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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem por objetivo descrever e explicar como as dimensões econômica, 

social e ambiental interferem nas relações de poder setor alimentício brasileiro certificado 

Comércio Justo. A tese defendida é de que as dimensões da sustentabilidade – econômica, 

social e ambiental – interferem nas relações de poder entre organizações, tendo abrangência 

de impacto distintas. A base teórica de análise das relações de poder envolveu a conjunção 

entre as teorias de dependência de recursos, racionalidade limitada, custos de transação e a 

relação entre justiça e poder. O estudo demonstra como ocorrem interferências das dimensões 

elencadas, sendo a análise realizada a partir de: 1. conflitos ao longo da inserção do Comércio 

Justo no Brasil; 2. estruturação das redes e parcerias; 4. uso de discursos; 5. papel de 

tecnologias e recursos; 6. preço; 7. entendimentos sobre justiça. O estudo é de cunho 

qualitativo, assumindo o caráter descritivo e interpretativo. A coleta de dados foi realizada por 

intermédio de: 1. pesquisa bibliográfica; 2. investigação documental e na internet – 

notadamente com auxílio da ferramenta alertas do google; 3.  entrevistas; 4. pesquisa de 

campo. A amostra foi composta por dezenove representantes de organizações, inseridas no 

contexto dos produtores de alimentos certificados. A coleta teve o corte longitudinal. Realizou-

se a análise discursiva, do conteúdo das entrevistas. A análise de dados resultou de leituras e 

triangulações diversas entre objetivos da pesquisa, referencial teórico e resultados da 

pesquisa. Como resultado do estudo, concluiu-se que há parcialidade nas relações, sendo 

afetadas predominantemente por interferências da dimensão econômica. A dependência em 

recursos proporciona relações assimétricas. Tecnologias e conhecimentos, por intermédio da 

dimensão social, servem de instrumentos para: 1. minorar as diferenças entre os atores; 2. 

proporcionar um diferencial efetivo, que não apoiado exclusivamente na certificação. A 

configuração de organizações, parcerias e redes é passível de redução de assimetrias, quando 

compreendidas necessidades de pessoas, conhecimentos específicos e, portanto, da relevância 

da dimensão social. A variável ambiental é relevante, sobretudo em termos de recursos e 

processos produtivos. Porém, o impacto da dimensão ambiental gera interferências superiores, 

quando há: 1. a conscientização sobre sua relevância; 2. demandas sociais e de mercado por 

adaptações em processos. Logo, interferências do meio ambiente nas relações de poder são 

originárias, principalmente, daquelas de caráter social e econômico. Conclui-se, portanto, que 

há validade na tese da existência de distinção no impacto e interferências das dimensões da 

sustentabilidade, nas relações de poder entre organizações. 

 

Palavras-chave: Poder; Sustentabilidade; Comércio Justo; Setor alimentício; Brasil. 
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ABSTRACT 
 

This research aimed to describing and explaining how economic, social and environmental 

dimensions influence on power relations, within the certified Brazilian Fair Trade food sector. 

The present thesis is that sustainability dimensions – economic, social and environmental – 

influence on power relations on organizations, with distinct impacts. The theoretical 

background to analyze power relations evolved the conjugation of theories of dependence of 

resources, bounded rationality, transaction costs and relation amongst power and justice. The 

study demonstrates how the mentioned dimensions intervene and, thus the analysis is 

composed by: 1. conflicts along Fair Trade´s insertion in Brazil; 2. the structuring of networks 

and partnerships; 4. the use of discourses; 5. the role of technologies and resources; 6. price; 

7. the understanding about justice. The study is characterized as qualitative, being descriptive 

and interpretative. The data collection involved: 1. bibliographical, documental and internet 

researches – specially by the use of  google alerts tool; 3.  interviews; and 4. field research. 

Sample was composed by nineteen representatives from organizations inserted on the certified 

food producers context. Data collection had a longitudinal approach. Discursive analysis from 

the interview content was done and it resulted from readings and triangulations between 

research objectives, theoretical background and found results. It was concluded that there is 

partiality on the relations, which are affected mostly by economic dimension interferences. 

The dependence of resources allows the existence of asymmetrical relations. Technologies 

and knowledge, due to social dimension, are tools to: 1. reduce differences among actors; 2. 

offer an effective differential, which is not supported only by certification. Configuration of 

organizations, partnerships and networks is liable to asymmetries reduction, when people's 

need and specific knowledge are understood; and, therefore, the relevance of social 

dimension. Environmental variable is relevant, chiefly in terms of resources and productive 

processes. However, the environmental dimension generates higher interferences when there 

is: 1. awareness about its relevance; 2. social and market demands for processes adaptations. 

Nonetheless, environmental interferences on power relations are generated mostly, from the 

social and economic dimensions. Therefore, we conclude that the mentioned thesis is 

validated, since there is distinction of impact and interferences of sustainability dimensions, 

on power relations among the studied organizations. 

 

Key-words: Power; Sustainability; Fair Trade; Food Sector; Brazil. 

 

 

 

  



15 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os efeitos da globalização no desenvolvimento de territórios vêm sendo uma temática 

constantemente discutida, frente à urgência da evolução nos campos social, ambiental e da 

reformulação econômica. A abertura de mercados conduziu à maior integração econômica, 

privilegiando o comércio internacional, independente de níveis de desenvolvimento.  

 

No âmbito das relações de troca internacionais, diversos mecanismos são desenvolvidos para 

incentivar o fluxo de bens e capital, pela integração de mercados ou criação de tecnologias 

diferenciadas. Contudo, mesmo diante dos aspectos positivos para as economias, diversas 

críticas despontam. Dentre os aspectos contundentes, são destacados aqueles relacionados à 

acentuação de disparidades entre territórios, políticas de gestão organizacional (JENKINS, 

2006), questões trabalhistas e de direitos humanos (JENKINS, 2006; BROWN, 2001; 

BURTLES, 1995), danos ambientais e a existência de relações comerciais 

predominantemente injustas.  

 

De uma perspectiva positiva, a expansão das trocas internacionais é vantajosa por incentivar o 

fluxo de bens e capital movendo a economia de nações distintas. De uma perspectiva não tão 

positiva - porém também realista - as relações de trocas internacionais, em situações diversas, 

expandem as assimetrias de poder, as desigualdades sociais e problemas ambientais. Os 

efeitos da globalização econômica apresentam dois lados da moeda. Conforme o nível de 

desenvolvimento de cada nação, ou dos atores envolvidos na relação, os benefícios podem ser 

minorados, com potenciais retrocessos de questões sociais ou ambientais. 

 

No âmbito empresarial, o modelo tradicional de comércio internacional privilegia o comércio 

de grandes empresas e “intrafirmas”. As empresas de menor porte são relegadas ao segundo 

plano, tendo menor participação, pois de modo geral, são excluídas do contexto. Em 

contraste, as pequenas e médias empresas vêm atuando de maneira cada vez mais 

representativa no mercado internacional, como motores para inovações em produtos e 

tecnologias (KNIGHT, 2001), além de empregadoras de representativa parcela da mão-de-

obra mundial. Usualmente essas mesmas empresas têm menos acesso a recursos, capacidades 
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e poder de mercado em relação às multinacionais tradicionais. Como resultado, pequenos têm 

maiores desafios relacionados à complexidade das operações internacionais no comparativo 

aos concorrentes de maior porte.  

 

Boddewyn, Toyne e Martinez (2004), relatam que no cotidiano as organizações interagem 

com questões sociais, culturais e ambientais, e o impacto de suas atividades reflete em 

aspectos como direitos humanos e laborais, promoção de saúde e combate à poluição. Os 

benefícios da boa gestão são tradicionalmente associados com eficiência e efetividade, mas o 

significado mais recente e expandido no contexto da globalização assume os impactos 

econômicos, sociais, políticos e culturais – destacam os autores. Por tais motivos, a análise 

das redes globais de produção e cadeias de commodities foca as atenções para a importância 

do poder de mercado, na distribuição de renda e governança, porém negligencia as dimensões 

das estruturas mais amplas e plurais de poder (BODDEWYN et al, 2004).  

 

A busca por formas de readequação e estruturação da teoria e da prática pouco têm 

contemplado o impacto das ações organizacionais na sociedade, no meio ambiente e no 

desenvolvimento sustentável
1
. No âmbito das relações das transnacionais há a constante 

priorização de objetivos dos acionistas em detrimento aos demais grupos - como 

trabalhadores, consumidores, fornecedores, sociedade, dentre outros (COWLING e 

TOMLINSON, 2005). Crises socioeconômicas surgem, aumentando a polarização da pobreza. 

O processo corrente de globalização tem contribuído para uma série de falências estratégicas 

da economia mundial, não atingindo os interesses de uma comunidade global (COWLING e 

TOMLINSON, 2005).  

 

Segundo relatório intitulado “Free or Fair Trade?” (SHAFAEDDIN, 2000), o livre comércio 

visa o benefício de todos os países, independente de seu nível de desenvolvimento, 

capacidade industrial, capacidades tecnológicas e outras características estruturais. O 

princípio tem por base a existência de homogeneidade entre países. Assim, para todas as 

indústrias e produtos deve vigorar o mesmo nível das tarifas, sendo objetivo de cada nação, 

                                                           
1
 Adota-se aqui a noção de desenvolvimento sustentável como aquele que visa conjugar interesses de cunho 

econômico, social e ambiental. Mesmo entendendo a existência da proposta de Sachs (2000), de inclusão das 

variáveis territorial e cultural para a composição do constructo desenvolvimento sustentável. 
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uma vez que todas as economias tenham alcançado o mesmo nível de desenvolvimento – 

acrescenta o autor. Todavia, percebendo a existência de disparidades nos níveis de 

desenvolvimento entre as nações, constata-se uma divisão subentendida, na qual os países em 

desenvolvimento se especializam na produção e exportação de bens intensivos em mão-de-

obra - como os agrícolas e outros produtos primários.  

 

Na prática, o livre comércio acentua as disparidades, visto que é exercida uma concorrência 

“aparentemente” igualitária entre mercados – reforça Shaffaedin (2000). Paralelamente, 

assegura vantagens aos países ou empresas estabelecidas anteriormente no mercado sobre os 

recém-chegados. Tais argumentos suportam a noção de que a liberalização precisa ser gerida 

cuidadosamente, sendo sensível às circunstâncias nacionais (STIGLITZ e CHARLTON, 

2005). 

 

A estruturação socioeconômica aumenta a pobreza e a desigualdade social pela transformação 

das relações entre trabalho e produção, e pelo processo de exclusão social (CAPRA, 2005). 

Nesse contexto são ignorados custos sociais e ambientais, ampliando bolsões de pobreza, o 

aumento do número de pessoas sem condições mínimas de vida e a criminalidade. O conteúdo 

revela que o reflexo desta prática organizacional é a dispersão internacional de cadeias globais 

de produção, mascarando as assimetrias de poder e renda; ao mesmo tempo em que criam 

oportunidades para que agentes estratégicos as revelem - reforça Levy (2008). O autor destaca 

que as perspectivas analíticas de ética e responsabilidade social corporativa têm predominado 

práticas, preços e condições de trabalho como assuntos de reserva da gestão.  

 

Dado o inter-relacionamento entre desenvolvimento e a necessidade de manutenção das trocas 

internacionais surgiu a proposta do Comércio Justo. A proposta visa conjugar ambas 

preocupações - econômicas, sociais e ambientais -, por intermédio da aplicação de técnicas 

diferenciadas de gestão organizacional, relações de troca, relações trabalhistas e interação 

com o ambiente geral.  

 

O diferencial está na intenção de parcerias entre produtores e comerciantes, visando ao senso 

de justiça nas relações comerciais no mercado internacional, além de ser um movimento 

social orientado para o mercado (FISHER, 2009). Na essência reside o conceito de redução de 
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assimetrias de poder entre os Hemisférios, ao proporcionar condições mais justas de produção 

aos trabalhadores de países menos desenvolvidos, que suprem os mercados de países 

desenvolvidos.  

 

O conceito do Comércio Justo visa à redução das externalidades negativas da economia atual, 

tendo como princípios de gestão: 1. transparência nas relações entre os atores envolvidos, ou 

seja – produtores consumidores e organizações de suporte; 2. preço justo; 3. respeito ao meio 

ambiente; 4. condições justas de trabalho; 5. respeito aos direitos das mulheres; 6. defesa aos 

direitos das crianças; 7. apoio ao desenvolvimento local e sustentável. Em suma, a temática 

visa conjugar questões de mercado e desenvolvimento. O alcance deve ocorrer por intermédio 

de técnicas diferenciadas de gestão organizacional, de troca, relações trabalhistas e interação 

com o ambiente.  

 

No Brasil, as iniciativas de Comércio Justo iniciaram na década de 1980, e a ampliação do 

movimento ocorreu na última década. O esforço para disseminar e implementar o Comércio 

Justo tem sido resultado de parcerias entre atores dos setores público e privado, direcionados 

para produtores, consumidores e distribuidores. Em paralelo está o movimento de Economia 

Solidária, Proposta que visa o processo de democratização e maior influência dos 

trabalhadores nas relações de trabalho, com organizações predominantemente caracterizadas 

pelo associativismo e processos de cooperação.  

 

O maior mercado para os produtos e fundações relacionadas ao Comércio Justo, está na 

Europa. Em 2009, mesmo após a crise econômica mundial, o montante mundial de vendas de 

produtos certificados Comércio Justo, no continente europeu, atingiu cerca de 3,4 bilhões de 

euros (FAIRTRADE FOUNDATION, 2010) - representando um nicho de mercado crescente. 

No ambiente organizacional, o foco tem sido direcionado para questões mercadológicas, 

como o aumento de volume de vendas, inserção no mercado mainstream.  
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Esse mesmo campo apresenta relações comerciais marcadas por assimetrias de poder entre 

produtores, comerciantes de bens e consumidores. Como exemplos estão: 1. Relações 

envolvendo produtores situados em países em desenvolvimento e comerciantes provenientes 

de países desenvolvidos – (KLEINE, 2008); 2. variações no entendimento de justiça e nas 

relações de poder dependendo do porte das organizações envolvidas nas transações (FISHER, 

2009). Dada a abrangência da temática, o presente estudo parte do pressuposto de que para 

analisar as possibilidades de conjugar interesses de mercado e territórios carentes de 

desenvolvimento, um ponto de partida está no estudo das relações de poder entre os atores 

envolvidos na cadeia produtiva.  

 

Dentre os segmentos de mercado certificados no Comércio Justo estão o de alimentos, 

artesanato e vestuário. O segmento agrícola é o de maior volume de comercialização, sendo 

os produtos mais relevantes o café, frutas frescas, sucos, mel, banana, cacau, açúcar e chá. O 

processo de inserção do Comércio Justo no mainstream do setor alimentício, notadamente, 

tem gerado novos espaços políticos, trazendo à tona novas relações de poder, práticas de 

negócios e desafios de governança; pois os objetivos de redistribuição de poder e 

proporcionar bem-estar social estão gradativamente sendo afetados pelos poderes corporativos 

(FISHER, 2009).  

 

Assim, o tema da pesquisa é focado nas relações de poder no contexto das organizações do 

setor alimentício, certificadas no Comércio Justo, a partir da ótica dos atores que compõem o 

segmento. Os principais aspectos a serem abordados são aqueles que concernem 

interferências das dimensões da sustentabilidade – econômicas, sociais e ambientais – nas 

dinâmicas das relações de poder no Comércio Justo, a partir de óticas dos diferentes atores.  

 

Frente a esse contexto surge o seguinte problema de pesquisa: Como as dimensões 

econômica, social e ambiental interferem nas relações de poder entre as organizações do 

setor alimentício brasileiro certificado Comércio Justo? 
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A tese defendida é de que as dimensões da sustentabilidade – econômica, social e 

ambiental – interferem nas relações de poder entre organizações, tendo abrangência de 

impacto distintas. O estudo demonstra como ocorrem essas interferências, no contexto das 

organizações envolvidas no setor alimentício certificado Comércio Justo. A análise é 

realizada a partir de: 1. conflitos ao longo da inserção da proposta no Brasil; 2. estruturação 

das redes e parcerias; 4. uso de discursos; 5. papel de tecnologias e recursos; 6. preço; 7. 

entendimentos sobre justiça.  

 

1.1 Objetivos 

 

A pesquisa tem por objetivo descrever e explicar como as dimensões econômica, social e 

ambiental interferem nas relações de poder setor alimentício brasileiro certificado 

Comércio Justo. 

 

Do objetivo geral surgem os seguintes desdobramentos em objetivos específicos: 

 

a) Explicar o processo de inserção do Comércio Justo no país, e conflitos decorrentes; 

b) Descrever e explicar a composição das redes e parcerias de Comércio Justo no Brasil, 

a partir do setor alimentício; 

c) Descrever e explicar os discursos existentes no Comércio Justo; 

d) Verificar o papel dos recursos e tecnologias nas relações entre os atores; 

e) Explicar e descrever o papel do preço nas redes de Comércio Justo; 

f) Compreender o conceito de justiça, a partir da perspectiva dos atores envolvidos na 

cadeia produtiva do Comércio Justo; 

 

1.2 Estrutura da Tese 

 

O presente estudo está estruturado em seis diferentes capítulos: 
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. No primeiro é realizada uma breve introdução à temática, delimitação do estudo e 

apresentação dos objetivos.  

 

. O segundo capítulo consta da teoria utilizada para a determinação dos parâmetros de análise. 

O embasamento teórico é composto de discussões acerca das temáticas de poder, Comércio 

Justo e potenciais interferências das dimensões econômica, social e ambiental.  

 

. No terceiro capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos, caracterização do 

estudo e limitações do mesmo. A caracterização dos procedimentos engloba a descrição do 

tipo de pesquisa, coleta e análise de dados, e limitações do método eleito. 

 

. Os resultados da pesquisa são apresentados no quarto capítulo. As informações são 

estruturadas conforme parâmetros eleitos na determinação do referencial, qual seja: 1. 

inserção do Comércio Justo no Brasil; 2. estruturação das redes; 3. discursos; 4. recursos; 5. 

tecnologias; 6. preço; 7. justiça. Neste capítulo, são incluídos alguns exemplos descrevendo 

questões pontuais, resultados de experiências vivenciadas pelos atores das organizações 

incluídas no estudo. 

 

. As discussões dos resultados e conclusões são apresentadas no quinto capítulo. A intenção é 

confrontar resultados da pesquisa e teoria.  

 

. O sexto e último capítulo é composto das considerações finais relacionados aos objetivos da 

pesquisa. A intenção deste capítulo é de apresentar as contribuições do estudo para os meios 

acadêmicos e da prática. Concluindo o estudo são apresentadas as sugestões para futuras 

pesquisas. 

 



22 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esta etapa da pesquisa é caracterizada pela reflexão acerca da problemática do presente 

estudo, sendo amparada pelo referencial teórico selecionado. O conteúdo está estruturado em 

dois tópicos centrais.  

 

O primeiro momento aponta as relações entre organizações e seus ambientes, as incertezas 

como origem de conflitos, a relevância dos processos decisórios, conceitos centrais sobre o 

poder e abordagens para o seu estudo. Foram eleitas como perspectivas para a análise do tema 

o poder, a análise de teorias dependência de recursos, de custos de transação, do entendimento 

de justiça a partir das relações de poder, e o poder nas redes – sobretudo aquelas voltadas para 

o desenvolvimento. A eleição das mesmas partiu da compreensão da necessidade de buscar 

lacunas, e formas de complementar as abordagens existentes. 

 

O segundo é direcionado para o contexto do Comércio Justo, enquanto movimento social e 

certificação. Ao longo da explanação são apresentados momentos centrais da inserção do 

Comércio Justo, objetivos e princípios da proposta, questões centrais e conflituosas ao longo 

do seu desenvolvimento, e pontos de divergência entre a teoria e prática. Nesse mesmo 

período ocorre a breve inserção de potencias formas de interferência das dimensões da 

sustentabilidade, nas relações entre os atores de Comércio Justo. 

 

O terceiro tópico é composto pela compilação de potenciais interferências das dimensões da 

sustentabilidade nas relações de poder no Comércio Justo. A estrutura é dividida entre as 

dimensões econômica, social e ambiental. O teor busca apresentar potenciais interferências e 

suas relações com as categorias de análise, a partir de exposições prévias, de autores diversos. 

 

2. 1. O ambiente das organizações e as relações de poder 

 

O ambiente das organizações apresenta uma diversidade de fatores, que distinguem as 

contingências pelas quais cada uma dessas busca se adaptar e superar desafios. O processo 

pelo qual o meio ambiente pode afetar a estrutura social ocorre em função de: 1. Restrições, 

incertezas e contingências nas transações com meio ambiente; 2. contingências que afetam a 
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distribuição de poder e influência nas organizações; 3. poder ser usado na determinação de 

estruturas sociais - destacam Pfeffer e Aldrich (1976). Esses autores acreditam que o meio 

ambiente não impõem restrições estritas para a sobrevivência organizacional, logo muitas 

estruturas são possíveis.  

 

2.1.1 Poder e processo decisório 

 

Decisões são as bases para ações e comportamentos individuais, que definem o rumo dos 

resultados organizacionais. Processos decisórios são amparados por informações que os atores 

possuem, que são interpretadas nos limites de suas capacidades cognitivas. Simon (1959) 

aponta que a informação disponível ao decisor sobre o seu ambiente é inferior ao ambiente 

real, dada a lacuna de detalhes no uso de percepção. Conforme a complexidade do ambiente e 

a velocidade de mudanças aumentam, maior a necessidade de compreender os mecanismos e 

processos utilizados pelos homens econômicos para se relacionar com o ambiente e atingir 

seus objetivos (SIMON, 1959).   

 

Processos decisórios incluem aspectos racionais e subjetivos, que tornam possíveis a 

delimitação de elementos para a análise ambiental e escolha de meios para o alcance de 

objetivos. O termo racional denota um comportamento associado a objetivos específicos, num 

determinado contexto situacional (SIMON, 1985). Elementos subjetivos envolvem a 

percepção individual, se transformando em uma espécie de filtro, para que uma pequena parte 

seja observada, e o que não esteja dentro desse escopo seja excluído (SIMON, 1959). 

Aspectos racionais e subjetivos estão sujeitos às limitações individuais para análise do 

contexto e redução de incertezas. 

 

Processos decisórios são compostos pela dimensão incerteza, em função das necessidades 

organizacionais de adaptação às mudanças ambientais e limitações dos gestores. O 

mecanismo de escolha racional humana, quando posto diante da complexidade além do seu 

conhecimento, usa sua capacidade para lidar com incertezas, encontrar formas de ação para 

obter o mínimo requerido de um resultado esperado (SIMON, 1979). Daí a importância de 

analisar fatos e contextos, decidir sobre a alocação de recursos, interações e esforços a serem 

realizados, considerando ainda potenciais consequências e incertezas.  
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2.1.2 Poder e Administração 

 

As relações sociais resultam em interações que têm por consequência atividades de cunho 

político. A política é um termo indispensável na discussão das questões humanas, cuja base 

etimológica reside na necessidade de dirigir as questões comunitárias, de indivíduos 

associados para assumir propostas comuns (MILLER, 1980). Atores que visam de alguma 

forma atingir objetivos comuns são envolvidos em um processo negociado, intermediado pela 

ação política.  

 

No cotidiano organizacional, Pffefer (1994) acredita que o poder e a política podem ser úteis 

para alinhar as organizações às contingências ambientais. Gerir com poder significa 

reconhecer que, em quase todas as organizações existem interesses diversos; imaginar quais 

são os diferentes interesses; compreender de onde vem o poder; compreender as táticas e 

estratégias possíveis (PFEFFER, 1994). Questões de cunho social e econômico são inerentes 

ao ambiente das organizações. Quando analisada a relação de dependência dessas mesmas 

organizações, adiciona-se a dimensão ambiental. Na busca pela gestão eficiente de emprego e 

alocação de recursos, de maneira equitativa, e considerando a diversidade de interesses, 

desponta o estudo sobre as relações de poder - entre indivíduos e organizações.  

 

Indivíduos, de modo geral, são ambivalentes em relação ao poder; mas não é claro que 

ignorando as realidades sociais do poder e influência, se torne possível afastá-los ou torná-los 

mais simples – adverte Pffefer (1992). A ambivalência inclui questões como meios e fins, 

pois as mesmas estratégias e processos podem também causar resultados considerados 

desejáveis, ou o contrário – conclui o autor. Ao ignorar as questões de poder e influência nas 

organizações, se perde a oportunidade de compreender os processos sociais e preparar 

gestores para tais situações (PFEFFER, 1994). Compreender as relações de poder constitui em 

um conhecimento de grande valor para os gestores, na consecução de objetivos por 

intermédio da ação política. 
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2.1.3 Definições e bases do poder 

 

Diversas são as abordagens para a definição do termo poder. Para Isaac (1987) o poder resulta 

de estímulos comportamentais de um indivíduo2, sobre outro de menor poder, caracterizando 

em uma relação de interdependência, em um processo constantemente negociado. Kanter 

(1981) acredita que poder é a capacidade de mobilizar pessoas e recursos, para ter as coisas 

feitas, e que aqueles caracterizados como poderosos tendem a ter cooperação mais facilmente. 

Poder é uma propriedade das relações sociais – e não um atributo dos atores -, que por sua vez 

implica em laços de dependência mútua entre as partes.  

 

Pfeffer (1994) define poder como a capacidade de influenciar o comportamento, alterar o 

curso de acontecimentos, vencer resistências, de modo que as pessoas façam coisas que não 

fariam. Poder é um fenômeno estrutural, específico de relações e contextos, sendo que – assim 

como conflito - desponta quando elementos como interdependência, diferenças em objetivos e 

percepções são unidos (PFEFFER, 1981). O poder produtivo é relacionado com conexões 

com outras partes de um sistema, que deriva de fontes como as atividades do trabalho e 

alianças políticas (EMERSON, 1962). Logo, o poder é decorrente de relações humanas, 

interdependentes, em contextos específicos, que viabiliza (ou limita) o alcance de objetivos 

pelo uso deste. 

 

O poder se manifesta em pelo menos de quatro formas, que são o poder sobre (poder sobre os 

fracos), poder de (capacidade de tomar decisões e executá-las), poder com (poder coletivo) e 

poder interior (associado à cultura e identidade coletiva) (GREEN, 2009). Existe a 

possibilidade do poder servir como instrumento para privilegiar o alcance dos interesses de 

alguns atores em detrimento a outros, por intermédio de inúmeros meios. Relações de poder 

pressupõem um mínimo de dois atores interdependentes, com um mais poderoso. O ator 

menos poderoso recebe estímulos comportamentais, para a realização de atos que beneficiem 

a priori o outro indivíduo, dentro de um contexto específico.  

 

                                                           
2
No caso desse estudo são entendidos como indivíduos as pessoas físicas (como trabalhadores, gestores ou 

patrões) e organizações (como produtores, atravessadores e varejistas). 
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Pfeffer (1994) acredita que o poder é mais frequentemente utilizado em situações de 

interdependência moderada, que pode resultar de diversos fatores - como organização de 

tarefas -, e sendo fortemente afetado pela escassez de recursos. Segundo o autor, é 

especialmente importante desenvolver poder e influência quando as pessoas com as quais se 

têm interdependência têm opinião diferente das suas. A divergência entre opiniões é passível 

de atritos e conflitos, dos quais se originam as relações assimétricas de poder. 

 

Para Isaac (1987) o poder é determinado pela estrutura social, existência de autoridade e 

subordinação entre indivíduos. A sua análise requer a avaliação de interesses e ideologias que 

o suportam, em termos de normas, valores e propostas implícitas na prática da vida social, 

associada com papéis como princípios de ação (ISAAC, 1987). As relações de poder ocorrem 

por intermédio das práticas e interações, e são concretizadas nos discursos e normas 

(DIGESER, 1992). Como exemplo, no Comércio Justo normas industriais e práticas são 

guiadas por contratos baseados em documentos legais - que de modo geral são escritos no 

idioma inglês (RAYNOLDS, 2002), gerando a sujeição daqueles que não dominam o idioma 

em detrimento àqueles que o possuem como língua materna. 

 

A diversidade de constituintes nas relações, de interesses e a disponibilidade de recursos são 

determinantes da estruturação de autoridade e subordinação. Contingências e estruturas 

compõem ideologias e práticas de interações, que são definitivos para a definição de normas 

(explícitas) e discursos (regras implícitas) predominantes.    

 

Pfeffer (2005) relata que existe interdependência entre a organização e ambiente externo nas 

relações de troca – na aquisição de matéria prima e distribuição do produto final -, pois 

padrões amalgamados tendem a seguir modos de interdependência de transações. Padrões de 

interdependência, possivelmente, são formas mais estáveis de transações que podem conduzir 

à redução de conflitos específicos, ao longo do tempo e das trocas. Surge o primeiro 

pressuposto do estudo de que fatores sociais, econômicos e ambientais interferem nas 

relações de poder entre atores interdependentes. 
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A obtenção de poder ocorre pelo uso dos meios adequados. A eficácia do poder refere-se ao 

uso eficaz dos meios (humanos e materiais), para o alcance de objetivos específicos da parte 

que o detêm – destaca Chazel (1995). Dentre os meios estão a existência de uma relação 

privilegiada entre dominação e os recursos, a significação e as regras semânticas, legitimação 

e as regras normativas. A posse de recursos, a capacidade cognitiva e aplicação de regras 

interferem no relacionamento entre atores. 

 

Segundo Astley e Sachdeva (1984), as bases estruturais do poder intraorganizacional – poder 

entre atores da mesma estrutura organizacional – são apontados como a autoridade 

hierárquica, o controle de recursos e a centralidade da rede. A autoridade adquire a conotação 

de oficialidade e de posição hierárquica, que requer um grau de obediência, por conta de um 

privilégio institucionalizado. O controle de recursos surge como a capacidade das 

organizações obtê-los no ambiente e controlá-los dentro da cadeia de suprimentos, para 

sustentar suas operações. A centralidade da rede representa a posição dentro da rede no fluxo 

de conexões, que decorre da habilidade de gerar dependências pela troca de recursos, sendo 

relacionado à posição do ator, do que do controle de recursos numa relação entre diferentes 

atores. A tecnologia afeta padrões de interdependência no cerne técnico, enquanto o ambiente 

afeta padrões de dependência nos limites da organização (ASTLEY, SACHDEVA, 1984). 

São, portanto, adicionados à análise, aspectos como a centralidade e tecnologia. 

 

Pfeffer (1992) descreve que, em relação à posição do ator existem três problemas na 

hierarquia como modo de ter as coisas feitas: 1. está fora de moda; 2. todos precisamos de 

cooperação de outros para ter os nossos trabalhos e objetivos atingidos; 3. existe a 

possibilidade da pessoa no topo da hierarquia estar incorreta.  Daí a importância de processos 

participativos, tanto na decisão como na implementação. Fica o questionamento sobre a 

eficácia de processos decisórios centralizados e seu potencial de alcance de objetivos 

conjuntos. O autor complementa que uma forma de ter realizações é compartilhar uma forte 

visão ou cultura organizacional, por conjunto de objetivos, perspectiva do que se atingir, 

vocabulário para coordenar comportamentos, trabalho cooperativo e, consequentemente, 

reduzir a importância da hierarquia. A construção de uma concepção comum exige tempo e 

esforços, pode ser inviabilizada em situações de inconsistência com a cultura existente 
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(PFEFFER, 1992). Logo, cultura e contexto são relevantes para a construção do senso 

comum.  

 

A efetividade do poder envolve capacidades como o acesso aos recursos, informação e apoio 

necessário para cumprir uma tarefa, bem como a habilidade para ter a cooperação ao fazer o 

essencial (KANTER, 1979). O poder é dependente de relações e recursos para a maximização 

do seu potencial. 

 

Pfeffer (1994) destaca que a informação e a certeza são fontes de poder. O autor destaca 

alguns pontos sobre a informação e a análise de táticas políticas: 1. as organizações costumam 

aparentar racionalidade e uso de procedimentos corretos para justificar decisões; 2. em 

decisões complexas multidimensionais é pouco provável que os processos de análise direta 

resolvam claramente o problema; 3. há a oportunidade para o uso de informações e análises 

seletivas. Um exemplo oferecido pelo autor é de que, as organizações e indivíduos 

incumbidos do processo decisório, muitas vezes têm de confiar em informações oferecidas 

por terceiros. Contudo, essa mesma informação pode vir distorcida, em função dos interesses 

daquele que a oferta (PFEFFER, 1994). Ao mesmo tempo em que a informação representa 

uma fonte de poder e de redução de incertezas, essa está condicionada à sua fonte e interesses 

potenciais. 

 

O principal meio para obtenção de informações e discussão de interesses nas relações 

humanas é a comunicação. Abrahamsen (2004, p. 1459) destaca que o discurso, elemento da 

comunicação, assume papel relevante nas relações, pois o poder não é meramente “... 

instrumentalista, mas trabalha através de sistemas de conhecimento e práticas discursivas para 

prover significados, normas, valores e identidades que não somente reprime os atores, mas 

também os constitui”. Atos de poder não são exclusivamente a antítese de liberdade, pelo 

contrário, tem como característica o aumento da descentralização e pluralização do poder e 

centros das decisões – complementa o autor. Em determinadas formas de relação, gestão e 

modelos organizacionais, a prática discursiva de liberdade pode vir a ser um instrumento para 

a manifestação das relações de poder, mesmo que subjetivamente. 
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Processos decisórios remetem a temas como tensões na determinação de papéis, níveis de 

influência e hierarquias de poder. Reed (2009) destaca que mesmo com várias organizações 

trabalhando juntas para constituir uma rede influente, existem tensões dentro das mesmas, 

decorrentes de relações entre as organizações dominantes em uma série de assuntos – tais 

como papéis nos processos decisórios. O controle do conhecimento e da informação é 

diretamente relacionado à premissa decisória, pois destaca aquele que detêm a capacidade de 

avaliar a decisão a ser tomada (MORGAN, 2009). O domínio de conhecimento e de posições 

de decisão possibilita o privilégio de atores (e seus interesses) em detrimento de outros. 

