.03 
A identificação de risco tem sido repetida periodicamente 

no mínimo a cada três anos. 
3 D 

3.1.0.04 

Um procedimento para monitorar o desempenho dos 

membros em relação aos critérios de produção está em 

vigor. 

3 D 

3.1.0.05 O procedimento está implementado. 3 D 

3.2 Desenvolvimento ambiental   

3.2.1 Gestão ambiental   

3.2.1.01 

Você deve dar a uma pessoa ou um grupo de pessoas em 

sua organização a responsabilidade de garantir que sua 

organização cumpre com os requisitos ambientais. 

0 C 

3.2.1.02 
A pessoa ou grupo de pessoas tem claros Termos de 

Referência. 
0 C 

3.2.2.a Controle integrado de pragas (controle de pragas)   

3.2.2.01 

Você treinou seus membros sobre controle integrado de 

pragas, incluindo monitoramento de pragas e doenças, 

formas alternativas de controle de pragas e doenças, 

medidas preventivas e medidas para evitar que pragas e 

doenças criem resistência a pesticidas. 

3 D 

3.2.2.03 

(01 de julho de 2017) Seus membros demonstram que os 

pesticidas são aplicados com base no conhecimento de 

pragas e doenças. 

6 D 
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3.2.2.b 
Uso apropriado de pesticidas (manejo de pragas) e 

outros produtos químicos (controle de pragas) 
  

3.2.2.05 

Membros e trabalhadores que manipulam pesticidas e 

outros produtos químicos perigosos foram treinados sobre 

os riscos no manuseio desses materiais e como lidar com 

eles corretamente. Os conteúdos dos treinamentos estão 

alinhados com os requisitos. 

3 C 

3.2.2.06 
Relatórios de treinamento com lista de assinatura dos 

participantes estão disponíveis. 
3 C 

3.2.2.07 

Você implementou medidas para garantir que todas as 

pessoas, incluindo membros e trabalhadores, usam 

equipamento de proteção individual adequado (EPI) ao 

manusear pesticidas ou produtos químicos perigosos. 

3 C 

3.2.2.08 

Você tornou todos os membros e trabalhadores – mesmo 

aqueles que não manipulam diretamente pesticidas e 

outros produtos químicos perigosos – cientes dos perigos 

e riscos relacionados a estes materiais. 

3 D 

3.2.2.09 

Você e os membros de sua organização não aplicam 

pesticidas e outros produtos químicos perigosos dentro de 

10 metros de atividades humana em curso (casas, 

cantinas, escritórios, armazéns ou similares com pessoas 

presentes). Uma zona tampão de pelo menos 10 metros 

deve ser mantida a menos que haja uma barreira que 

reduza efetivamente a ação dos pesticidas. 

Alternativamente, intervalos de reentrada apropriados 

podem ser aplicadas, assim as pessoas não serão 

afetadas pelos pesticidas. 

1 C 

3.2.2.11 

Se você, os membros de sua organização ou 

subcontratados pulverizam pesticidas ou outros produtos 

químicos perigosos do ar, você e seus membros ou os 

subcontratados não pulverizam sobre nem nos arredores 

de lugares com atividade humana em curso ou com fontes 

de água. 

1 C 

3.2.2.13 

Seus membros armazenam pesticidas e outros produtos 

químicos perigosos de forma a minimizar os riscos para 

que eles não possam ser alcançados por crianças. 

3 C 

3.2.2.14 
Seus membros possuem todos os pesticidas e produtos 

químicos perigosos claramente identificados. 
3 D 

3.2.2.15 
Seus membros têm equipamentos para lidar com 

acidentes e vazamentos nas áreas onde se preparam ou 
6 D 
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misturam pesticidas e outros produtos químicos 

perigosos, assim estes não se infiltram no solo ou na 

água. 

3.2.2.16 

Seus membros planejam sua pulverização de tal forma 

que não sobre nenhuma ou quase nenhuma solução de 

pulverização. 

6 D 

3.2.2.17 

Você e os membros de sua organização não reutilizam 

recipientes de pesticidas e outros recipientes de produtos 

químicos perigosos para transporte ou armazenamento de 

água ou alimentos.  

