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Objetivo do Vídeo-Aula “Comércio Justo" 
 

Elaboração de conteúdo técnico sobre Comércio Justo (Fair 

Trade, Commerce Equitable, Fair Handel) e gravação de vídeo-

aula para o Módulo “Gestão Socioambiental e a diferenciação 

nos mercados” no Programa  CapGestão Amazônia.  

 

O conteúdo da vídeo-aula sobre Comércio Justo considera as 

seguintes perguntas: 

 
Qual as origens e objetivos do Comércio Justo ? 

 

Quais são as formas de acesso/certificação/participação? 

Princípios, sistemas de garantia, financiamento etc. 

 

Onde encontrar mais informação? A quem procurar ? 
 

 



01.  
Origens do Comércio Justo 
 

02.  
Primeiras Iniciativas e Primeiras 

Redes: a fase “pioneira” 
 

03.  
Grandes Redes Varejistas: e 

Consumo de Massa 
 

04.  
Sistemas de Certificação e Selos 

de Comércio Justo 

 

05.  
Definição de Comércio Justo 

 

06.  
Os 10 Princípios do 

Comércio Justo 
 

07.  
Exemplo de Ciclo de 

Avaliação: WFTO 

 

08.  
Mercados 

 

09.  
Financiamento 

10.  
Estado da Arte 
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Fair Trade Shops 
Pontos Comuns:  

 Estabelecimento de pontos de venda e contato direto com produtores 

do Sul; 

 Estabelecimento de parcerias de longo prazo e canais de 

comercialização mais transparentes; 

 Pagamento de preços mais justos (*) e 

 Realização de campanhas de sensibilização.  

 Contexto: comércio internacional convencional 

 Estruturas comerciais híbridas: Associações, Federações, Empresas, 

Cooperativas etc 
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Como sobreviver na selva de selos ? 



• O que é um selo? 

 

Um selo (label, em inglês e francês) é "uma marca especial, criada por um organismo profissional e cujo 

logotipo é afixado a um produto, para certificar as condições de origem e de produção de acordo com normas 

e padrões"  

  

Dois requisitos devem ser cumpridos: 

  As características são determinadas coletivamente por uma estrutura de tipo profissional; 

 O controle é exercido por um organismo de certificação. 

 

Selos e campo de aplicações: relacionados a produtos e serviços, mas também as organizações (empresas, 

associações e agências governamentais) que os produzem.  

  

!!! Um selo não garante a qualidade, mas afirma que um produto respeita os requisitos relacionados à sua 

produção ou composição (conforme o conjunto de normas e padrões ao qual está associado) !!! 



• Porque um selo de Comércio Justo? Um marco para compras responsáveis 

  

Quais as funções de um selo de Comércio Justo?  

  

(i) chamar a atenção (do consumidor); 

 

(ii) definir (o que é comércio “justo”);  

 

(iii) garantir produtos (como sendo oriundos de modos de produção e comercialização “justos”). 

  

 Ao chamar a atenção do consumidor para o produto, ele permite que ele se envolva com o consumo 

responsável.  

 

 Ao definir, os selos estabelecem requisitos para determinar o que deve ser considerado como qualidade de 

Comércio Justo.  

 

 Ao garanti-lo, trazem ao consumidor a prova de conformidade entre as práticas em vigor e os 

compromissos estabelecidos nos padrões. 

 

 



 

Como definir* Comércio Justo ? 
 

"O Comércio Justo é uma parceria comercial, baseada no 

diálogo, transparência e respeito, que busca maior 

equidade no comércio internacional *. Contribui para o 

desenvolvimento sustentável, oferecendo melhores 

condições comerciais e garantindo os direitos dos 

produtores e trabalhadores marginalizados - especialmente 

no Sul. 

 

Organizações de Comércio Justo têm um compromisso claro 

com o Comércio Justo como o núcleo principal de sua missão. 

Eles, apoiados por consumidores, estão ativamente envolvidos 

no apoio aos produtores, na conscientização e na 

campanha por mudanças nas regras e na prática do 

comércio internacional * convencional ”. 
 