 

Bachrach e Baratz (1962) propõem que quando algum assunto interfere nos interesses – 

especialmente dos dominadores-, o ideal é manter o escopo em assuntos relativamente 

seguros, antes que se torne objeto do processo decisório. Outra forma é reconhecer as bases da 

mobilização, a partir de valores dominantes, mitos e procedimentos políticos estabelecidos, 

ganhos da atual tendência e potenciais obstáculos (BACHRACH & BARATZ, 1962). Até 

mesmo entre atores (organizações) com interesses semelhantes, podem existir aqueles com 

maior influência. A capacidade de influenciar pode ocorrer em função da posse de 

conhecimento, informação ou capacidade de manter as discussões em tópicos que privilegiam 

a sua estabilidade. 

 

Mintzberg (1983) destaca como importante recurso o conhecimento técnico e corpo de 

conhecimento. Ambos geram dependência via essencialidade, concentração e não 

substituição. A existência de técnicos com conhecimentos especializados surge como forma 

de dominação, pois “... especialistas em campos delimitados do conhecimento, transformam-

se em especialistas na arte de manipulação da informação e das pessoas” (MOTTA, 1986: 

60). O conhecimento ou a especialização de atores maximiza o potencial de aceite da posição 

por esse expressa. 

 

Sklair (2001) acredita que a democracia (ou ausência de) é destacada ao ponto em que classes 

dominantes em todos os sistemas sociais não democráticos visam assegurar o seu poder para 
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sustentar processos de interação – seja por atividades de comunicação, coalizões, lobby ou 

influenciando políticas públicas ou legislações. Ideias e práticas concorrentes podem ser 

negociadas por interações entre os atores (RAYNOLDS, 2002). A diferença de perspectiva 

pode acarretar em divergências de interesses, ou entendimentos da realidade. 

 

2.1.4 Análise das Relações de Poder 

 

Há uma diversidade de bases para o poder. O mesmo ocorre com as abordagens para a sua 

análise. Entendendo a necessidade de complementariedade e busca de lacunas, na análise 

organizacional, será priorizada a abordagem de dependência de recursos, com os 

consequentes desdobramentos e complementariedades nas teorias de custos de transação, 

entendimento de justiça em função das relações de poder, e poder nas redes. Parte-se do 

pressuposto de que tais abordagens não são excludentes, e que em diversos pontos podem 

convergir nas suas discussões e possibilitar a complementação de perspectivas de análise. 

Seguem as breves compilações sobre as perspectivas eleitas. 

 

Teoria da dependência de recursos 

 

O principal autor para a teoria da dependência organizacional nos recursos, a partir da 

perspectiva do poder é Jeffrey Pfeffer. O autor prioriza o controle de recursos, os definindo 

como quaisquer coisas consideradas valiosas, cuja jurisdição é uma fonte importante, desde 

que controladas a posse e a sua utilização – seu acesso (PFEFFER, 1994). Pfeffer (1981) 

destaca que a escassez promove o uso de poder e de atividades políticas nas instituições que a 

defrontam. O poder surge ao definir um recurso no qual a escassez seja garantida. Existem 

inúmeros recursos com potencial de tornarem-se foco da organização do poder, tal como 

dinheiro, prestígio, legitimidade, prêmios e sanções, conhecimento e habilidade para lidar 

com incerteza (PFEFFER, 1981). Cada contexto organizacional é passível de relações 

amparadas em recursos distintos. 
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Recursos poder ser categorizados como tangíveis e intangíveis. Recursos tangíveis são 

representados por bens, enquanto intangíveis decorrem de relações e características 

ambientais. Dentre os intangíveis, alguns dos recursos mais importantes são aliados e 

apoiadores, pessoas com interesses comuns e de construir relações de longo prazo (PFEFFER, 

1994). Parcerias podem maximizar o potencial de organizações.  

 

O poder vem do controle dos recursos, das relações com outras pessoas poderosas e da 

autoridade formal decorrente da posição hierárquica – ex. subsídios, relações comerciais 

(PFEFFER, 1981). A estabilidade das relações reforça a dependência entre os atores, que ao 

longo do tempo podem aumentar a dificuldade de rompimento de vínculos, transferindo a 

dependência aos recursos de parcerias e apoios. 

 

A superação da dependência de recursos é fundamentada nas condições contingenciais, 

tornando alguns recursos até mesmo desnecessários – ex. mudanças tecnológicas ou de 

objetivos (PFEFFER, 1981). Para garantir a sobrevivência e o crescimento contínuo, 

organizações podem fazer uso de duas estratégias (PFEFFER, 1972): 1. concentrar na 

melhora da eficiência dos processos internos, no uso de recursos e trocas; 2. buscar melhorar 

trocas favoráveis com organizações externas, por intermédio de atos políticos. A importância 

dos recursos pode ser reduzida pela diversificação da origem dos mesmos, melhoria de 

processos e atos políticos.  

 

Pfeffer (1996) descreve que atos políticos consistem na alocação de recursos escassos, 

definição de quem decide e os critérios utilizados. A partir de padrões acordados 

consensualmente e disponíveis para avaliação, os resultados de processos decisórios são 

fundamentais. A dificuldade do decisor em aplicar princípios universais aumenta no mesmo 

sentido que a incerteza; ou seja, a falta de consenso sobre propostas e meios para o seu 

alcance – conclui o autor. Decisões conjuntas, definição de padrões e consenso são, portanto, 

elementos que reduzem as incertezas e, consequentemente, conflitos nas relações de poder. 
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Barney (2001) sugere que a relevância de determinado recurso é a base para a vantagem 

competitiva de uma organização, sendo importante compreender se esse é raro, 

imperfeitamente imitável ou não-substituível. Nessa abordagem, a vantagem competitiva 

sustentável depende criticamente de recursos - físicos, humanos e organizacionais -

característicos da organização; distinguindo recursos de competências (VASCONCELOS e 

BRITO, 2004). O diferencial nas relações, sobretudo competitivas, está na habilidade de 

diferenciar recursos necessários à consecução das atividades.  

 

A partir da abordagem da dependência de recursos, alguns são considerados de relevância 

superior para a sustentação das atividades organizacionais, sejam esses de origem física – 

bens -, ou relacional - apoiadores. As relações de dependência podem ser decorrentes da 

estabilização de práticas no cotidiano organizacional, mas com potencial de superação a partir 

da introdução de novos processos e diversificação de recursos. A redução de incertezas ocorre 

com o uso de princípios universais, ou por definição consensual. Propõe-se o segundo 

pressuposto do estudo de que situações de dependência organizacional são fundamentadas 

em recursos e nas relações para aquisição de tais. 

  

Abordagem de Custos de Transação 

 

Em contrapartida à abordagem anterior, Williamson (1991) faz a ressalva de que na arena 

estratégica dois tipos de poder são destacados: poder de mercado e dependência de recursos. 

O poder de mercado aponta para vantagens temporárias diante de oportunidades – ex. redução 

de custos. O poder da dependência de recursos não tem, pois os seus dons iniciais são 

frequentemente aceitos conforme dados e pelo seu inteiro processo de contratação ser 

examinado por inteiro. Segundo o autor, a fragilidade dessas abordagens pode ser explicada 

no fato de que 

 

O modelo de dependência de recursos algumas vezes faz referência à eficiência, mas mais 

frequentemente depende de poder para explicar os resultados organizacionais. Na medida 

em que o poder é pobremente definido e então pode ser usado para explicar virtualmente 

qualquer coisa, a objeção tautológica para a análise da dependência de recursos é 
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facilmente entendida. Pronto acesso para a explicação de poder também tem tido o efeito 

infeliz de remover a análise da eficiência do centro do palco (WILLIAMSON, 1991, p. 

572). 

 

 Portanto, o autor propõe que as deficiências das abordagens de poder - notadamente da 

dependência de recursos - podem ser mitigadas pela economia de custos de transação. A 

abordagem de custos de transação pode ser alternativa e complementar à abordagem de 

Pfeffer. Williamson (1991) propõe na economia de custos de transação que preço, tecnologia 

e estrutura de governança sejam decididos simultaneamente. Podem ser destacados 

simultaneamente prêmios pelos riscos de implementar uma tecnologia diferenciada na 

transação – pelo preço -, e salvaguardas – pela governança.  Entretanto, ao contrário da 

proposição de Pfeffer ao generalizar a abrangência de recursos, nesse estudo assumimos 

tecnologias como categoria distinta dos demais recursos organizacionais. 

 

A natureza dos custos da transação varia conforme a tarefa, custo, grupo e contexto. A 

proposta é baseada em ganhos compensatórios, para relações contratuais simétricas, ajudando 

a explicar as diferenças no delineamento de parcerias (WILLIAMSON, 1991). A conjunção 

entre preço, tecnologia e governança assume posição primordial no processo decisório, 

variando conforme o contexto, e buscando a redução de incertezas por intermédio de termos 

compensatórios. O preço pode ser delineado considerando a necessidade de salvaguardas ou 

prêmios. A definição de tecnologias observa aquelas que não sejam problemáticas para a 

inserção.  

 

A economia de custos de transação assume que cada sistema de governança é apoiado por 

distintas formas de leis contratuais, sendo que a própria organização se torna a sua corte, 

distinguindo-se do mercado (WILLIAMSON, 1998). A capacidade de adaptação – assim 

como na teoria da dependência de recursos – é reconhecida como necessária nas 

organizações, pois essas são consideradas sistemas de governança de alta performance – 

complementa o autor.  
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Essa abordagem aceita a transação como unidade central de análise, com dimensões críticas 

para a sua descrição a incerteza, a frequência de ocorrência das trocas e o grau de duração 

(WILLIAMSON, 1981). São consideradas ainda as peculiaridades de ativo, que podem 

derivar de especificidades do local, físicas e humanas. Especificidades do local são 

relacionadas com distâncias e transporte de bens; as físicas referem-se às especializações 

necessárias para a produção; as humanas são decorrentes do aprendizado pela prática 

(WILLIAMSON, 1981). O diferencial dessa abordagem está na intensidade da consideração 

de custos e uso de recursos, em contrapartida à eficiência da transação decorrente da atividade 

produtiva. 

 

A economia de governança une três conceitos fundamentais de adaptação, governança e 

custos de transação. Os dois atributos dos atores humanos de maior relevância são a cognição 

e o interesse próprio (WILLIAMSON, 2005). O ponto crucial está em escolher entre 

estruturas de governança de mercado e organizacional. Segundo a proposta, o raciocínio de 

custos de transação é central na análise, assim como o reconhecimento dos resultados de 

trocas entre economias de custo de produção e economias de custos de governança 

(WILLIAMSON, 2005).  

 

Os incentivos para organizar produtores em uma estrutura de governança coletiva aumentam 

com o grau: 1. de especificidade de ativos humanos; 2. que a estrutura de governança interna 

é elaborada; 3. de especificidade dos recursos humanos (WILLIAMSON, 1981). A estrutura 

de governança permite flexibilidade e adaptação, notadamente em função de recursos físicos e 

humanos.  

 

O estabelecimento de questões contratuais é destacado em dois pontos na teoria de custos de 

transação. O primeiro aspecto remete à racionalidade limitada, pois todos os contratos 

complexos são considerados incompletos, e muitos apresentam perigos de desadaptação, por 

questões de oportunismo (WILLIAMSON, 1998). O segundo aspecto é relativo às exceções, 

quando as partes de um contrato de longo prazo percebem que as vantagens individuais 

podem ser realizadas, ao quebrar o espírito de cooperação e reverter ao texto contratual 

(WILLIAMSON, 2005). Ambos os fatores remetem à necessidade de flexibilidade e 
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adaptação nas relações contratuais ao longo do tempo, para a redução de incertezas, conflitos 

e a manutenção dos termos de cooperação.  

 

O diferencial da abordagem de custos de transação consiste em considerar a necessidade de 

adaptações dos elementos preço, tecnologia e governança conjuntamente, de acordo com 

contextos. Entretanto, conforme explicitado, é importante que seja respeitada a necessidade de 

adaptação constante para a manutenção das estruturas e das relações cooperativas.  

 

A partir da contribuição da abordagem de custos de transação despontam os seguintes 

pressupostos de que 1. O preço é fator determinante para uma transação; 2. tecnologias 

interferem nas relações entre os atores; 3. a estrutura de governança tem o potencial de 

apontar relações mais vantajosas para os atores. 

 

Entretanto, vale ressaltar a crítica de Simon (1991) referente à teoria de custos de transação. 

Segundo ele, as tentativas para explicar o comportamento organizacional em custos de 

transação ignoram mecanismos organizacionais como autoridade, identificação e 

coordenação, sendo seriamente incompleto. Para Simon (1991) essa tem em seu cerne a 

explicação de que o fenômeno econômico se reduzirá ao comportamento de maximização, 

com os termos do contrato influenciados pelo acesso das partes à informação, custos de 

negociação e oportunidades de fraudes. Justifica-se, portanto, a necessidade de 

complementação teórica. 

 

Poder e Justiça 

 

O poder reside implicitamente na dependência entre atores, que levanta a questão de 

igualdade e desigualdade nas relações (EMERSON, 1962). A abordagem que relaciona justiça 

e poder complementa a brecha da teoria de custos de transação ao abordar as temáticas de 

equidade e igualdade, a variação de interpretações.  
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A variação do conceito de justiça está implícita na sua composição. Ao desdobrar a origem da 

palavra “fair” – reconhecida como justo -, Sen (2011) explica que, essa tem raízes germânicas 

na palavra fagar (faeger), significando agradável ou atraente. Essa interpretação, demonstra 

que pelo seu significado original haveria uma possível flexibilização da justiça, conforme 

quem julga. Entretanto, discussões entre a conceituação de equidade e igualdade acabam 

sendo inserir na discussão sobre justiça (e ética), criando diferentes vieses para o julgamento 

do certo ou errado.  

  

Kabanoff (1991) acredita que as organizações são distributivamente complexas e envolvem o 

uso de regras opostas de equidade e igualdade, na busca de objetivos comuns de performance 

em tarefas e coesão social. Segundo ele, a implicação de dualidade da justiça demonstra a 

existência de pressões de conflitos distributivos nas organizações, que conduzem a situações 

em que requerimentos de um princípio sejam atingidos em maior extensão do que outros – 

reforça o autor. A equidade enfatiza a produtividade, se tornando no valor distributivo 

dominante, com a integração alcançada ao focar em objetivos e fins. A igualdade enfatiza a 

coesão, criação de condições para a manutenção mútua da autoestima, promovendo a 

solidariedade – justifica.  

 

Enquanto para Kabanoff (1991) equidade e igualdade se tornam conceitos distintos, com seus 

devidos desdobramentos, Sen (2011) aborda de modo simplificado. Para o segundo autor, 

equidade se torna uma exigência de imparcialidade, para que atores coloquem os interesses 

coletivos acima dos individuais. Portanto, o ponto central estaria na coletividade. 

 

Kabanoff (1991) complementa que a teoria de equidade tem dominado a concepção de justiça 

nas relações sociais, porém igualdade também delineia expectativas e comportamentos. Em 

relações cooperativas, a equidade tende a ser o princípio central da justiça distributiva. Partes 

fracas têm menos propensão a identificar violações dos indivíduos fortes, que geralmente são 

reconhecidas como justas (KABANOFF, 1991). Logo, o entendimento de justiça é 

caracterizado pela racionalidade limitada do autor que a interpreta. Nesse aspecto, Sen (2011) 

destaca que mesmo uma teoria completa da incompletude da justiça produza ordenações 

incompletas de justiça. Problemas operacionais (de justiça) podem ser relativos a limitação de 



37 
 

conhecimento, dificuldades de cálculo ou barreiras na sua aplicação – explica. Todos esses 

fatores possibilitam a diversidade de interpretações e inserção de interesses, que não 

necessariamente os coletivos ou voltados ao bem comum.  

 

O poder é uma importante influência na orientação distributiva, na tendência a observar 

equidade, ou igualdade como o uso mais apropriado da regra distributiva. O conceito de 

justiça varia conforme a orientação dos atores, podendo apresentar inclinação ora para a 

noção de equidade, ora para a igualdade.  

 

Performance econômica, solidariedade e justiça distributiva são objetivos diferentes, e 

potencialmente concorrentes na alocação de recursos; equidade é mais frequente em contextos 

de centralização de poder, enquanto igualdade é mais facilmente observada em contextos de 

descentralização - destaca Kabanoff (1991). Do ponto de vista ideológico, as regras 

distributivas são meios que os grupos e indivíduos utilizam para legitimar, proteger e 

promover seus interesses, sem necessariamente derivar de regras que beneficiem o grupo 

como um todo (KABANOFF, 1991). Portanto, justiça varia conforme interesses e discursos. 

 

A delimitação utilizada, distinguindo o entendimento de justiça em função de equidade ou de 

igualdade, não é prática predominante. Meindl (1989) sugere que provavelmente a opção 

alternativa mais proeminente para equidade, seja o uso do termo paridade - também 

denominado de igualdade. Em situações de igualdade, os recursos são distribuídos igualmente 

para todos, independentemente dos níveis relativos de produtividade, ou qualquer coisa que 

uma regra sensível a entradas possa ser relevante. No estudo sobre justiça distributiva, 

realizado por esse autor, observou-se a convergência entre justiça e produtividade. Conforme 

os resultados, justiça se torna um valor racional com significância instrumental. A existência 

de produtividade no trabalho, pela alocação de recursos, tem consistência substancial com a 

percepção sobre justiça e equidade no ambiente de trabalho. 

 

Existe uma variação no entendimento sobre justiça, decorrente do foco nas relações. Enquanto 

equidade é voltada para temáticas relacionadas com a produtividade e centralização; a 
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igualdade está mais relacionada com coesão, valores dos indivíduos e descentralização. A 

dualidade de interpretação é uma fonte potencial de conflitos e afeta o ideal de justiça 

distributiva – como condições de bem-estar. A partir de tais afirmações, há o reforço de que 

noções como performance, solidariedade e justiça, ao invés de se complementarem, 

apresentam-se como conceitos concorrentes. Logo o sexto pressuposto do estudo é de que o 

conceito de justiça varia entre a noção de equidade e igualdade. 

 

2.1.5 Poder em Redes 

 

Da busca pelo alcance de objetivos comuns de indivíduos, ou de organizações, surgem as 

redes. No contexto globalizado, diversas são as alternativas institucionais e políticas de 

compensação das perdas de poder e configuração das relações, como: 1. a transformação e as 

intervenções dos principais atores nas relações de poder; 2. o reforço da difusão de novas 

ideias, modelos de ação e quadros de referência; 3. transformação das modalidades de 

socialização dos atores (GIRAUD, 2007). Lopes e Baldi (2009) destacam que redes são 

ambientes compostos por um conjunto de relações que se constituem em trocas, em contínua 

construção e alteração de resultados, porém sem necessariamente significar a ausência de 

conflitos ou disputas de poder. Os autores exemplificam que 

... uma rede, como uma estrutura de governança, pode ser empregada por um segmento de 

organizações como forma de resistência, como estratégia de dominação, como estratégia 

racionalmente construída, como uma resposta não planejada às situações de incerteza ou 

pressões coercitivas e normativas de atores com poder sobre uma organização ou sobre uma 

região em particular. (LOPES e BALDI, 2009, p. 1025) 

 

Na discussão acerca de poder em redes, verifica-se que a questão de maior destaque está 

notadamente na posição de centralidade. A competição por posições dentro das organizações 

aumenta quando essas são escassas (PFEFFER, 1981). A centralidade se torna um dos 

recursos mais escassos em uma relação de poder.  

 

Burkhardt e Brass (1993) constataram que centralidade precede o poder. Segundo esses, a 

posição estrutural, medida pela centralidade na rede e nível da hierarquia organizacional, 
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assim como o comportamento, são relacionados diretamente com a percepção de outros sobre 

o poder individual. A distribuição de poder é resultado da interação da estrutura e 

comportamento, sendo que a estrutura provê acesso aos recursos e os comportamentos 

proporcionam o seu uso adequado - complementam. A estrutura pode ser distinta em duas 

posições no exercício do poder: o formal (hierárquica) e informal (posicionamento na rede). O 

poder associado à posição formal refere-se à autoridade e poder legítimo. O poder do 

posicionamento central em redes provê maior acesso e controle sobre recursos relevantes 

como a informação (BRASS & BURKHADT, 1993). Nessa abordagem, o poder é 

relacionado com a posição da rede ou organização. 

 

Os autores acrescentam que a centralidade representa o poder em si. Seu potencial pode ser 

medido em termos de alternativas, acesso e controle. Proximidade e intermediação 

representam condições necessárias para o poder, e indivíduos centrais podem reter, divulgar e 

modificar informações para influenciar a percepção de outros (BRASS & BURKHADT, 

1993). Deter a informação, ou ter acesso a ela, facilita a viabilização do poder. 

 

Não basta ter poder; uma acurada cognição da rede informal pode ser uma base de poder, 

além do poder informal e das posições estruturais formais (KRACKHARDT, 1990). Para 

obter esse conhecimento é importante reconhecer quem tem o poder, onde estão as coalisões e 

quais as fraquezas dos grupos políticos – como em termos de brechas e falta de suporte. A 

ênfase dada é amparada no poder induzido pelos fluxos de informação na rede informal.  

 

Pfeffer (1981) complementa que o poder é estável na maioria das organizações, sendo 

importante reconhecer os fatores que promovem a estabilização. A institucionalização deriva 

do compromisso com as decisões e estratégias prévias, a institucionalização de crenças 

práticas, e o fato de que a posse do poder permite aos detentores adquirir determinantes 

adicionais (PFEFFER, 1981). Assim, como o conhecimento técnico, aquele relacionado às 

especificidades da rede proporciona poder.  
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Pfeffer (1994) acrescenta que o acesso de alguém no conhecimento social depende da posição 

na rede de comunicação, interação social, centralidade e de relações existentes. A centralidade 

é afetada pela natureza da tarefa e da interação relacionada a tarefa. A posição na rede de 

comunicação é algo controlável, e muitas vezes, de grande eficácia a partir do plano informal 

(PFEFFER, 1994). A habilidade de interação e comunicação afeta a posição dos atores na 

rede. 

 

A análise do poder a partir das redes destaca a questão da centralidade, com o potencial de 

representar o poder; sendo uma posição de escassez; que permite a limitação de acesso a 

recursos. A cognição permite que os atores identifiquem os papéis dos demais atores dentro 

da rede, identificando fluxos formais e informais de recursos e interações. As interações 

proporcionam aos atores fluxos de comunicação e conhecimento, que potencializam o uso de 

recursos. Esses fatores conduzem ao pressuposto de que centralidade em redes é determinante 

de poder. 

 

a) Poder nas Redes Voltadas ao Desenvolvimento 

 

Na abordagem de redes, cabe destacar a temática das redes focadas no desenvolvimento 

sustentável de territórios. Redes diversas são criadas para contestar as relações de poder 

existentes, sobretudo aquelas relacionadas para questões de desenvolvimento. Essas 

iniciativas, geralmente, estão ancoradas em situações abundantes de desigualdades de poder, 

articulados por processos históricos de estruturação de redes, com diferentes visões, posições 

políticas e interesses (RIBEIRO, 2008). As relações de poder partem da conjunção de 

elementos substantivos - como a construção discursiva -, com elementos instrumentais – 

como parcerias e redes. A questão central reside na busca por equilíbrio de interesses a partir 

de diferentes perspectivas e entendimentos da realidade, que são muitas vezes divergentes.  
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Parcerias em Redes 

 

Redes frequentemente derivam da formação de parcerias, entre atores com interesses 

convergentes. Segundo Abrahamsen (2004), para países em desenvolvimento, a formação de 

parcerias é importante, pois esses deixam de ser recipientes para se tornarem parceiros, 

responsáveis pelo seu próprio desenvolvimento.  O autor aponta que diversas estruturas, 

instituições e práticas de governança têm revertido as relações de poder em favor dos países 

do Sul (ou em desenvolvimento). Nessa perspectiva, o poder de parcerias não está 

fundamentado nas relações de dominação, mas em técnicas de cooperação e inclusão, sendo 

voluntária e coerciva ao mesmo tempo, produzindo novas formas de agência e disciplina. 

Parcerias são inovações retóricas, que são associadas com a política contemporânea e são 

usadas por razões instrumentais (ABRAHAMSEN, 2004). As parcerias - como formas 

liberais avançadas de poder - produzem seus efeitos disciplinares, tecnologias e 

racionalidades, que trabalham suas dinâmicas em torno do discurso de incorporação e 

inclusão – ressalta o autor. O discurso de parcerias envolve questões como o trabalho 

conjunto, cooperativo, interdisciplinar para superar limitações individuais dos atores. 

 

Em projetos de desenvolvimento, ou estudos sobre o consumo, a discussão acerca da política 

e poder paira na significância das redes e suas dinâmicas de interação. Beckman et al. (2004), 

ao analisar a seleção de parceiros e formação de redes, observaram que as organizações 

buscam reduzir incertezas específicas do seu ambiente interno, que são controláveis e únicas. 

A alternativa é amparada na ampliação e busca pela formação de redes com novos parceiros, 

que possam fornecer informações diversificadas e legitimar preocupações – complementam 

os autores. A formação de parcerias surge como alternativas para a limitação de informações 

ou de habilidades para compreensão do contexto. 

 

A ação é delineada pela relevância do conhecimento em dois aspectos distintos: o primeiro é 

relativo à aquisição de novas fontes de informação; o segundo é que pouco conhecimento se 

tem a respeito dos novos parceiros. De outra perspectiva, as incertezas inerentes ao mercado 

são externas e partilhadas por outros constituintes do setor. A redução dessas incertezas é 

amparada pelo reforço das relações existentes nas redes. A análise de redes revela as formas 
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nas quais as distribuições desiguais de poder modelam as relações entre produtores, 

consumidores e trabalhadores, em redes descentralizadas, transnacionais e globais (McEWAN 

e BEK, 2009).  

 

Redes e poder 

 

A harmonia da distribuição de poder entre parceiros é outro tópico de destaque. Parcerias 

entre iguais em poderes são bastante distintas de parcerias entre distintos (STOPFORD, 

STRANGE e HENLEY, 1998) - ou dos pequenos produtores em relação aos de maior porte. 

Logo, até mesmo parcerias são passíveis de assimetrias de poder. 

 

 Grewal (2003) compreende a globalização como uma “força de redes”, e essas como grupos 

unidos em modos particulares que permitam o reconhecimento e troca de bens ou ideias, entre 

os seus indivíduos, que são unidos por padrões de normas - distinguidos entre padrões de 

mediação e padrões de associação (membership). A força das redes, segundo este, pode 

induzir membros a migrar para outras, no decorrer do aprendizado de comportamento a que se 

aspira, enquanto valores da rede dominante aumentam - ao passo que essa se expande. 

Paralelamente, membros de redes de menor porte podem ser sujeitos ao poder de redes 

dominantes, mesmo que não exista o exercício de algum tipo de dominação direta 

(GREWAL, 2003). Logo, padrões e normas servem como mediadores para a manutenção das 

redes, enquanto comportamentos diferenciados podem ser fatores para a migração para redes 

distintas. 

 

Mesmo com a intenção, alinhamento discursivo e estruturação de redes voltadas para as 

propostas de desenvolvimento, fica a possibilidade de que atores com maior poder interfiram 

na formulação de políticas e práticas voltadas para interesses de minorias. A rede é uma 

associação que depende da existência de objetivos comuns, mas também dotada de poder e 

mobilidade (PINTO e JUNQUEIRA, 2009). Quando os interesses e objetivos nas redes são 

bem definidos e duradouros, elas tendem a se tornar instituições baseadas em relacionamentos 

pessoais e em racionalidade burocrática, com sujeitos ativos (decisores) e passivos (afetados) 
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(RIBEIRO, 2008). A estrutura e estabilidade das redes interferem na racionalidade e 

comportamentos no seu interior. 

 

McEwan e Bek (2009) destacam a necessidade de questionar as relações de poder no interior 

das redes, desafiando a presunção de que o mercado provê os produtores meios de cobrir os 

custos de melhorias sociais e ambientais. Nos aspectos concernentes a gestão de redes, 

podemos destacar o acesso a essas e o processo decisório.  

 

O acesso, que permite ou limita a presença de novos membros, pode ser elemento crítico. Na 

discussão sobre acesso três pontos podem caracterizá-lo, como a abertura, compatibilidade e 

maleabilidade (GREWAL, 2003). A abertura indicará a facilidade que a rede tem de aceitar 

novos entrantes que desejam adotar seus padrões. Compatibilidade refletirá o potencial de 

tradução de outros padrões, ou adoção de padrões paralelos, que facilitem o seu acesso sem a 

necessária adoção. A maleabilidade indica o potencial de revisão dos padrões da rede. O 

estabelecimento de critérios para a inserção em redes pode ser mascarado por práticas 

discursivas, que ressaltam a inserção, e limita o acesso. 

 

Constatando que a discussão sobre a temática das redes voltadas ao desenvolvimento aponta 

para dois elementos centrais, que são as parcerias – enquanto elementos instrumentais – e os 

discursos – representando a dimensão substantiva, destacam-se os seguintes pressupostos de 

que discursos são utilizados como instrumentos de poder nas redes voltadas ao 

desenvolvimento; parcerias são utilizadas como instrumentos de poder nas redes voltadas ao 

desenvolvimento. 

 

2.2 O Comércio Justo 

 

O Comércio Justo, ou Fair Trade, foi criado com o intuito de questionar as práticas 

tradicionais de comércio internacional, até então baseadas em princípios como a maximização 

e concentração de lucros – seja por proprietários de empresas ou por atravessadores -, 

trabalhadores sendo mal pagos – valor insuficiente para a manutenção das condições de vida, 
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entre outras externalidades econômicas. O movimento surgiu nos anos 50, decorrente da 

realização de parcerias entre importadores, sem fins-lucrativos, situados em países do 

Hemisfério Norte - notadamente na Holanda- com produtores de pequena escala provenientes 

do Hemisfério Sul (BUCOLO, 2003). A sua idealização foi vislumbrada como um meio para 

o acesso aos mercados do Hemisfério Norte, sem a dependência de intermediários, ou 

desvalorização da produção (FLO, 2008).  

 

O movimento se difundiu sob as tensões entre países de diferentes níveis de desenvolvimento 

e temáticas como liberalização, abertura e acesso de mercado aos produtos agrícolas (VIEIRA 

e MAIA, 2009). Dentre os esforços para consolidar o Comércio Justo foram estruturadas lojas 

nos países do Norte específicas para produtos condizentes com tal filosofia, e, em 1988, na 

Holanda, foi criado o primeiro selo que distinguiria os produtos (BUCOLO, 2003; FLO, 

2008; HIRA e FERRIE, 2006). Os selos Max Havelaar e o certificado Transfair foram os de 

maior destaque (FLO, 2006).  

 

A partir da década de 90, o Comércio Justo deixou de ser exclusivamente um movimento 

social visando impactar no mercado internacional, para se tornar uma instituição certificadora 

da aderência de práticas organizacionais a princípios e valores determinados. A 

institucionalização do movimento convergiu para a necessidade de profissionalização e maior 

capacidade de resposta para os sinais do mercado, confirmando a importância relativa do 

consumidor político (WILKINSON, 2007).  

 

Conceitualmente, as diferença entre as redes de Comércio Justo e as de comércio 

internacional tradicionais está no foco para a cooperação entre as partes e formação de 

parcerias duradouras de negócios. Outro fator distintivo é relacionado à eliminação do 

atravessador, indivíduo esse que nas redes tradicionais se beneficia de parcela representativa 

dos lucros provenientes das atividades comerciais. A estrutura proposta de rede é composta 

por atores diversos que cumprem funções de manutenção das redes e fortalecimento 

conceitual em termos de mercado e sociedade. 

 

Como exemplo, na Fair Trade International (FLO), o sistema de certificação de Comércio 

Justo consiste de grupos de interesse diversos, dentre os quais se destacam os produtores, os 

negociadores, as Iniciativas Nacionais de Certificação (representantes indiretas dos 
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consumidores), as redes de Comércio Justo, e os parceiros (FLO, 2006). As relações 

institucionais incluem entidades que apoiam o Comércio Justo como doadores que apoiam as 

operações financeiramente, instituições pró-desenvolvimento, instituições governamentais, 

igrejas, organizações de consumidores, instituições de pesquisa, fundações e organizações 

não-governamentais (ONG´s) locais ou internacionais. 

 

Os produtores compõem o grupo de interesse para quem o sistema do Comércio Justo foi 

criado, pois visa promover um sistema comercial mais justo, no qual são os principais grupos 

beneficiários. Os principais pré-requisitos de inserção dos produtores no Comércio Justo são a 

estrutura em organização, estar em acordo com padrões mínimos, ter capacidade de 

exportação, e processo decisório democrático. A certificação garante que a organização 

produtora satisfaz condições sociais, ambientais e de emprego mínimas no processo de 

produção. Como consequência, a certificação de um produto de Comércio Justo garante ao 

produtor benefícios como o preço mínimo do Comércio Justo, prêmio de Comércio Justo e o 

acesso a um pré-financiamento de até 60% por parte dos compradores. Existem dois tipos de 

critérios aos produtores, que são atendimento de padrões mínimos à certificação e, em 

segunda estância, os padrões de melhoria progressiva das questões que concernem o 

Comércio Justo no ambiente produtivo (GENDRON et al., 2009). 

 

Didaticamente, Vieira e Maia (2009) segmentam as cadeias de valor certificadas entre os 

atores situados no mundo desenvolvido e em desenvolvimento, ou produção e consumo. 