0 C 

3.2.2.18 

A lavagem tripla e a perfuração correta de recipientes 

vazios de pesticida são sempre efetuadas por si e pelos 

membros da sua organização. Todos os equipamentos 

que têm contato com materiais perigosos são limpos e 

armazenados de forma que os riscos são minimizados. 

3 D 

3.2.2.d Escolha dos pesticidas usados (controle de pragas)   

3.2.2.19 

Você compilou uma lista dos pesticidas que são usados 

por membros nos cultivos Fairtrade que indica quais 

desses materiais estão na Lista de Materiais Proibidos 

(LMP) do Fairtrade Internacional, parte 1, Lista Vermelha 

e parte 2, Lista Âmbar e você a mantém atualizada. 

0 C 

3.2.2.21 

Você e os membros de sua organização não usam os 

materiais da Lista de Materiais Proibidos (LMP) do 

Fairtrade Internacional, parte 1, Lista Vermelha nos 

cultivos do Fairtrade. 

0 M 

3.2.2.22 

Materiais proibidos (se usados/armazenados) são 

claramente marcados para não utilização em cultivos 

Fairtrade. 

0 C 

3.2.2.23 

Em derrogação, você e seus membros aplicaram para 

certos materiais da LMP do Fairtrade, parte 1 (Lista 

Vermelha). Você usa materiais somente se 

antecipadamente solicitou o uso ao organismo de 

certificação e recebeu permissão. 

0 C 

3.2.2.24 

Você demonstrou que a utilização desses materiais é 

minimizada e apenas utilizados no caso de uma 

necessidade imediata, usados sob condições de saúde e 

segurança apropriadas e com utilização de técnicas 

avançadas. 

0 C 

3.2.2.27 
Você desenvolveu um procedimento para garantir que os 

membros não utilizam nos cultivos Fairtrade qualquer 
1 C 
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material que conste na Lista de Materiais Proibidos 

Fairtrade Internacional parte 1 (Lista Vermelha). O 

procedimento inclui atividades de conscientização dos 

membros sobre a LMP. 

3.2.2.28 

Você trabalha para com todos os membros que usam 

herbicidas para minimizar a quantidade usada pela 

implementação de outras estratégias de prevenção e 

controle de ervas daninhas. 

3 D 

3.2.2.29 
As condições de derrogação para a utilização de materiais 

proibidos são satisfeitas. 
1 C 

3.2.3.a Erosão do solo (erosão do solo)   

3.2.3.01 

Você identificou a terra com risco de erosão e a que já 

sofreu erosão nos campos onde seus membros têm 

cultivos Fairtrade. 

3 D 

3.2.3.02 

Você treinou os membros de sua organização com risco 

identificado de erosão do solo ou terras já erodidas em 

práticas que reduzam e/ou evitem a erosão do solo. 

6 D 

3.2.3.b Manejo de fertilizantes (erosão do solo)   

3.2.3.03 

(01 de julho de 2017) Você treinou seus membros sobre o 

uso adequado de fertilizantes. O treinamento está 

alinhado com os requisitos do critério. 

6 D 

3.2.3.c Fertilidade do solo (erosão do solo)   

3.2.3.04 

Você tem medidas documentadas que sua organização e 

os seus membros implementaram para melhorar a 

fertilidade do solo. 

3 D 

3.2.3.d Fontes sustentáveis de água (erosão do solo)   

3.2.3.05 
Você identificou e listou todas as fontes de água para 

irrigação e processamento dos cultivos Fairtrade. 
3 D 

3.2.3.06 

(01 de julho de 2017) Você está informado sobre a 

situação das fontes de água em sua área. No caso de 

órgãos ambientais locais ou outras entidades 

considerarem suas fontes de água esgotadas ou em uma 

situação crítica, você precise se engajar em um diálogo a 

fim de identificar possíveis formas de envolver-se na 

investigação ou busca de solução. 

6 D 

3.2.3.e Usos sustentáveis de água (erosão do solo)   

3.2.3.07 

Você treinou seus membros sobre as medidas para 

utilizar água de forma eficiente. As medidas estão 

alinhadas com os requisitos do critério. 