Declaração FINE * 

 

Fonte: https://wfto.com/fair-trade/definition-fair-trade 

https://wfto.com/fair-trade/definition-fair-trade
https://wfto.com/fair-trade/definition-fair-trade
https://wfto.com/fair-trade/definition-fair-trade
https://wfto.com/fair-trade/definition-fair-trade
https://wfto.com/fair-trade/definition-fair-trade
https://wfto.com/fair-trade/definition-fair-trade
https://wfto.com/fair-trade/definition-fair-trade
https://wfto.com/fair-trade/definition-fair-trade
https://wfto.com/fair-trade/definition-fair-trade


• Como garantir um Comércio Justo ? 

  

 O Comércio Justo deve grosso modo cumprir os seguintes requisitos:  

  

 preço justo (pagamento de um preço justo em um contexto regional ou local; ajuda  no acesso ao 

financiamento da produção) 

 

 relacionamentos comerciais (relações de longo prazo; tratamento mutuamente  respeitoso; transparência);  

 

 direitos dos produtores (estrutura democrática das organizações; ambiente de trabalho socialmente 

responsável, seguro e saudável);  

 

 fortalecimento das organizações de comércio justo (foco na construção de capacidades das organizações 

para ampliar cadeias de valor).  

 

 desenvolvimento sustentável (respeito ao meio ambiente e estímulo ao desenvolvimento sustentável); 

 

 Etc 

 

 

 

  

  

 

 



10 Princípios do Comércio Justo* 
Que orientam os requisitos fundamentais para o Comércio Justo 



• Como garantir o respeito aos princípios do Comércio Justo (1) ?  

      Os Sistemas de Certificação e/ou Garantia 

  

Sistema de certificação e/ou de Garantia (Questionários de Auto-Avaliação, Visitas de Verificação, 

Monitoramento, Auditoria, Adoção de Medidas de Melhoria etc), que podem ser: 

  

(1) implementados por estruturas independentes: ”Certificação de Terceiros". 

  

(2) implementados por pares: ”Controle de Pares" (Peer visits) 

  

(A) Sistemas de garantia que certificam produtos e cadeias de valor. 

 

(A) Sistemas de garantia que certificam organizações de produtores.  

  

  

 

 



• Como garantir a qualidade no comércio justo (2) ?  

      Oganizações de Certificação 

Selos privados:  

 

 Ecocert Équitable 

 Fair For Life (IMO) 

 Fairtrade International (FLO-Cert) 

 SPP (Símbolo de Pequenos Produtores) 

 World Fair Trade Organization, WFTO 

 Fair Trade Certified (sistema norte-americano) 

 Forest Garden  

 Naturland Fair (sistema alemão) 

  

 

* Outras iniciativas: Instituto Biodinâmico (IBD); porém com impacto e reconhecimento ainda embrionários ou desconhecidos.  

  

 

 





	HISTÓRIA	 

A Ecocert é uma empresa (Holding) e atua como organismo de certif icação estabelecido na 
França em 1991. Desde sua criação, a Ecocert é especializada na certif icação de produtos 
agr ícolas orgânicos. Com 23 escritórios, a Ecocert opera em mais de 90 países. 

A primeira versão do padrão Comércio Justo "ESR" (Equidade, Sol idariedade e 
Responsabil idade) foi emitida em 2007 em cooperação com partes representativas do comércio 
justo, a fim de construir um sistema de certificação que combine comércio justo e abordagens 
orgânicas. Na época, o escopo estava focado no comércio justo Norte / Sul tradicional.  

Em 2013, as normas de ESR foram revisadas para incluir a prestação de serviços para o comércio 
justo “doméstico”  (Norte / Norte). Esses padrões são construídos em três bases: 
responsabil idade social  corporativa,  produção orgânica e comércio justo. 

 



  CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE  
 
 

• Ecocert Fair Trade é um selo exigente baseado em vínculos entre  

       comércio justo, agricultura orgânica e responsabilidade social corporativa. 

• O cumprimento dos requisitos de responsabilidade social corporativa é agora um pré-requisito para a certificação do 

comércio justo.  