Fazem parte da estrutura do mundo em desenvolvimento os produtores e importadores, que 

em paralelo aos seus trabalhos têm as agências de coordenação de cada setor produtivo, as de 

suporte, de pesquisa e reguladoras. O mundo desenvolvido é composto por varejistas e 

consumidores. Nas redes de distribuição há a segmentação de duas vertentes distintas, que são 

as redes tradicionais - a pré-história do movimento -, e as redes tradicionais de mercado - que 

permitem a identificação dos produtos certificados em relação aos demais (GENDRON et al., 

2009). Independente da estrutura adotada por cada uma das redes e certificações se parte do 

princípio de que os conceitos e objetivos básicos são homogêneos dentro do movimento e que 

os atores buscam relações de trocas justas. 
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2.2.1 Conceitos e objetivos do Comércio Justo 

 

Por definição, o Comércio Justo é uma parceria de trocas, baseada no diálogo, transparência e 

respeito, que visa a maior equidade nas trocas internacionais (FLO, 2009). No cotidiano das 

organizações trata-se de uma iniciativa de certificação, que busca atrelar o poder do mercado, 

para inserir problemas socioambientais agravados pelos mercados globais convencionais 

(TAYLOR, MURRAY e RAYNOLDS, 2005). Em termos práticos, o Comércio Justo pode 

ser entendido como um movimento social e uma certificação de produtos que têm objetivos 

explicitados de conciliação das questões sociais, ambientais e econômicas nas relações de 

trocas comerciais - em especial as internacionais.  

 

O ponto de partida para a disseminação das propostas está amparado na necessidade de 

realização de parcerias para a redução das disparidades (sociais, ambientais e econômicas) 

entre regiões produtoras e consumidoras de bens. O diferencial está na composição de 

cooperação e conflito (WILKINSON, 2007), e um movimento social orientado para o 

mercado, ao invés de por atores desenvolvimentistas que prescrevem políticas operacionais 

(FISHER, 2009). Trata-se de um movimento social que visa influenciar as práticas de 

mercado e consequentes impactos socioambientais.  

 

Na perspectiva de Wilkinson (2007) trata-se de uma ferramenta estratégica que visa à inclusão 

social por intermédio de novos termos de trocas, sendo um movimento social híbrido baseado 

em valores tradicionais de justiça redistributiva e uma prioridade do foco na realização de 

objetivos sociais por intermédio do mercado. A justiça distributiva atrela-se à percepção de 

valores justos nas decisões de alocações de recursos, refletindo em conceitos como equidade, 

igualdade ou necessidade (FOLGER, 2003). O resultado esperado é a contribuição para o 

desenvolvimento sustentável, oferecendo melhores condições de comércio e assegurar os 

direitos de produtores e trabalhadores. 

 

Conceitualmente, o movimento de Comércio Justo corrobora com a percepção de Yunus 

(2008) de que os mercados em sua forma atual não se destinam a resolver questões sociais, 
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mas têm o potencial de exacerbar problemas socioambientais. Portanto, há a necessidade de 

reformulação do comércio global para a substituição da lei do mais forte – grandes 

corporações - pela inclusão dos empobrecidos – ressalta o autor.  

 

A significância do Comércio Justo está na habilidade de criar novas relações entre produtores 

e consumidores, reduzindo a distância entre Norte e Sul em aspectos distintos, ao invés do 

simples fato da participação de mercado – argumenta Raynolds (2002). Relações são 

construídas por intermédio de valores, discursos e práticas disseminadas ao longo da cadeia, 

de modo a subentender aos atores que a justiça predomina nas relações produtivas e 

comerciais.  

 

Comércio Justo e Desenvolvimento 

 

Os princípios do Comércio Justo foram inspirados na cooperação para o desenvolvimento, por 

intermédio das ações cotidianas, provenientes de movimentos de duas vertentes: a 

ambientalista e a de direitos humanos (BUCOLO, 2003). Dentre eles estão o acesso ao 

mercado para produtores marginalizados, relações de trocas sustentáveis e equitativas, 

capacitação e empoderamento, sensibilização e defesa de consumidores e desenvolvimento de 

um “contrato social” (FLO, 2009).  

 

. O acesso ao mercado para produtores marginalizados ocorre com a promoção de valores 

(sociais e ambientais) no mercado consumidor e encurtamento da cadeia de comércio.  

. As relações de trocas sustentáveis e equitativas incluem custos de produção, como 

salvaguarda de recursos naturais, necessidades futuras de investimentos e estabelecimento de 

relações de longo prazo.  

. A capacitação e empoderamento devem resultar das relações de assistência as organizações 

produtoras para entender melhor as condições de mercado e desenvolvimento de 

conhecimento, capacidades e recursos que exercem maior influência no seu cotidiano.  
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. A sensibilização e defesa de consumidores visam criar uma ligação com esses para informar 

sobre a necessidade de justiça social e as possibilidades de mudança, criando vínculos entre 

esses e a idéia central da certificação - como ativistas ou consumidores.  

. O “contrato social” é relacionado com a formação de compromissos em parceria de longo 

prazo, baseadas em diálogo, transparência e respeito.  

 

O ideal é composto pelo ato de trocas de bens que podem ser usados como uma oportunidade 

para educar os consumidores a respeito da necessidade de mudar um sistema internacional de 

trocas injusto, assim como um veículo para demonstrar uma prática alternativa de comércio 

que melhor serve às necessidades da comunidade global (LOW e DAVENPORT, 2006). O 

impacto da ação de consumo no ambiente produtor não ocorre pelo contato direto, mas via o 

sistema de certificação e comercialização; ou seja, o crescimento do mercado provê uma 

abertura crítica para a promoção dos direitos humanos e desenvolvimento econômico, social e 

político – seja por intermédio de preços justos, conservação ambiental ou relações de trocas 

equitativas (LYON, 2007).  

 

No Comércio Justo, propõe-se que a relação comercial realizada por intermédio de meios 

certificados, impacta positivamente em aspectos relacionados ao desenvolvimento sustentável 

de territórios produtores. Dentre os discursos correntes no movimento está o fato de ser um 

exemplo de como uma visão comercial inclui os conceitos de mercado, competitividade, 

solidariedade, justiça e equidade (BEZENÇON, 2009). Derivam duas questões problemáticas 

que concernem a definição e entendimento de justiça e o papel do consumidor na relação 

comercial.  

 

Justiça no Comércio Justo 

 

De acordo com a FLO (2006), a expressão “relações de troca mais justas” se refere: 1. à 

criação de um ambiente comercial diferenciado, o qual reforce a ideia de que produtores e 

negociadores são parceiros comerciais; 2. um conceito de comércio que tenha uma relação 

preço-desempenho adequada para as mercadorias e commodities produzidas pelos países em 

desenvolvimento. Os preços pagos por produtos devem refletir os custos da produção da 
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mercadoria, garantir um nível de renda suficiente para atender as necessidades básicas dos 

produtores e trabalhadores – permitindo uma vida digna para produtores e trabalhadores
3
. Nas 

vias tradicionais do mercado internacional, quando os preços caem drasticamente, os 

produtores podem terminar ganhando menos do que os reais custos de produção (LINTON, 

LIOU e SHAW, 2004). Entretanto, surge a dúvida sobre a possibilidade de operacionalização 

do conceito de justiça entre diferentes atores (SHRECK, 2005), dado que sua interpretação 

pode variar. 

 

Goodman (2004) é taxativo ao afirmar que historicamente o movimento é permeado por lutas 

dos, e com os atores que o compõem, acerca da definição dos padrões sobre as margens 

econômicas e sociais de Comércio Justo. O autor ressalta que as redes de Comércio Justo 

trabalham com o reconhecimento de que produtores empobrecidos e cooperativas merecem 

mais atenção do que outros, conformando com uma “ética parcial”. Da mesma forma, não há 

a coesão e participação equitativa entre os membros da rede, fato que conduz ao 

questionamento da justiça na sua própria composição e definição de padrões e regras. 

 

Castaldo et al (2009) complementam que os membros das cooperativas produtoras têm pouca 

informação a respeito dos consumidores, ou as diferenças (sociais e econômicas) entre si. A 

construção política, por intermédio do Comércio Justo, se torna somente parcialmente 

possível. Os produtores não participam igualmente nas redes, e têm pouca força na construção 

da agenda internacional de administração. Paralelamente, os autores destacam que sendo 

justiça um atributo que os consumidores não têm como facilmente conferir nos produtos, o 

fato conduz a uma assimetria de informação entre empresas e consumidores - dada a limitação 

de acesso. A relação e as escolhas são fortemente amparadas em confiança do consumidor no 

revendedor (CASTALDO et al, 2009). Desta forma, na relação comercial o entendimento de 

existência de justiça, ao longo da cadeia de valor, fica fortemente dependente da confiança e 

das informações transmitidas entre comprador e comerciante. 

 

                                                           
3
Conforme determinação da Declaração Internacional dos Direitos Humanos e as convenções internacionais da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
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Stiglitz e Charlton (2005) destacam o fato de que princípios como equidade não serem 

precisamente definidos, nas relações internacionais, não apontam para a ausência de 

significância dos mesmos. Normalmente, os produtores são pessoas empobrecidas, que vivem 

em situações bastante inferiores aos consumidores urbanos – acrescentam os autores.  

 

Newhouse (2009) destaca que o termo Comércio Justo por si inicia uma construção discursiva 

que remete à existência de assimetrias – o justo e o injusto – no sistema tradicional. O 

discurso - reforça a autora - gera uma abordagem neoliberal para remediar as injustiças de 

poder e responsabilidade, tendo as soluções para a pobreza situadas no mercado, localizado no 

consumidor. A ideia de contar histórias – sobre a cadeia de produção – sugere que o discurso 

vai além do padrão “made in China”, porém desconsidera o papel do governo e organizações 

internacionais de trocas (NEWHOUSE, 2009). 

 

Mercado consumidor 

 

Dada a relevância dos consumidores para a manutenção das atividades de Comércio Justo, 

cabe caracterizá-los. Os consumidores específicos dos produtos certificados podem ser 

distinguidos entre os ativistas, e os preocupados com questões socioambientais. Os ativistas 

compõem o grupo de vanguarda na inserção dos produtos no mercado, na construção do 

imaginário político e inserção de um significado moral no cotidiano de consumo 

(GOODMAN, 2004).  

 

Raynolds (2008) apresenta outros dois diferentes perfis de compradores – individuais e 

institucionais – que variam em seus objetivos – entre missão e valores, qualidade ou aspectos 

mercadológicos –, e, por consequência, práticas organizacionais. Consumidores preocupados 

com questões socioambientais são aqueles: 1. com maior propensão a pagar valores superiores 

na existência de uma diferenciação ética aos produtos (RODE, HOGARTH e MENESTREL, 

2008); que compreendem que estarão ajudando a mudar um sistema de trocas internacionais 

imperfeito por intermédio das ações de compra (SHRECK, 2005). 
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O ato de compra adquire um poder simbólico atrelado ao potencial de mudança. Hudson e 

Hudson (2003) destacam que a compra pode refletir ações políticas, ou ser consequência do 

simples ato de escolha de um produto entre os demais com algum caráter ético. Nessa 

perspectiva, ao caracterizar o produto em um senso de justiça é criado um fetiche em torno do 

processo de compra, em que o bem é entendido como algo com valor agregado (HUDSON e 

HUDSON, 2003). O bem pode ser adquirido por uma motivação associada ao caráter 

valorativo individual. 

 

Nessa dinâmica de mercado, notadamente no setor alimentício, o consumidor se transforma 

em um ator-chave por intermédio das estratégias de marca e marketing na indústria de 

alimentos (HENDRICKSON et al, 2008). A opção por produtos certificados em detrimento 

aos demais ofertados é entendida por muitos atores como a chave para manutenção e 

crescimento do Comércio Justo enquanto nicho de mercado. Sem demanda não há a 

possibilidade de manutenção da oferta.  

 

O mesmo consumidor que ativa o comércio enquanto segmento, pode ser aquele que age 

enquanto ativista, buscando a melhoria das questões concernentes à sociedade e meio 

ambiente, por intermédio de símbolos e valores transmitidos pelo movimento. A mudança de 

padrões de consumo e comportamento das empresas é dependente da ação e demanda do 

consumidor, pois os negócios podem adotar uma posição reativa e acompanhar o mercado 

(HUDSON e HUDSON, 2003). 

 

Gendron et al (2009) acreditam que em termos mercadológicos o Comércio Justo apresenta o 

diferencial de se colocar como um sistema alternativo de trocas, o mais simbólico dentre os 

novos movimentos, questionando e renovando o sistema econômico. A mensagem transmitida 

visa afetar a consciência do consumidor sobre o potencial de colaborar para o 

desenvolvimento e a capacidade de identificação e distinção dos produtos dentre os demais – 

por atividades de cunho educacional ou comercial -, destacando o fato de que a troca é 

composta por valor social (LINTON, LIOU e SHAW, 2004). A mensagem é atrelada a 

simbolismos alinhados com atividades de caráter educacional e comercial. 
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Em termos contextuais a inserção é caracterizada pela demanda por organizações, ou modelos 

alternativos de gestão, que tenham princípios como balizadores da atuação do indivíduo, 

consciente da necessidade de senso de justiça e ética (BOLMAN e DEAL, 2009) e em 

conexão com o senso de coletividade (HANDY, 2009). O Comércio Justo surge como uma 

proposta alternativa para a passagem do atual modelo econômico - marcado pelo capitalismo 

fragilizado (HANDY, 2009), no qual há o entendimento de que grandes empresas podem 

prejudicar a democracia e o bem público (BARLEY, 2007). Trata-se de uma proposta para 

um modelo sustentável que respeite às demandas de cunho socioambiental, relacionadas às 

organizações, e essenciais à manutenção da sustentabilidade.  

 

Gendron (2008) ressalta que alguns críticos caracterizam o Comércio Justo como um sistema 

alternativo, ou simplesmente um reflexo da necessidade de oferta de uma nova gama de 

produtos éticos. Nas grandes empresas a proposta surge como uma oportunidade de segmento 

de mercado a ser explorado. Porém, para desempenhar seu papel ideal, existe a necessidade 

que seja observado o limite da lógica comercial, fortificando e mantendo os laços sociais entre 

os diferentes atores, superando as contradições inevitáveis (GENDRON, 2008). Diferentes 

pontos de vista entre indivíduos podem vir a comprometer o senso de justiça nas relações de 

troca. 

 

A discussão acerca do senso de justiça é uma constante nas relações de troca, notadamente 

nas trocas internacionais. Hira e Ferrie (2006) são contundentes ao ressaltar que o Comércio 

Justo não tem como resolver questões superiores como a injustiça das relações de comércio 

internacional, bem como outras formas de subsídios e proteções que os países desenvolvidos 

utilizam em detrimento aos países em estágios de desenvolvimento inferiores. Contudo, 

destacam que se espera que, uma vez reduzidas as dificuldades de estabelecimento, seus 

princípios venham a se tornar padrões mínimos para a produção e comércio internacional. 
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2.2.2 O Comércio Justo na prática 

 

Na prática, Renard (2005) aponta que existem algumas distorções do conceito base do 

Comércio Justo. Como exemplo, a autora aponta que algumas grandes empresas, 

comerciantes de produtos certificados com a origem trazem concomitantemente 

oportunidades e riscos ao ideal, fundamentando o argumento em três aspectos: erosão da 

identidade da marca, substituição da organização certificadora, crescimento do número de 

marcas e critérios de qualidade. A relação com grandes empresas permite que em decorrência 

da negociação de vendas em grandes volumes, ocorra a redução de preços – até então justos – 

em médio ou longo prazo, afetando a relação com os consumidores – que até então 

consumiam os produtos em função do conceito de justiça. Como segundo risco é apresentada 

a possibilidade de substituição da organização certificadora – predominantemente a FLO – 

por outras de menor critério4. A multiplicação de critérios de qualidade confunde os 

consumidores, que desperdiçam seu tempo buscando compreender e comparar a diferença 

entre as diferentes certificações; distanciando a marca Comércio Justo (Fair Trade) de seus 

objetivos de clareza, união e confiança (RENARD, 2005). O aspecto negativo da 

diversificação de certificadoras é de possibilitar a ampliação excessiva de aberturas para a 

acreditação, com o potencial positivo de facilitação de acesso dos pequenos produtores. 

 

Lyon (2007) questiona a igualdade entre gêneros, o entendimento econômico dos produtores 

das relações Comércio Justo e a carência de participação dos produtores nas decisões 

internacionais. Para esta autora o discurso do Comércio Justo tem priorizado a igualdade entre 

gêneros, mas poucas evidências empíricas têm demonstrado que isso de fato ocorra. Inclusive 

devido ao fato de barreiras decorrentes de tradições culturais (LYON, 2007). Alterações 

efetivas podem ser limitadas e até mesmo amparadas em aspectos culturais e contextos 

territoriais, que seguem critérios de padrões estipulados. 

 

Bisaillon, Gendron e Turcotte (2005) acreditam que do ponto de vista teórico, o Comércio 

Justo visa contribuir para o desenvolvimento sustentável, como forma de hierarquizar as 

dimensões sociais, ambiental e econômica. Porém, a realidade demonstra que o Comércio 

                                                           
4
 Uma vez que ao pesquisar grandes empresas revendedoras de “produtos justos” - como Starbucks e Carrefour - 

a autora constatou que tanto distribuidores como empresas buscam as vantagens do Comércio Justo sem 

vislumbrar a existência de custos, ou obrigações na relação. 
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Justo é um meio de passagem à sustentabilidade do sistema econômico liberal, como um meio 

de inserir produtores do Sul no sistema de comércio internacional (BISAILLON et al., 2005). 

A assertiva é gradativamente reforçada com as discussões sobre a inserção do movimento no 

mainstream. 

 

No ambiente das grandes empresas, o Comércio Justo vem gradativamente sendo aproximado 

da vertente de marketing voltadas aos aspectos sociais e ambientais. Para produtores e 

negócios, a certificação Comércio Justo funciona também como uma marca, um meio para 

aumentar o reconhecimento e reduzir o risco de danos para marcas (CONROY, 2007).  

 

Em termos teóricos, o Comércio Justo é focado nas dimensões da sustentabilidade havendo a 

possibilidade interseção com atividades de marketing social e mudança de consciência e 

comportamentos (SCHMITT & KAMLOT, 2010). Nesse sentido Witkowski (2005) aponta 

que mesmo diante do fato de muitos dos apoiadores do Comércio Justo serem críticos acerca 

das práticas tradicionais de marketing, há que se notar a necessidade de conjugar os interesses 

de mercado e sociedade. A lacuna está no objetivo de inserção de pequenos produtores no 

comércio internacional, que aparentemente fica inviabilizado, ou limitado, com a inserção das 

grandes. 

 

Dadas as constatações por parte das multinacionais líderes do mercado de trocas 

internacionais, de que a demanda consumidora por produtos provenientes de empresas social 

e ambientalmente responsáveis gradativamente se amplia, o Comércio Justo veio a ser 

inserido nas práticas das denominadas mainstream. Nessas organizações, o investimento em 

reputação social é complementado por linhas de produto nas quais a empresa é demandada de 

alguma forma pelos seus grupos de interesse, pois empresas socialmente orientadas podem 

aumentar sua reputação em mercados de produtos com alto valor simbólico (CASTALDO et 

al, 2009).  

 

Contudo, muitas empresas utilizam inapropriadamente a marca Comércio Justo, denominada 

de fairwashing (REED, 2009). A comunicação é baseada na qualidade do produto, e na 

responsabilidade socioambiental das empresas, possibilitando atrelar a imagem a essas 
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dimensões sem que o processo produtivo ou de gestão do rótulo seja alterado – aponta 

Bezençon (2009). O Comércio Justo se torna um álibi, mas não necessariamente uma prática, 

especialmente dentre o mainstream, pois esses não partilham dos valores e princípios base 

(BEZENÇON, 2009). 

 

O crescimento do movimento de Comércio Justo e sua inserção no mainstream tem 

atualmente o suprimento superior à demanda existente nos meios utilizados para comércio 

pelas redes tradicionais do movimento (HIRA e FERRIE, 2006). Como a manutenção da 

oferta é dependente à existência de demanda, em resposta houve um movimento de liberação 

dos produtos certificados, introduzindo-os nos canais de distribuição do mainstream.  

 

A junção Comércio Justo com o mainstream surge como uma via de mão dupla, pois 

produtores têm a possibilidade de escoamento da produção, enquanto as grandes empresas 

percebem o Comércio Justo como um nicho crescente de mercado e oportunidade de 

benefícios para a reputação. Dentre algumas manifestações das grandes corporações 

multinacionais estão as elencadas no quadro que segue. 
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Empresa Ação 

Cadbury 
Chocolate Cadbury Dairy Milk deve ser totalmente produzido com cacau 

certificado. 

Unilever Chá em sachê da marca Lipton levará o selo de Comércio Justo até 2015. 

Ebay 
Criação de um portal de venda de produtos numa lógica de comércio justo e 

que impacte favoravelmente a sociedade. 

Nestlé 
Se comprometeu a adquirir cacau e açúcar certificado em Comércio Justo, no 

longo prazo. 

Wal-Mart 

Maior importador de café certificado do Brasil, lançou seis novos cafés sob a 

marca (exclusive) Sam’s Choice, incluindo os grãos Orgânico, Certificação 

de Comércio Justo e Certificação da Aliança da Floresta Tropical. 

McDonald‟s 
As lojas na Grã-Bretanha passam a vender café com o selo de Comércio 

Justo, certificado pela organização ambientalista Rainforest Alliance. 

Quadro 1: O Comércio Justo nas grandes empresas (Fonte: Schmitt e Kamlot, 2010) 

  

A inserção das grandes empresas, no espaço criado para inserir pequenos produtores, remete à 

conflitos. O sucesso da proposta demanda que se gerencie a tensão entre compromissos 

democráticos de cooperativas e os requisitos organizacionais de participação no mercado 

mundial - acreditam Raynolds, Murray e Taylor (2004). Os autores afirmam que o desafio 

central reside na conciliação e busca de equilíbrio nas contradições existentes entre equidade 

social e eficiência econômica nas redes. A sugestão é de que enquanto o benefício financeiro 

aparece como retorno mais importante em curto prazo, a construção de capacidades e o 

empoderamento são os fatores mais importantes para a contribuição ao desenvolvimento 

sustentável em longo prazo. 

 

Da conjunção do Comércio Justo com o mainstream despontam novas relações, conflitos e 

arranjos de poder. Wilkinson (2007) destaca que a situação do movimento tem passado por 

http://worldofgood.ebay.com/home
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alterações significantes ao longo das últimas duas décadas em decorrência da sua 

institucionalização, inserção no mainstream, inserção dos produtos nos circuitos 

convencionais de trocas
5
, além da incorporação dos objetivos em discursos políticos 

dominantes.  

 

O ponto positivo da incorporação no mainstream, para o movimento, é o crescimento 

significativo do segmento nos mercados europeus e da América do Norte, mas que tiveram 

como contrapartida a ampliação das tensões tradicionais entre as correntes tradicionais e 

mainstream do Comércio Justo – destaca o autor. Essas mesmas dinâmicas que 

frequentemente apresentam conflito também se reforçam (WILKINSON, 2007). As 

diferenças de percepções entre relevância da ampliação de mercado e aproximação das linhas 

tradicionais de comércio, em detrimento ao reforço dos valores iniciais do Comércio Justo, 

representam uma fonte de conflitos. 

 

2.2.3 O segmento de alimentos no Comércio Justo  

 

Em termos históricos o setor de alimentos apresenta maior relevância no volume de produtos 

certificados e a alavancagem do movimento no mercado de consumo. No setor agrícola os 

princípios do Comércio Justo devem impactar em atividades que tradicionalmente são 

intensivas em mão-de-obra e dependente do meio ambiente. Atividades intensivas em 

trabalho, nos países em desenvolvimento, tradicionalmente têm remunerações bastante baixas, 

que são em muitos casos inferiores ao valor necessário para a manutenção das condições 

dignas de vida. A agricultura como atividade dependente do meio ambiente torna-se 

especialmente relevante, a preservação das condições dos ambientes nos quais a produção 

ocorre.  

 

Comércio Justo e Agricultura no Brasil 

 

O Brasil é um dos maiores países do mundo, considerado de patamar médio de renda, ou um 

                                                           
5
 Apoiados por marcas e certificações. 



58 
 

país em desenvolvimento, com economia historicamente fundamentada em atividades 

agrícolas. Dentre os principais alimentos certificados estão a café, frutas frescas, sucos, mel, 

banana.  

 

As principais políticas públicas são baseadas no alcance da estabilização macroeconômica, 

ambiente financeiro sólido e na redução da pobreza. A agricultura e incluída nas políticas 

públicas – especialmente as relacionadas com a redução de pobreza, em função da sua larga 

proporção no volume total de produção e inclusão social (MDICE, 2010). O país ocupa a 24
a
 

posição mundial em exportações, e tem uma balança positiva de pagamentos. Os principais 

países importadores de produtos brasileiros – China, Estados Unidos, Argentina, Holanda e 

Alemanha – são também os maiores importadores em termo mundiais – com exceção da 

Argentina. Em média, 20% da exportação nacional é de bens semimanufaturados, 40% 

básicos e 44% de bens manufaturados.  

 

A agricultura continua sendo o setor econômico mais importante. Alguns dados comprovam a 

posição dessa atividade: (INFOSECEX, 2010): A agricultura é responsável por cerca de 17% 

do volume total de exportações; cana, soja, milho, mandioca e laranja são os bens agrícolas 

mais produzidos e exportados – dentre a agricultura tradicional e a orgânica; dentre os bens 

agrícolas, a soja é exportada em maior volume representando no setor de orgânicos cerca de 

74% do volume total; o número de fazendas com trabalhadores contratados é considerado de 

aproximadamente não mais que 10% e as fazendas familiares são, em média, responsáveis por 

64% das exportações;  20% da população trabalhadora está no setor agrícola e as mulheres 

são 10% dos trabalhadores nessa atividade produtiva.  

 

Agricultura de Pequenos Produtores 

 

O contexto dos pequenos produtores é também fortemente marcado por dificuldades em 

concessão de empréstimos, financiamentos e crédito que acarreta na aceitação de preços 

inferiores pela produção – especialmente provenientes de atravessadores que possuem meios 

de transporte e acesso à informação -, dada a necessidade de financiar a produção futura. 
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Muitos produtores buscam prosperar na economia informal como resposta às barreiras à 

entrada impostas pelas empresas formais, ou até mesmo pela legislação. Para muitas 

comunidades agrícolas a solução não depende de altas tecnologias, mas de acesso à 

informação, conhecimento e capacidade de maior organização para aumentar o poder de 

mercado (GREEN, 2009). Visando viabilizar a sustentabilidade da atividade econômica, os 

pequenos produtores têm por necessidade se adaptar às demandas de mercado e sociais.  

 

Na perspectiva destacada pelo Banco Mundial (2007), dentre os instrumentos efetivos para 

usar a agricultura em favor do desenvolvimento estão o acesso a recursos como a terra, água, 

educação e saúde.  Segundo o documento, água e terra são recursos críticos em áreas rurais, 

mas a educação é frequentemente o recurso mais valioso para a obtenção de trabalhos 

qualificados e oportunidades na nova agricultura. Ainda, organizações produtoras são 

frequentemente restritas por questões legais, baixa capacidade administrativa, elites, exclusão 

dos pobres e falhas no reconhecimento dos mesmos como parceiros do estado (THE WORLD 

BANK, 2007). A questão da inserção de pequenos produtores é um problema que transcende 

fronteiras nacionais. 

 

Nesse ambiente, como alternativas de gestão destacam-se as cooperativas, associações e 

parcerias que possibilitam a conjunção de esforços em prol do incremento das capacidades e 

acesso a recursos e mercados. Como uma dentre as tantas opções de certificados surge a 

adequação aos princípios do Comércio Justo e inserção em um mercado marcado pela 

exigência por critérios de qualidade 

 

É importante destacar que certificadoras não exigem que os produtos tenham sua composição 

total de ingredientes Fairtrade, ou de produtos provenientes de agricultura sustentável (FLO, 

2010). A exigência da certificadora é de que pelo menos 50% do volume líquido ou 20% do 

peso bruto seja proveniente matéria-prima certificada, permitindo que o chocolate, por 

exemplo, tenha algum de seus elementos (manteiga, açúcar, ou demais) originários de práticas 

de cultivo diferenciadas, porém permitindo que em um momento de comércio o produto seja 

diferenciado com a marca Fairtrade. 
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Poder no Setor de Alimentos Certificados 

 

No Comércio Justo a existência de relações de poder não é diferente. Surgem queixas de um 

sistema de governança frágil em termos de comunicação e inclusão dominado pelos interesses 

do Norte; em detrimento à importância da consulta aos diversos membros da rede (TAYLOR 

et al., 2005). No setor alimentício diferentes arranjos podem influenciar a forma como 

produtores, empresas e consumidores são coordenados no sistema global de alimentos e os 

arranjos de acumulação, ou expressão do poder (HENDRICKSON, 2008). No mercado de 

trocas internacionais a assimetria é fortemente marcada pela hegemonia de grandes 

compradores globais, que dominam a governança de cadeias de valores, na elaboração de 

códigos de práticas trabalhistas e condições de suprimento (BARRIENTOS, 2005). 

 

Nos estudos sobre redes inseridas em temáticas como consumo, a política assume uma 

dimensão ampliada, pois há a conjunção de aspectos e impactos que vão além do seu alcance 

– tais como economia, sociedade e meio ambiente. A criação e consolidação das diferentes 

redes de Comércio Justo acompanharam a profissionalização das redes alternativas de 

distribuição, visando expandir a posição no cenário político (GENDRON et al., 2009). Novas 

relações com empresas da mesma indústria reduzem incertezas de mercado, criando novas 

oportunidades para a ação coletiva (BECKMAN, HAUNSCHILD e PHILIPS, 2004). Para 

empreendedores, como pequenos produtores, redes sociais são úteis para a inserção em fontes 

diversas de informação, consequentemente a identificação de oportunidades de negócios 

(CASSON, 2005) e acesso às dinâmicas políticas e de poder. 

 

O poder proveniente das grandes empresas, muitas vezes se torna atraente para os pequenos 

de menor poder. Com alguma frequência essas atividades, são consideradas ou tratadas como 

parcerias entre gigantes (transnacionais) e anões (pequenos produtores). O processo de 

inserção do Comércio Justo no mainstream tem gerado novos espaços políticos, pelo aumento 

de diferenciação no mercado ou incorporação da competição entre organizações alternativas 

de trocas (OAT), entre OAT´s e corporações, e entre corporações, em detrimento aos poderes 

corporativos (FISHER, 2009).  
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A inserção em redes transnacionais pode ajudar a transpor barreiras informais das transações 

internacionais, enquanto as domésticas podem auxiliar a criar barreiras informais facilitando 

restrições de acesso ao mercado por empresas estrangeiras (RAUCH, 2001). Da mesma 

forma, as transnacionais têm o privilégio de possuir relações estreitas com tomadores de 

decisões, que são usadas para influenciar a políticas estatais em prol de seus interesses, 

isenções fiscais, altos lucros, pouca concorrência ou acesso privilegiado aos gastos do Estado 

(GREEN, 2009). 

 

No setor de alimentos certificados, Raynolds (2002) crê que para recuperar um entendimento 

mais político e dinâmico das redes de alimentos é importante focar nas constelações 

concorrentes de conhecimento e poder, adoções relacionais na construção de potenciais 

transformações de atividades de redes. Torna-se difícil compreender que o discurso de 

formação de parcerias e conjunção de interesses de pequenos produtores, provenientes de 

regiões historicamente desamparadas, seja conciliável com interesses de corporações 

hegemônicas no comércio de alimentos - em âmbito global.  

 

A dinâmica da inserção e exclusão de atores no processo decisório sobre questões relevantes 

aos pequenos produtores tem o eixo deslocado das políticas públicas, para o campo das 

decisões organizacionais, tendo importantes implicações. Os processos de certificação 

implicam em questões que são diretamente relacionadas com inclusão e exclusão (RENARD, 

2003). Goodman (2004) complementa que os padrões de qualidade e de produção 

demonstram uma estrutura institucional sofisticada que em muitas situações pode ser 

incompatível, ou de impossível manutenção para pequenos produtores.  

 

A certificação pode ainda ser uma ferramenta disciplinar de governança utilizada por atores 

poderosos, possibilitando que os rearranjos de cadeias de produção em torno de valores 

sociais e ambientais não as tornam menos exploradoras (RAYNOLDS, 2002). Logo, a 

formação de redes apresenta aspectos que podem privilegiar ou prejudicar os atores conforme 

a sua estruturação e aspectos regulatórios.  
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2.3 Potenciais interferências das dimensões da sustentabilidade nas relações de poder no 

Comércio Justo 

 

O desenvolvimento territorial é um processo que pode ser aliado ao desenvolvimento 

organizacional quando compreendidos e aproveitados os “recursos territoriais”. Há 

diferenciação entre ativos e recursos territoriais. A primeira categoria apresentada são fatores 

utilizados nas atividades produtivas. Os recursos são reservas existentes no local, que 

demonstram o potencial latente do ambiente. A identidade da sociedade que ocupa o espaço 

deve ser considerada como elemento de análise como fator de desenvolvimento territorial. 

 

Diferentes espaços demandam organizações coerentes ao seu contexto. Pecquer (2006) propõe 

o que denomina de “economia do conhecimento”, fundamentada em proximidade geográfica, 

considerando aspectos inerentes aos locais, uma vez que a inovação decorre de práticas dos 

indivíduos, ao invés do espaço. Existem limites para a comparabilidade entre territórios, pois, 

ao interpretar o espaço e seu contexto torna-se possível constatar a existência de aspectos 

diferenciadores, que permitem “escapar das leis da concorrência” (PECQUER, 2006, p. 94) – 

tais como indivíduos e suas culturas. 

