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Resumo 

 

A produção de café commodity submete os pequenos produtores às exigências das grandes 

empresas transnacionais de torrefação. Estas, por sua vez, visam buscar uma maior 

produtividade em detrimento à lógica financeira global. Numa tentativa de se contrapor à lógica 

global, alguns produtores dos países periféricos buscam formas de diferenciação e valorização 

da produção a partir da melhoria da qualidade da bebida e na inserção em nichos específicos de 

mercado, como o caso do Fair Trade (Comércio Justo).  

O Fair Trade surgiu na Europa na década de 1960, por iniciativa dos consumidores preocupados 

com a degradação ambiental e a expropriação dos pequenos produtores provocada pela 

commoditização da agricultura (DAVIRON & VAGNERON, 2011). Para inserir o produto junto ao 

Fair Trade é necessário seguir as normas e os padrões de produção estabelecida pelas 

empresas certificadoras. Dentre as certificadoras, destaque para a FLO-Cert (Fair-trade Labelling 

Organizations International), a maior certificadora mundial do sistema Fair Trade.  

Entretanto, a padronização produtiva estabelecida pelas empresas certificadoras tem promovido 

uma recommoditização da produção do café, ao permitir que as grandes empresas do comércio 

e de torrefação substituam os fornecedores, acabando com a identidade dos produtores.  

Assim, o objetivo do presente artigo é apresentar as principais características do sistema Fair 

Trade e suas contradições como mercado alternativo do café. Este, por sua vez, é parte 

integrante da elaboração da dissertação de mestrado em Geografia sob o tema referente ao café 

Fair Trade produzido pela Associação dos Pequenos Produtores do Cerrado (APPCER), na 

Região do Triângulo Mineiro, Estado de Minas Gerais.  
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Introdução 

 

A partir da globalização (SANTOS, 2003) o circuito espacial produtivo de café commodity, 

anteriormente regulado pelos acordos interestatais, passou a ser regulado pelas grandes 

empresas transnacionais de torrefação.  

A adoção por parte do Estado nas políticas neoliberais e a consequente financeirização do 

capital têm resultado em políticas de reforço às exportações, sobretudo, de produtos primários. 

Presenciamos um imperativo das exportações (SANTOS, 1999), presente no discurso e nas 

políticas do Estado e na lógica das empresas, que tem promovido uma verdadeira 

commoditização da economia e do território.  

A cafeicultura moderna, fortemente regulada pelo Estado, paulatinamente foi substituída, pelo ao 

menos em algumas regiões, por uma cafeicultura científica globalizada. Trata-se, segundo 

Santos (2001) da maior subordinação e vulnerabilidade dos lugares da produção agrícola 

moderna às lógicas externas, pautada numa maior eficiência produtiva, com redução de custos, 

diferenciação produtiva, uso do marketing e inserção competitiva nos mercados internacionais.  

Daviron e Ponte (2005) apontam que a partir das modificações ocorridas na regulação da 

produção mundial, a cafeicultura passou a enfrentar um verdadeiro “paradoxo”. De um lado, uma 

valorização e diversificação dos produtos derivados do café e comercializados pelas grandes 

empresas de torrefação; e de outro, uma apropriação cada vez menor do valor final do produto 

por parte dos produtores. As grandes empresas sediadas nos países consumidores passaram a 

agregar valor e diferenciar os produtos derivados do café, enquanto os preços pagos aos 

produtores tornavam-se cada vez menores. 

Nas regiões cafeeiras, a um controle técnico local, expresso pela eficiência produtiva, se opõe a 

falta de um controle político, derivado da regulação externa (do crédito, do preço dos produtos, 

dos insumos químicos e mecânicos, das inovações físicas, químicas e biológicas) exercida pelos 

agentes intermediários, sobretudo, as grandes empresas de torrefação. Desse modo, a produção 

de café commodity cria nos municípios uma vulnerabilidade social, econômica e territorial, pois 

sua produção está diretamente ligada à regulação de agentes internacionais. 

Numa tentativa de se contrapor à lógica das commodities, surgiram vários movimentos na 

década de 1990, por parte de consumidores, produtores e organizações internacionais, 

vinculados, entre outros, ao mercado Fair Trade. Esta iniciativa tem por objetivo agregar valor à 

produção, conferindo identidade ao produtor e oferecendo produtos de melhor qualidade e que 
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promovem um menor impacto ambiental. Trata-se de uma espécie de descommoditização da 

produção. 

No entanto, as empresas transnacionais de torrefação têm se apropriado, em parceria com as 

empresas certificadoras, do mercado Fair Trade. A ação dessas empresas tem acabado com a 

identidade dos produtores, ao padronizar novamente a produção e permitir a fácil substituição de 

seus fornecedores, promovendo de certa maneira uma recommoditização.  