• Desde 2013, o padrão ESR abrange organizações baseadas em países desenvolvidos. 

• A abordagem participativa é menos formalizada do que em outros selos, já que as partes interessadas do Ecocert Fair 

Trade (produtores, comerciantes, especialistas) têm apenas um papel consultivo. 

• Nos últimos anos, o grupo Ecocert estreitou seus laços com outros atores do setor. A IMOswiss AG (responsável pelo 

selo Fair For Life – agora parte do grupo Ecocert).  

• Um reconhecimento mútuo entre os dois selos já existia antes da fusão. 







	HISTÓRIA	 

O programa Fair for Life, criado em 2006, é o resultado de uma parceria entre o organismo de 
certificação IMO (Institute for Marketecology) e a Bio-Foundation. A IMO é particularmente 

ativo nas áreas de agricultura orgânica e sistemas de gestão ambiental. Representada em 90 

países, a IMO também certifica as especificações FSC, UTZ Certif ied, PEFC etc. 

Fair for Life (como Ecocert Fair  Trade) combina 3 tipos de requisitos: agricultura orgânica, 
responsabil idade social corporativa e comércio justo.  

	IMO	AND	ECOCERT	 

Em 2013/2014, a IMOswiss AG e outras empresas da IMO passaram a fazer parte do grupo Ecocert.   

	CONTATO	 

IMOgroup AG weststrasse 51- CH-8570  

Weinfelden- Suisse  

Phone: +41-(0)71 626 0 626  

Site: http://www.fairforlife.org 

E-Mail: imo@imo.ch  



  
 CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 
 
 
 
 

• Assim como Ecocert Fair Trade, o selo Fair for Life foi introduzido por atores que trabalham com certificação orgânica e 

combina três tipos de requisitos: agricultura orgânica, responsabilidade social corporativa e comércio justo.  

• Selo considerado exigente, com exceção da exigência de que operadores implementem atividades de conscientização 

e defesa.  

• Este selo foi um dos primeiros a abrir o seu âmbito geográfico às organizações de produtores baseadas em países 

industrializados e desde então tem sido seguido por muitos outros. 

• Outra característica distintiva é que organizações de produtores (beneficiários históricos do comércio justo) 

representam apenas 17% das organizações certificadas Fair for Life, enquanto as plantações atingem 41%.  
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	HISTÓRIA		

· 1988: primeiro selo Fair  Trade, Max Have laar , é lançado na Holanda. 

· 2001: (padrões de) certificação de trabalho contratado para culturas agrícolas específicas. 
Culturas elegíveis: banana, flores, chá, frutas e legumes. 

· 2004: divisão entre Fairtrade International, que estabelece padrões de Comércio Justo e 
fornece suporte ao produtor, e FLOCERT, que inspeciona e certifica organizações de 

produtores.  

Fairtrade	International	e	Fairtrade	USA	

2011: Fair  Trade USA, uma das organizações de certificação-membro do Fairtrade International para 
certificar marcas dos EUA, renuncia à sua afiliação à Fairtrade International e implementa sua própria 

iniciativa "Comércio Justo para Todos",  que expandiu os padrões de trabalho contratados para 
commodities. 

Fairtrade	International	e	SPP	

2010: a CLAC (Coordenadoria Latino-Americana de Produtores de Comércio Justo) e 
organizações de produtores da América Latina, decidem criar seu próprio selo, o Small  Producers 
Symbol (SPP),  voltado apenas para pequenos produtores, uma vez que o CLAC se opunha à Fairtrade 

International, que abria sua certificação para plantações (monoculturas) e contratos de trabalho 
na agricultura.  
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 CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 
 
 

• Fairtrade International é a mais antiga, mais conhecida e principal selo  

     de comércio justo (70-80% das vendas certificadas no mundo).  

• 2014: criação de um selo para um novo modelo de negócios,  

     o Programa de Suprimento Fairtrade (Fairtrade Sourcing Program ou FSP)  

     para cacau, algodão e açúcar, permitindo que as empresas usem um  

     ”selo de ingrediente certificado Fairtrade" em produtos com vários ingredientes. 