 

No contexto organizacional, há a necessidade latente por organizações fluidas e flexíveis, que 

adotem novas práticas, mais adequadas ao contexto social e tecnológico atual. Os fatores 

tangíveis são os constantemente avaliados na perspectiva econômica, enquanto os fatores 

intangíveis - sociais e ambientais – são constantemente distanciados, relegados ao segundo 

plano, da perspectiva de desenvolvimento ou das organizações. Visando reverter essa 

situação, o desenvolvimento sustentável resulta da compreensão das especificidades dos 

sistemas vivos nos processos de conhecimento e de ação, da avaliação das diferentes 

perspectivas dos atores presentes no espaço, aliado ao uso de conhecimento racional e 

intuitivo (OLLAGNON, 2000). O esforço central para o desenvolvimento consiste em 

intermediar as relações entre indivíduos e espaço, por uso de organizações ou tecnologias que 

permitam a interação entre meios e recursos para a resolução de problemas. 
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Desenvolvimento Sustentável 

 

A gestão sustentável de recursos é decorrente da existência de organizações voltadas ao 

desenvolvimento (BERKERS, 2005). A gestão de recursos naturais é importante ao processo 

de regulação das inter-relações entre sistemas socioculturais e meio ambiente, considerando a 

contrapartida entre meios naturais essenciais à vida humana e a relação de propriedade 

(VIEIRA, WEBER, 2000). O desenvolvimento sustentável resulta das interações entre 

dinâmicas sociais e ambientais. A forma como os indivíduos relacionam-se uns com os 

outros, e com seu entorno define o potencial de uso racional dos recursos. A sustentabilidade 

forte é consequência da gestão patrimonial e integrada, por parte dos indivíduos dos recursos 

naturais renováveis, em detrimento da priorização de elementos econômicos (VIEIRA, 

WEBER, 2000).  

 

Cazzela (2006) destaca que o desenvolvimento brasileiro está fortemente arraigado a um viés 

conservador e elitista desprezando, dentre outros, a agricultura familiar e os estratos mais 

empobrecidos do meio rural; estando calcado na ordem industrial e no emprego de modernas 

tecnologias; desconsiderando o fazer da cultura e do trabalho do Homem que não integra a 

chamada economia formal. O modelo atual contempla os elementos predominantes, 

ignorando princípios de heterogeneidade, os espaços são considerados como um todo 

semelhante (CAZELLA, 2006). Esse contexto, de certa forma, limita a melhoria da qualidade 

de vida associada, a partir do momento que incentiva – mesmo que por intermédio das 

punições indiretas – a manutenção de comportamentos repetitivos e, de certa forma, pouco 

criativos ou inovadores. 

 

A participação e formação de parcerias entre os atores é condição essencial para a 

sustentabilidade territorial. A pluralidade de comportamentos guia as dinâmicas territoriais, 

integrando aqueles até então não inseridos (CAZELLA, 2006). O grande desafio reside é 

compreender a complexidade do meio social e a influência de tais interações. O 

desenvolvimento caracteriza-se pelo multiculturalismo e transversalidade devido à constância 

de divergências de interesses, e concepções de estratégias dos atores implicados nas ações 

formais. Ao passo que os atores possuem diferentes visões de mundo e interesses, o 
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desenvolvimento passa a ser resultante do processo de negociação, visando aproximar as 

diferentes esferas (BIERSCHENK, 1988; VIEIRA, 2006; CAZELLA, 2006; SACHS, 2007). 

Diferentes perspectivas propiciam a solução de questões com maior potencial de abrangência. 

 

Dada a proposta inicial do Comércio Justo de contribuição ao desenvolvimento sustentável, 

são eleitas as dimensões econômicas, social e ambiental como as de maior impacto em 

potencial na estruturação das políticas e relações de poder – conforme figura abaixo. 

Amparando-se em referencial teórico, segue uma breve explanação sobre questões com 

potencial de interferência nas relações entre os atores de Comércio Justo, notadamente no 

setor alimentício. 

 

 

Figura 1: Dimensões de sustentabilidade nas relações de poder no Comércio Justo 

 

2.3.1 Potenciais interferências da dimensão econômica 

 

As relações decorrentes da dimensão econômica resultam de interações que ocorrem nos (e 

entre) ambientes de produção, distribuição e consumo. A problemática, frequentemente, 

decorre da visão de que nas relações de produção e troca. Organizações focam suas atividades 

prioritariamente nos objetivos de eficiência, eficácia e efetividade. Produz-se mais com 

menores custos, tornando os produtos mais acessíveis e competitivos em termos 

mercadológicos. Divergências de interesses e assimetrias de poder ocorrem, pois a visão 
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centrada em fatores econômicos permite que atores ignorem e releguem ao segundo plano, os 

efeitos desta nas dimensões social e ambiental.  

 

No setor da agrícola, por exemplo, o acesso a recursos básicos como solo fértil e água são 

críticos. O acesso às sementes é tão ou mais relevante, uma vez que quatro empresas 

dominam um terço do mercado mundial de sementes (HENDRICKSON et al, 2008). Diversas 

são as implicações no acesso aos recursos de produção e trocas que podem impactar nas 

relações de poder. 

 

O mercado internacional de trocas é composto por uma série de fatores como atores, bens e 

capital, tecnologias e lógicas que resultam em diferentes níveis de integração. Diversas são as 

dinâmicas entre os indivíduos, em função da necessidade de aquisição de bens, em detrimento 

à posse de recursos determinados e suas dinâmicas regulatórias. Justamente na questão da 

regulação, formação de acordos internacionais e requerimentos para participar no mercado 

internacional, “as regras do jogo” - é que Jenkins (2006) acredita ser o ponto de limitação da 

globalização econômica. A formação de regras claras para a regulação econômica é um dos 

elementos que limita o acesso ao poder nas transações econômicas.  

 

Sistemas de produção e exportação de alimentos demandantes de capital intensivo 

proporcionam barreiras de entradas ao mercado, pressões por redução de preços em 

detrimento à demanda por adoção de códigos de conduta e qualidade dos produtos 

(ROBINSON, 2009). Surgem assim, conflitos entre interesses econômicos, políticas de 

regulação, demanda por qualidade e padrões de conduta adequada.  

 

O fator diferenciador da agricultura, sobre os demais setores econômicos, é que essa afeta 

diretamente os vários ativos dos quais ela depende para a sua consecução, como os capitais 

natural, social, humano, físico e financeiro (PRETTY, 2006). A intersecção dos fatores 

supracitados impacta na formação das políticas relacionadas ao sistema de produção e 

comercialização de alimentos. 
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Giraud (2007) acredita que a desqualificação de algumas políticas econômicas é relacionada à 

noção da uniformização das ideias e condutas, e transformação das relações de poder. 

Distintos são tratados como iguais, ignorando fatores culturais e geográficos. Para o autor, no 

plano econômico a globalização se manifesta tanto pelo aumento das trocas internacionais, 

como aumento da competição, sendo a economia nos países em desenvolvimento fortemente 

amparada na produção de bens de baixo valor agregado. Trabalhadores sofrem as 

consequências da competição de mercado baseada no preço (GIRAUD, 2007). Logo, questões 

como a consideração de peculiaridades territoriais, estágios de desenvolvimento e 

competição, interferem nas relações. 

 

A cooperação surge como oposto à competição e instrumento para a redução de assimetrias de 

poder. Contudo, Hendrickson et al (2008) acreditam que no campo econômico, a falta de 

competição pode levar à consolidação de poder. Em tese, o Comércio Justo desponta como 

movimento de resistência, que propõe deslocar o eixo da economia baseada na competição 

para a cooperação; reduzindo as externalidades da produção de bens de menor valor agregado 

tanto para a sociedade como para o meio ambiente. Contudo, conforme destaque do Banco 

Mundial (2009), preços superiores para produtos agrícolas aumentam a renda dos produtores, 

mas também reduzem o bem-estar dos consumidores. Estão presentes perspectivas 

antagônicas. 

 

Consequência das demandas de mercado surgem os padrões, certificados e marcas como 

forma de facilitar a compreensão do público sobre o processo produtivo dos bens ofertados. 

Padrões e certificados são instrumentos utilizados como elementos distintivos, que concedem 

alguma vantagem competitiva àqueles que os possuem. Padrões reduzem os custos de 

transação, confusão e complicações nas trocas domésticas e internacionais, permitindo 

deslocar a estratégia da competição baseada no preço (HENDRICKSON et al, 2008). As 

certificações voltadas para questões sociais e ambientais possuem o potencial de agregar um 

valor dificilmente tangível.  
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Goodman (2004) destaca que a produção de significados no Comércio Justo é ao mesmo 

tempo material e simbólica, conectando produtores e consumidores, aliada a um mercado 

composto de elementos de moral, prêmios e padrões. Os benefícios se manifestam pelas suas 

estruturas econômicas, além do: desenvolvimento profissional de produtores pelo aumento de 

conhecimento internacional de mercados; assistência técnica de produção; controle de 

qualidade e ajuda organizacional (GOODMAN, 2004). Acredita-se, portanto, que os 

benefícios nos territórios são indiretos. 

 

Certificações podem ser também instrumentos diferenciadores que auxiliam no alcance do 

poder de mercado. As dinâmicas existentes no interior das certificadoras são passíveis de 

relações políticas. A força da dinâmica entre indivíduos faz com que as relações de poder não 

ocorram por confrontos diretos, mas por fluxos de ação que geram práticas, marcadas por 

poder intrínseco (VIEIRA, 2007).  

 

A elevação do preço final de troca, por conta do preço prêmio ou prêmio social, é uma das 

vantagens econômicas apresentadas como argumento de adesão às certificações. Os produtos 

são comercializados por valores superiores, com o argumento de que o prêmio é revertido 

para a manutenção de questões socioambientais relacionadas à produção.  Certificações e 

imposições de preços premium podem ser meios para alteração das dinâmicas de poder.  

 

Na certificadora FLO, as relações entre produtores e importadores não são somente mediadas 

por preços, mas também por requerimentos que envolvem acordos de longo prazo e pré-

financiamento da produção por parte dos importadores (RAYNOLDS, 2002). O uso de 

requerimentos pode ser justificado pelo fato de que grupos politicamente poderosos, mas 

economicamente inseguros, tendem a ter uma visão de curto prazo – realizando concessões 

que ofereçam retornos rápidos (STOPFORD et al., 1998). Pequenos produtores, mesmo que 

relevantes para a economia e questões socioambientais, quando inseguros em termos 

econômicos, podem criar concessões que inviabilizam a sustentabilidade produtiva.  
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O entendimento incompleto do conceito de Comércio Justo, por muitos produtores 

certificados, pode fazer deles mais suscetíveis a arranjos mercadológicos que lhes ofertam 

preços favoráveis, mas não acordos de longo prazo (TAYLOR et al., 2005). A falta de 

absorção conceitual compromete a governança da rede e os objetivos de sustentabilidade e 

contribuição ao desenvolvimento sustentável acabam sendo limitados. Um dos maiores 

desafios está na busca de que todos os participantes nas cadeias de valores compreendam que 

o Comércio Justo está além do aumento de preços (TAYLOR et al., 2005). O preço deve ser 

apenas um dos fatores relevantes que influencia nas relações. 

  

Não existe razão para a oferta, sem que haja uma demanda equivalente. Cabe destacar, 

portanto, o papel do consumidor na economia envolvida pelo Comércio Justo, especialmente 

por ser um movimento – e segmento – bastante da sua relação com o seu público-alvo. Clarke 

et al (2007) são críticos quanto a essa relação, destacando que o foco na demanda 

consumidora como força movedora de crescimento sugere que a estratégia do movimento é 

ampliar a expansão econômica. O movimento mobiliza redes sociais existentes e articula 

novas combinações de produção, distribuição e consumo com a proposta de sustentar uma 

visão de possibilidades alternativas em termos de economia e política (CLARKE et al, 2007). 

Nessa proposta, a proximidade do público-consumidor não deve ser unicamente baseada no 

princípio de ampliação de mercado, mas de aproveitamento de espaço para discussão de 

temas mais amplos e alteração das dinâmicas existentes de comércio e consumo.No intuito de 

conduzir à uma redefinição, re-politização e re-socialização das transações econômicas, 

movimentos sociais usam seus status para pressionar negócios para adaptação de mecanismos 

econômicos conforme seus valores (GENDRON, et al., 2009).  

 

Entendendo que a cultura do consumerismo não está funcionando e demanda alterações 

comportamentais em todas as esferas, são inseridas no mercado questões valorativas, aumento 

do grau de conscientização, críticas, e o consumo inconsciente de bens com “diferencial 

ético” (SKLAIR, 2001). Conforme Gendron et al. (2009), essa incursão está tanto relacionada 

à contramedidas ao processo de inserção do mercado em esferas profundas da vida e o 

consumerismo6. A institucionalização vem acompanhada da dúvida de manutenção do ideal 

                                                           
6
 Agora político envolvendo questões como sistema de rotulagem e rastreabilidade (GENDRON et al., 2009). 
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de justiça (GENDRON et al., 2009), que evite a generalização conceitual - baseada numa 

perspectiva acrítica que privilegie atores na cadeia de valor.  

 

Em alguns segmentos de consumidores caracterizados como conscientes (SHRECK, 2005), 

ou que visualizam a diferenciação ética aos produtos (RODE et al., 2008), há maior tendência 

a pagar preços superiores por produtos certificados Comércio Justo. Entretanto, o alcance da 

justiça e redistribuição são comprometidos quando na falta de transparência nas transações, 

seja na formação de preços por parte dos exportadores, ou repasse do valor prêmio aos 

produtores (RODE et al., 2008).  

 

O movimento e sua economia são construídos com base em princípios de interação pela busca 

pelo bem-estar dos países produtores e estilos de vida e preocupados com escolhas de 

compras dos países desenvolvidos. A economia moral conecta os espaços das relações de 

trocas de commodities por uma economia simbólica (GOODMAN, 2004), porém demandante 

de contribuições reais. A construção de símbolos é precedida pela existência de meios de 

comunicação e transferência de informações. A validação dos significados disseminados pelo 

movimento nas redes do Comércio Justo são dependentes das informações, que se tornam 

ferramentas para a obtenção de poder.  

 

Apresentados os papéis de produtores e consumidores na economia em que se insere o 

Comércio Justo, cabe destacar a relevância das grandes empresas varejistas e marcas. Com a 

ampliação da abertura de mercado, atores de maior dimensão e volume de atividades se 

posicionam estrategicamente na estrutura de distribuição de poder, entre consumidores 

globais e produtores (OXFAM, 2008). Multinacionais, ou transnacionais, tornaram-se 

hegemônicas no mercado de consumo, buscando nos meios de produção fatores econômicos 

como baixo custo de mão-de-obra, ou custo de capital (GHOSHAL, 1993). As pressões 

exercidas pelas grandes corporações, sob os pequenos, são destacadas no aspecto das 

negociações para redução de custos e riscos de negócios ao longo da cadeia de produção. 

Como resposta às demandas dos varejistas, nas vias tradicionais de produção, produtores 

reagem com redução de custos de mão-de-obra e menor atenção com o ambiente – gerando 

externalidades negativas para os territórios.  



70 
 

 

Um dos impactos negativos das relações reside no fato de que, no cotidiano da produção 

tradicional, o trabalho ainda não foi entendido como um recurso escasso. Práticas de 

flexibilização são adotadas e a redução do poder dos trabalhadores. Alguns exemplos são 

sujeitos a contratos de trabalho temporários, redução dos direitos trabalhistas, pagamentos por 

unidades de produção, ampliação das facilidades para contratação e demissão e critérios 

menos rígidos para a determinação de salários e negociações (GREEN, 2009).  

 

De acordo com o documento denominado “Trading away our rights”, as mulheres estão cada 

vez mais entre os trabalhadores mais mal pagos – trabalhando mais e recebendo menos 

(OXFAM, 2008). Há o fortalecimento dos direitos corporativos em oposição aos direitos dos 

trabalhadores, sendo que em muitos casos mulheres e minorias pagam os custos sociais. 

 

Outro elemento encontrado no comércio tradicional é o atravessador; que intermedia 

transações entre produtores e varejistas e incorpora parcela significativa dos lucros. Esse ente 

tem o poder de posse de recursos como capital, meio de transporte e informação de mercado; 

que para indivíduos em situação de fragilidade econômica são instrumentos de enorme valor. 

Trabalhadores extremamente pobres, sem acesso ao mercado de capitais, acabam oferecendo 

sua mão-de-obra como forma de obtenção de empréstimos (BROWN, 2001). A dependência 

dos produtores no atravessador se configura numa roda viva, uma vez que dificilmente esses 

conseguem sair da situação de débito.  

 

Em contrapartida, há a busca de atores e movimentos sociais pela desnormalização da forma 

como se criam regras institucionais, para revelar as circunstâncias plurais e necessidades 

existentes (YOUNG, 1989). Nesse contexto, está a proposta de pluralidade econômica, como 

resultante do entendimento de que há uma tendência à imitação dos países localizados no 

Hemisfério Sul, em relação aos modelos desenvolvimentistas criados no Norte
7
 (VIEIRA, 

2006; SACHS, 2007). Conceitualmente, por intermédio da pluralidade econômica, os fatores 

sociais e ambientais assumem maior relevância; por intermédio de novas propostas aos 

                                                           
7
 Note-se que nesse caso se trabalha com a noção de Hemisférios, ao invés da noção de países com diferentes 

patamares de desenvolvimento, ou de renda – adotado pelo Banco Mundial. 
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diferentes grupos sociais, via fortalecimento dos laços, mobilização dos atores e valorização 

do patrimônio.  

 

Vislumbrando o desenvolvimento, por intermédio das práticas de Comércio Justo, é 

importante ressaltar a sua relação com a economia e demais fatores analisados. O crescimento 

econômico muitas vezes é confundido com desenvolvimento. A qualidade do crescimento 

depende da sua capacidade de aliar-se às questões como a redução da pobreza, 

sustentabilidade ambiental, equidade, sustentabilidade, segurança, direitos e cidadania e 

existência de estados efetivos (GREEN, 2009). As interferências das dimensões da 

sustentabilidade, e seus impactos nas relações, podem ser avaliadas a partir de atores 

provenientes de diferentes contextos e problemáticas decorrentes.  

 

Outra discussão presente no âmbito das interferências, notadamente da economia, nas relações 

de poder é proveniente da discussão sobre a pluralidade econômica. Serva e Andion (2006), 

analisam e defendem o conceito de Economia Social, que tem as suas bases ancoradas em 

organizações da sociedade civil. Trata-se de um campo heterogêneo, composto por frequentes 

disputas simbólicas, contradições, lutas por posicionamento e identidade em construção. 

Serva e Andion (2006, p. 76) descrevem como “... uma caixa de ressonância dos interesses em 

jogo, como uma das arenas onde esses atores disputam espaço, poder simbólico, recursos 

materiais e legitimação”. O esforço é descentralizado e estruturado no tripé sociedade, Estado 

e organizações privadas. A pluralidade é reflexo de um conjunto formado pela diversidade de 

atores, interesses e estratégias. O desafio, destacam os autores, é aproximar os diferentes 

coletivos envolvidos e suas peculiaridades. A composição do campo de estudo se dá 

basicamente em quatro conjuntos: estudos de cooperativismo, terceiro setor, estudos 

interdisciplinares sobre organizações da sociedade civil e a corrente “neomarxista”. Dentre as 

atividades desenvolvidas na economia social merece destaque o Comércio Justo. 

 

2.3.2 Potenciais interferências da dimensão social 

 

Relações de poder são temas intrínsecos às sociedades. Da análise de qualquer sociedade 

urbana desenvolvida, acontece da disseminação de poder ser assimétrica e passível de ocorrer 
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por intermédio de ordens (explícitas e implícitas), ou de desenvolvimentos científicos e 

tecnológicos; que permitem aos indivíduos ter a sua disposição instrumentos para a 

dominação do mundo natural e de outros homens – ressalta Mastrorilli (2008). O Comércio 

Justo, como o nome remete, é relacionado com a defesa e preservação de relações comerciais 

mais justas, por direitos sociais, ou a partir do entendimento da existência de impactos dos 

ambientes produtivos e comerciais.  

 

A abertura de mercados, a internacionalização e - num âmbito ampliado - a globalização são 

analisadas da perspectiva das relações de trocas de (bens e serviços), privilegiando aspectos 

econômicos. Contudo, economia e mercados são consequências de interações de pessoas nos 

papeis existentes nos ambientes de produção, distribuição e consumo, que demandam pessoas, 

nos papéis de trabalhadores e consumidores. No que tange o aspecto social, há a preocupação 

com questões relacionadas aos Direitos Humanos, relações trabalhistas, trabalho infantil, 

resistência e consumo, consequência da influência de organizações supraestatais (MURRAY, 

RAYNOLDS e TAYLOR, 2003).  

 

A sociedade demanda progresso, porém constata-se que esses não são atingidos, gerando 

tensões entre ideal e realidade (CORNWALL e BROCK, 2005). Daí a relevância da análise 

dos impactos das questões sociais nas relações de poder no Comércio Justo.  

 

Nas relações trabalhistas, Stopford et al. (1998) apontam que países em desenvolvimento são 

vistos como colônias econômicas, provendo mão-de-obra barata; atuando abaixo dos padrões 

mínimos trabalhistas; e distantes do sistema de impostos. A competição internacional e a 

erosão de barreiras protecionistas, expõem trabalhadores à fragilidades que limitam o 

desenvolvimento – destacam os autores. Trabalhadores de atividades intensivas em mão-de-

obra são expostos em muitas situações a condições de trabalho consideradas indecentes
8
.  

 

                                                           
8 Uma vez que a definição da OIT de trabalho decente é daquele que se realiza sob condições de liberdade, 

equidade, segurança e dignidade, os quais são protegidos e pagos com remuneração adequada e cobertura social 

(http://www.ilo.org/global/Themes/Decentwork/lang--en/index.htm). 
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A economia liberalizada pode trazer importantes benefícios econômicos para a nação, mas ao 

mesmo tempo apresenta potencial de redução de renda de determinados produtores, expostos 

a concorrências de produtores estrangeiros (BURTLES, 1995). Diversos fatores podem 

influenciar o ambiente de competição; mas no que se refere às condições de trabalho e 

remuneração o conhecimento e tecnologias, qualificação e escolaridade são elementos que 

aumentam predisposição dos trabalhadores a sofrerem com os efeitos da competição global 

(BURTLES, 1995). O dilema dos territórios em desenvolvimento reside na necessidade de 

criar e manter fontes de renda em contextos de fragilidade de vínculos, ampliação do 

individualismo, competitividade e busca pela sobrevivência. 

 

Conforme Barrientos (2007) o desafio do emprego envolve a dualidade entre criar trabalhos e 

garantir qualidade em termos de direitos; nos quais códigos de práticas e responsabilidade 

social corporativa são as mais recentes demandas dentre os padrões de gestão. Mercados são 

fortemente voltados para a competição e a redução de custos. Paralelamente, ocorre a 

dominância de compradores corporativos caracterizada pelo poder comercial sobre os 

fornecedores que pressiona práticas organizacionais. A contradição é que, no cotidiano da 

produção, são constatadas práticas como a flexibilização: do trabalho; do pagamento; ou de 

volume de trabalhadores. Por outro lado, marcas corporativas se tornam vulneráveis à 

demandas sociais relativas aos padrões de qualidade trabalhista dentro de suas cadeias de 

valores. Barrientos (2007) conclui que, um fator conflituoso é a conciliação entre o 

atendimento dos padrões requeridos, em detrimento ao aumento da produtividade dos 

trabalhadores.  

 

Jenkins (2006) complementa que a busca da eficiência, via redução de custos trabalhistas, é 

um dos tantos fatores que afetam o mercado de trabalho, pois o impacto nos trabalhadores 

depende de suprimento e demanda por trabalho, e formatação das relações industriais. A 

tendência remete ao aumento dos níveis de flexibilidade no mercado de trabalho, fortemente 

relacionado com a busca por competitividade, que enfraquece o poder de barganha dos 

trabalhadores. A globalização surge como um dos fatores que influenciam o trabalho de modo 

negativo, particularmente para aqueles com menos instrução – conclui o autor. A busca pela 

competitividade torna organizações e trabalhadores vulneráveis, em termos econômicos e 

sociais, distinguindo entre grupos mais ou menos beneficiados. 
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Barrientos (2005) destaca que trabalhadores compõem grupos heterogêneos, cujos padrões 

trabalhistas variam de acordo com o status; e mulheres e grupos étnicos menos privilegiados, 

frequentemente ocupam posições mais vulneráveis a pobreza. No setor de agronegócios a 

problemática é ampliada. Sendo relacionada, portanto, com a renda e com a privação das 

capacidades (BARRIENTOS, 2005). A análise dos efeitos e a qualidade do trabalho 

envolvem uma perspectiva além do ambiente ou remuneração, e suas consequências para a 

manutenção das condições de vida dos trabalhadores de forma digna e contextualizada.  

 

As preocupações com a manutenção das condições dignas de vida, e criação de padrões 

trabalhistas são também relacionadas com temáticas como o trabalho infantil e discriminação. 

Como exemplo, em ambientes de menor desenvolvimento e renda o trabalho infantil resulta 

do impasse das famílias entre o trabalho versus a obtenção imediata de renda, versus a 

manutenção de crianças na escola como possibilidade de melhora futura na condição social 

(BROWN, 2001). Cria-se o dilema entre os retornos de longo prazo, com a possibilidade de 

aumento do nível de instrução infantil, em detrimento da contribuição imediata para a 

manutenção das condições de vida. O dilema reflete o fato de que educação, conhecimentos e 

empreendedorismo podem ser desenvolvidos, desde que existam incentivos para que os pais 

eduquem seus filhos; escolas sejam melhoradas; e oportunidades educacionais para trabalhos 

relevantes sejam providas (BANCO MUNDIAL, 2007). 

 

No que concerne a discriminação, o tema gênero merece destaque. Kanter (1979) destaca que 

administração das relações entre os sexos são temas controversos, relacionados a estigmas 

criados acerca dos estereótipos entre os gêneros, e a imagem predominante de ideal das 

organizações é assemelhada ao estereótipo masculino. Ao longo de décadas constata-se que as 

mulheres possuem menores espaços e oportunidades de progressão ou influência nas decisões 

organizacionais do que seus pares do gênero oposto, em ambientes diversos (KANTER, 

1979), sendo empregadas em trabalhos que requerem baixo investimento em capacitação, mas 

que são intensivos em trabalho (STOPFORD et al., 1998). Para ampliar o problema, por conta 

da estrutura demográfica dos países em desenvolvimento, contendo grandes volumes de 

mulheres jovens e opções limitadas no ambiente rural, esse se torna um grande incentivo para 
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a realocação de indústrias intensivas em trabalho (STOPFORD, et al., 1998). A discriminação 

e a inserção de determinados grupos no mercado de trabalho têm origens diversas, variando 

desde aspectos econômicos aos sociais – com destaque aos de caráter cultural, que em 

determinadas regiões se tornam incontestáveis.  

 

A crença da possibilidade de universalização generalizada - de práticas e padrões ou valores -, 

conduz a uma visão equivocada das proposições de desenvolvimento e melhoria das 

condições de vida. Para Brown (2001) o que ocorre é o estabelecimento de padrões 

trabalhistas, sem ao menos considerar nível de desenvolvimento econômico ou normas 

culturais de cada localidade, que são homogêneos e inadequados para o âmbito internacional. 

A resposta das organizações - estressa a autora - é de busca por alternativas que possibilitem a 

manutenção de padrões trabalhistas em contrapartida à necessidade de competitividade e 

transferência do aumento do custo produtivo para os consumidores.  

 

Da parte do consumidor, ocorre uma tendência de recusa ao consumismo inconsciente, em 

detrimento a uma dependência na dimensão imaginária das marcas e o seu poder em 

direcionar as escolhas dos objetos de consumo (LIPOVETSKY, 2007). Consumidores 

engajados, conscientes ou simpatizantes com questões socioambientais vinculam suas 

escolhas a aspectos existentes, ou informados nas embalagens dos produtos. O efeito das 

escolhas dos consumidores, ao menos em termos mercadológicos, pode ser exponencial, pois 

a compra de produtos éticos, na presença de outros consumidores, induz a um efeito de 

demanda social similar no mercado (RODE et al., 2008). 

 

No Comércio Justo, a aproximação das empresas hegemônicas - daquelas de menor porte 

certificadas - em resposta à demanda consumidora, gera forte crítica. Low e Davenport (2006) 

constataram que desde o princípio da inserção no mainstream, o conceito foi embebido da 

ideia de participar de um programa de ação transformadora, aliada ao consumo de um 

produto, mas sem necessariamente “comprar a mensagem”. A mudança é dependente da ação 

e demanda do consumidor, sem que o modelo de mercado seja necessariamente desafiado – 

ressaltam os autores. Por tais motivos, muitos produtores acreditam que a aproximação de 
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marcas e a preocupação com marketing têm distanciado o Comércio Justo de seu movimento 

original (MURRAY et al., 2003). 

 

O ativismo desponta como elemento de destaque nas dinâmicas sociais em busca do alcance 

dos objetivos do movimento, ou na manutenção dos princípios base. O ativismo é 

frequentemente observado como uma resposta das ações de organizações não governamentais 

(ONG´s) e sociedade civil organizada na união de indivíduos pela manifestação e busca por 

direitos. No âmbito do mercado é refletido no que Yunus (2008) descreve como a “inclusão 

de uma voz paralela”, transmitindo um conjunto diferente de mensagens, para um público 

mais amplo e convencional, visando criar benefício social. A discussão envolve o objetivo de 

construção do capital social, ou seja, a maior capacidade de mobilização social dos membros 

de uma comunidade (PRATES, 2009).  

 

Nahapiet e Ghoshal (1998) destacam as inter-relações entre capital social e capital intelectual, 

junto com a significância do processo de conhecimento, como a fundação da vantagem 

organizacional. Segundo esses, as organizações constroem e mantêm suas vantagens, pela 

dinâmica e complexa relação entre capital social e intelectual. O capital social permite que se 

alcancem fins que não seriam possíveis sem ele, ou que seriam possíveis com custos extras de 

transação. As facetas do capital social são estrutural, relacional e cognitiva. Laços das redes 

provêm acesso a recursos, dos quais alguns somente disponíveis pelos contatos ou conexões 

que as redes trazem. Elementos relevantes para o desenvolvimento do capital social são a 

interdependência, interação e o fechamento (no sentido de limites). O capital intelectual 

representa um recurso valioso e uma capacidade de ação baseada em conhecimento. A sua 

criação ocorre pela combinação e troca de recursos intelectuais existentes. O conhecimento é 

a ação na qual o progresso é feito pelo engajamento ativo com o mundo, por abordagens 

sistemáticas. Assim, dada a relevância dos capitais social e intelectual, os autores concluem 

que gradativamente as capacidades de criar e transferir conhecimentos, estão sendo 

identificadas como elementos centrais de vantagens organizacionais. 

 

Rodrigues e Barbieri (2009) destacam que, também derivando da união de indivíduos, surgem 

as tecnologias sociais, em oposição à crença de tecnologias apropriadas. Tecnologias sociais 
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são “... produtos, técnicas ou metodologias replicáveis, desenvolvidas na interação com a 

comunidade e que representem efetivas soluções de transformação social... visando a 

sustentabilidade econômica, social e ambiental (RODRIGUES e BARBIERI, 2009, p.1070-

1076).” Os autores acrescentam que o ponto destas tecnologias é que elas são desenvolvidas 

pelos seus usuários, se diferindo por serem baseadas na comunidade. As tecnologias 

tradicionais têm sua origem predominante no poder e recursos das multinacionais.  

 

Os resultados das tecnologias sociais, em tese, são direcionados não exclusivamente para 

questões econômicas, mas para geração de postos de trabalho, redução de consumo de 

recursos naturais e promoção da autossuficiência. A disseminação de tecnologias sociais 

surge como uma opção de acesso a recursos de produção necessários, e comumente difíceis 

para aqueles de menor poder econômico, como modos de adaptação ao contexto existente – 

concluem os autores. 

 

Diversos são os campos de contestação e resistência. Shreck (2005) observa a existência de 

três formas de ações sociais contra hegemônicas, amparadas em atos de resistência, ação 

redistributiva e ação social radical. Os atos de resistência incluem a recusa à participação no 

sistema hegemônico e, uma expressão de não participação ou desafio ao mesmo. A ação 

redistributiva visa à reforma do sistema de distribuição, beneficiando membros da sociedade 

menos privilegiados. A ação social radical objetiva a transformação estrutural do sistema 

resultando em algo melhor qualitativamente, alterando padrões de desigualdade e injustiça.  

 

Klein (2002) narra uma série de manifestações sociais, remetendo ao papel do indivíduo na 

sociedade e o seu poder de barganha na contestação de ações organizacionais prejudiciais à 

manutenção do bem-estar e ao desenvolvimento. Dentre os eventos descritos pela autora estão 

manifestações de poder externas, como a luta das mulheres na década de 70 por direitos de 

remuneração igual aos seus pares de trabalho; as resoluções contra práticas exploradoras de 

multinacionais geridas mediante a prática de disparidade econômica global de remuneração; 

ações de ong‟s e grupos de intelectuais progressistas que desenvolvem estratégias para 

pressionar multinacionais contra as atitudes de resultado socioambiental negativo das 

empresas; e pressões resultantes da ação comunitária, para compras governamentais 
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amparadas em critérios de compras seletivas, recusando produtos provenientes de condições 

de trabalho não ético. A abrangência dos atos de resistência sociais às ações organizacionais é 

ampla e passível de fortes impactos, tornando a relevância das respostas visando conciliar o 

interesse das diferentes partes. 