 

Metodologia 

 

Para a realização do presente artigo o procedimento metodológico utilizado baseou-se na 

revisão bibliográfica que, por sua vez, permitiu levantar dados primários e secundários. Deste 

modo, foi possível analisar e identificar as principais características que permeiam o tema, além 

de capitanear dados quantitativos a respeito da comercialização do sistema Fair Trade no mundo 

e no Brasil. 

 

Da origem a consolidação do mercado Fair Trade 

 

A comercialização do mercado alternativo decorreu em meados da década de 1950, a partir da 

relação entre pessoas ligadas as entidades religiosas nos países centrais com comunidades dos 

países periféricos. Estas entidades pagavam os melhores preços pelos artesanatos produzidos 

pelos produtores, garantindo assim, acesso ao mercado e assistência técnica (BACON, 2004). 

Inicialmente, a comercialização dos produtos ocorreu por meio das redes de contatos destas 

entidades. Posteriormente, os produtos foram comercializados em pequenas feiras e bazares. 

Baseado no sistema Alternative Trading Organizations (ATOs), de alguns países desenvolvidos, 

o Fair Trade surgiu na década de 1960 com o intuito de promover novas regras e técnicas de 

produção, de modo a diferenciar das exercidas pelas commodities agrícolas (RAYNOLDS, 

2002). O mercado Fair Trade busca incentivar a diferenciação e a valorização da produção, 

oferecendo produtos com melhor qualidade e que promovam um menor impacto ambiental 

(DAVIRON & VAGNERON, 2005). 

No inicio, a prática comercial exercida no mercado Fair Trade era baseada na relação direta 

entre as lojas/produtores e entre as lojas/consumidores (RAYNOLDS, 2002). Em 1988, foi criada 

a primeira Labelling Iniciatives (LI) ou Iniciativas Nacionais para certificação de produtos Fair 

Trade, Max Havelaar.  
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A criação desta LI se deu a partir da iniciativa por parte de algumas organizações sociais 

holandesas em comercializar o café de uma pequena cooperativa do México. De modo, que 

através da Max Havelaar os produtos passaram a serem comercializadas nas lojas de varejos 

convencionais na Holanda, sendo estendida para Bélgica, Suíça, Dinamarca, Noruega e França.  

Esta iniciativa serviu de referência para o surgimento de outras LI’s por toda a Europa, América 

do Norte e Japão, como: a Transfair, na Alemanha, Áustria, Luxemburgo, Itália, Estados Unidos, 

Canadá e Japão; Fairtrade Mark, no Reino Unido e Irlanda; Rättvisemärkt, na Suécia; e Reilu 

Kauppa, na Finlândia (FAIRTRADE, 2012).  

Em 1997, as LI’s existentes nos países centrais se uniram para criar a Fairtrade Labelling 

Organizations International (FLO), na cidade de Bonn, Alemanha. O intuito é de estabelecer um 

padrão mundial dos produtos Fair Trade (FAIRTRADE, 2012).   

Atualmente, a FLO é a principal certificadora mundial, responsável por cerca de 80% do 

Comércio Justo mundial, ela regulamenta e fiscaliza os produtores e empresas com o objetivo de 

garantir as normas e os padrões estabelecidos pelo selo Fair Trade (figura 01).  

 

 

Fonte: FAIR TRADE, 2012. 

 
A FLO-Cert é composta por 25 LI’s e mais de 800 organizações distribuídas em todo mundo. Ela 

possui mais de 6.000 linhas de diversos produtos, como: café, chá, cacau, nozes, vinho, frutas, 

soja, flores, balões, entre outros, sendo vendidos em mais de 60 países (FAIR TRADE, 2012).  

De acordo com o Relatório da Pesquisa Mundial do Comércio Justo, realizado pelo SEBRAE 

(2010), no ano de 2009, a FLO-Cert alcançou um aumento de 15% no valor global de varejo, 

com vendas estimadas em 3,4 bilhões de euros, valor triplicado se comparados com o ano de 

2005. Segundo o relatório, foram distribuídos mais de 52 milhões em prêmios - estes são 

aplicados diretamente nas comunidades -, tendo beneficiado mais de 1,2 milhão de produtores e 

trabalhadores certificados. 