    Argumento pró: disseminar o impacto positivo do comércio justo para um número amplo de produtores por      

    meio do aumento de vendas; 

• Argumento contra: disponibilizar a certificação para novos atores 

      (grandes redes de supermercado, por ex) reduz custo (preço) de produtos  

      e gera menor impacto no desenvolvimento das comunidades. 

• Governança por meio de participação de produtores em instâncias de tomada de decisão (50%).  

• Brasil: circuito de produtores de café, cacau e sucos 
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	HISTÓRIA	 

· O S ímbolo dos Pequenos Produtores (SPP) é uma iniciativa lançada em 2006 pela Rede 
Latino-Americana e Caribenha de Pequenos Produtores de Comércio Justo 
(CLAC).  Atualmente membros do Fairtrade International, a CLAC decidiu criar e administrar 
seu próprio selo, direcionado apenas a pequenos produtores organizados após a abertura do 
selo Fairtrade para plantios e contratos agrícolas.  

· A FUNDEPPO (Fundação dos Pequenos Produtores Organizados) foi criada para 
administrar o selo SPP, em 2012. 

· A FUNDEPPO adota uma definição muito restrita de “pequenos produtores” ,  de modo a 
garantir que o selo SPP os beneficie, excluindo plantações privadas e pequenos 
produtores não organizados.   

	CONTATO	 

FUNDACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES  

ORGANIZADOS A.C. (FUNDEPPO)  

Guanajuato 131 int. 302 

Colonia Roma Norte.  

Delegación Cuauhtémoc, México D.F.  

Site:  	https://spp.coop 

Email : info@spp.coop  



  
 CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 
 

• O Small Producers ’Symbol (Selo dos Pequenos Produtores) é o primeiro  

      criado e gerenciado por produtores, que são acionistas majoritários  

      (2/3, pelo menos) em todos os órgãos de tomada de decisão  

      (comitê de padrões, comitê de preços). 

• O selo SPP, fundado pela CLAC (rede afiliada à Fairtrade International) e transferido para a organização 

independente FUNDEPPO, nasce da oposição da CLAC à abertura do selo Fairtrade International para atores 

percebidos como concorrentes diretos de pequenos produtores: produção de mão-de-obra contratada e 

produtores desorganizados contratados por empresas.  

• A SPP alinha-se com os princípios históricos do comércio justo, trabalhando apenas com pequenos 

produtores organizados (com base numa definição precisa e restritiva do pequeno produtor). 

• O selo exclui plantações e produtores desorganizados em sua certificação. 

• A construção de capacidades e o empoderamento dos produtores são o núcleo dos requisitos do SPP. 

 

 

 

 







	HISTÓRIA		

A	World	Fair	Trade	Organization	(WFTO)	é	uma	rede	global	de	organizações	fundada	em	1989.	

As	organizações	que	fazem	parte	da	WFTO	foram	criadas		para	apoiar	pequenos	produtores		

marginalizados	e	preservar	habilidades	tradicionais.	Este	contexto	histórico	é	a	razão	pela	qual	a	

maioria	dos	membros	da	WFTO	são	grupos	de	artesãos.	

O	WFTO	desenvolveu	um	sistema	de	garantia	para	organizações	de	comércio	justo	(e	não	para	

produtos).		

Mecanismos	de	Autoavaliação	e	Visitas	de	Pares	fazem	parte	do	Sistema	de	Garantia	WFTO	a	fim	

de	manter	os	custos	de	monitoramento	a	um	nível	acessível	para	pequenas	organizações.		

Em	2013,	a	WFTO	modificou	seu	Sistema	de	Garantia	incluindo	Auditoria	de	Terceiros	(para	

Organizações	Comerciais).	A	alternância	entre	a	auditoria	de	terceiros	e	as	Visitas	de	Pares	destaca	

a	vontade	política	da	WFTO	de	promover,	tanto	quanto	possível,	o	compromisso	de	seus	membros	

com	a	rede.	