 

Entretanto, dentro na discussão sobre a construção de melhorias sociais há a predominância 

do uso de palavras que remetem à múltiplos sentidos, dificultando o entendimento da 

abrangência, ou impactos efetivos nos campos. Cornwall e Brock (2005) são críticos quanto 

ao uso das buzzwords
9
, ou palavras da moda, usadas de forma imprecisa e inadvertida; sendo 

frequentemente incorporadas ao discurso de desenvolvimento e ganhando espaços 

proeminentes. A fragilidade dessas palavras é que seus usos podem ser constatados em grupos 

de interesse distintos. Suas semânticas são transmitidas e transformadas entre os atores esses, 

mas com a coerência de que o seu uso remete a conotações boas, e assim conferindo aos seus 

interlocutores legitimidade para intervir na vida dos outros - destacam os autores.   

 

Palavras podem perder o sentido original, quando na existência de uma crise discursiva, se 

tornando instrumentos de projetos políticos distintos e até mesmo com interesses antagônicos 

(CARRION, 2009). Palavras com semânticas variadas têm o potencial de ampliar conflitos 

quando na dissociação entre variações de entendimentos e práticas. 

 

Mercados são continuamente reestruturados pelas dinâmicas de qualificação e requalificação 

por parte dos indivíduos (ARAUJO e KJELLBERG, 2009); logo, não podem ser entendidos 

como descolados dos interesses de indivíduos, grupos e contextos em que esses estão 

situados. Uma visão mais independente dos negócios demonstra que a mão invisível do 

mercado não pode ser dissociada do social; gerando a necessidade de buscar compreender que 

tipo de desenvolvimento o mercado pode gerar por intermédio do Comércio Justo (EDWARD 

e TALLONTIRE, 2009).  

                                                           
9 tais como redução de pobreza, participação, empoderamento, governança, propriedade, accountability, 

transparência, abordagem baseada em direitos, liberdade, igualdade, solidariedade, tolerância, respeito a 

natureza, responsabilidade compartilhada(CORNWALL e BROCK, 2005), capital social (PRATES, 2009), 

democracia (CARRION, 2009), rede (LOPES e BALDI, 2009). 
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A narrativa comunitária pode se constituir em um campo de poder, que articula um sistema de 

significado, privilegia e reforça os interesses de uma classe dominante (LOPEZ, 2010). 

Compreender a diversidade de interesses entre os grupos que compõem o Comércio Justo 

pode facilitar a compreensão das relações e origens de conflitos. 

 

Se o Comércio Justo surge como uma alternativa para a mudança do contexto das relações 

comerciais, então esse movimento surge como proposta promissora para o aprimoramento de 

questões urgentes para territórios carentes de melhorias sociais, econômicas, ou ambientais 

(SCHMITT e GUEDES, 2010). O papel dos atores envolvidos na cadeia de valor demonstra a 

relevância dos mesmos para a construção de um bem público global. O Comércio Justo torna-

se consequência das parcerias formadas por indivíduos distantes em termos geopolíticos, mas 

com valores em comum. A proposta de mudança deixa de ser prioritariamente dependente de 

ações governamentais, mas sem ignorar a potencialidade de políticas públicas que adotem a 

internacionalização de empresas como estratégia de desenvolvimento (GUEDES, 2006). A 

intenção é de que os benefícios das relações sociais resultem de uma potencial redução de 

assimetrias de poder. 

 

2.3.3 Potenciais interferências da dimensão ambiental 

 

A relevância da dimensão ambiental no Comércio Justo é diretamente relacionada com os 

princípios e demandas sociais. Organizações convivem com relações de interdependência com 

fontes de recursos e públicos externos à elas, que afetam a viabilidade de suas ações e 

resultados. Ao passo que as organizações geram externalidades negativas ao meio ambiente  

essa dimensão gradativamente ganha espaço nas diferentes esferas da sociedade. As 

discussões sobre a necessidade de preservação aproximam nações, incentivam ações de 

órgãos supraestatais, criação de acordos, e preocupações sobre seus impactos na busca da 

manutenção do bem público.  
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Resultados de algumas das manifestações em prol da preservação do meio ambiente são 

Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (1987), o Painel 

Intergovernamental da Mudança do Clima (1988), a Convenção-Quadro Nações Unidas para 

as Mudanças Climáticas (1992), Protocolo de Quioto (1997) e o Tratado de Estocolmo (2009) 

(http://www.onu-brasil.org.br/doc_quioto.php). Esses tratados envolvem compromissos 

internacionais de formações de políticas públicas, incentivando a redução da produção de 

gases de efeito estufa, redução de impactos na mudança climática, incorporação de setores da 

economia (transporte, agricultura e energia), cooperação para a promoção de modalidades 

efetivas de desenvolvimento, incentivos a pesquisas, elaboração e execução de programas de 

educação ambiental. As proposições são de ampla abrangência, prolongando para as demais 

esferas; estando passível de aceitação ou rejeição conforme o impacto gerado nos grupos de 

interesses. 

 

No mercado, os contextos dos atores variam, da mesma forma que as mídias pelas quais as 

mensagens transmitidas estão sujeitas a formas diversas de controle político (YANG e 

CALHOUN, 2007). A proposta de sustentabilidade é amparada na noção de mudanças 

comportamentais e seus devidos impactos. Há quem creia que o discurso de sustentabilidade é 

apoiado na lógica de mercados e acumulação de capital, para determinar o futuro da natureza 

(BARROS et al., 2010). Despontam dois fatores de grande relevância na relação mercados e 

meio ambiente: comportamentos e discursos. 

  

Enquanto consumidores aumentam o seu engajamento nas questões ambientais por intermédio 

de consumo, a resposta das empresas é de produção em suposta conformidade com as 

demandas de seus públicos-alvo. No segmento de mercado do Comércio Justo, os 

consumidores reavaliam produtos menos prejudiciais a eles e ao meio ambiente; 

proporcionando o reestabelecimento da confiança dos acerca da origem e conteúdo dos 

alimentos (RAYNOLDS, 2002).  

 

O consumo de alimentos se torna um espaço político, pois o “imaginário político ecológico” 

informa como o bem age e os efeitos progressivos do consumo e benefícios para a 

http://www.onu-brasil.org.br/doc_quioto.php
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comunidade produtora (GOODMAN, 2004). Diferentes atores usam o “argumento verde” 

para propostas específicas, mas que no ambiente das empresas podem ser usadas como forma 

de “lavagem verde” (greenwashing) (YANG e CALHOUN, 2007), ou fairwashing (REED, 

2009). O mercado enquanto meio para a sustentabilidade se mantêm como um espaço de 

tensões.  

 

Nos países em desenvolvimento, a tensão entre preservação ambiental e crescimento 

econômico é ampliada. Produtores são predominantemente dependentes do fornecimento de 

bens para países mais desenvolvidos. Contudo, processos produtivos são passíveis de gerar 

prejuízos ao meio ambiente, especialmente quando há a pressão por redução de custos. 

 

 Teixeira e Bessa (2009) acreditam que o grande desafio nos países produtores é buscar 

formas de redirecionamento da performance, para um meio de conciliação menos conflitante, 

entre crescimento econômico e gestão ambiental. Os princípios de exploração dos recursos 

naturais são constantemente desprovidos de responsabilidades e amparados na crença de que 

descobertas tecnológicas futuras repararão danos presentes – complementam os autores.  

 

Visando a preservação ambiental, novas práticas de cultivo, produção, e tecnologias mais 

sustentáveis são desenvolvidas. Na agricultura, Pretty (2006) destaca a existência de diversos 

tipos de práticas agroecológicas e tecnologias que podem ser usadas para melhorar a 

preservação de recursos naturais - como gestão integrada de pestes, gestão integrada de 

nutrientes, conservação da lavoura, agroflorestas
10

, aquacultura, captação de água e integração 

pecuária. Essas alternativas configuram na ideia de que um sistema é mais sustentável quanto 

menor for o nível de externalidades existentes. Sistemas agrícolas sustentáveis têm seu 

conceito amparado em preocupações primárias de cunho econômico, são ampliadas para as 

demais esferas, cujos efeitos positivos podem auxiliar melhorias no capital natural, social e 

humano (PRETTY, 2006).  

 

                                                           
10

 Sistemas que reúnem culturas agrícolas com culturas de florestas. 
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Os benefícios da agricultura sustentável para o meio ambiente são diversos; porém as práticas 

são dependentes do acesso aos recursos e existência de ambiente favorável à sua adoção. A 

adoção da agricultura sustentável, como forma de diferenciação, permite combinar 

tecnologias antigas e novas, integrar processos biológicos e ecológicos naturais, 

compatibilizam com o combate de mudanças climáticas e problemas ambientais – ressalta 

Green (2009). 

 

O alcance da agricultura sustentável é dependente de novas tecnologias, mudanças políticas e 

sistemas econômicos mais equitativos em termos sociais (ALTIERI, 1992). Existem 

dificuldades de implementar a agricultura sustentável em locais onde há forças contrárias - 

institucionais, de mercado políticas e de pesquisa. Outro fator que dificulta a ampliação das 

práticas de sustentabilidade é a predominância do setor privado no processo de inovação e 

difusão tecnológica, aliada ao fato que a degradação ambiental é um sintoma de 

subdesenvolvimento, e que reforça essa condição – complementa Altieri (1992). Há 

dificuldades de disseminações tecnológicas que beneficiem o meio ambiente, quando o acesso 

a essas é limitado tornando-se em um problema recorrente por décadas nos países em 

desenvolvimento. Sistemas agroecológicos requerem maior interdisciplinaridade; além de 

fundamentar a gestão de recursos naturais em objetivos como a redução da pobreza, 

segurança alimentar, gestão ecológica dos recursos produtivos, empoderamento das 

comunidades rurais e estabelecimento de políticas apoiadoras – conclui o autor. 

 

Pretty, Morison e Hine (2003, p. 219) complementam que há a possibilidade de gerar 

benefícios ampliados aos agricultores, mercados e preservação do bem público. A 

consequência é a melhoria da produção de alimentos com tecnologias e práticas sensíveis ao 

meio ambiente, disponíveis em termos locais e de baixo custo, por intermédio da agricultura 

sustentável, cujos objetivos são 

 (i) integrar processos naturais como ciclos de nutrientes, fixação de nitrogênio, 

regeneração de solos e inimigos de pestes em processos de produção de alimentos; (ii) 

minimizar o uso de insumos não-renováveis que prejudiquem o meio ambiente ou ameacem 

a saúde de agricultores e consumidores; (iii) fazer o uso produtivo de conhecimentos e 

competências dos agricultores, então aumentando a sua auto-confiança e substituindo 

capital humano por insumos custosos; (iv) fazer uso produtivo de capacidades humanas 
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para trabalharem juntas na resolução de problemas comuns à agricultura e recursos naturais, 

como pestes, bacias hidrográficas, irrigação, florestas e gestão de créditos. 

 

Segundo destaque do Banco Mundial, os métodos de produção sustentáveis são as chaves 

para a melhoria da qualidade de vida rural e a expansão da produção de alimentos. Todavia, 

como muitos “serviços” providos pelas florestas – ou o meio ambiente – não são mensuráveis; 

e as explorações insustentáveis e destrutivas acabam sendo justificadas, sobretudo no uso para 

a produção agrícola (THE WORLD BANK, 2009). Um fator que dificulta a inserção de 

questões ambientais no escopo das preocupações econômicas está na ausência de mensuração 

de custos ambientais.  

 

Outro termo que surge na discussão acerca da produção agrícola e gestão ambiental é a 

agroecologia. A ideia remete ao uso de métodos de produção que contribua para a agricultura 

orgânica, decorrentes de práticas sociais que minimizam impactos, não sendo passíveis de 

direitos de patentes (VAARST, 2010). A proposta de adoção de métodos agroecológicos é 

bastante próxima do conceito de tecnologias sociais, dada a necessidade de interações entre 

recursos naturais e atores locais.  

 

Dentre as maiores fragilidades de manutenção da agroecologia estão aquelas de origem 

ambiental e estrutural, que forçam os agricultores familiares a pensar no horizonte de curto 

prazo, abandono gradual da agroecologia e retornando ao cultivo de subsistência (BAUER e 

MESQUITA, 2008). O forte entrelaçamento entre as três dimensões da sustentabilidade é 

observado no que tange a adoção de propostas mais coerentes para o desenvolvimento. 

 

Agroecologia e agricultura sustentável são diretamente relacionados com a produção 

orgânica
11

 e meios alternativos, menos degradantes. A agricultura orgânica para muitos 

produtores é interpretada como oportunidade de mercado; além de uma possibilidade de 

                                                           
11

 Assis e Romeiro (2007) descrevem que no Brasil, o surgimento da agricultura orgânica está relacionado com 

as feiras, para num momento mais recente ter a inserção nos supermercados, acarretando em uma cultura de 

independência, devido ao estado sempre estar às margens desse processo e da conversão da cultura tradicional 

para a orgânica. 
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preservar a saúde dos trabalhadores, com a redução de uso de pesticidas e elementos químicos 

(SCHMITT et al, 2006), ou alternativa por motivações ideológicas
12

 (ASSIS e ROMEIRO, 

2007). Os maiores empecilhos para a propagação dessa opção de método produtivo estão nos 

recursos necessários, o acesso limitado para determinados estratos socioeconômicos acesso à 

informação, capital e demanda por maior volume de mão-de-obra (ASSIS e ROMEIRO, 

2007). 

 

Em 2003 foi sancionada a Lei dos Orgânicos - como reflexo das necessidades existentes e 

demandas sociais -, cujo teor segue (BRASIL, 2003):  

Art. 1º Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele em que se 

adotam técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos recursos naturais e 

socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, 

tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios 

sociais, a minimização da dependência de energia não-renovável, empregando, sempre que 

possível, métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais 

sintéticos, a eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e radiações 

ionizantes, em qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, 

distribuição e comercialização, e a proteção do meio ambiente.  

 

A lei remete à noção de produção que conjugue preocupações da sustentabilidade, 

minimizando externalidades e maximizando o aproveitamento das características inerentes 

aos territórios em que ocorre a produção. Para tanto, são necessários investimentos e esforços 

constantes em capacitação dos produtores, educação ambiental e conhecimento dos espaços 

produtivos.  

 

Raynolds (2006) afirma os princípios do Comércio Justo são traduzidos em padrões, que são 

inferiores aos do movimento de orgânicos; mas que apresentam o benefício de promover a 

alteração de comportamentos que as instituições hegemônicas políticas e econômicas 

                                                           
12

 Termo utilizado pelos autores para caracterizar agricultores que se inserem no mercado de orgânicos, e com 

perfis socioeconômicos diferenciados. Esses têm nível de escolaridade superior e outra fonte de renda, que 

permite suportar o período de aprendizado da produção orgânica. 
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falharam. Esses padrões desafiam as práticas destrutivas do sistema global de alimento, 

envolvendo a reinserção da produção em processos naturais e situando práticas ecológicas nos 

movimentos e práticas sociais - destaca. Em contrapartida, Makita (2011) acredita que 

combinar Comércio Justo e produção orgânica, não seja sempre a melhor prática para 

promover a redução da pobreza e a conservação ambiental. 

 

Na América Latina, o Comércio Justo apresenta contribuições como a mudança de processo 

produtivo, aprendizado dos produtores sobre técnicas de produção orgânica, melhoria da 

qualidade do ambiente natural e preservação de solos (MURRAY et al., 2003; 2006). 

Aparentemente, o diferencial do Comércio Justo, a partir da dimensão ambiental, está no seu 

potencial de influenciar o aprendizado e as alterações em processos produtivos.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesse capítulo são descritos os procedimentos metodológicos utilizados, o tipo de pesquisa, 

coleta de dados, dimensões de análise, e forma de análise de dados. Encerrando, são 

apresentadas as limitações do método eleito. 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

A pesquisa em tela é de cunho qualitativo, assumindo o caráter descritivo e interpretativo. 

Assumiu-se o pressuposto de que o uso de métodos interpretativos são particularmente 

indicados quando o assunto é descrever, explicar e explanar sobre um fenômeno 

(FITZGERALD e DOPSON, 2009). O foco de estudo está no contexto das organizações 

envolvidas na certificação Comércio Justo, voltadas para o setor produtor de alimentos.  

 

No que tangem os fins, a pesquisa é descritiva e explicativa. O caráter descritivo teve por 

finalidade expor características do fenômeno (VERGARA, 2009), ex post facto - as relações 

de poder no Comércio Justo -, por intermédio de registros, análises e interpretações. A 

explicação demonstra o aprofundamento da temática.  

 

A pesquisa objetivou descrever e explicar as interferências das dimensões da sustentabilidade 

nas relações de poder, a partir do contexto das organizações do setor alimentício certificado 

Comércio Justo. A intenção foi desvendar a abrangência de suas variações. A análise consistiu 

na avaliação de percepções, sobre as diferenças dos mecanismos operantes no ambiente das 

organizações brasileiras, inseridas no Comércio Justo.  

 

3.2 Dimensões de análise 

 

O estudo em tela partiu do preceito da exploração dimensões independentes – econômica, 

social e ambiental -, para a compreensão de fatos que impactam na dimensão interveniente – 
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poder - e, por consequência, na dimensão dependente – Comércio Justo. Seguem as definições 

das dimensões analisadas: 

 

1. Dimensão econômica- Interações que ocorrem nos e entre os ambientes de produção, 

distribuição e consumo. 

2. Dimensão social– Interações entre indivíduos que remete a temáticas como deveres, 

direitos, manutenção do bem-estar e ética. 

3. Dimensão ambiental– Resultante das interações entre indivíduos e meio ambiente no 

uso e manutenção das fontes de recursos naturais. 

4. Poder no segmento de alimentos certificados- Políticas nas redes de Comércio Justo, 

resultante dos estímulos comportamentais, pelo uso eficaz dos meios (humanos e 

materiais) para alcance de objetivos específicos de que o detêm. 

5. Comércio Justo– Movimento social e certificação (de produtos e empresas) que visa 

conjugar as dimensões da sustentabilidade, nas técnicas de gestão organizacional e 

trocas comerciais. 

 

3.3 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada por intermédio de: 1. pesquisa bibliográfica; 2. investigação 

documental e na internet – notadamente com auxílio da ferramenta alertas do google; 3.  

entrevistas; 4. pesquisa de campo. Segue breve descrição: 

. A pesquisa bibliográfica interdisciplinar foi amparada pela lógica de que o pensamento 

teórico busca causalidades, inter-relações e significados capazes de formar uma coerência 

sobre o seu objeto de análise (MOTTA, 2001). A escolha do referencial teórico - e a sua 

abrangência – justificou-se pela busca de complementariedades e preenchimentos de lacunas 

das teorias existentes, sobretudo daquelas eleitas. 

. A investigação documental permitiu contextualizar o fenômeno de interveniência das 

dimensões citadas nas relações de poder. Dentre os documentos analisados podem ser citados 
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estatutos e regulamentos de associações e certificadoras, material de capacitação, certificados 

de conformidade. 

. A utilização das ferramentas disponíveis na internet
13

 permitiu que ao longo de dois anos a 

pesquisadora pudesse acompanhar a mudança de contexto sobre a temática – em termos de 

legislação, eventos e certificações.  

. A pesquisa de campo foi caracterizada como investigação empírica no locus do fenômeno, 

visando apresentar o campo de estudo. Portanto, houve o deslocamento da pesquisadora para 

os municípios de Rio Real, Juazeiro e Salvador (BA); Urucará (AM); Brasília e Gama (DF); 

Florianópolis (SC); Iúna, Irupi, Ibitirama (ES). As visitas tiveram como objetivo conhecer a 

realidade dos atores, no exercício de suas atividades.  

 

A amostra foi composta por representantes de organizações, inseridas no contexto dos 

produtores de alimentos certificados Comércio Justo: produtores, comercializadoras, agências 

de fomento, organizações não-governamentais (ONG´s), certificadoras e governo. O critério 

de escolha dos entrevistados foi baseado na relevância dos mesmos, na representação das 

organizações eleitas. Portanto, de modo geral, tratam-se de lideranças, de organizações de 

destaque, dentro da temática estudada. A amostra somou 19 atores, conforme segue: 

- Antonio Haroldo Mendonça – Secretária Nacional de Economia Solidária/Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) – Brasília/DF 

- Aristarco Bezerra – Técnico Agrícola da Manga Brasil – Juazeiro/BA 

- Catalina Jaramillo – Representante da FLO/Brasil 

- Cleival Kisney – Administrativo da Comercializadora Ética – Recife/PE 

- Consuelo Fernandez Pereira – Representante da Ecocert/Brasil 

- Edson Marinho - Visão Mundial e Presidente da Comercializadora Ética – Recife/PE 

- Gabriel Belmont – Comércio Internacional da Comercializadora Ética – Recife/PE 

- Jasseir Fernandes - Presidente Plataforma FACES, Diretor de Agricultura Familiar na 

Central Única dos Trabalhadores (CUT) 

                                                           
13

 Especialmente de alertas do google vinculado à palavra-chave Comércio Justo. 
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- Josete da Cruz Silva – Diretora da Cooperativa Agropecuária do Litoral Norte da 

Bahia  (Coopealnor) – Rio Real/Bahia 

- Luiz Carlos Rebelatto - Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) – Brasília/DF 

- Martin van Gastel - Técnico de Comercialização Coopealnor – Salvador/BA 

- Matheus Garcia – Presidente da Agrofrut (Guaraná de Urucará) e Secretário de Produção do 

Município – Urucará/AM 

- Paola Bertoldi – Representante da Solidarium e WFTO – Curitiba/PR 

- Paolo Marcio Reis Fernandes – Presidente da Federação de Associações Comunitárias 

de Iúna e Irupi (FACI) e Cooperativa dos Agricultores Familiares do Território do Caparaó 

(COOFACI) – Iúna/ES 

- Pompeu Andreucci – Ministro para Assuntos Econômicos, do Itamaraty, em Washington 

D.C/EUA 

- Risoneide Amorim – Diretora do Instituto Marista Solidário – Brasília/DF 

- Rosana Fuhrmann - Consultora da Agência de Apoio ao Empreendedor e Pequeno 

Empresário (SEBRAE) - Florianópolis/SC 

-Rosemary Gomes - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário do 

Município do Rio de Janeiro (SEDES) – Rio de Janeiro/RJ 

- Simone Amorim – Coordenadora do SEBRAE - Florianópolis/SC 

 

Dentre produtores e certificadoras, optou-se por abordar atores inseridos em redes das duas 

certificadoras com maior volume de produtos no país (FLO e Ecocert); além de representantes 

de setores mais representativos em cada uma. 

 

A realização de entrevistas foi dividida em dois momentos principais: 

1. Compreendeu a aproximação da autora ao tema de pesquisa, com estudos paralelos 

sobre temas como economia, desenvolvimento e parcerias no Comércio Justo. Nesse 
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estágio foi possível compreender parte do contexto da inserção do movimento e 

certificação de Comércio Justo no Brasil, estabelecer contatos com atores do governo 

(Itamaraty), agências de fomento (SEBRAE-SC) e produtores (artesanato, café e 

guaraná).  

2. Iniciou em janeiro de 2011, quando do conhecimento de um evento relacionado à 

temática. Nesse evento foram realizadas as seis primeiras entrevistas voltadas à tese, 

confirmação da estrutura do roteiro, bem como a abertura para novos contatos para 

entrevistas. A partir de então, optou-se por selecionar atores em regiões diversas, 

relevantes ao tema, para a realização de entrevistas in loco. A coleta principal 

encerrou-se durante o mês de abril de 2011. 

 

Cabe, entretanto, destacar que duas situações distintas foram de grande relevância para o 

estudo: participação em eventos e visita aos produtores de guaraná. A participação em eventos 

– conferências, feiras e reuniões – serviu para a obtenção de informações de fontes informais 

e com perspectivas interdisciplinares. A visita aos produtores de Urucará ocorreu em 

momento posterior ao das entrevistas principais (agosto de 2001), porém, teve como intuito 

validar as informações obtidas no ano anterior, atualizar, conhecer o contexto e discutir os 

achados da pesquisa. 

 

A coleta teve o corte longitudinal. Objetivou-se descobrir o impacto das dimensões de 

sustentabilidade nas relações de poder ao longo da inserção do Comércio Justo no Brasil. A 

ênfase esteve no entendimento. Partiu-se do pressuposto de que o objetivo da análise social e 

a compreensão, por intermédio da combinação de métodos de observação e análise indireta 

com percepções do tipo intuitivo (MOTTA, 2001).  

 

Durante a pesquisa de campo foram realizadas análise documental e entrevistas informais 

semiestruturadas. A análise documental contemplou artigos e materiais publicados (em 

periódicos e internet), brochuras, legislação e documentos internos das organizações 

estudadas (quando disponibilizados). As entrevistas tiveram como característica a 

profundidade focada na experiência, com uso de roteiro sem definição prévia do número de 



91 
 

questões. No entanto, vislumbrou-se um grau de padronização – via entrevistas 

semiestruturadas – conforme proposto por Fitzgerald e Dopson (2009).  

 

As questões do roteiro foram adaptadas conforme o contexto do ator, porém mantendo a sua 

essência. Questionamentos realizados aos produtores diferenciaram pelo seu aprofundamento 

em questões específicas do processo produtivo. Houve também a diferenciação entre a 

necessidade de aplicar questões estipuladas como prioritárias e complementares. As 

prioritárias envolviam diretamente os objetivos da pesquisa. Questões complementares tinham 

relações paralelas com a temática em discussão. O critério para a aplicação da segunda 

categoria foi relacionado com a capacidade dos atores de aprofundamento na discussão.  

 

As entrevistas tiveram duração média de uma hora e trinta minutos e foram realizadas 

prioritariamente em ambientes dos atores - como feiras, escritórios e unidades produtivas. A 

pesquisadora se deslocou para diferenciadas localidades, com o intuito de compreender, 

distinguir e contextualizar a realidade dos atores - ex: Coopealnor em Rio Real (BA), Manga 

Brasil e Juazeiro (BA) e reunião CJS em Gama (DF), Encontro Internacional de Comércio 

Justo
14

 no Rio de Janeiro (RJ). 

 

O conteúdo das entrevistas foi gravado, protocolado, e transcrito. As entrevistas foram 

instrumentos para obtenção de informações relativas às experiências das organizações nas 

manifestações do fenômeno de relação de poder no Comércio Justo. A operacionalização da 

pesquisa partiu do pressuposto de que as dimensões eleitas - social, econômica e ambiental - 

interferem no cotidiano das organizações, e nas relações de poder existentes em seus 

contextos.  

 

  

                                                           
14

 Sobre esse evento cabe destacar que nas duas primeiras edições (2009 e 2010) o foco estava na discussão 

sobre Comércio Justo. Entretanto, a partir de do ano de 2011, foco e nome foram alterados, sendo então 

denominado de Encontro Internacional de Comércio Justo e Solidário. 
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3.4 Análise de dados 

 

A análise de dados visou a interpretação do fenômeno de relações de poder no Comércio 

Justo. O resultado foi um processo interativo que partiu de dados brutos e seguido de estágios 

como familiarização, reflexão, conceituação, catalogação de conceitos, recodificação, 

conexão e reavaliação (FITZGERALD e DOPSON, 2009). As análises e subsequentes 

conclusões resultaram de leituras e triangulações diversas entre objetivos da pesquisa, 

referencial teórico e resultados da pesquisa. 

 

O intuito de analisar as interferências das dimensões da sustentabilidade, nas relações de 

poder, a partir dos seguintes pressupostos – determinados em função do referencial teórico 

utilizado: 

 

P1: Fatores sociais, econômicos e ambientais interferem nas relações de poder entre atores 

interdependentes. 

P2: Situações de dependência organizacional são fundamentadas em recursos e nas relações 

para aquisição de tais. 

P3: O preço é fator determinante para uma transação. 

P4: Tecnologias interferem nas relações entre os atores. 

P5: A estrutura de governança tem o potencial de apontar relações mais vantajosas para os 

atores. 

P6: O conceito de justiça varia entre a noção de equidade e igualdade. 

P7: Centralidade em redes é determinante de poder. 

P8: Discursos são utilizados como instrumentos de poder nas redes voltadas ao 

desenvolvimento. 

P9: Parcerias são utilizadas como instrumentos de poder nas redes voltadas ao 

desenvolvimento. 
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As técnicas de análise discursiva e triangulação de dados foram utilizadas. A análise 

discursiva permitiu que diversos discursos fossem entendidos como relacionados com outros 

em modos cooperativos e antagônicos (HERACLEOUS, 2006). O foco residiu na descoberta 

das formas como as realidades sociais são construídas (PHILIPS e DOMENICO, 2009), com 

o entendimento de suposições e significados contidos implícita e explicitamente. A 

triangulação teve por intuito buscar a convergência e divergência entre os dados obtidos, 

visando reconhecer divergências, resultados contraditórios (GUPTA e GUILLEN, 2008; 

VERGARA, 2008), padrões e a análise de sensibilidades (JOIA, 2006). Para tanto, foram 

triangulados objetivos da pesquisa, referencial teórico, pressupostos e dados obtidos (por 

documentos e entrevistas). Dessa análise foram geradas as análises e discussões de resultados. 

 

Cabe destacar que os resultados da pesquisa são, fundamentalmente, baseados em dados 

obtidos durante a realização das entrevistas; extraídos das falas dos atores e observação de 

seus contextos. Julgou-se justificável a abrangência de conceitos, abordagens e resultados -

presentes ao longo do texto. A decisão foi baseada na crença da existência de limitações 

metodológicas e analíticas, dos atores sociais – seja no meio acadêmico como da prática –, ao 

interpretar contextos tão distintos como a realidade do Brasil.  

 

3.5 Limitações do método 

 

Dentre as potenciais limitações destacam-se: 1. a utilização de entrevistas como meio para 

obtenção de dados e o cuidado para não perder informações relevantes; 2. a carência de dados 

quantitativos.   

 

O uso de entrevistas como meio para a coleta de dados pode ter limitado o resultado, por estar 

dependente ao ponto de vista e conhecimento daqueles que forneceram as informações – 

conforme destacado por Eisenhardt e Graebener (2007). Houve a preocupação em reduzir tal 

limitação com o volume de entrevistas suficiente para encontrar a diversidade de fontes. A 

variedade de entrevistas proporcionou a quebra da narrativa, devido ao volume de diferentes 

informações. A perda de informação foi limitada com a rigorosa análise de relevância do 

conteúdo exposto. 
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Outro aspecto limitador foi a dificuldade de obtenção de dados quantitativos. Conforme 

exposto ao longo do estudo, no Brasil há grande dificuldade de obtenção de estatísticas 

relacionadas ao Comércio Justo, tanto por parte das certificadoras como do governo. Logo, 

esse estudo foi predominantemente amparado em dados qualitativos e percepções dos 

entrevistados.   
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4. RESULTADOS DA PESQUISA 

 

4.1 Inserção do Comércio Justo no Brasil: destaques e conflitos 

 

No país, o Comércio Justo resultou da demanda de consumidores e empresas europeias, por 

produtos certificados - café e suco de laranja. No segundo momento foi marcado pelo apoio 

de consultores aos produtores nacionais. No Brasil, o movimento tem se desenvolvido na 

última década; sendo que os últimos cinco anos foram os mais relevantes.  

 

Como movimento social, a inserção teve cunho ideológico de promover oportunidades por 

intermédio do comércio. A dimensão econômica seria um meio para superar dificuldades dos 

pequenos produtores. O trabalho de instituições, públicas e privadas, envolvidas tem 

priorizado questões sociais e ambientais para micro e pequenos produtores.  

 

No ambiente das transações comerciais, o impulso ocorreu em 1999 com o estabelecimento 

da primeira regulação de orgânicos. Em 2001 a discussão começou oficialmente no nível 

local. No ano de 2002, um projeto piloto foi implementado pela Aliança ISEAL15, para 

promover e desenvolver critérios de medidas relacionados à adesão a produção orgânica e 

mercados de Comércio Justo. Ao longo do tempo, com a participação de produtores em 

eventos internacionais, houve a percepção da demanda crescente de compradores por 

cooperativas e associações: produtoras de alimentos orgânicos, socialmente responsáveis, 

certificados Comércio Justo, e da biodiversidade brasileira.  

 

O debate inicial foi composto por cerca de uma de uma dezena de grupos. Gradativamente, 

houve a ampliação da preocupação com esse nicho. Paralelamente ao Comércio Justo estava o 

movimento de Economia Solidária, muito crítico ao modelo exportador, porém com a 

semelhança de buscar alternativas para comércio de pequenos produtores agrícolas. Conforme 

dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2009), em 2009 

                                                           
15

 Conforme seu website, ISEAL é uma associação global, para padrões sociais e ambientais, que trabalha com 

padrões voluntários estabelecidos e emergentes, desenvolve a condução e ajuda a fortalecer a efetividade e 

impacto desses padrões (ISEAL, 2010).  
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existiam cerca de 23.000 empreendimentos relacionados ao Comércio Justo, Economia 

Solidária ou a ambos. Esses empreendimentos geraram 2 milhões de empregos, em 51% dos 

municípios brasileiros e movimentando cerca de U$ 5 bilhões por ano. 

 

Em 2003 houve a criação do Fórum de Articulação de Comércio Ético e Solidário do Brasil 

(FACES do Brasil), que no contexto nacional aproximou discussões entre atores de Comércio 

Justo e de Economia Solidária. O primeiro setor econômico a ser incluído foi o agrícola. 

 

Paralelamente à proposta de comércio internacional, foi criado o grupo de Comércio Justo e 

Solidário, composto de entidades e da sociedade civil. De tais esforços, em 2008 surgiu o 

Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário (SNCJS), visando regular e guiar a produção 

de justiça básica e solidária. Em novembro de 2010, foi estabelecido no Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) o Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário.  