3 D 

3.2.4 Resíduos   
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3.2.4.01 
Seus membros mantêm suas propriedades livres de 

resíduos perigosos. 
1 C 

3.2.4.02 

Você e os membros da sua organização têm áreas 

designadas para a eliminação / armazenagem de 

resíduos perigosos. 

3 D 

3.2.4.03 

Você e os membros da sua organização apenas queimam 

resíduos perigosos se for permitido pela regulamentação 

local e todas as recomendações de segurança são 

seguidas. 

3 D 

3.2.4.04 

Você educou seus membros sobre a reutilização de 

resíduos orgânicos pela implementação de práticas que 

permitam que os nutrientes sejam reciclados. O lixo 

orgânico é queimado apenas se exigido pela legislação 

aplicável. 

3 D 

3.2.6 Biodiversidade   

3.2.6.01 

Seus membros evitam impactos negativos em áreas 

protegidas e em áreas de altos valores de conservação 

dentro ou fora da propriedade ou das áreas de produção a 

partir da data de aplicação da certificação. 

0 C 

3.2.6.02 

As áreas que são utilizadas ou convertidas para a 

produção de cultivos Fairtrade cumprem com a legislação 

nacional em relação ao uso do solo agrícola. 

0 C 

3.2.6.04 

(01 de julho de 2017) A organização e seus membros 

mantêm zonas tampão em torno de rios e córregos de 

água, em áreas de recarga de bacias hidrográficas e ao 

redor das áreas de elevado valor de conservação, sejam 

áreas protegidas ou não. Pesticidas, outros produtos 

químicos perigosos e fertilizantes não são aplicados em 

zonas tampão. Corredores ecológicos são protegidos ou 

restaurados com vegetação natural. 

6 D 

3.2.6.06 

Seus membros são instruídos para a não realização de 

atividades de caça ou captura de espécies raras ou em 

perigo. 

3 D 

3.2.6.07 
Você tem educado seus membros para que espécies 

exóticas invasoras não sejam introduzidas. 
3 D 

3.2.7 Energia e emissões de gases de efeito estufa (GEE)   

3.2.7.02 

(01 de julho de 2017) Você tem práticas documentadas 

que você ou seus membros realizam para reduzir as 

emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e aumentar o 

sequestro de carbono. 

6 D 
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3.3 Condições de trabalho   

3.3.1 

Livre de discriminação  

(Aplicável aos trabalhadores. Os trabalhadores são 

empregados assalariados, sejam eles 

permanentes ou temporários, migrantes ou locais, 

subcontratados ou diretamente empregados. Os 

trabalhadores incluem todo o pessoal contratado, quer 

trabalhem no campo, quer em locais de processamento 

ou na administração.) 

  

3.3.1.01 

Você e os membros de sua organização não fazem 

discriminação em função de raça, cor, gênero, orientação 

sexual, deficiência, estado civil, idade, HIV/aids, religião, 

opinião política, filiação a sindicatos ou a outros órgãos 

representantes de trabalhadores, nacionalidade ou origem 

social em contratação, promoção, acesso a treinamento, 

remuneração, atribuição de trabalho, demissão, 

aposentadoria ou outras atividades. 

0 M 

3.3.1.03 

Você e os membros de sua organização não se envolvem, 

apoiam ou toleram o uso de punição corporal, coação 

mental ou física ou abuso verbal. 

0 M 

3.3.1.04 

Você e os membros de sua organização não se envolvem, 

apoiam ou toleram um comportamento – que inclui gestos, 

linguagem e contato físico – que seja sexualmente 

intimidante, abusivo ou exploratório. 

0 M 

3.3.2 

Liberdade de trabalho  

(Aplicável aos trabalhadores. Os trabalhadores são 

empregados assalariados, sejam eles permanentes ou 

temporários, migrantes ou locais, subcontratados ou 

diretamente empregados. Os trabalhadores incluem todo 

o pessoal contratado, quer trabalhem no campo, quer em 

locais de processamento ou na administração.) 

  

3.3.2.02 

Trabalhadores são informados de que eles são livres para 

sair a qualquer momento se seguirem período de aviso 

prévio de seu contrato. 