  
 CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 
 

• Sistema de Garantia WFTO, pioneiro do Comércio Justo, criado para apoiar  

      organizações de pequenos produtores e preservar habilidades tradicionais; 

      historicamente baseado em Auto-Avaliação e Visitas de Pares (participação). 

• SG-WFTO implementou recentemente Auditorias de Terceiros, que complementarão as Visitas de Pares 

no processo de monitoramento.  

• WFTO trabalha para equilibrar compromisso com melhoria da qualidade do controle e manutenção de 

custos de certificação em níveis acessíveis para organizações de pequenos produtores. 

• Força principal: organização-rede de organizações de comércio justo e certificação de organizações de 

produtores (não produtos), e membros comprometidos com atividades de comércio justo e de olhos atentos 

para melhorias contínuas das práticas. 

• Brasil: Bio Fairtrade (PE), Artesol (SP) e Parceria Social (RJ) 

 

 

 

 



Como funciona o Ciclo de Avaliação de um Sistema de Garantia ?  

O Exemplo WFTO 



Relatório de Auto Avaliação 
 

Você irá receber um link para o formulário no página de Boas vindas. 

 

O Relatório de Auto Avaliação (ou SAR na sigla em inglês) irá ajudá-lo a 

checar seu modo de trabalho à luz dos critérios organizados no Standard 

Comércio Justo WFTO. 

 

O SAR precisa ser preenchido no período de 1 ano após a aprovação 

como membro provisório, mas quanto antes melhor ! 



Visita de Par 
 

1. Uma Visita de Par é uma oportunidade para convidar um parceiro para ajudá-lo a 

se preparar para a Auditoria de Monitoramento.  

 

2. A Visita de Par checa a informações no Relatório de Auto-Avaliação, para ver 

que melhorias você poderia fazer para se preparar para a Auditoria de 

Monitoramento. 

 

3. Uma Visita de Par não é um componente obrigatório para se tornar um membro 

garantido. 

 

4. Uma vez que você se tornou uma Organização de Comércio Justo Garantida, 

Visitas de Pares como parte do seu calendário de Monitoramento serão obrigatórias.  



Auditoria de Monitoramento 
 

1. Todo o trabalho que fizestes até aqui, ajudou-o a se preparar para a Auditoria 

de Monitoramento; a maior parte do trabalho duro é feita agora! 

 

2. Para assegurar que nós auditamos informações atualizadas o SAR não pode 

ultrapassar 1 ano no momento da Auditoria de Monitoramento. Se quiseres se 

esforçar em sua adesão, podemos planejá-lo para o quanto antes. 

 

3. Um auditor de Sistema de Garantia na sua região irá dar uma olhada no seu 

SAR e irá revisar informação de apoio durante a visita junto à sua organização. O 

auditor irá escrever um relatório que será revisado pela WFTO.  

 



Plano de Melhoria 
 

1. WFTO irá revisar o relatório da Auditoria de Monitoramento para ver se algo 

precisa ser feito antes que o status de Garantido seja entregue. O Plano de 

Melhoria irá ajudá-lo a implementar quaisquer mudanças.  

 

2. Se qualquer critério obrigatório não está pontuado OK, nós iremos trabalhar 

juntos para corrigir isso antes que a recomendação ao Board seja feita. 

 

3. Atualizar o Plano de Melhoria é a tarefa final a completar antes de se tornar 

um membro Garantido. 

 

4. A recomendação para o status Garantido será enviada ao Board para voto.   



Status Garantido  
 

1. Isso significa que você tem direitos plenos como membro! Isso inclui o uso do 

Selo para Produtos WFTO. 





Tipologia de Membros ou Quem pode aderir? 
 

Organizações de Comércio Justo (FTO) 

Todas as empresas, parcerias, co-parcerias e outros órgãos legais - conforme determinado pelas disposições legais do país do 

membro em questão - que estão diretamente envolvidos no Comércio Justo. Eles podem ser produtores ou FTOs de negociação 

baseados no norte ou no sul, para quem o Comércio Justo é a atividade principal. Para se qualificar para a filiação ao FTO, a 

receita de vendas (faturamento) deve representar 50% ou mais da receita total. Os pedidos de adesão ao FTO não podem ser 

aceitos de organizações sem histórico de vendas anterior. 