 

4.2 Estruturação das redes de Comércio Justo no Brasil 

 

A estrutura das redes de Comércio Justo, no contexto do setor produtivo brasileiro, pode ser 

destacada pela presença de: 1. estrutura de conexão entre cadeia produtiva e comercial, com 

produtores e comercializadoras; 2. estrutura de articulação, com certificadoras, organizações 

não governamentais (ONG´s), agências e governo. 

 

Produtores 

Os produtores certificados atuam nos segmentos de alimentos, vestuário e artesanato. Em 

termos de abrangência de mercado, o primeiro segmento tem maior abertura para o mercado 

exterior. A produção agrícola tem arranjos produtivos predominantemente provenientes de 

associações e cooperativas derivadas de agrupamentos familiares – caracterizados como 

agricultura familiar. Cabe destacar, que a pauta de exportação de Comércio Justo brasileiro é 

fortemente baseada no café. 
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A gestão e processo decisório dos grupos é necessariamente participativa. Diretorias e 

assessores – como técnicos – têm o papel de orientação dos produtores e intermediação da 

comunicação na defesa de interesses coletivos. 

 

Comercializadoras  

A atividade de comercialização é realizada pelos grupos produtivos e por empresas 

especializadas na atividade - associações não tem permissão legal para comercializar. As 

comercializadoras surgem como intermediadoras para atividades de venda e capacitação para 

os pequenos produtores. O foco está no aprimoramento de habilidades para a comercialização 

dos produtores, independente, e a formação de acordos comerciais - adequados à capacidade 

produtiva e características dos grupos. Atores de comercialização aproximam produtores e 

clientes – nacionais, internacionais e transnacionais. Nessa atividade, existe a figura dos 

importadores alternativos, que são considerados importantes no processo por questões de 

regulamentação de certificados, conquista de espaço de mercado e suporte na produção
16

. 

 

Certificadoras 

Certificadoras têm as atividades focadas na definição de critérios de Comércio Justo e 

auditoria dos grupos produtivos quanto à sua adequação aos princípios estabelecidos. Dentre 

as mais citadas durante o estudo, estão a FLO, WFTO (World Fair Trade Organization) e a 

Ecocert Brasil. A FLO é uma rede de certificadoras que atua no setor de alimentos, no Brasil 

tem foco na certificação do processo produtivo de pequenas propriedades e comercializadoras 

– notadamente de café, suco de laranja, manga e mel (FLO, 2011b). A WFTO tem a função de 

certificação e garantia de que os princípios do Comércio Justo sejam corretamente utilizados 

na prática dos atores, paralelamente à difusão do conceito. A Ecocert, dentre as citadas, tem 

menor destaque para as ações de Comércio Justo, dado que o foco das suas atividades está na 

certificação de produção orgânica. 

  

ONG´s e voluntariado 

No conjunto de ONG´s estão as diretamente relacionadas com a causa do Comércio Justo e do 

Comércio Justo e Solidário. Atuando indiretamente estão as ONG´s com atividade de suporte 

                                                           
16

 No suco de laranja o acesso é facilitado para a OXFAM – Bélgica – e a Max Havelaar – Suiça -, que trabalham 

na viabilização do produto nesses territórios. 
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às práticas do Comércio Justo, como meio para suas atividades fins. Um exemplo é a Visão 

Mundial, cujo objetivo é a busca pelo bem-estar infantil. Junto ao trabalho das ONG´s está 

citada a relevância do trabalho voluntário, pois em situações distintas o recurso é escasso para 

pagamento de salários - de funções administrativas inclusive –, diárias ou despesas de 

transporte. 

 

Agências de suporte 

Dentre as agencias de suporte, destaca-se a Agência de Apoio ao Empreendedor e Pequeno 

Empresário (SEBRAE) pelo apoio aos empreendedores na capacitação e prospecção de 

mercados, além de selecionar organizações de maior potencial de adequação à proposta. As 

organizações selecionadas para adequação ao Comércio Justo recebem do SEBRAE, apoio 

financeiro e técnico de acompanhamento na certificação. O SEBRAE desenvolve projetos 

específicos para o agronegócio, de viabilidade técnica da unidade produtiva, estudos sobre 

tecnologia, design e manejo de alimentos. Paralelamente, organiza e divulga os conceitos de 

Comércio Justo por intermédio de feiras e eventos que realiza - como o Encontro 

Internacional de Comércio Justo (SEBRAE, 2010), ou a Vitrine SEBRAE/Aroma, Sabor e 

ArteCatarina (SEBRAE, 2011). 

 

FACES 

O Fórum de Articulação de Comércio Ético e Solidário do Brasil (Faces do Brasil) é resultado 

da formação da rede de Comércio Justo Brasileiro. O FACES congrega redes de pequenos 

produtores da economia solidária, organizações não-governamentais e organizações públicas 

e privadas de fomento.  

 

O FACES surgiu com a proposta de diálogo e solução de questões inerentes aos pequenos 

produtores, desenvolver uma estratégia de ação comercial, contestar a lógica produtiva de 

grandes latifúndios, o uso intensivo do solo e degradação ambiental. Esse conjunto atua no 

Comércio Justo como uma possibilidade de ampliação e aprimoramento das relações 

comerciais de base solidária no Brasil (FACES, 2011). Nessa lógica, produtores questionam 

as práticas consideradas injustas – ex. a certificação de grandes fazendas -, que podem ocupar 
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o espaço dos pequenos produtores tendo mais recursos para incrementar a produtividade, 

melhorar logística e técnicas de exportação. 

 

Governo 

O papel do governo está em duas frentes específicas: 1. a de regulamentação e suporte de 

questões de cunho econômico, social e ambiental; 2. a gestão do Sistema Nacional de 

Comércio Justo e Solidário (SNCJS). Dentre os órgãos de destaque estão o: 1. Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE), com atividades de incentivo à geração de emprego, fiscalização 

de condições trabalhistas e gestão do SNCJS; 2. Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA), com questões da agricultura familiar; 3. Ministério do Desenvolvimento Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC), com questões de incentivo à exportação. Junto a esses existem 

outros Ministérios e órgãos cujas atividades impactam indiretamente no Comércio Justo. 

 

Pesquisadores 

Há o interesse dos atores do movimento, para que pesquisas de cunho técnico e acadêmico 

sejam realizadas, para analisar e incrementar as características do movimento; ou para a 

divulgação dos conceitos. Consequentemente há o envolvimento, disponibilidade e suporte 

dos atores para com a realização de estudos.  

 

Estruturação da rede 

A configuração da estrutura não ocorre de forma linear, em que os atores e organizações 

tenham papel único na estrutura. As atividades acontecem de forma sobreposta. Dentre alguns 

casos, é possível citar a Ética Comércio Solidário, considerado braço de comercialização da 

ONG Visão Mundial; a Solidarium
17

, que no ano de 2011 passa a ser encarregada das 

atividades de marketing da certificadora WFTO; a gestora da ONG Onda Solidária que 

desenvolve a atividade de auditoria e grupo diretivo da certificadora WFTO; ou, o produtor de 

café do Espírito Santo que é presidente da Plataforma FACES do Brasil. As atividades são  

individualizadas quando se trata das demandas internas das organizações, e de trabalho 

coletivo quando o tema é a articulação do Comércio Justo.  

                                                           
17

 Especializada em comercialização de artesanato. 
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De modo didático, é possível apresentar que a estrutura simplificada da rede de Comércio 

Justo brasileiro pela figura que segue: 

 

 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

Figura 2: Estrutura simplificada da rede de Comércio Justo brasileiro  

 

4.2.1 Acesso às redes 

 

No Comércio Justo, as organizações que pretendem atuar em atividades produtivas ou 

comerciais, devem estar vinculadas à uma certificação. Para organizações inseridas no setor 

alimentício requererem a certificação existem duas possibilidades: 1. cadeia produtiva; 2. 

produto. A WFTO é a principal certificação de processo produtivo, que certifica a 

organização e a cadeia produtiva – como comercializadoras. A FLO, ECOCERT, IMO e IDB 

são certificações de produtos.  

 

Produtores 

Comercializadoras 
Clientes 

Certificadoras, ONG´s, 

governo, agências, 

Suporte, regulação e divulgação 

Venda e divulgação 

Análise e divulgação 

Pesquisadores 
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Para que as organizações sejam certificadas é necessário que se faça o requerimento à 

certificadora eleita, então se inicia o processo de verificação de conformidade com práticas 

aceitas. Na auditoria as candidatas são analisadas em termos de: 1. movimentos físico-

financeiros; 2. históricos de comercialização; 3. processo produtivo; 4. questões trabalhistas; 

5. aderência a questões sociais e ambientais; 6. número de mulheres atendidas; 7. 

especificação dos produtos; 8. cadeia produtiva; 9. indivíduos apoiados. Durante esse 

processo são conferidas as situações de conformidade ou não-conformidade, por pares já 

certificados.  

 

Custo 

No primeiro ano há a cobrança de uma taxa de certificação, e nos anos subsequentes a taxa de 

manutenção. O valor cobrado para a certificação é frequentemente considerada uma barreira 

de acesso aos pequenos produtores no Comércio Justo. Para que a inserção seja viabilizada, 

muitas vezes o valor é arrecadado por intermédio de fontes de financiamento, ou subsídios – 

como o Projeto SEBRAE de Comércio Justo. Ao longo dos demais anos há ainda o 

pagamento de tarifas.  

 

É essencial que o produtor esteja estruturado financeiramente, para cobrir os custos de 

certificação e de capacitação de conhecimentos específicos - como exportação. No primeiro 

ano ocorre uma dificuldade financeira, devido à carência de capital diante de demandas 

realizadas por certificadoras. 

 

Tendo sido aprovada, a organização passa a fazer parte da rede, recebendo o direito de uso do 

selo Comércio Justo. As organizações assumem o compromisso de divulgação da rede. Ao 

longo dos anos, são estipulados diferentes estágios de certificação, em que as associações e 

cooperativas são demandadas por adaptações de processos. Nos estágios seguintes as 

exigências aumentam por conformidade com aspectos sociais e ambientais.  

 

A inserção e manutenção nas redes de Comércio Justo demanda mudanças comportamentais, 

que podem causar alterações no cotidiano dos atores. As demandas realizadas nas auditorias 
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anuais diferenciam ao longo do tempo, e são consideradas de difícil assimilação pelos 

produtores; que têm grau de instrução inferior e poucos recursos para conciliar adequações às 

atividades produtivas.  

 

Certificadoras exigem aumento gradativo da profissionalização das cooperativas. Entretanto, 

grupos produtivos argumentam que para os pequenos produtores é pouco viável conciliar as 

demandas de conformidade às necessidades de produção. As demandas por adaptações - como 

a exclusão de trabalho infantil, formalização total de atividades e de trabalhadores -, pode 

inclusive interferir na permanência de trabalhadores e associados naquelas que optam pela 

certificação. Muitos produtores não concordam em trabalhar da forma demandada – não 

aceitando assinar ou formalizar as atividades –, pois seus hábitos ou a cultura são antagônicos 

às demandas da certificação.  

 

A auditoria realizada contempla todos os produtores associados, incluindo recém-associados – 

que nem sempre estão adequados às exigências da certificação - podendo comprometer a 

avaliação do conjunto. Demandas constantes de alterações de processos são exigências de 

reconfiguração de práticas e controle coletivo.  

 

As certificações são de difícil acesso para os grupos, pois são custosas e burocráticas. Para 

superar tais dificuldades faz-se necessária a parceria e apoio de terceiros. Como exemplo, a 

exportação na cadeia de Comércio Justo demanda o conhecimento de comércio internacional, 

superado por intermédio de comercializadoras. 

 

Em termos de acesso, o número limitado de certificadoras reconhecidas de Comércio Justo é 

considerado barreira adicional. O custo de certificação é alto, o processo demorado e as 

barreiras para os pequenos produtores elevadas. Há no país uma vertente que crê na 

necessidade de criação e capacitação de novas certificadoras, para que a demanda de 

produtores tenha resposta rápida e mais acessível.  
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Princípios do Comércio Justo 

Um aspecto facilitador da certificação é a aderência prévia às práticas e princípios de 

Comércio Justo. A produção de alimentos orgânicos não é obrigatoriedade, porém auxilia 

para a constatação de conformidade. Grupos previamente organizados em cooperativas e 

associações, com atividades de caráter socioambiental, obtêm a certificação com menor 

volume de exigências de alterações – conforme exemplificado a seguir.  

 

Adesão da Cooperativa Agrofrutífera de Urucará (AM) 

Situada no munícipio de Urucará (AM), no meio da Amazônia, a Cooperativa Agrofrutífera 

de Urucará (Agrofrut), produtora de guaraná, foi certificada pela Ecocert. O grupo iniciou 

com auditorias, para verificação de aderência aos princípios de Comércio Justo.  

 

De início houve a constatação de que propriedades e processos produtivos estavam em 

conformidade com exigências de certificação. Porém, não havia conhecimento formalizado 

sobre procedimentos burocráticos, manutenção de documentos e gestão por parte dos 

produtores. No processo produtivo, as maiores alterações foram com os processos de colheita, 

pós-colheita, armazenamento, higiene, destinação de embalagem e uso de agrotóxicos. A 

maior mudança foi cultural voltada para temas como exclusão do trabalho infantil e uso de 

registros e procedimentos - até então a produção era feita pela memória dos produtores. 

 

 Houve a necessidade de adequação de processos, capacitação e de experiência comercial. 

Dentre as parcerias firmadas destacaram-se o SEBRAE e a Transfair USA. O SEBRAE 

despontou como parceiro que fornece consultoria em agronegócios, capacitação e recursos 

financeiros. A Transfair USA auxiliou na aquisição de maquinário. Assim, a inserção do 

grupo produtivo foi facilitada. 
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Figura 3: Espaço físico da Agrofrut – Unidade de beneficiamento de Guaraná  

 

4.2.2 Parcerias 

 

O significado de parceria está relacionado a diferentes indivíduos atuando conjuntamente, 

com os mesmos princípios, buscando a cooperação e em patamar de igualdade. São 

considerados parceiros as instituições que venham a auxiliar nas negociações, acelerar 

contatos, oferecer respostas, suporte financeiro para atividades (fim ou meio).  

 

Na estrutura da rede estão: 1. associações, cooperativas e empresas que tenham interesse no 

Comércio Justo; 2. clientes com os quais se têm a relação direta; 3. clientes que não façam 

parte do movimento e aceitam discutir o tema.  Parcerias são consideradas essenciais para a 

melhoria de processos e evitar o acesso do atravessador. 

 

A parceria é entendida como uma relação de interdependência, em que não existe um ator 

mais importante. Consumo e produção são atividades diretamente relacionadas. Os atores das 

redes de Comércio Justo entendem que existe conexão, de modo que os membros facilitam o 

contato entre os demais; compondo um sistema de interlocutores com o mesmo objetivo – ou 

assemelhados.  

 

Exemplo da interdependência é que para haver o consumo: 1. o varejista deve ter consciência 

da importância do produto Comércio Justo, e espaços para o mesmo; 2. o produtor deve ter 
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interesse em produzir segundo os preceitos; 3. o consumidor
18

 gera o ato comercial, sendo 

consciente sobre o diferencial para consumir determinados produtos, em detrimento de outros. 

Grupos que estão a frente do processo, líderes em Comércio Justo participam, discutem e 

brigam pelos seus direitos, sendo atuantes na construção das regras e dos direitos.  

 

A formação de parcerias com importadoras alternativas é opção constantemente utilizada para 

redução de incertezas na exportação. Busca-se evitar a dependência de atravessadores ou 

grandes importadores de Comércio Justo, que financiam o capital de giro condicionado a 

termos pouco vantajosos, sem negociação e com preços determinados. Importadores 

alternativos são considerados mais flexíveis, pois: 1.  proporcionam parceria; 2. viabilizam 

comércio de menor escala
19

; 3. participam em jornadas de comércio justo divulgando 

produtos; 4. apoiam os produtores em viagens para representação de seus interesses.  

 

O intuito da formação de parcerias é criar relações de longo prazo, ao invés de relações 

pontuais. Mesmo dentre as comercializadoras há o entendimento e discurso de que clientes 

são parceiros. A atividade de comercialização envolve a venda de produtos aliada a histórias 

de vidas e processos produtivos, para conscientizar da necessidade da relação longeva. O 

entendimento é de que a relação entre os atores deve ser de reciprocidade nos ganhos – 

relação ganha-ganha.  

 

Para explicitar a existência de retorno mútuo, a noção de transparência é disseminada; de 

modo que valores, condições de produção e de compra sejam esclarecidos. Em termos de 

custos, ocorre a “abertura das planilhas” de produtores, varejistas e ainda do ganho social. 

Para garantir a relação comercial continuada, os contratos de fornecimento e compras são 

amparados por condições de período mínimo de relação de um ano. 

 

                                                           
18

 Especialmente os que investigam e questionam o conceito são importantes, pois são esses que fiscalizam e 

movimentam o mercado. 
19

 Nesse caso, o produto como o suco de laranja é comercializado misturando o concentrado de países diversos, 

sendo que essa informação é apresentada na embalagem. 
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4.2.3 Processo decisório e representação 

 

A representação e a capacidade cognitiva são apontadas como elementos que influenciam as 

relações de poder. Existem diferentes patamares de relações no interior das organizações, e 

entre as organizações. 

 

Ambiente interno 

Em função da exigência de configuração em associações e cooperativas; a gestão e o processo 

decisório devem ser participativos. O estilo de gestão influencia comportamentos, fazendo 

com que os trabalhadores busquem intervir em mudanças nas atividades organizacionais. As 

questões de Comércio Justo são aprimoradas ao longo do tempo, com o aprendizado 

adquirido dos produtores, via informações e conhecimentos adquiridos em capacitações. 

Gradativamente, esses atores conseguem expor suas ideias com maior clareza e sustentá-las 

na organização e rede. Decisões de caráter coletivo – como alocações de recursos - são 

realizadas mensalmente, durante as reuniões do conselho administrativo; e anualmente 

durante assembleia geral extraordinária. Decisões de caráter administrativo são realizadas 

pelos gestores, visando agilizar processos – ex. definição de volume de produção e canais de 

distribuição. 

 

Ambiente Externo 

No ambiente externo, as relações de poder são influenciadas pela habilidade dos atores de 

liderar. O poder resulta de clareza sobre a estrutura da rede, influência ou de 

representatividade. Assim, a instituição que tem o maior poder político e influência, é aquela 

que tem o indivíduo de maior capacidade de representação; falando pela temática e atrelando 

o reconhecimento às suas instituições. Existe ainda a possibilidade de o poder estar atrelado 

ao representante da organização. 

 

Processo decisório nas certificadoras 

O ponto crítico destacado está nas relações entre agrupamentos de pequenos produtores e 

certificadoras – especialmente a FLO. O processo decisório nas certificadoras é percebido 
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como de baixíssima representação, capacidade de participação e influência dos pequenos 

produtores. No caso específico da FLO, a representação acontece na base de uma cadeira 

(voto) para cada categoria de participante. Pequenos e grandes produtores ocupam a mesma 

quantidade de assentos, independentemente da sua proporcionalidade. Surgem 

questionamentos sobre decisões relativas ao espaço permitido às grandes empresas; a não 

consideração de peculiaridades de cada país e território; e imposições de medidas corretivas 

independente das condições dos produtores.  

 

No entendimento de representante da certificadora FLO, falta o entendimento por parte dos 

grupos produtores, sobre a importância de configurar-se em redes; para então fazer parte da 

comissão diretiva. Nesse sentido, a atenção estaria desviada por conta da preocupação com a 

estabilização de questões internas e comerciais. Entretanto, na perspectiva comum de 

produtores o maior problema é a distância e o custo para participar de reuniões da atual 

representante internacional, a Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños 

Productores de Comercio Justo (CLAC). Somente duas organizações brasileiras, produtoras 

de sucos, são associadas à CLAC: a Ecocitrus (RS) e a Coopealnor (BA) 

 

A CLAC 

O primeiro limitador para a participação na CLAC - na percepção da certificadora - decorre 

do fato de que não existe uma coordenação de rede de produtores nacionais, na qual todos os 

participem e discutam questões políticas. A FLO argumenta que a CLAC é pouco operativa 

no Brasil, pois poucos produtores são membros, fazendo com que a representação seja 

fragilizada. As discussões e a aproximação dos grupos varia conforme o contexto de cada um 

no momento específico. Contatos entre a CLAC e produtores brasileiros são raros, pontuais e 

voltados para uma pauta comum. 

 

O problema da representação e participação dos pequenos produtores na rede internacional 

tem duas origens: a financeira e a de defesa dos interesses próprios. A representação é 

dificultada pela carência de recursos financeiros para o envio de representantes às reuniões 

internacionais. Porém, quando existem recursos, ocorre a divergência sobre o critério de 

escolha dos representantes ou evento a participar. A preferência de eventos, por parte dos 
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produtores costuma ser para os que aproximem dos compradores potenciais, ou para 

representação de interesses específicos.  

 

A predominância da representação no país é distinta da estratégia da FLO, sendo voltada para 

o mercado consumidor interno – a partir do movimento de Comércio Justo e Solidário. O 

movimento no Brasil tem a característica de diversidade de redes, maior do que a organização 

efetiva dos grupos. Há um poder mobilizador e uma base social ampla de pequenos 

produtores, sociais que influenciam para que não exista a relação de dependência no comércio 

exterior. 

 

A organização dos produtores, para a representação – em termos políticos e comerciais -, no 

Brasil, é realizada por intermédio do FACES, como canal de conversa facilitador no 

atendimento de demandas. O FACES tem duas organizações que juntos somam cerca de 

1.500 empreendimentos, denominados UNICAFES (União Nacional de Cooperativas de 

Agricultura Familiar e Economia Solidária) e UNISOL (Central de Cooperativas e 

Empreendimentos Solidários do Brasil). As cooperativas e associações componentes não são 

necessariamente certificadas Comércio Justo, porém são geridas na lógica de comercialização 

“mais justa”. A organização representa os interesses do Comércio Justo no ambiente nacional, 

sendo composto por diversos membros, de diferentes regiões brasileiras. O FACES trata o 

Comércio Justo considerando as características e particularidades regionais, para construir e 

evoluir na ferramenta em termos nacionais. Entretanto, o mesmo não ocorre para a 

representação internacional. 

 

4.2.4 Grandes produtores no Comércio Justo 

 

O conflito referente à relação do Comércio Justo com grandes empresas e apoio das 

certificadoras para grupos de maior porte é frequente. A percepção de pequenos produtores e 

representantes, sobre as grandes empresas é de dupla ameaça, pela concorrência e a busca da 

certificação como nicho de mercado. No Brasil, os esforços na formação e aplicação efetiva 

de regras que privilegiem são constantes. Junto às certificadoras há o esforço de grupos de 
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produtores para a proibição da certificação das grandes empresas, baseado no argumento de 

que os pequenos produtores se deparam com maiores dificuldades. 

 

Na FLO, há a peculiaridade de o país ser o único em que não é permitida a certificação de 

grandes empresas. Na certificação Ecocert, o plantation –grandes áreas produtivas - é a 

exceção que pode ocorrer, desde que aprovado pelo Comitê de Ética; com comprovação de 

que o empreendimento não prejudique produtores individuais. Entretanto, há grupos 

produtivos de médio porte – até mesmo propriedades de grandes empresas – que são 

certificados, mesmo não tendo aderência aos preceitos do Comércio Justo. O grande receio 

dos atores nacionais é que a certificação de grandes empresas amplie, se transformando em 

um nicho de mercado em que o pequeno compita em desigualdade. Essas situações motivam 

os produtores a questionar as certificadoras, sobretudo a FLO.  

 

Poder e volume 

As críticas às certificadoras ampliam-se, pelo distanciamento das propostas dos grupos 

iniciais do Comércio Justo e a dificuldade no diálogo. Segundo uma corrente, a FLO tem 

outros interesses, que não são de buscar o Comércio Justo de parceria com pequenos 

produtores, mas de focar em grandes cooperativas e massificação. Mesmo com a proibição de 

grandes empresas, grupos de pequenos produtores divergem; existindo o segmento que 

acredita que certificadoras privilegiam interesses de cooperativas e associações com maior 

volume de vendas, sem real aderência aos princípios de Comércio Justo.  

 

A contestação de produtores é de que certificadoras teriam interesse em aumento de escala, 

para proporcionar maiores volumes de venda e satisfazer compradores institucionais. Esses 

compradores estariam visando cooperativas com preço inferior, independentemente do 

critério adotado para certificação. A organização mais poderosa seria aquela com mais 

produto para ofertar, pois o volume facilita o contato e as negociações com importadores.  

 

A inserção de grandes empresas no Comércio Justo é um dilema. Existe uma parcela de atores 

que defende a inserção de produtos nos espaços de mercado tradicional – como 
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supermercados -, para que se ganhe escala de comercialização. Outra vertente acredita que a 

inserção de empresas com práticas socioambientais questionáveis pode interferir 

negativamente na imagem do movimento e certificado. Nessa perspectiva, há a justificativa de 

que a lógica de Comércio Justo não pode ser parcial, ao ponto de apresentar antagonismo nas 

práticas de gestão interna, de comercialização e discurso, em função do mercado. 

Certificadoras são baseadas em estratégias voltadas para a escala, consumidores de rendas 

superiores e mercados específicos. Suas atuações sofrem adaptações aos contextos. Como 

exemplo, cita-se as adaptações, em termos de participação de produtores e consumidores nos 

sistemas de certificação.  

 

Com intenção de aumentar o volume ofertado e criar barreiras para a inserção de grandes, 

grupos de pequenos produtores buscam apoiar outros de perfil assemelhado para a entrada no 

Comércio Justo. O esforço é reforçado com as ações de importadoras de caráter alternativo -

como OXFAM
20

, GEPA
21

, Alter Eco
22

 e Agrofair
23

 -, que criam soluções para o pequeno 

volume – como a composição de produtos com matéria-prima de origens diferenciadas.  

 

Figura 4: Estoque de café com identificação de produtores distintos, esforço pelo volume via 

coletividade 

 

                                                           
20

 http://www.oxfam.org/ 
21

 http://www.gepa.de/p/index.php/mID/1/lan/en 
22

 http://www.altereco.com/fr/index.html 
23

 http://www.agrofair.nl/pages/view.php?page_id=202&taalCode=UK 
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Na mesma lógica da crítica ao Comércio Justo; passou a ser disseminada entre uma vertente 

de atores a noção de que o modelo exportador reproduz as características negativas da 

estrutura da organização internacional do trabalho. Nessa vertente acredita-se que existe uma 

conformação com a lógica em que os países do Sul ofertam matéria-prima aos países do 

Norte. Entretanto, há o reconhecimento de que os primeiros conflitos na fase da inserção e 

disseminação conceitual são saudáveis, pois resultam de experiências, aprendizado, 

amadurecimento e de busca pela consistência - resultantes da sistematização das experiências 

e fenômenos.  

 

4.2.5 Centralidade nas redes 

 

No mercado de Comércio Justo, a certificação tem um peso significativo. Produtores que 

ofertam seus produtos aos países desenvolvidos recebem exigências de certificações 

específicas, para a participação de mercado. A escolha da certificadora envolve a questão de 

redução de incertezas. Diversos grupos optam por aderir às certificações que possuem 

contatos de comercialização ou a própria comercializadora. No setor de alimentos, uma 

certificadora específica, a FLO, possui grande parcela do segmento pela a sua estruturação e 

abrangência de mercado. 

 

Centralidade da FLO 

Nos últimos cinco anos surgiram movimentos para ampliar a produção e acesso de pequenos 

produtores no Comércio Justo. Porém, junto ocorreu a centralização do processo decisório na 

FLO e o número limitado de certificadoras com relevância. Esses fatores são apontados como 

impulsionadores de uma crise de crescimento do Comércio Justo, relacionada com a 

necessidade de oferecer os produtos e à procura por estruturas que suportem a demanda.  

 

A crítica da centralidade do poder da FLO está baseada nas dificuldades impostas, e o 

deslocamento do foco das atenções de pequenos produtores para as certificadoras. Ao longo 

do tempo, certificadoras ganharam destaque político superior aos demais atores. O processo 

de certificação se tornou limitador do acesso de cooperativas e associações de pequenos 

produtores no Comércio Justo.  
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O sistema de certificação prioriza a verificação de conformidade aos preceitos no produtor, 

mas não faz o mesmo com os demais atores. Roteiros e processos visam garantir que o 

consumidor adquira um produto de qualidade. Porém, demais atores na cadeia não são 

exigidos na mesma proporção, para que a relação se torne mais transparente – ex. 

certificadoras e importadoras.  

 

4.3 Discursos 

 

Dentre os principais discursos estão aqueles apoiados em questões como preço superior, 

parcerias, transparência, histórias de vida e inclusão, alternativa de mercado, publicidade, 

proximidade entre Comércio Justo e Economia Solidária, e a busca pela emancipação.  

 

Preço superior 

O discurso predominante é de que atores envolvidos na comercialização e compra do 

Comércio Justo trabalham numa perspectiva de preço superior, por um produto de melhor 

qualidade. O valor é justificado pelo fato de que, pequenos produtores e da agricultura 

familiar precisam de tempo maior de amadurecimento, para alcançar um nível de excelência 

exigido pelo mercado.  

 

Para distinguir o mercado de produtos certificados dos produtos não certificados, os atores 

usam a denominação mercado convencional para o segundo nicho – predominante no 

mercado. Da diferenciação, sugere-se a necessidade de flexibilidade nos prazos de entrega - 

que no mercado convencional pode ser motivo para exclusão e dificuldade. Há a crença de 

que, por intermédio do mercado para produtos certificados, os pequenos produtores tenham 

acesso na participação de mercado e renda, permitindo a melhoria das condições de vida. 

Nessa proposta, são criadas estruturas para que o pequeno produtor aprimore, atingindo um 

nível de excelência e profissionalismo.   
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Parcerias 

A temática das parcerias reforça que o trabalho coletivo é um dos principais diferenciais do 

Comércio Justo. Dentre alguns dos jargões é possível destacar o de que “somente o coletivo 

constrói”, ou de que “a união faz a força”. Entre os grupos e indivíduos é ressaltado que as 

organizações busquem a união para trabalhar uniformemente, conquistar direitos e objetivos. 

Há o destaque de que o conceito de parcerias pressupõe atores pensando coletivamente e 

contribuindo uns com os outros, em relações de longo prazo.  

 

Transparência 

O discurso da transparência reforça que em uma relação de benefícios mútuos, é importante 

que sejam conhecidos detalhes da cadeia produtiva, como características, matéria-prima, 

logística e custos. A transparência reforça que o Comércio Justo gera benefícios mútuos e 

paga o valor justo pela produção. Entretanto, existem críticas de que o comprador conhece as 

planilhas de custos do produtor, mas não oferece informações sobre preço e retorno. Outro 

limitador está na indisponibilidade de dados sobre volumes de comercialização no país, em 

função de questões sigilo nas certificadoras.  

 

Histórias de vida 

O apelo das histórias de vidas de produtores é utilizado como argumento de sensibilização e 

motivador de vendas. O discurso é atrelado à noção de que o produto é originário de 

propriedades de pequenos produtores, grupos minoritários e marginalizados, que serão 

beneficiados com a transação. O intuito é criar o entendimento de que os produtos adquiridos 

em lojas específicas de Comércio Justo, mesmo que tenham um valor ligeiramente superior ao 

considerado tradicional, têm uma filosofia e história social.  

 

O produto é comprado pela causa e não pela sua finalidade, em situações diversas. O 

consumidor visa ter garantias de que o adicional de preço será retornado para o benefício dos 

produtores. Importadores e lojas alternativas realizam o esforço de comunicar a história 

relacionada ao produto, para aproximar virtualmente produtor e consumidor. Um exemplo do 

reforço pela história de vida é dos programas como o da importadora OXFAM, que organiza 
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viagens de consumidores europeus até as regiões produtoras – como a COOPEALNOR. O 

esforço é dedicado para a promoção do estreitamento dos laços e sentimento de proximidade 

entre os atores.  

 

 

Figura 5: Produtos comercializados pela OXFAM com imagens de produtores nas 

embalagens  

 

Alternativa de mercado 

O Comércio Justo é apresentado também como uma alternativa aos considerados mercados 

tradicionais, ou ao capitalismo. No discurso, ressalta-se a preocupação com a necessidade de 

divulgar e incrementar o movimento e críticas ao modelo econômico capitalista. A proposta é 

de que o Comércio Justo difere do mercado tradicional, pois há a igualdade entre os atores.  

 

Publicidade 

O uso do discurso de Comércio Justo em função da publicidade é percebido como prática de 

maximização de retorno financeiro e de inserção em projetos para captação de recursos e 

subsídios. Existem descolamentos entre discurso e prática, pois sem o conhecimento da 

realidade, a fala fica mais atrelada à conotação de propaganda e construção de imagem, do 

que de impactos socioambientais efetivos. Nesse contexto, ocorre de candidatos visarem o 
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benefício de projetos, sem ter conhecimento sobre o que se propõem, ou das dificuldades 

potenciais para a certificação e exportação.  

 

Comércio Justo e Economia Solidária 

No exterior economia social e Comércio Justo foram entendidos como conceitos 

diferenciados por decorrência do caráter assistencialista da primeira proposta e de que, o 

segundo negou a presença da igreja e do Estado. No Brasil igreja e Estado intervêm no 

Comércio Justo, possibilitando a aproximação dos dois conceitos.  

 

No país, o discurso de vinculação entre Comércio Justo e Economia Solidária configura-se em 

uma peculiaridade. A junção foi decorrente de um acordo entre os atores de movimentos da 

sociedade civil organizada, a partir das discussões realizadas durante o Fórum Social Mundial 

de 2000 (Porto Alegre – RS) e da criação do Grupo de Trabalho em Economia Solidária. 