O varejo convencional é o principal responsável para o grande volume de comercialização dos 

produtos Fair Trade no mercado mundial. Dos 120 mil pontos de vendas no mundo, destaque 
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para os Estados Unidos, por contar com mais de 40 mil supermercados que comercializam os 

produtos Fair Trade (SEBRAE, 2010). Segundo Sweitzer (2011), apenas 05 empresas varejistas 

nos EUA respondem por 75% do mercado de café FairTrade USA. São elas: Wall Mart Stores 

Incorporated, Starbucks Coffee Company, Green Mountain Coffee Roasters, Equal Exchange 

Incorporated e Mother Parker’s Tea & Coffee Incorporated.  

No ano de 2009, foram vendidos aproximadamente 73 mil toneladas de café (torrado e 

instantâneo) certificados pela FLO, um aumento de 12% comparado com o ano anterior 

(SEBRAE, 2010).  

No Brasil, a FLO-Cert possui 42 organizações distribuídas em 11 estados, sendo 50% dos 

produtos oferecidos no país estar ligado à produção de café (MADUREIRA, 2011), como da 

Associação dos Pequenos Produtores de Café do Cerrado (APPCER), localizada na 

Comunidade do Esmeril, município de Patrocínio, em Minas Gerais. 

A seguir será apresentado um diagrama de uma determinada LI de maneira a facilitar o 

entendimento do funcionamento do sistema de mercado Fair Trade: 

 

 

Fonte: SEBRAE, 2010. 
Elaboração: DO NASCIMENTO, R.C. 2012. 

 

Os associados garantem recursos financeiros e apoio as LI’s. Estas, por sua vez, são 

responsáveis em: incentivar ações sociais aos associados; ajudar a definir os critérios 

internacionais de certificação junto a FLO; realizar o lobby comercial a órgãos governamentais e 
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ações de incentivo ao consumo dos produtos para o público em geral; prospectar licenciados 

para a fabricação de produtos e conceder as licenças de uso do selo; e realizar ações de 

marketing as lojas (varejo). Os lojistas expõem os produtos e os consumidores os compram. Os 

licenciados dão suporte de marketing às lojas, pagam os importadores. Estes, por sua vez, 

pagam os produtores. A FLO é responsável por certificar e monitorar as ações dos produtores e 

importadores (SEBRAE, 2010).   

A FLO também é responsável por estabelecer um valor mínimo junto aos produtos e de oferecer 

uma premiação às comunidades envolvidas no sistema Fair Trade. O valor mínimo tem por 

objetivo cobrir os custos da produção e de promover o acesso ao mercado. A premiação é um 

valor adicional que deve ser investido junto aos membros das associações ou comunidades, em 

comum acordo, nas áreas sociais. 

Assim, os pequenos produtores de café passaram a buscar nichos específicos de mercado que 

visam à melhoria da qualidade da bebida e valorização da produção. Porém, ao mesmo tempo 

em que o Fair Trade é visto como forma alternativa de inserção dos pequenos produtores de 

café nos mercados nacional e internacional tem-se a contradição das certificadoras. Pois estas 

passaram a promover uma recommoditização, ao estabelecer uma padronização produtiva e por 

permitir que as grandes empresas do comércio e de torrefação substituam os fornecedores, 

acabando assim, com a identidade dos produtores.   

 

As contradições  

 

A adoção da ideologia política/econômica neoliberal (HARVEY, 2005a), conjugada com a 

globalização financeira (CHESNAIS, 1996) e a “desregulamentação” (nova regulação) da política 

cafeeira, a partir da década de 1990, consistiu na monopolização dos estoques de café por parte 

das grandes empresas transnacionais de torrefação.   

Para Harvey (2005a), a ideologia política/econômica neoliberal é entendida como um discurso 

hegemônico que implica na deterioração dos poderes institucionais, bem como nas relações 

sociais em detrimento a lógica de mercado globalizado. 

Neste contexto, a globalização financeira é compreendida por Chesnais (1996) como um 

processo de acumulação e concentração do capital, tendo nas instituições financeiras certa 

independência que impõe exigências aos Estados, as empresas de menor dimensão e as 

classes sociais menos favorecidas. Este processo fez acentuar “os aspectos financeiros dos 
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grupos industriais e imprimiu uma lógica financeira no setor de manufatoras e serviços” 

(CHESNAIS, 1996 p. 33).  

A desregulamentação por parte dos Estados promoveu a entrada dos fluxos de capitais 

financeiros junto aos países, permitindo assim, que as grandes empresas transnacionais de 

torrefação passassem a ter um maior poder na comercialização e na produção mundial de café 

commodity (PONTE, 2001). 

Para Daviron e Vagneron (2010), o processo de commoditização é aquela em que ocorre uma 

homogeneidade do produto – café do tipo blend -, implicando na semelhança entre os diferentes 

produtos e na fácil substituição de fornecedores. 