0 C 

3.3.2.03 

Você e os membros de sua organização não fazem a 

contratação de um trabalhador ou uma oferta de 

habitação condicionada ao emprego de seu cônjuge. 

0 C 

3.3.3 Trabalho infantil e proteção à criança   

3.3.3.01 
Você e os membros da sua organização não empregaram 

crianças com menos de 15 anos de idade ou na 
0 M 
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menoridade tal como definida pela lei local, devendo 

prevalecer a idade mais elevada das duas. 

3.3.3.03 

Você e os membros da sua organização não submeteram 

trabalhadores com menos de 18 anos de idade a qualquer 

tipo de trabalho que, por sua natureza ou pelas 

circunstâncias em que é realizado, seja passível de 

comprometer sua saúde, segurança, moral ou seu 

comparecimento à escola. 

0 C 

3.3.3.05 

Você e os membros de sua organização implementaram 

mecanismos pertinentes de prevenção a fim de evitar que 

crianças com menos de 15 anos de idade sejam 

empregadas para quaisquer trabalhos e que crianças com 

menos de 18 anos de idade desempenhem trabalhos 

perigosos e abusivos. (Somente aplicável se você 

identificou o trabalho infantil como um risco em sua 

organização). 

3 D 

3.3.4.01 

A organização e seus membros asseguram que todos os 

trabalhadores que empregam têm total liberdade na 

escolha da organização defensora dos direitos de 

trabalhador e na participação das negociações coletivas 

sobre as suas condições de trabalho. 

0 M 

3.3.4.04 
Você e os membros de sua organização não interferem 

nas reuniões dos trabalhadores. 
0 C 

3.3.4.05 

Você e os membros de sua organização asseguram que 

não há discriminação contra os trabalhadores e seus 

representantes por se organizar, se juntar (ou não) a uma 

organização de trabalhadores ou por participar em 

atividades jurídicas da organização operária. 

0 C 

3.3.4.06 

O órgão de certificação é informado quando o 

representante de um trabalhador é demitido, incluindo o 

motivo para demissão. 

0 C 

3.3.4.07 

Deve haver registros de todos os contratos encerrados 

com indicação do motivo da rescisão e se o trabalhador 

era membro de um sindicato ou organização de 

trabalhadores. 

0 C 

3.3.5.05 

O valor do pagamento para o trabalho com base na 

produção, quotas e por unidade produzida é calculado de 

forma transparente e os trabalhadores e organizações de 

trabalhadores são informados sobre o assunto. Os 

trabalhadores concordam que este valor é justo. 

0 C 
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3.3.5.07 
Comprovantes de pagamentos são fornecidos aos 

trabalhadores. 
0 C 

3.3.5.12 

Você está aumentando gradativamente os salários para 

ficar acima do valor médio da região e do salário mínimo 

oficial. 

3 D 

3.3.5.14 

Você proporciona aos trabalhadores migrantes, de 

temporada e permanentes benefícios e condições de 

trabalho iguais ou semelhantes para o mesmo trabalho 

realizado. 

6 D 

3.3.6.01 

Você e seus membros tornaram seguros os processos de 

trabalho, locais de trabalho, máquinas e equipamentos no 

seu local de produção. 

0 M 

3.3.6.02 

Crianças com menos de 18 anos, gestantes ou lactantes, 

pessoas com deficiência mental, pessoas com doenças 

crônicas, hepáticas ou renais e pessoas com doenças 

respiratórias não realizam qualquer trabalho 

potencialmente perigoso, tal como a aplicação de 

pesticidas. 

0 M 

3.3.6.03 

No caso de uma mudança de trabalho ser necessária 

para cumprir com requisito 3.3.6.02, você e seus 

membros garantem um trabalho alternativo para seus 

funcionários. 

0 C 

3.3.6.04 

Você e seus membros têm caixas de primeiros socorros e 

equipamentos acessíveis e um número suficiente de 

pessoas treinadas em primeiros socorros no local de 

trabalho em todos os momentos. 

0 C 

3.3.6.05 

Você e seus membros fornecem água potável limpa, 

banheiros limpos com instalações para lavar as mãos por 

perto e chuveiros limpos (chuveiros apenas para 

trabalhadores que lidam com pesticidas). 