Surgem jargões no universo no qual o Comércio Justo está envolvido. Dentre os quais 

estariam os vinculados às discussões inseridas do Fórum Social Mundial de que: “Um outro 

mundo é possível. Uma nova economia acontece.” A partir da junção das duas propostas, um 

dos resultados foi a criação da Secretária Nacional de Economia Solidária (SENAES) e do 

SNCJS.  

 

Os debates internos sobre as duas propostas foram fundidos, reconhecendo valores comuns de 

justiça social e solidariedade, e pelo do volume de empreendimentos de economia solidária 

ser bastante superior. Contudo, a crença dos movimentos serem semelhantes também não é 

homogênea. Entre atores com atividades voltadas para o mercado internacional, há a 

percepção de que a Economia Solidária demanda menos profissionalismo e formalização. 

 

Da união de esforços surge o movimento nacional de Comércio Justo e Solidário (CJS). O 

modelo nacional tem como pilar o desenvolvimento local e aproveitamento do mercado 

nacional, com a criação de uma rede interna de consumo. O argumento do movimento é que 

no mercado internacional a parcela dos recursos financeiros destinada aos pequenos 

produtores se mantém reduzida.  
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Figura 6: Encontro de Formação de Formadores sobre Comércio Justo e Solidário, realizado 

no Gama (DF), em março de 2011 

 

Emancipação 

O discurso de emancipação questiona a existência de diferenças entre o mercado capitalista 

tradicional e o Comércio Justo. Esse discurso é mais presente entre atores do movimento de 

CJS. O argumento é de que o Comércio Justo não visa a emancipação do sistema, a América 

Latina continua a ser o celeiro e produtor de alimentos, enquanto os países desenvolvidos 

beneficiam e usufruem dos benefícios de agregação de valor. Acrescenta-se que a estrutura de 

Comércio Justo beneficia a manutenção do sistema atual ou algo semelhante à lógica de 

colonização, porém com outra roupagem.  

 

4.4 Recursos e poder  

 

Os recursos relevantes no Comércio Justo podem ser categorizados como de caráter material e 

humanos. Os recursos de caráter material são relacionados com propriedade privada, o capital, 

as tecnologias e infraestrutura. Os recursos humanos são relacionados com o pessoal 

envolvido na atividade de gestão e produção nas organizações, bem como atividades de 

suporte em parcerias, voluntariado e políticas públicas. 

 

http://www.facesdobrasil.org.br/midiateca/doc_download/584-apostila-formacao-para-formadores-dos-140-ees.html
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4.4.1 Recursos materiais 

 

Propriedade privada 

O acesso à propriedade privada é fator de dificuldades na área rural. Para superar as 

dificuldades, produtores recorrem à alternativas como produção em regime denominado de 

“meieiro”, e a captação de recursos em linhas de financiamento.  

 

No regime de meieiro, trabalhadores assumem a responsabilidade por cuidar da terra e 

produzir, em troca de 50% da produção. Essa opção é considerada crítico, por ser 

historicamente caracterizada por práticas de proprietários de terra, que contraiam empréstimos 

por baixas taxas de juros; e investiam emprestando aos trabalhadores por taxas superiores. Em 

muitas situações os produtores encerravam safras sem lucros, ou até mesmo endividados. 

Linhas de crédito e meios de financiamento são relevantes para o acesso e manutenção de 

atividades produtivas. O acesso a linhas de crédito - como o Programa Nacional de 

Agricultura Familiar (PRONAF) – é uma alternativa para superar limitações de capital. Com a 

propriedade privada, viabiliza-se aos pequenos produtores a independência e possibilidade de 

rendimento real.  

 

 

Figura 7: Maquinário adquirido por produtores de café com recursos do PRONAF (ES) 
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Retorno do capital  

A segurança de retorno do capital investido na produção é considerada de grande relevância 

pelos produtores. A garantia da venda é motivador para a produção, mesmo diante de 

limitações financeiras. O Comércio Justo é entendido como uma forma de garantir o capital e 

tempo investidos ao longo da safra. Contudo, a relação entre poder e volume é um fator 

complicador para a participação de pequenos grupos.  

 

Acesso a Tecnologias 

O acesso a tecnologias de beneficiamento é outro meio para a aquisição de poder dos 

produtores. Todavia, fatores econômicos limitam o acesso a essas tecnologias, especialmente 

em termos de tributação, investimento, custos de ociosidade da planta e capital de giro. Na 

questão tributária destaca-se que os custos de exportação de matéria-prima são bastante 

inferiores aos aplicados para produtos acabados. Em termos de investimento, destacam-se os 

custos de aquisição de embalagens, controle de qualidade e ociosidade da planta. Assim, 

grupos produtivos se associam a indústrias de beneficiamento para viabilizar a agregação de 

valor – conforme o caso que segue.  

 

Beneficiamento de suco de laranja na Bahia 

Um exemplo desse caso é a cooperativa produtora de laranjas, a Coopealnor. O 

beneficiamento do produto foi viabilizado pela realização de parceria com a empresa 

Maratá
24

. O produto é beneficiado antes da comercialização. Nesse caso, o importador 

alternativo – a OXFAM - paga o preço de Comércio Justo ao processador, que por sua vez 

deduz do valor o custo de beneficiamento e repassa a diferença à cooperativa. A 

comercialização é realizada pela indústria, em função da cooperativa não ter capital de giro 

disponível para estocar o produto e vender sem o intermediário.  

 

                                                           
24

 www.marata.com.br 
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Infraestrutura 

A infraestrutura pode ser categorizada em termos de território e da organização.  

. Nos territórios produtivos, a infraestrutura básica é fator primordial, para que os princípios 

de Comércio Justo sejam atendidos. Um exemplo é a necessidade de fornecimento de 

transporte escolar em regiões distantes, para que as crianças tenham acesso às escolas; ou até 

mesmo que os produtores se desloquem aos ambientes produtivos (como é o caso dos 

produtores de guaraná que dependem do transporte da prefeitura).  

. Em termos de infraestrutura organizacional, são relevantes as tecnologias de informação e 

comunicação. Entretanto, o uso dessas ferramentas é limitado, mesmo que os atores tenham 

consciência das suas necessidades. Há dificuldade de localização de dados estruturados sobre 

os grupos produtivos na rede mundial de computadores, de modo, que informações mais 

precisas são adquiridas por contato com demais atores da rede de Comércio Justo. 

  

4.4.2 Recursos humanos 

 

Para superar as deficiências materiais, recursos humanos são considerados estratégicos. No 

contexto organizacional são realizados esforços para o desenvolvimento de habilidades e 

capacitações voltadas para assuntos administrativos e produtivos. No contexto macro estão os 

esforços de parcerias – previamente descritas -, as articulações e voluntariado.  

 

Administração 

Entre cooperativas e associações de produtores rurais a gestão é aspecto de fragilidade. Há 

dificuldade dos atores em gerir dentro de uma perspectiva de longo prazo, especialmente na 

formalização e estruturação de informações. A capacitação de recursos humanos é 

considerada essencial para a manutenção das atividades atreladas aos princípios do Comércio 

Justo. Um exemplo da relevância da capacitação de gestores, e sistematização de informações 

pode ser exemplificada com o caso dos produtores de guaraná.  
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Gestão na Agrofrut 

O grupo produtivo de Urucará
25

(Amazonas), a Agrofrut, tinha dificuldades de gestão 

financeira e acesso ao financiamento. Após capacitação para técnicas de gestão foram 

viabilizadas mudanças, como a criação de planilhas de decomposição de custos, alteração das 

exigências para financiamento bancário e projetos para a diversificação da atividade 

econômica. As planilhas de decomposição de custos de produção surgiram como instrumentos 

para gerar transparência na negociação entre produtor e comerciante. 

 

Em relação ao financiamento bancário houveram esforços pela mudança das práticas 

correntes no Banco do Brasil (BB), que replicava modelos de projetos bem sucedidos em 

outras regiões, sem considerar regionalismos. Até então havia a exigência da aquisição de 

insumos desnecessários ou inadequados as necessidades de produtores. Com o processo de 

certificação foi constatado que muitos produtores estocavam os insumos - como inseticida – 

junto ao produto final e não os utilizavam. Assim, recursos eram desperdiçados, além de 

haver o risco de contaminação do produto.  

 

Em 2003 foram cessados os pedidos de financiamentos – por parte da cooperativa -, para 

pressionar os bancos na adequação das planilhas. Durante um período de cinco anos houve 

um processo de readequação nas concessões de empréstimos aos produtores, que passaram a 

ser realizados conforme as reais necessidades dos produtores de guaraná – direcionadas para o 

plantio de orgânicos e recuperação de áreas degradadas.  

 

                                                           
25

 Atualmente sem certificação, em decorrência do encerramento do principal contrato vinculado ao Comércio 

Justo e falta de compradores. 
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Figura 8: Plantação de guaraná orgânico pelo consórcio de culturas (guaraná e mandioca) 

 

Produção 

No ambiente produtivo, o primeiro destaque é para o manejo. Para que os princípios de 

Comércio Justo sejam atendidos, projetos de produção e comercialização são determinantes 

para o manejo correto. Recursos para melhoria de processos são considerados extremamente 

importantes, para organização coletiva e comercialização seguindo os princípios e diretrizes 

estabelecidas. A opção por determinados processos produtivos, em detrimento a outros, 

interfere na comercialização – conforme exemplificado no caso dos produtores de manga. 

 

Impacto de demandas produtivas na Manga Brasil 

A decisão de não ofertar produtos orgânicos afetou diretamente a participação no Comércio 

Justo dos associados da Manga Brasil. A associação de Juazeiro (BA) tinha a ONG Agrofair 

como principal parceiro de suporte para a adequação ao certificado e comercialização no 

“mercado justo”. No ano de 2010 os clientes da Agrofair requisitaram exclusivamente mangas 

orgânicas. Diante da incompatibilidade entre processo produtivo e demanda nesse período, a 

Manga Brasil não comercializou para o mercado de produtos certificados. 

 

Dentre as consequências de retorno ao mercado tradicional, ocorreu o não pagamento pela 

transação realizada, o atraso no repasse para os produtores, a redução da credibilidade da 

associação e redução do número de associados. O recurso financeiro para manutenção da 
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associação foi afetado, dada a dependência financeira no percentual recebido das transações 

realizadas e de anuidades pagas pelos seus associados. Para que suas despesas sejam pagas, o 

valor das anuidades não é suficiente; faz-se necessário que exista um volume de vendas. 

Contudo, quando ocorrem reduções no número de associados, do volume de vendas ou atrasos 

nos pagamentos, as atividades comerciais são limitadas e até mesmo inviabilizadas.  

 

Assim, no caso da Manga Brasil, a ausência de vendas para o Comércio Justo representou 

para a associação de Juazeiro atraso nas atividades e prejuízo. Com isso, tornou-se necessário 

recorrer aos clientes de mercado tradicional brasileiro, para viabilizar o escoamento de 

produção.  

 

 

Figura 9: Sede da Manga Brasil, em Juazeiro (BA) 

 

Articulação 

A capacidade de articulação é reconhecida como recurso que influencia direta e indiretamente 

o ambiente dos produtores. Políticas públicas consequências dessa habilidade, e meios para o 

fortalecimento produtores e complementação das estratégias de Comércio Justo. Uma 

referência é o PRONAF, como financiamento a fundo perdido de infraestrutura. O Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos 

Escolares (PNAE) são exemplos de políticas indiretamente relacionadas com a temática; que 

viabilizam o fortalecimento financeiro de pequenos produtores por intermédio de compras 

governamentais.  
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Voluntariado 

Nas organizações de produtores e nas ONG´s relacionadas ao tema, o trabalho voluntário é 

presente, e representa um meio de superação da carência financeira. Em grupos produtivos 

existem trabalhadores voluntários em atividades administrativas. No ambiente consumidor 

europeu existem lojas específicas de Comércio Justo – como as Lojas do Mundo – que são 

baseadas em atividades voluntárias. Em ambas as situações o voluntariado é baseado na 

crença de relevância do Comércio Justo para o desenvolvimento territorial.  

 

4.5 Tecnologias e poder 

 

O papel das tecnologias e suas interferências é amplo, englobando: 1. mudanças 

comportamentais; 2. relações comerciais; 3. profissionalização; 4. técnicas de gestão; 5. 

técnicas de produção; 6. beneficiamento; 7. comercialização; 8. tecnologias de informação; 9. 

produção de alimentos orgânicos; 10. Alterações de práticas. 

 

Mudanças comportamentais 

No ambiente das unidades produtivas as maiores dificuldades são relacionadas com mudanças 

comportamentais. Dentre elas destacam-se a conscientização e mobilização dos produtores 

para registro e formalização de informações, produtividade, respeito a questões 

socioambientais, alteração de processos e exclusão de atravessadores
 
- também chamados de 

corretores. Tradicionalmente o cidadão da área rural não tem o hábito de registro e as relações 

são baseadas na confiança.  

 

O requerimento de regulamentação das atividades e a formalização de informações é motivo 

para conflitos. Conforme relato, em algumas associações, o simples fato de exigir a assinatura 

de recebimento de matéria-prima tem o potencial de gerar conflitos e afastar produtores das 

associações e cooperativas, pois a assinatura é vista como um documento e a ausência de 

confiança. Inicialmente a demanda representa choque cultural. A mudança comportamental 
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envolve esforços de conscientização e demonstração por projeções de resultados em longo 

prazo, potenciais reduções de incertezas e a contrapartida da necessidade de formalização.  

 

Relações comerciais 

Diferenças de percepções e culturas entre produtores, comercializadoras e importadores 

geram a necessidade de compreender as peculiaridades da proposta do Comércio Justo e 

relações. O segmento apresenta a peculiaridade de existirem importadoras específicas - 

denominadas importadoras alternativas, como OXFAM, GEPA, Alter Eco e Agrofair-, que 

priorizam a compra de produtos certificados. Com o intuito de adequar os processos 

comerciais e produtivos, características das comunidades e seus ritmos são considerados.  

 

Mudança comportamental entre produtores de café 

Na região produtora de Café, no Espírito Santo – Iúna, Irupi e Ibitirama –, a mudança 

comportamental de produtores, para o esforço coletivo, permitindo que conquistas como a 

pressão junto a fornecedores locais, disputas pelo uso do solo e manutenção de agências 

bancárias.  

. Após averiguada a necessidade de adequação de técnicas de cuidado de solo, houve a 

cotação para aquisição de calcário e adubo. Fornecedores locais tinham interesse pela 

manutenção do uso de agrotóxicos e, portanto, ofereceram o produto demandado com valor 

elevado. Como alternativa, os produtores se uniram para negociar a aquisição em mercados 

externos e valores inferiores. Resultado da pressão foi que comerciantes locais reduziram os 

valores, para compatibilizar com seus concorrentes. 

. O confronto relativo à disputa pelo uso do solo, com a Aracruz Celulose, resultou da 

potencial entrada de uma cultura exótica, considerada prejudicial ao meio ambiente. 

Produtores lutaram pelo reforço de uma lei municipal, inviabilizando a inserção da cultura 

concorrente. 

. Na mesma localidade, grupos de produtores se mobilizaram frente ao Banco do Brasil, para 

evitar que a agência bancária fosse fechada e o acesso ao crédito dificultado. 
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Profissionalização 

Na perspectiva da certificadora FLO, a inserção do Comércio Justo no Brasil não representa 

grandes desafios além de pequenos ajustes nas organizações. Entretanto, pequenos produtores 

criticam as exigências crescentes de profissionalização, por considerá-las pouco viáveis, e de 

difícil conciliação entre demandas de conformidade e produção. Tempo e recursos dedicados 

para a conformação são considerados excessivos.  

 

Gestão 

Consequência da interdependência entre os atores - no interior dos grupos produtivos e desses 

com demais atores da rede -, as tecnologias de gestão envolvem esforços para a padronização 

de processos e adequação às demandas. A certificação visa aprimorar questões inerentes à 

gestão de associações e cooperativas, qualidade de produto e comercialização. Na área do 

agronegócio há a peculiaridade de demandas específicas como manipulação, beneficiamento 

da matéria-prima, rastreabilidade, além da necessidade de considerar questões ambientais. 

 

Nas atividades administrativas, a primeira demanda por adequação é voltada à sistematização 

de conhecimento, pois produtores agrícolas costumam seus recursos e atividades 

institivamente. A certificação demanda um nível de controle e ordenamento de informações 

que visa maximizar resultados, garantir a sustentabilidade da cadeia e averiguar a aderência 

aos preceitos de Comércio Justo. Com isso, grupos produtivos necessitam familiarizar-se com 

técnicas de controle da produção e gestão, desde o uso das planilhas de produção ao registro 

de trabalhadores.  

 

O registro de custos de produção permite o conhecimento da estrutura de custos para a 

determinação dos valores mínimos para as transações – e considerados justos. O registro de 

trabalhadores permite que o caráter informal das relações seja reduzido. Entretanto, há relatos 

sobre a existência de trabalhadores que não têm interesse em formalização, em função da 

possibilidade de perda de benefícios provenientes de programas sociais – ex. Bolsa Família. O 

Comércio Justo é visto como ferramenta para expor aos indivíduos a sua capacidade de 



126 
 

organização, de superação e quebra de paradigmas – como a possibilidade de negociações em 

posições de igualdade. 

 

Técnicas produtivas 

Em termos de técnicas produtivas agrícolas, constata-se que por muito tempo a redução de 

custos da mão-de-obra na zona rural, tinha alternativa mais viável o uso de agrotóxicos. Nos 

ambientes produtores certificados, o uso foi reduzido após a conscientização sobre os 

impactos – na saúde do trabalhador, sobretudo. Hoje, as tecnologias que contribuam para a 

produção sustentável se tornaram mais relevantes. Para viabilizar a adequação recursos 

financeiros são importantes investimentos, para aquisição de equipamentos, técnicas e 

consequente aumento da produtividade.  

 

Adequação tecnológica na produção de café 

Um exemplo de adequação tecnológica, para conjugar melhoria de produtividade às questões 

da sustentabilidade está no caso do café capixaba. Nesse contexto, houve o esforço para 

conscientização de que o desenvolvimento territorial está atrelado às organizações produtoras.  

 

. O suporte de capacitação foi proveniente da Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria 

de Agricultura do Estado, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA). O intuito foi de que com a capacitação e a melhoria do produto, o 

processo de adequação ao Comércio Justo possibilitaria a oferta de produto com qualidade 

superior.  

. Produtores adaptaram o uso do instrumental utilizado para a colheita de azeitonas, a 

derriçadeira costal, para a colheita de café - também adaptada para a produção de guaraná. 

Com o equipamento, a necessidade de mão-de-obra para essa atividade foi reduzida para 10% 

do original. O custo de aquisição do equipamento foi ofertado em condições de financiamento 

acessíveis aos produtores. Em adição, o mesmo equipamento pôde ser utilizado como um kit 

roçadeira, que evita erosão e degradação do solo.  
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Figura 10: Substituições tecnológicas – derriçadeira, facão e machado 

 

. Outro fato foi que para sanar as necessidades de produtores e demandas de mercado foi 

realizada a aquisição coletiva maquinários de custo elevado, compondo  o Centro de seleção e 

descascamento de café utilizado pelas cooperativas de Iúna e Irupi (ES). O esforço coletivo de 

negociação e aquisição permitiu aos pequenos produtores adequação tecnológica, e a chance 

de aumento do retorno financeiro.  

 

Figura 11: Centro de Melhoria da Qualidade do Café de Irupi (ES) 

 

  



128 
 

Beneficiamento de produto 

Na discussão sobre o beneficiamento do produto está o centro do conflito por parte dos 

produtores. De modo geral, representantes acreditam que a melhoria do resultado econômico 

está no beneficiamento do produto. Contudo, existem barreiras diversas para que essa 

atividade se torne possível, desde a carência de recursos, conhecimento sobre preferências de 

consumidores de países diversos, escala de produção, tarifas de exportação de produtos 

beneficiados e interesses de grandes empresas.  

 

Diversos fatores são utilizados para justificar a transformação nos países onde os produtos 

serão consumidos; alguns amparados por argumentos da lógica de viabilidade financeira e 

outros em interesses específicos. Predomina o fato de que as empresas situadas nos países 

importadores: 1. detêm o conhecimento sobre as características esperadas; 2. possuem o 

maquinário e interesse por receber lucros superiores; 3.por comprarem produtos de países 

diversos há a necessidade de que realizem a mistura final, para viabilizar a comercialização. A 

estratégia para a geração de maiores benefícios ao desenvolvimento territorial está na 

agregação de valor, o máximo possível no país de origem e no empreendimento produtor. 

Dispor da tecnologia e beneficiar no país de origem gera mais emprego, aumenta a renda e 

proporciona um produto realmente típico. 

 

O beneficiamento de doce de Umbu 

Outro caso é o do produto exótico e beneficiado no país, o Umbu - existente somente no 

semiárido brasileiro. A cooperativa produtora de doce de umbu, a Cooperativa Agropecuária 

Familiar de Canudos (Coopercuc) - www.coopercuc.com.br/-, desenvolveu na região uma 

geleia no gosto do consumidor europeu - muito diferente do brasileiro, que gosta de alimentos 

sabores bastante adocicados. Isso ocorreu porque a assessoria europeia, que detinha 

conhecimento, compartilhou as informações com a cooperativa, no objetivo de aumentar a 

agregação de valor no país de origem.  

 

  

http://www.coopercuc.com.br/-
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Dependência no beneficiamento do suco de laranja 

No beneficiamento é possível que existam relações de dependências, consideradas 

prejudiciais pelos grupos produtores. Parcerias, voltadas ao beneficiamento do produto, 

podem acarretar em relações desiguais em poder.  

 

Um exemplo é do grupo paranaense de produtores de laranja, a Associação de Citricultores do 

Paraná (ACIPAR), que tinha seu produto processado pela COCAMAR. A COCAMAR 

decidia o preço pago pela fruta e se beneficiava das do preço mínimo pago pela FLO. A 

diferença entre o preço pago pelos compradores de Comércio Justo e o custo de aquisição da 

fruta da ACIPAR era distribuído entre os produtores associados à COCAMAR, sem 

diferenciação das características do processo produtivo. Após a análise de custos de produção 

e debate interno, a direção da ACIPAR optou pelo distanciamento da cooperativa 

processadora. A decisão baseou-se no entendimento de que a COCAMAR apoiou a proposta 

de Comércio Justo somente no momento inicial.  

 

Comercialização 

A comercialização envolve desde exigências de manejo de alimentos, aos procedimentos de 

comércio internacional. São poucos os pequenos produtores que dominam a dinâmica 

comercial. Com a carência de conhecimento, grupos produtivos têm a limitação de autonomia, 

recorrendo a empresas especializadas e parcerias. Para reduzir a distância entre produtores, e 

demais atores da cadeia, são realizadas adequações e capacitações - como uso de pallets para 

que as frutas não tenham contato com o solo- ; visando compreender as demandas e aumentar 

o potencial de negociação.  

 

Degustação de café para viabilizar negociações 

Um caso de resposta à essa necessidade é constatado no grupo de produtores de café 

capixaba. O grupo da COOFACI viabilizou a participação de um filho de produtor em curso 

de degustação. Com o novo conhecimento tornou-se possível a classificação dos produtos, 

reconhecimento de defeitos e qualidade e determinação de valor do produto. Assim, aumentou 

a capacidade de negociação dos produtores junto aos potenciais compradores. 
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Tecnologias de informação 

Tecnologias de informação auxiliam para que processos se tornem mais claros e ágeis. 

Entretanto, produtores têm acesso ou habilidades limitadas para o uso dessas.  

 

A internet permite que a informação seja acessível para consumidores e produtores. O contato 

com produtores e demais atores facilita as atividades, reduzindo custo e tempo. O simples 

acesso à informação permite que o produtor comercialize formalmente, pelo preço de 

mercado, com maior poder de barganha - por intermédio das cooperativas e associações. No 

entanto, ainda existe dificuldade de acesso e conhecimento desse tipo de tecnologia em 

diversas comunidades.  

 

Informática na Manga Brasil 

Referência para esse contexto, a associação Manga Brasil, tinha uma grande necessidade de 

que seus membros se familiarizassem com a tecnologia de informática – ex. acesso de e-mails 

e redação de documentos. Em 2008, com o repasse do preço prêmio, foi construída uma sala 

de informática, para que associados, dependentes e membros da comunidade sanassem 

necessidades de informática e comunicação.  

 

Produção de alimentos orgânicos 

Em termos de alterações tecnológicas, a partir do momento que o produtor se engaja no 

Comércio Justo, ocorre a mudança generalizada dos processos produtivos para modos menos 

prejudiciais ao meio ambiente. Entretanto, em alguns casos, os padrões de Comércio Justo são 

inviabilizados por excesso de exigências de clientes. Pequenos grupos não conseguem 

produzir no mesmo nível de padronização que a indústria de produção em escala.  

 

Em determinados segmentos, as características do produto demandado pelo mercado nacional 

são diferentes do mercado estrangeiro – ex. tamanho da manga. Logo, o tratamento dado para 
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os processos produtivos é direcionado para o perfil de produto esperado. Essa necessidade de 

tratamento especial faz com que exista uma relação de dependência do produtor, no mercado 

consumidor eleito. Uma vez iniciado o processo produtivo não existe a possibilidade de 

readequação das características do mesmo. 

 

Há controvérsias quanto à viabilidade de pequenos produtores atuarem simultaneamente em 

aderência aos princípios de Comércio Justo e de orgânicos. O Comércio Justo é um mercado 

que demanda: produto de qualidade superior; maiores esforços dos grupos produtivos para a 

melhoria de processos; profissionalização dos produtores e custos adicionais de certificação (e 

manutenção). Para a certificadora FLO, os esforços de melhorias dos produtores e acesso de 

mercados estão atrelados aos diferentes patamares de exigências qualidade.  

 

A manutenção do certificado Comércio Justo representa um adicional para a distinção no 

mercado, atrelada aos devidos custos. Exemplo do conflito, é que no ano corrente (2011) o 

grupo de produtores de guaraná optou pela manutenção do certificado de orgânicos e 

afastamento do Comércio Justo. A opção foi amparada no fato de que, a relação custo 

benefício entre custos de certificação e abrangência de mercado aponta para vantagens do selo 

de orgânicos, em detrimento ao de Comércio Justo. 

 

Em relação à tecnologia de produção de orgânicos, não há a exigência de que os 

empreendimentos de Comércio Justo adotem essa prática. Contudo, os produtos orgânicos ou 

padrões de exportação aumentam a aceitação no mercado e agregação de valor. Dentre as 

alternativas de viabilização e acesso das práticas de produção orgânicas estão os esforços do 

MDA em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). O 

intuito é disponibilizar aos agricultores familiares, tecnologias de agricultura orgânica 

validadas, reconhecendo a dificuldade de produzir sem o uso de agroquímicos.   

 

Alterações de práticas 

Melhorias técnicas afetam positivamente os produtores, que conseguem gastar menos com 

insumos, e investir em suas residências, na saúde e educação dos filhos. Acredita-se que até 
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mesmo a aquisição de adubos por intermédio da negociação coletiva está relacionada com a 

redução da pobreza; pois a relação é direta com o custo de produção e inversa à sobra 

financeira. Adotando técnicas que respeitem o meio ambiente, o produtor tem a oportunidade 

de comercializar por preços melhores, além de gerar os benefícios no território - como 

incremento da infraestrutura de convivência familiar, meios de transporte e equipamentos 

produtivos.  

 

Figura 12: Prática de queimada em área cafeeira no Espírito Santo 

 

Além dos aspectos físicos, ressalta-se a capacitação dos produtores, a discussão sobre gênero 

e a sua inserção na busca por políticas públicas específicas. Na aquisição de conhecimentos 

específicos, as técnicas produtivas e administrativas são incrementadas permitindo que a 

produção e a gestão dos recursos se tornem eficientes. Na temática voltada ao gênero, 

observa-se que as mulheres passam a ter mais espaço nas organizações em atividades de 

gestão, produção e projetos paralelos. Na formação de políticas públicas específicas para os 

pequenos produtores, um exemplo está na criação da política de aquisição de alimentos 

escolares, com a exigência de mínimo de 30% proveniente de agricultura familiar. O 

aperfeiçoamento de conhecimentos e mecanismos de parcerias reduzem inseguranças dos 

produtores, possibilitam o debate e aprendizado. A capacitação inicialmente objetiva a 

disseminação de conhecimentos para produtores gerirem unidades produtivas. Porém, o  

mesmo conhecimento serve como instrumento para questionar a certificação. 



133 
 

 

Figura 13: Projeto da AGROFRUT de inserção das mulheres pela produção de cerâmica  

 

4.6 Relevância do preço e de aspectos financeiros 

 

Para apreender o significado do preço e do prêmio – ou prêmio social – no Comércio Justo, 

partiu-se do pressuposto de que é primordial compreender a relevância dos fatores 

econômicos em detrimento aos demais – social e ambiental. O fator econômico, ou financeiro, 

é compreendido como o aspecto em que os maiores desafios do Comércio Justo estão 

situados. Entretanto, o preço superior, adição do prêmio, é também o fator motivador para a 

adesão dos grupos na certificação. 

 

Há o destaque para interdependência entre as dimensões da sustentabilidade, mas com a 

contrapartida de que as questões financeiras exercem influência superior na sociedade. 

Portanto, relações no Comércio Justo são influenciadas e desafiadas pela dimensão 

financeira/econômica. A intenção é de que o valor pago atenda as necessidades do pequeno 

produtor, mas para assumir o caráter diferenciado devem ser considerados aspectos sociais e 

ambientais.  

 

O entendimento da relevância de cada dimensão da sustentabilidade varia. Entretanto, para a 

maioria dos produtores o primeiro aspecto para a caracterização de uma relação justa está no 

retorno econômico. Renda e desenvolvimento econômico são percebidos como 

influenciadores das melhorias sociais como a elevação da autoestima, conforto e segurança. 

Entre grupos apoiadores o retorno pode ser medido em termos de impactos sociais e 
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ambientais; tendo a questão econômica como consequência da melhoria de questões 

ambientais.  

 

O entrelaçamento das dimensões da sustentabilidade é destacado pelo fato de que transações 

são dependentes das comunidades, da existência de matéria-prima ou condições ambientais. 

Pedidos são condicionados às possibilidades e interesses dos grupos produtivos de atender as 

demandas. Volumes de produção não podem ser impostos em decorrência de interesses 

financeiros. Existem condicionantes nas normas de produção, limitações ambientais e sociais, 

que inviabilizam a sustentabilidade da produção. Logo, o maior desafio é fazer com que 

fatores econômicos não se destaquem, ou que ocorra a dissociação das três dimensões.  

 

4.6.1 O papel do preço nas transações  

 

Na indústria produtora de alimentos as oscilações de preços ao longo do ano são frequentes. 

Nas transações de Comércio Justo o papel do preço, em primeira instância, é de prover um 

valor mínimo previamente fixado. O valor geralmente superior ao de mercado é atrelado a 

argumentos de potenciais impactos e contribuições ao desenvolvimento.  

 

Preços devem ser calculados com base nos custos de produção e comercialização, 

considerando os valores mínimos para a manutenção das condições de vida dos produtores. O 

preço justo deve permitir que produtores não recebam aquém do custo de produção - 

caracterizado de “pagar para vender”. Entretanto, o primeiro conflito da fixação de preços está 

na oscilação de valores da indústria ao longo do ano. Esse aspecto é de difícil assimilação 

para os produtores, que frequentemente atuam numa lógica de imediatismo.  

 

Determinação de preços 

Na certificação FLO todos os produtos precisam ter um preço mínimo definido, previamente à 

certificação, que deve cobrir os custos de produção. Produtos considerados exóticos - como 

frutas amazônicas - não podem ser certificados até que ocorra uma pesquisa de preços. Nas 

certificações Ecocert e IMO existem parâmetros genéricos, que são utilizados para todos tipos 
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de produtos, acompanhando valores de mercado – para determinar um valor superior - e que 

viabiliza a certificação de qualquer produto.  

 

Certificações conferem diferentes possibilidades de arranjos, mais ou menos independentes, 

em decorrência da caracterização dos produtos – exóticos ou não. Diante das exigências de 

certificação, situações distintas ocorrem. A Ecocert possibilita a certificação de produtos 

caracterizados exóticos, como guaraná e açaí. Na FLO produtos exóticos necessitam estar 

atrelados a outros produtos certificados. Um exemplo é o doce de Umbu vinculado ao açúcar 

paraguaio certificado, cujo prêmio social é pago ao portador do selo. 

 

Produtores contestam a determinação do preço mínimo, afirmando que o valor acima do 

praticado é um discurso que não corresponde à realidade. Para sustentar as atividades, 

produtores realizam constantes exercícios de redução de custos, considerando que 

investimentos de longo prazo foram realizados, sendo necessário aguardar por momentos de 

alta de preços.  

 

Prêmio social 

Na FLO, o prêmio - ou prêmio social – tem por função ser uma garantia de que o produtor 

está sendo “bem pago”; que as relações comerciais são justas; e representa contrapartida ao 

esforço de certificação. O valor deve ser investido em trabalho comunitário, cuja alocação de 

recursos resulta de decisão coletiva na organização produtora, com o intuito de gerar um ciclo 

virtuoso. Na Ecocert, o prêmio representa o aspecto da transação justa, refletindo a adequação 

de práticas às dimensões social e ambiental, relacionando o preço mínimo a um fundo de 

desenvolvimento.  