  

Redes de Comércio Justo (FTN) 

Pessoas jurídicas cuja função principal é atuar como associações nacionais ou internacionais de produtores de Comércio Justo e 

/ ou Organizações de Comércio Justo. 

  

Organizações de Apoio ao Comércio Justo (FTSO) 

Organizações de Comércio Justo onde o comércio não é a atividade principal (a proporção do comércio é inferior a 50% da 

renda total), mas que estão envolvidas no Comércio Justo indiretamente, por meio de atividades que promovam e apóiem o 

Comércio Justo: aconselhamento empresarial, finanças, defesa de direitos ou trabalho em rede. 

  

Organizações Associadas 

Categoria especial para organizações nacionais ou internacionais interessadas em apoiar e promover o Comércio Justo, 

incluindo organizações doadoras. As organizações que não atendem aos requisitos de existência legal de dois anos também se 

encaixam nesse grupo. 

  

Associados Individuais 





SISTEMAS DE FINANCIAMENTO ASSOCIADOS AO COMÉRCIO JUSTO 





Modalidades de Financiamento 

 

A Shared Interest oferece facilidades de crédito tanto para Organizações de Produtores quanto 

para Compradores.  

 

As modalidades para Organizações de Produtores são: 

- Crédito para Exportação (Export Crédit): para operações de exportação mediante ordem de compra 

(adiantamento de 60%, reembolso completo após operação concluída, descontada taxa de interesse de 1%) 

  

- Empréstimo à Prazo (Term Loan): para “construção de capacidades” (infraestrutura, máquinas e 

equipamentos, aquisição de meios de transporte, exposições (eventos) etc) 

  

- Manutenção de Estoque (Stock Facility): para estocagem pré-venda 

  





Condições para elegibilidade: 

 

 Certificação Fairtrade (WFTO, FLO-Cert, IMO, Fair For Life, Ecocert) 

 Contabilidade em dia para os últimos 2-3 anos e previsão de 1 ano (Idealmente auditada por contador, mas 

com margem de negociação).  

 Folha de Balanço 

 Informações: organização, primeiro ano de comércio, mercados, produtos, parcerias etc.  

 

Cumpridas as formalidades de elegibilidade, procede-se ao preenchimento do Pacote de Aplicação para o 

Produtor (Producer Application Pack), que permite conhecer melhor os processs e procedimentos de aplicação e 

dá uma panorama de como Shared Interest trabalha.  

 

+ INFO: http://www.shared-interest.com 

http://www.shared-interest.com
http://www.shared-interest.com
http://www.shared-interest.com








• Fairtrade França: Comécio Justo (2017) é um mercado em crescimento (+ 10%) e mais de 1 bilhão Euros 

(vendas ao consumidor) 

• Cerca de 40 a 50% do mercado está concentrado em torno de commodities (frutas, café, chás, açúcares e 

cacau para chocolates) e é destinado a supermercados (GMS). 

• 50 a 60% produtos diferenciados, agroindústria, artesanato e têxteis (oportunidades para organizações de 

produtores de pequeno e médio porte no Sul). 

 

• Mercado Orgânico ("bio"): (2017) 8,3 bilhões de Euros (vendas ao consumidor); crescimento de + 17% (em 

relação a 2016). Em cinco anos, o mercado simplesmente dobrou.  

• BIOCOOP (17% do mercado orgânico): Economia agrícola de "curto-circuito” (80%) + 20% produtos 

orgânicos globais (finais e / ou ingredientes) o que demanda certificação.  

 

• Fonte: https://www.commercequitable.org e Agência para o Desenvolvimento e Promoção da Agricultura 

Orgânica. "Benchmarks 2017 bio na França". 2018.  

https://www.commercequitable.org
https://www.commercequitable.org
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https://medium.com/@conexsus 

https://www.conexsus.org/blog/ 
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