0 C 

3.3.6.06 

Os banheiros para homens e mulheres são separados, 

sendo o número proporcional ao número de 

trabalhadores. 

0 C 

3.3.6.07 

Você e seus membros cuidam para que os trabalhadores 

nomeiem um representante que conheça as questões de 

saúde e segurança. 

3 D 
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3.3.6.08 

 Você e seus membros treinaram os trabalhadores que 

realizam trabalhos perigosos a respeito dos riscos em 

relação à saúde e ao meio ambiente em virtude deste 

trabalho. 

3 C 

3.3.6.09 

Trabalhadores foram treinados sobre o que fazer em caso 

de um acidente (Somente aplicável a trabalhos perigosos 

que não estão relacionados à manipulação e aplicação de 

pesticidas). 

3 C 

3.3.6.10 

Quando você realiza trabalhos perigosos, você e seus 

membros apresentam todas as informações, instruções de 

segurança, intervalos de reentrada e recomendações de 

higiene de forma clara e em lugar visível no local de 

trabalho nas línguas locais e com pictogramas. 

3 C 

3.3.6.13 

Você e os membros da sua organização melhoram as 

condições de saúde e segurança ao cumprir todos os 

requisitos dos critérios listados: 

• Colocar sinais de aviso que identificam as áreas de risco 

e perigos potenciais nas línguas locais e pictogramas, se 

possível; 

• Prestar informações aos trabalhadores sobre as 

instruções e procedimentos de segurança, incluindo a 

prevenção de acidentes e como reagir a eles; 

• Colocar dispositivos de segurança em todas as 

máquinas e equipamentos perigosos e protetores sobre 

as partes móveis;  

• Fornecer equipamentos de segurança para todos os 

trabalhadores que realizam tarefas perigosas e os instruir 

e monitorar sobre a sua utilização correta; 

• Armazenar com segurança os equipamentos de 

pulverização química. 

3 D 

4 Negócios e desenvolvimento   

4.1 Desenvolvimento potencial   

4.1.0.01 

Você desenvolveu um Plano de Desenvolvimento 

Fairtrade com as descrições, objetivos, prazos, 

responsabilidades e orçamento de todas as atividades 

planejadas. 

1 C 

4.1.0.05 

Você incluiu todas as atividades financiadas pelo Prêmio 

Fairtrade no Plano de Desenvolvimento Fairtrade antes da 

implementação das atividades. 

1 C 
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4.1.0.14 

Você pôs em vigor um sistema de contabilidade que 

monitora com precisão as despesas do Plano de 

Desenvolvimento Fairtrade e, em particular, identifica 

transparentemente o Prêmio Fairtrade. 

1 C 

4.1.0.16 

Depois de completar suas atividades planejadas, você 

atualizou o Plano de Desenvolvimento Fairtrade pelo 

planejamento de ao menos uma atividade adicional. 

1 C 

4.1.0.17 

Você relata os resultados do Plano de Desenvolvimento 

Fairtrade à Assembleia Geral anualmente. A 

apresentação dos resultados está documentada. 

3 C 

4.1.0.19 
Os trabalhadores se beneficiam de pelo menos uma 

atividade do seu Plano de Desenvolvimento Fairtrade. 
3 D 

4.1.0.20 

Representantes dos trabalhadores são convidados para a 

Assembleia Geral para observar e participar na discussão 

dos temas relacionados a eles. 

3 D 

4.1.0.22 

(01 de julho de 2017) Você projetou e começou a 

implementar um processo que coleta e analisa as 

necessidades de desenvolvimento da sua organização. 

6 D 

4.1.0.23 
Não há evidência de utilização indevida na gestão do 

Prêmio Fairtrade. 
0 M 

4.2 Democracia, participação e transparência   

4.2.0.01 

A Assembleia Geral é o mais alto órgão decisório, onde 

todas as decisões importantes são discutidas e todos os 

membros têm igual direito de voto. 