 

Entre atores de comercialização o preço prêmio é entendido como um elemento de caráter 

educativo, estimulador da produção e auxiliar no desenvolvimento. O caráter educativo 

demonstra que parcela dos lucros deve ser revertida para a comunidade e para o benefício 

coletivo. O retorno do prêmio aos produtores ocorre por intermédio de melhorias no seu 

entorno, por processo decisório coletivo, em prol da cooperativa ou da comunidade local.  
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A alocação do prêmio deve beneficiar a comunidade de produtores – ex. construção de 

creches, realização de palestras para crianças e adolescentes. Somente há possibilidade de 

alocação na organização produtiva se decidido por assembleia. O impacto esperado é de 

mudanças no cotidiano das comunidades. A utilização de recursos deve constar de prestação 

de contas para produtores e certificadora, em relatório apresentando resultados da cooperativa.  

 

O prêmio contribui para as melhorias e desenvolvimento. Entretanto, a parcela de produto 

comercializado dentre do Comércio Justo pelos produtores, especialmente beneficiado, não é 

determinante para a renda do produtor – que segue dependendo do mercado tradicional. 

 

Porém, mesmo com a determinação de preço mínimo e as benesses do prêmio social, existem 

questionamentos sobre práticas de grupos certificados, que vislumbrando a competição: 1. 

forçam a redução de preço; 2. não distribuem o prêmio social; 3. o prêmio é distribuído entre 

os cooperados da beneficiadora, ao invés de produtores.  

 

Em termos de custo final, relata-se que os importadores requisitam informações como 

entidade certificadora e respaldo internacional. Em algumas situações a transação somente é 

viável em decorrência das parcerias construídas. Frequentemente as transações são 

inviabilizadas, tendo as certificações como tornem fatores excludentes e, consequentes 

barreiras para escoamento da produção. Os custos de exportação elevam o preço final, 

tornando o mercado exterior uma opção de maior viabilidade para aqueles que têm volumes 

superiores. 

 

4.7 Justiça no Comércio Justo 

 

O entendimento de justiça assume diferentes conotações entre os atores, envolvendo fatores 

como preço, equidade e participação, aspectos da territorialidade, acesso, segurança, 

transparência, segmentação e parcialidade. 
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Justiça e preço 

O Comércio Justo está atrelado ao pagamento de um valor mínimo e justo pela transação 

realizada. Na posição de certificadoras a justiça pode estar atrelada ao preço, quando cobre 

custos de produção e contribui ao desenvolvimento
26

. O pagamento realizado pelo 

consumidor relaciona preços pagos à redução da exploração de mão-de-obra e destruição do 

meio ambiente em países menos desenvolvidos.  

 

A proposta de pagamento justo sugere que o valor diferenciado proporciona a oportunidade de 

desenvolvimento de regiões produtoras, por intermédio de mudanças produtivas e culturais. O 

aspecto econômico influencia bastante, pois produtos de Comércio Justo concorrem com 

outros cujo argumento central é o preço. Produtos certificados quando comparados são 

percebidos como caros, precisando ser atrelados ao argumento de qualidade e de um valor 

“considerado justo”. O preço paga a cadeia de produtos sustentáveis vinculados aos impactos 

socioambientais em potencial. 

 

Justiça equidade e participação 

Justiça é entendida também como atrelada à equidade e participação. Na perspectiva da FLO, 

justiça no Comércio Justo é relacionada à equidade na cadeia, com a distribuição dos ganhos e 

participação democrática - na cadeia e nos grupos produtivos. Na Ecocert destaca-se que a 

justiça deve envolver a redução da exploração, pelo pagamento de um preço prêmio. Para 

ambas certificadoras a justiça está atrelada a valores superiores distribuídos ao longo da 

cadeia, impactando no desenvolvimento de regiões produtoras. 

 

O ponto de maior questionamento sobre justiça no Comércio Justo está na participação. No 

interior das cooperativas e associações o processo decisório participativo é inerente ao 

conceito. Justiça, na perspectiva de produtores, deveria ser baseada no tratamento igualitário 

aos diversos grupos pelas certificadoras, permitindo espaço na determinação de políticas. 

Nesse contexto, há o entendimento de que as certificadoras dedicam atenção proporcional ao 

volume comercializado, caracterizando uma relação injusta. O tratamento diferenciado 

                                                           
26

 Saindo do padrão “Made in China” de exploração e concorrência desleal – conforme apontou um entevistado. 
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conduz a situações de assimetrias de poder entre os próprios produtores certificados, em 

termos de influência nos processos decisórios e obediência aos princípios de Comércio Justo. 

 

Respeito às peculiaridades territoriais 

Na perspectiva de atores de comercialização, a justiça é relacionada com a formatação de uma 

cadeia que respeite as características da localidade produtora, movida pelo consumo. No 

ambiente produtor a justiça remete a questões como respeito ao meio ambiente, indivíduos e 

respeito às peculiaridades territoriais. Um exemplo apontado é que existem alguns pontos 

críticos, como o trabalho infantil, que devem ser observados nas características da 

comunidade. Em alguns locais as crianças participam das atividades de produção e natural 

para os indivíduos, por ser atrelado a questões culturais. O entendimento das interferências da 

certificação, a partir da ótica da comunidade e do seu grau de abertura para mudanças é 

fundamental para avaliação da inserção e permanência no Comércio Justo.  

 

Acesso e barreiras 

A justiça por intermédio do acesso de atores menos favorecidos é questionada, em função das 

barreiras para certificação. O custo de certificação, as exigências de certificação e adequação 

são complicadores aos pequenos, que não conseguem suprir as demandas do mercado. A 

produção de orgânicos, para muitos grupos produtivos é inviável ou limitadora de mercado. 

Muitas vezes o pequeno produtor não tem como se adequar às exigências - como o tratamento 

da fruta no padrão estipulado – ou superar os custos de exportação.  

 

A intenção de justiça é limitada, configurando situações em que uns podem e outros não; 

outros querem, mas não conseguem. Destaca-se que os pequenos produtores, caracterizados 

excluídos e da agricultura familiar, merecem tratamento diferenciado. Justiça está relacionada 

com a criação de oportunidades e apoio ao acesso, cujo impacto deve ser avaliado. No interior 

das organizações a justiça é questionada em termos de exigências e determinação de preços, 

limitando para a permanência de alguns produtores nas associações e cooperativas, dado que a 

avaliação é para o conjunto.  
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O apoio ao acesso está relacionado com a criação de mecanismos de inserção de pequenos, 

nas dinâmicas de mercado e na igualdade entre atores. O acesso está também relacionado com 

a capacidade de articulação. 

 

Garantia de pagamento 

A justiça pode ser atrelada à segurança em termos de garantia de pagamento. Entre os grupos 

produtivos o Comércio Justo é citado como um instrumento que confere segurança nas 

transações. Em contrapartida, o denominado mercado tradicional é caracterizado pelo alto 

grau de incerteza em termos de volumes comercializados, determinação de preços ou 

garantias de pagamentos.  

 

A segurança nas transações confere aos produtores dignidade e permite a manutenção das 

condições de vida, por intermédio da atividade produtiva. Consequentemente, a postura 

adotada mediante os demais produtores altera-se de modos diversos: 1. na maneira de 

compreender a sua atividade; 2. na necessidade de envolvimento com a comercialização; 3. no 

conhecimento do conjunto de atividades envolvidas. Ressalta-se que a mudança deve ser 

natural visando atender o conjunto de interesses, sem imposição. 

 

Transparência 

Transparência é um termo constantemente utilizado para justificar a existência de relações 

justas e a confiança entre os atores. Produtores certificados comercializam para os mercados 

convencional e o certificado; normalmente, possuindo um cliente para produtos certificados e 

diversos no mercado convencional. A confiança do produtor para com o comprador de 

produtos certificados é maior, em função das relações mais transparentes, acompanhadas por 

mecanismos de controle.  

 

A transparência nas relações assume dupla conotação. O sentido positivo está no discurso de 

que o Comércio Justo é um processo transparente, em que não existem disputas ou conflitos. 

Nessa lógica, a intenção é da busca de igualdade entre os atores em termos de condições de se 
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capacitar e melhorar empreendimentos. Entretanto, mesmo com a diversidade de parcerias e 

fontes de recursos, há o questionamento sobre a exigência de transparência, especialmente a 

partir dos produtores. 

 

 O esforço para que o produtor ofereça informações aos demais atores não tem contrapartida 

proporcional. O produtor desconhece valores pagos pelos consumidores, retorno dos 

varejistas e importadores, e dificilmente tem a alternativa de beneficiamento do produto. A 

crítica aponta, para uma lógica e proposta de Comércio Justo em que transparência e os 

benefícios produtivos são oferecidos prioritariamente para aqueles que não são o público-

alvo.  

 

Na problemática da disponibilidade de capital e volume de vendas, há quem acuse que as 

dinâmicas de poder no Comércio Justo, muitas vezes são ancoradas em propinas e privilégios 

dados aos inspetores de certificadoras – porém, sem a possibilidade de comprovação legal. As 

vistorias se caracterizam em posição de não isenção, privilegiando os interesses de 

determinados candidatos à certificação.  

 

A transparência é questionada inclusive pelo fato da não disponibilização de estatísticas sobre 

volumes de produtos certificados comercializados por país – notadamente por parte da FLO. 

As certificadoras não divulgam sequer valores consolidados sobre produção e 

comercialização no país. A justificativa oferecida é de que se trata consequência de acordos 

confidenciais entre certificadora e clientes.   

 

 Na ausência de informações precisas, o Comércio Justo é descrito como um meio para a 

geração de benefícios como aquisição de capacidades, diferenciação de técnicas e produtos, 

acesso à infraestrutura e retornos financeiros. Porém, há o reconhecimento de que tais 

melhorias não são consequências exclusivas das atividades de certificação, mas parte de um 

pacote de alterações comportamentais. A grande contribuição reside no fato dos atores serem 

influenciados a produzir e consumir, dentro de uma perspectiva de qualidade atrelada à 

dimensões do desenvolvimento sustentável. 
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Comércio internacional versus local 

Há a vertente que questiona o modelo voltado para a comercialização internacional. O 

Comércio Justo tradicional é descrito como limitado, por não acessar mercados locais, ou 

criar alternativas de oferta para aqueles que têm a necessidade. Ressalta-se que o melhor 

produto é focado para a exportação, ao invés de ser aplicado na comunidade ou no mercado 

local.  

 

Representantes de certificadoras fazem a ressalva de que o Comércio Justo é um marco, que 

visa proteger e proporcionar condições mínimas para a inserção do pequeno produtor no 

mercado internacional. Entretanto, as expectativas para corrigir imperfeições são 

demasiadamente grandes e dependentes das organizações e suas concepções de ética. 

 

Justiça no Comércio Justo  

A partir da compreensão sobre justiça nas redes de Comércio Justo destaca-se que o termo 

“Comércio Justo” é uma tradução mal feita do termo em inglês para o português. Despontam, 

portanto, sugestões de readequação do termo Fair Trade como uma proposta de “Comércio 

mais Justo”; ou pelo questionamento de “Comércio Justo para quem?”.  
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5. Discussão e conclusões 

 

A inserção do Comércio Justo no país teve cunho ideológico, de promoção de oportunidades, 

por intermédio do comércio. No país, o crescimento ocorreu como reação às demandas de 

mercado por produtos certificados. A ampliação, e a adesão de novos grupos, foram 

justificadas pelo discurso da dimensão econômica ser um meio para superação de dificuldades 

inerentes aos pequenos produtores agrícolas. Inserção e crescimento resultaram de demandas 

sociais, para a resolução de problemas sociais, por intermédio do mercado – dimensão 

econômica. 

 

O Comércio Justo tem a proposta de inserção de pequenos produtores nos mercados de países 

desenvolvidos. Renard (2003) sugere que a certificação se torna uma barreira, implicando em 

questões relacionadas à inclusão e exclusão. Certificados são de difícil acesso, pois são 

custosos e burocráticos. Esses mecanismos de acesso e manutenção nas redes permitem, ou 

limitam, a presença de novos membros. Pequenos produtores enfrentam dificuldades para 

realizar adaptações compatíveis com demandas de conformidade, paralelas ao exercício de 

atividades produtivas. Os custos de certificação implicam na aproximação de atores para 

fontes de financiamento e subsídios. Requerimentos por adaptações de processos geram a 

necessidade de recorrer aos atores que detenham conhecimentos específicos. Assim, a 

formação de redes representa a busca de poder, em situações de interdependência, afetadas 

pela escassez de recursos e conhecimentos.  

 

A presença de parceiros é inerente na construção de redes de Comércio Justo. Parcerias são 

usadas como meio para o fortalecimento e ampliação da capacidade de decisão em condições 

de incerteza (SIMON, 1991; BECKMAN, HAUNSCHILD e PHILIPS, 2004). A associação 

de grupos produtivos com os denominados parceiros decorre da necessidade de 

complementação de conhecimentos e habilidades. Agências de suporte, (ex. SEBRAE), 

representações de produtores (FACES) e importadores alternativos são parceiros de maior 

relevância dentro da cadeia. A parceria representa a interdependência, com atividades, 

configurando em relações de longo prazo, e sistemas de interlocutores com discursos 

semelhantes. A criação de laços e relações via parcerias, gera contextos de poder com escalas 

distintas – conforme apontado no nono pressuposto do estudo. 
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Pfeffer (1992) sugere que a construção de uma concepção comum exige tempo e esforços, 

podendo ser inviabilizada em situações de inconsistência com a cultura existente. Demandas 

de conformidade representam exigências de alterações de práticas e controle coletivo. Dentre 

os conflitos gerados pela necessidade de adaptações destacam-se as comportamentais. 

Imposições e mudanças no cotidiano interferem em questões culturais, representando fator de 

exclusão de produtores em seus grupos.  

 

Em termos de aspectos territoriais, destaca-se a dualidade entre peculiaridades e 

padronização. Brown (2001) sugere que peculiaridades territoriais são relevantes para 

viabilizar a manutenção do Comércio Justo. A padronização excessiva limita tanto as relações 

entre os atores, como o potencial de contribuição ao desenvolvimento. A consideração de 

aspectos da territorialidade pode reduzir a distância entre a dimensão social, demandas de 

conformidade e a manutenção das relações, sobretudo dentro do Comércio Justo.  

 

A representação - pela habilidade de liderar, influenciar e ter clareza sobre a estrutura da rede 

– é um elemento que interfere diretamente nas relações. O ponto crítico da temática está na 

interação entre agrupamentos de pequenos produtores e certificadoras - notadamente a FLO. 

Nas certificadoras o processo decisório é de baixa representação, participação e influência dos 

pequenos produtores. Uma explicação para a dificuldade dos pequenos produtores está no fato 

de que, o espaço limitado possibilita a perpetuação da estrutura existente. O escopo das 

decisões é mantido em assuntos restritos, que reduzem questionamentos e defesa de interesses 

dos atores. 

 

A existência de conflitos no Comércio Justo reforça os fatos de que, redes voltadas ao 

desenvolvimento são compostas por: 1. diferentes visões, posições políticas e interesses que 

acarretam em relações de poder (RIBEIRO, 2008); 2. cooperação e conflito (WILKINSON, 

2007); 3. tensões dentro da mesma (REED, 2009; LOPES e BALDI, 2009).  

 

Mintzberg (1984) propõe que conforme as organizações se desenvolvem, seus sistemas de 

poderes tendem a se tornar mais difusos, complexos, ambíguos e, a partir de certo ponto, 
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menos funcionais e mais estáveis. A inserção do Comércio Justo é caracterizada por formas 

mais complexas de poder, caracterizada como “uma crise de crescimento do Comércio Justo”. 

Conflitos são também resultantes de experiências, amadurecimento e busca pela consistência, 

na sistematização das experiências e fenômenos. Contrastando com a lógica de Mintzberg, 

constata-se que no futuro há possibilidade de estabilização e, possivelmente, perda de 

funcionalidade da certificação, implicando em mobilidade dos atores para outras redes. 

 

Burkhardt e Brass (1993) sugerem que, com a existência de posições de centralidade há 

concentração do poder. Ao contrário do intuito de equidade, é possível perceber que no 

Comércio Justo, há a centralidade do poder nas certificadoras. A posição de centralidade 

proporciona a capacidade de determinação de critérios para acesso e manutenção da rede. Tal 

fato gera situações de: 1. imposições de demandas; 2. deslocamento do foco de pequenos 

produtores e consumidores, para as certificadoras. Entretanto, cabe fazer a ressalva de que 

centralidade é uma fonte de poder bastante volúvel, dado que os atores são passíveis de 

mobilidade para redes distintas. Conforme apontado no sétimo pressuposto do estudo, a 

centralidade precede o poder; entretanto, não pode ser considerada fonte de poder sustentável 

ou longeva. 

 

O uso de discursos envolve questões de caráter econômico, social e ambiental, que afetam as 

relações entre atores – como ressaltado no oitavo pressuposto. Falas são compostas por 

abordagens diversas, como preço justo, parcerias, transparência, histórias de vida, contestação 

e imagem. O preço justo é o fator de maior destaque, justificado pela geração de benefícios 

socioambientais em territórios produtores. O preço interfere nas dinâmicas, notadamente na 

definição dos padrões e margens econômicas e sociais – confirmando o terceiro pressuposto.  

 

Isaac (1987) acredita que a análise do poder requer a avaliação de interesses e ideologias. A 

aproximação entre Comércio Justo e Economia Solidária é uma peculiaridade do Brasil. O 

ponto comum entre as duas vertentes é o interesse em criar mecanismos que beneficiem o 

contexto do pequeno produtor. Ambos têm esforços direcionados para a melhoria de 

capacidades e provimento de recursos, para o aprimoramento da situação - sobretudo da 

agricultura familiar. Entretanto, o foco, mecanismos de restrição de práticas e representação 

são bastante distintos. Não fica claro que a conjunção de movimentos seja viável. 
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Os recursos relevantes podem ser categorizados como de caráter material e humanos. Os 

recursos de caráter material são relacionados com terras, capital, tecnologias de informação e 

de comunicação. Os recursos humanos são relacionados com o pessoal envolvido na atividade 

de gestão e produção nas cooperativas e associações, e atividades de suporte. Deficiências 

materiais podem ser superadas com estratégias de capacitação – ex. administrativas e de 

produção –, parcerias, articulações e as políticas públicas. Linhas de crédito e financiamento 

são de extrema relevância para a manutenção de atividades produtivas. O mesmo ocorre com 

a necessidade de segurança de retorno do recurso investido. O Comércio Justo é tido como 

meio para redução de incertezas, em termos de retorno de recursos e investimentos. A 

inserção dos atores na certificação, como alternativa de redução de incertezas, confirma o 

segundo pressuposto, ao demonstrar que as relações são fundamentadas na necessidade (e 

dependência) de recursos. 

 

A teoria de custos de transação ajuda a explicar as diferenças no delineamento de estruturas 

de governança, tecnologias e preços; como meios de redução de incertezas; por intermédio de 

termos compensatórios (WILLIAMSON, 1991). A escolha da certificadora e de parcerias 

envolve a busca por facilidades de comercialização e redução de dependências - como 

atravessadores ou grandes importadores. O acesso aos recursos financeiros tornam-se as 

primeiras limitações para a manutenção de certificados. Tecnologias interferem diretamente 

no posicionamento dos grupos produtivos nas transações comerciais – confirmando o quarto 

pressuposto. Atores com interesses comuns, voltados a relações de longo prazo estão entre os 

recursos de maior relevância, sendo considerados estratégicos. Parcerias, tecnologias e 

padrões de Comércio Justo podem ser entendidos como meios para compensação de 

deficiências específicas; ou seja, as estruturas de governança são configurações estratégicas 

adotadas pelos atores – confirmando o quinto pressuposto do estudo. Conclui-se que, mesmo 

diante da forte influência do aspecto financeiro, os recursos que conferem poder são 

predominantemente de caráter relacional - apontando para a relevância do capital social, redes 

e contatos. 

 

Pfeffer (1981) destaca que a competição por posições aumenta quando essas são escassas. O 

segmento de mercado do Comércio Justo é pequeno. O posicionamento para evitar a inserção 
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de grandes empresas no Comércio Justo, por parte dos atores nacionais, é justificado pela 

relação tamanho do segmento versus escassez de recursos. O poder está atrelado à capacidade 

de oferta. Pequenos produtores não detêm as mesmas capacidades e recursos que os grandes, 

para competir em condições semelhantes. O interesse de volume é comum entre os atores da 

rede, porém pequenos não dispõem desse diferencial, nem capacidade de se manter 

isoladamente na rede. Detentores de menos recursos e capacidade de oferta maximizam sua 

influência via a criação de laços e reforço das relações.  

 

O aprendizado, resultante de capacitações, permite que limitações de representação na rede 

internacional e a carência de recursos sejam reduzidas. Com capacitação e cognição da rede, 

gradativamente, os atores conseguem expor melhor seus interesses, e sustentá-los. Logo, 

fatores que conferem poder resultam de clareza sobre a estrutura da rede, da capacidade de 

influenciar e representar os interesses. A capacidade de articulação é reconhecida como 

recurso que influencia direta e indiretamente o ambiente dos produtores. A exposição de 

conhecimentos e posições, pela articulação e atividade política, é instrumento para superar a 

falta de recursos. Fruto da articulação estão as políticas públicas, que permitem o acesso de 

agricultores aos recursos necessários para a alavancagem das suas atividades. 

 

Ao contrário da abordagem de Pfeffer, nesse estudo, assumimos e confirmamos a distinção 

das tecnologias em relação aos demais recursos. A aplicação de tecnologias, por intermédio 

dos conhecimentos desenvolvidos em capacitações e relações, agrega valor e permite que a 

relevância de recursos escassos seja superada. Assim, o uso do capital intelectual permite que 

limitações oriundas da dimensão econômica sejam minoradas. Em termos de tecnologias, as 

relações de poder são notadas especificamente em atividades produtivas e de beneficiamento. 

Para superar dificuldades tecnológicas, são usadas estratégias de formação de parcerias e 

produção de alimentos típicos com adaptações. Novamente, a associação e a consideração de 

peculiaridades despontam como elementos para conferir poder aos produtores.  

 

Nesse aspecto cabe destacar a assertiva de que não são os recursos por si que permitem a 

criação de valor, mas a habilidade de ter acesso, desenvolver, trocar e combiná-los (MORAN 

e GHOSHAL, 1999). Acima da capacidade organizacional de dispor de recursos, está a 
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relevância da capacidade de dispor e fazer uso de conhecimentos e tecnologias. Esses 

elementos são fatores, de diferenciação entre os atores, que permitem a configuração e 

reconfiguração das relações e do poder entre esses. 

 

A opção por processos produtivos é diretamente relacionada com o potencial de manutenção 

de mercado. Métodos menos prejudiciais ao meio ambiente são fatores de redução de custos e 

limitadores do acesso em mercados específicos – como produtos orgânicos na Europa. 

Entretanto, adaptações que gerem dependência em mercados e compradores específicos 

podem comprometer a comercialização.  

 

Com o estudo, contatou-se a existência de controvérsias, quanto à viabilidade de pequenos 

produtores atuarem simultaneamente em aderência com ambas as iniciativas. Em termos 

produtivos, especialmente em função de aspectos financeiros, as duas propostas são 

reconhecidas como concorrentes, ou substitutas. 

 

O beneficiamento é um meio para a aquisição de poder dos produtores, porém é dificultado 

em função de: 1. aquisição de maquinários; 2.  conhecimento sobre mercado consumidor; 3. 

disponibilidade de volume de vendas; 4. interesses dos compradores; 5. custos de exportação. 

A limitação é oriunda de conhecimento, recursos financeiros e interesses dos demais atores da 

cadeia.  

 

Há o destaque para interdependência entre as dimensões da sustentabilidade. Relações no 

Comércio Justo são fortemente influenciadas e desafiadas, sobretudo,  pela dimensão 

financeira/econômica. Constata-se, portanto, a existência de interferências das dimensões da 

sustentabilidade nas relações de poder – conforme afirmado no primeiro pressuposto. O valor 

pago deve ser superior aos custos de produção, mas o caráter diferenciado é relacionado aos 

aspectos sociais e ambientais. Para produtores o primeiro aspecto para a caracterização de 

uma relação justa está no retorno econômico. Renda e desenvolvimento econômico 

influenciam diretamente nas melhorias sociais.  
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Na fixação do preço mínimo residem conflitos como a dificuldade de compreensão das 

oscilações por parte de produtores, negociações para atualização de valores, inserção de 

produtos considerados exóticos. O preço mínimo e fixo geram conflitos entre produtores em 

função de variações ao longo do ano e da fixação de valores. A adoção de valores fixos é de 

difícil compreensão para os produtores, que frequentemente atuam numa lógica de 

imediatismo. Na negociação de preços destaca-se que o valor justo é um discurso que não 

corresponde à realidade. Certificações conferem diferentes possibilidades de arranjos, mais ou 

menos independentes, em decorrência da caracterização dos produtos – exóticos ou não. 

 

O preço, ou prêmio social, predomina como sinônimo de justiça nas transações, mesmo diante 

da diversidade de conotações. Abrahamsen (2004) adverte que a diversidade de conotações 

para a mesma palavra, nas construções discursivas, permite o seu uso como meios de poder 

subjetivamente. A justiça tem diferentes conotações entre os atores, envolvendo fatores como 

preço, questões socioambientais, segurança, participação, transparência e acesso. Justiça, em 

primeira instância, significa o pagamento de um valor mínimo pelas transações, para cobrir 

custos de produção e proporcionar o desenvolvimento de regiões produtoras.  

 

Justiça é entendida como atrelada à equidade e participação. Entretanto, os dois aspectos que 

caracterizam o termo, são os mesmo que representam a origem dos conflitos entre atores. O 

ponto de maior questionamento sobre justiça, no Comércio Justo, está na participação. O 

tratamento diferenciado, em uma relação supostamente padronizada, conduz a situações de 

assimetrias de poder entre atores certificados, em termos de influência nos processos 

decisórios e obediência aos princípios. 

 

O simbolismo da relação justa representa segurança em termos de garantia de pagamento, 

dignidade e manutenção das condições de vida. Contudo, a justiça por intermédio do acesso 

de atores menos favorecidos é questionável, em função das barreiras e custos para 

certificação. A intenção de justiça é limitada, configurando situações em que uns podem e 

outros não; outros querem, mas não conseguem. Comprova-se assim, a variação do 

entendimento e conceito de justiça – conforme o sexto pressuposto -, que nesse caso está 

atrelado, em primeiro momento, à questão financeira. 
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Apresentada a problemática das relações de poder, concluiu-se que há parcialidade nas 

relações, afetadas predominantemente por interferências da dimensão econômica. A 

dependência em recursos proporciona relações assimétricas. Tecnologias e conhecimentos, 

por intermédio da dimensão social, servem de instrumentos para: 1. minorar as diferenças 

entre os atores; 2. proporcionar um diferencial efetivo, que não apoiado exclusivamente na 

certificação. A configuração de organizações, parcerias e redes é passível de redução de 

assimetrias, quando compreendidas necessidades de pessoas, conhecimentos específicos e, 

portanto, da relevância da dimensão social. A variável ambiental é relevante, sobretudo em 

termos de recursos e processos produtivos. Porém, o impacto da dimensão ambiental gera 

interferências superiores, quando há: 1. a conscientização sobre sua relevância; 2. demandas 

sociais e de mercado por adaptações em processos. Logo, interferências do meio ambiente nas 

relações de poder são originárias, principalmente, daquelas de caráter social e econômico. 

Conclui-se, portanto, que há validade na tese da existência de distinção no impacto e 

interferências das dimensões da sustentabilidade, nas relações de poder entre organizações. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal descrever e explicar como as dimensões 

econômica, social e ambiental interferem nas relações de poder, no setor alimentício 

brasileiro, certificado Comércio Justo. Para a sua consecução foram utilizados referenciais 

teóricos relativos, principalmente, a temas como poder, desenvolvimento territorial 

sustentável e Comércio Justo.  

 

A composição da base teórica para a temática de poder envolveu a conjunção entre as teorias 

de dependência de recursos, racionalidade limitada, custos de transação e a relação entre 

justiça e poder. Ao constatar a existência de críticas sobre limitações das abordagens a análise 

das relações de poder e organizacional, criou-se um quadro analítico. A base para a análise 

dessa pesquisa foi amparada nos tópicos em redes e de parcerias e discursos, recursos, 

tecnologias, preços, justiça. A construção desse quadro proporcionou uma perspectiva 

alternativa às demais disponíveis, por buscar a complementariedade entre abordagens a partir 

de suas limitações. Além da complementação de teorias, aspecto diferenciador do quadro 

analítico é de abordar tecnologias e recursos como distintos – contrariando Pfeffer que 

generaliza recursos. Acredita-se que tecnologias e conhecimentos têm o potencial de agregar 

valor, distinguir atores e produtos, além de reduzir a relevância de recursos escassos. A 

capacidade de dispor e fazer uso de conhecimentos e tecnologias permite a configuração e 

reconfiguração das relações e do poder. 

 

A partir do quadro de análise das relações de poder, foi possível alcançar o objetivo de 

compreender as interferências das dimensões da sustentabilidade, nas interações entre os 

atores. Tendo realizado a decomposição dos tópicos e posterior conjunção dos dados obtidos, 

acredita-se que foi possível o preenchimento da lacuna de um referencial que consolide 

diferentes abordagens. Sendo, portanto, essa a contribuição para o ambiente acadêmico. 

 

Resultado da pesquisa está a proposta de complementação da afirmativa de que centralidade 

precede o poder (Burkhardt e Brass, 1993), pois dada a mobilidade dos atores nas redes, essa 

não pode ser considerada fonte de poder sustentável ou longeva. Em termos das interferências 



151 
 

das dimensões da sustentabilidade nas relações de poder, contata-se que: Preço é sinônimo de 

justiça nas transações; Justiça é entendida como atrelada à equidade e participação; 3. Há 

parcialidade nas relações, predominantemente afetadas pela dimensão econômica; 4. A 

dimensão social é meio para minorar as assimetrias causadas pela dimensão econômica; 5. A 

dimensão ambiental é relevante, porém o impacto é superior quando originado das de caráter 

social e econômico.  

 

No ambiente da prática, das relações entre atores do Comércio Justo brasileiro, a contribuição 

reside na exposição e sistematização da realidade e problemáticas vivenciadas. Espera-se que, 

a partir desse estudo, os atores da prática possam utilizar as informações disponibilizadas para 

o aperfeiçoamento dos sistemas de produção agrícola, desenvolvimento e de certificação – 

Comércio Justo ou alimentos. No Comércio Justo, há a intenção de contribuir para o 

desenvolvimento de territórios; resultados são presentes, sobretudo na dimensão social; a 

certificação e movimento visam redução de assimetrias. Porém, há a centralidade de poder e 

interferências de limitações acesso aos recursos e tecnologias. Logo, cabe reforçar a 

afirmativa que o Comércio Justo é uma alternativa para contribuir em questões 

desenvolvimentistas. Entretanto, o mesmo não é a solução dos problemas do comércio 

internacional, ou de disparidades territoriais.  

 

Dentre as sugestões para futuras pesquisas acredita-se que o quadro analítico utilizado poderia 

ser expandido para a análise 1. por segmentos envolvidos no Comércio Justo; 2. na 

composição de uma análise comparativa entre setores e diferentes regiões produtoras. Assim, 

torna-se viável compreender se as questões relativas às relações de poder, apontadas no 

estudo, são problemas exclusivos do setor alimentício brasileiro, ou passíveis generalizáveis. 

Extrapolando a abordagem utilizada, sugere-se a realização de estudos voltados para: 1. 

relações de poder no interior das organizações certificadas; 2. compreensão da predominância 

do café na certificação Comércio Justo; o contexto dos produtos considerados exóticos. Por 

fim, sugere-se que em momento oportuno sejam realizados estudos que conciliem dados 

qualitativos e quantitativos. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA – CERTIFICADORA 

 

O tema da pesquisa é focado nas relações de poder existentes nas atividades de trocas das 

organizações do setor alimentício, certificadas no Comércio Justo, a partir da ótica dos 

atores que influenciam as atividades deste segmento. 

 

Como as dimensões econômica, social e ambiental interferem nas relações de poder no 

contexto do setor alimentício brasileiro certificado Comércio Justo? 

 

Questões: 

0. Qual o papel dessa organização no Comércio Justo brasileiro? 

1. Comente o processo inserção do Comércio Justo no Brasil. Desafios, conflitos e 

mudanças. O que mudou nas relações? Na estrutura das redes? 

2. Comente o processo de certificação em termo de: a) acesso e potenciais barreiras; b) 

regras e regulamentos; c) relações cotidianas. 

3. Quem são os atores mais relevantes no Comércio Justo e nos empreendimentos 

certificados?  

4. Como ocorrem as relações de poder no Comércio Justo? O que faz com as 

organizações tenham mais poder, dentro do Comércio Justo? 

5. O que são parcerias e quem são os parceiros no Comércio Justo? Que elementos 

constituem as parcerias? 

6. Quais são os recursos mais importantes na produção agrícola certificada? 

7. Quais as tecnologias mais importantes, aplicadas no processo de Comércio Justo? 

8. Dentre os fatores econômico, ambiental e social, qual exerce maior influência no 

Comércio Justo? Por quê? 

9. Os padrões de qualidade e de produção da certificação Comércio Justo, são viáveis 

economicamente para os pequeno e micro produtores? A produção de orgânicos é 

viável? 

10. Os fatores econômicos e financeiros são mais importantes que as questões da 

sociedade ou meio ambiente? Qual o papel do preço prêmio no Comércio Justo?  
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11. Existe alguma relação e contribuição do Comércio Justo ao desenvolvimento, ou 

redução de pobreza)? 

12. Qual o significado de justiça no Comércio Justo? 

13. Aponte as vantagens e desvantagens do Comércio Justo. 

 

Complementares: 

14. Qual a diferença entre Comércio Justo e Economia Solidária? 

15. Comente o uso do Comércio Justo como instrumento de diferenciação, e a 

aproximação das grandes empresas. 

16. A cultura local influência na implementação dos padrões Comércio Justo? 

  

 

 