Numa tentativa de se contrapor a lógica da commodity, alguns produtores de café, estimulados 

em grande parte pelas políticas da Organização Internacional do Café, na década de 1990, 

começaram a buscar formas de diferenciação e valorização da produção. As iniciativas 

buscavam a melhoria da qualidade da bebida e a inserção em nichos específicos de mercado, 

como o caso do Fair Trade.  

Harvey (2005b) salienta que, por meio da renda monopolista a singularidade e a particularidade 

tornam-se atributos de suma importância para definir uma mercadoria ou local de qualidade 

especial devido ao controle exclusivo, de valor único. Tem-se assim, um possível aumento no 

fluxo de renda dos atores sociais.  

Entretanto, a partir da fácil negociação e o uso do marketing essas mercadorias tendem a não 

serem únicos ou especiais, pois “quanto mais facilmente negociáveis são tais itens ou eventos, 

menos eles proporcionam a base para a renda monopolista” (HARVEY, 2005b p. 223). 

Inicialmente, o mercado Fair Trade sofreu um processo de descommoditização ao não permitir a 

fácil substituição de fornecedores e por promover um estreitamento na relação entre 

consumidores e produtores, como citado anteriormente. Entretanto, Daviron e Vagneron (2010) 

apontam para o processo de recommoditização, devido à inserção das certificadoras em 

estabelecer normas e padrões produtivos junto ao mercado Fair Trade.  

Para Daviron e Ponte (2005), o processo de recommoditização do café Fair Trade deriva da 

mudança de organizações rotuladas para produtos rotulados, desencadeando assim, grandes 

transformações, como: a inserção dos produtos Fair Trade às prateleiras dos supermercados; 

restaurou a distância na relação comercial entre produtor e consumidor; e reintroduziu a fácil 

substituição dos fornecedores à jusante.  

A prática de certificação com padrões pré-estabelecidos leva a fácil substituição de 

fornecedores, isto permite a inserção dos produtos certificados junto às prateleiras dos 
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supermercados de modo a competir com os produtos convencionais. Restaura-se assim, um 

distanciamento na relação comercial, “mais uma cortina foi feita entre o consumidor e o produtor” 

(DAVIRON; VAGNERON, 2010 p. 22).  

Le Velly (2007) aponta que nem todos os produtos certificados são comercializados, e a fácil 

substituição de fornecedores cria condições de concorrência entre os grupos de produtores 

dentro do mercado Fair Trade. O autor acrescenta ainda que 40% do café produzido pelas 

associações ou cooperativas certificadas não tiveram ordem de compra no mercado Fair Trade. 

E, apenas um quinto da produção de café certificado, é comprado pelo preço mínimo fixado pela 

FLO. O restante é vendido a preços de mercado ou acima, quando são atribuídas qualidades 

mais especificas perante as outras. 

Assim, contraditoriamente, a produção de café Fair Trade sofre uma recommoditização com a 

criação de novos padrões produtivos pelas certificadoras, retirando a identidade do produtor e 

permitindo às grandes empresas a fácil substituição dos fornecedores.  

 

Considerações finais 

 

A lógica das commodities é entendida como aquela que submete os agentes que atuam nos 

lugares ou regiões a uma lógica financeira global, acarretando assim, numa vulnerabilidade 

social, econômica e territorial.  

Para Arroyo (2001), a vulnerabilidade deriva da produção de bens pouco diferenciados e de 

baixo valor agregado, como é o caso das commodities agrícolas. A vulnerabilidade desses 

produtos se expressa: na regulação externa da produção (comercialização, crédito, transporte, 

armazenamento, regulação dos preços); na dependência dos insumos químicos e 

biotecnológicos; e na especialização funcional das regiões e municípios quanto à atividade 

agrícola dominante. 

Numa tentativa de se contrapor a lógica das commodities, a produção de café Fair Trade pode 

atenuar a vulnerabilidade a que os produtores de café commodity estão fortemente submetidos, 

assumindo assim, de forma contraditória característica de uma espécie de anticommodity. Por 

diferenciar-se qualitativamente e ter um acesso privilegiado a determinados nichos de mercado. 

Entretanto, devido à criação de novos padrões produtivos imposta pelas certificadoras e a 

consequente expansão econômica do mercado Fair Trade, a produção de café vem sofrendo um 

processo de recommoditização.  
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Deste modo, o presente artigo visou apresentar a origem e as contradições existentes do 

mercado Fair Trade a partir da comercialização de café. Mercado este, que teve o seu 

surgimento expresso numa ideologia contrária a commoditização da agricultura e hoje vem 

sofrendo algumas mudanças e transformações por estar inserido num contexto político e 

econômico globalizado.  
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