0 M 

4.2.0.02 
As eleições do Conselho são livres, justas e 

transparentes. 
0 M 

4.2.0.07 Você tem regras de filiação escritas. 0 C 

4.2.0.08 

Você tem uma lista de membros estabelecida que, ao 

menos, inclui informações sobre o nome, localização, 

tamanho da terra, volume de produção, número de 

trabalhadores (permanentes/temporários) e status de 

filiação. 

0 C 

4.2.0.09 

Você cumpre com suas próprias normas e regulamentos 

(constituição, estatutos e políticas internas, inclusive 

processos eleitorais e de filiação) e o sistema de 

delegados (se for esse o caso). 

0 C 

4.2.0.10 
Você realiza uma Assembleia Geral pelo menos uma vez 

por ano. 
0 C 

4.2.0.13 
Você informa os seus membros em tempo hábil quando a 

Assembleia Geral acontecerá. 
0 C 
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4.2.0.16 
Você apresenta o relatório anual, orçamentos e contas à 

Assembleia Geral para aprovação. 
0 C 

4.2.0.18 
Você mantém registros e livros. Todos os membros têm 

acesso a esses registros e livros. 
0 C 

4.2.0.19 
Você tem uma conta bancária com mais de um signatário 

(a menos que isso não seja possível). 
0 C 

4.2.0.22 

Você esclareceu aos seus membros as maneiras como 

eles podem participar da organização para que possam 

ter maior controle sobre ela. 

3 D 

4.3 Não discriminação   

4.3.0.01 

Você não discrimina membros ou restringe novas filiações 

em função de raça, cor, gênero, orientação sexual, 

deficiência, estado civil, idade, HIV/aids, religião, opinião 

política, idioma, propriedade, nacionalidade, etnia ou 

origem social com relação à participação, direitos de voto, 

direito de ser eleito, acesso a mercados ou acesso a 

treinamento, assistência técnica ou qualquer outro 

benefício de filiação. 

0 M 

4.3.0.05 Grupos desfavorecidos/minoritários foram identificados. 3 D 

9 Auditoria de seguimento   

9.1 
Informações sobre a auditoria de seguimento – 

genéricas 
  

9.1.1 

Como resultado da decisão da avaliação das medidas 

corretivas de não conformidade para a última auditoria da 

Fairtrade, foi realizado um acompanhamento de auditoria 

com o intuito de verificar a execução das medidas 

corretivas (evidências objetivas) no local. O número de 

ordem da auditoria (AO-xxxxx) da auditoria original da 

Fairtrade aparece no campo de texto NC, como 

referência. 

0 F 

9.1.2 

Todas as evidências objetivas (EOs) (para serem 

verificadas durante o auditoria de seguimento) foram 

revisadas. Caso contrário, marque os NCs que estão 

faltando nas xls de seguimento e anote o motivo na aba 

inicial da ordem da auditoria Ecert, no campo: 

“Deviationfromaudit procedure / Tors”. 

0 F 

9.2 
Status de MC/EO – Resultado do acompanhamento de 

auditoria. 
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9.2.1 

Todas as medidas corretivas (MCs) foram executadas 

com êxito/o status de todas as evidências objetivas 

necessárias (EOs) é “concluídos”. 

0 F 

9.2.2 

A lista de todas as medidas corretivas (MCs) e das 

evidências objetivas (EOs) do Excel para ser verificada 

durante esta auditoria de seguimento está anexada à 

ordem da auditoria Ecert. Ela inclui o resultado individual 

para cada EO, como foi avaliado durante a auditoria de 

seguimento e foi explicado ao cliente durante a reunião de 

encerramento. (Se “não” houver nenhum 

motivo/explicação no campo de texto NC). 

0 F 

9.2.3 

(Aplicável se a auditoria de acompanhamento é 

consequência de uma decisão de suspensão). As regras 

de suspensão são cumpridas pelo cliente. 

0 F 

9.3 Motivo para auditoria de seguimento.   

10 Auditoria integrada   

10.1 Auditoria integrada a outro escopo.   

10.1.1 

A auditoria Fairtrade foi uma auditoria integrada a outro 

escopo de certificação/verificação. (Em caso afirmativo, 

queira documentar o escopo no campo para comentários). 

0 F 

Fonte: Flocert, 2018. 

 

 


