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RESUMO 

 

A dinâmica no comércio internacional instalada sob as diretrizes da 

Globalização concretizou uma realidade de desigualdade entre o Norte e 

o Sul global.  Em decorrência desse cenário apresenta-se o Fair Trade 

como um movimento que questiona essa lógica e propõe práticas 

comerciais que buscam estabelecer uma situação econômica e social 

mais equânime no cenário internacional. Assim, propõe um comércio 

pautado na justiça como equidade, viabilizado pela elaboração de um 

novo contrato social. O problema de pesquisa consiste em perceber se é 

possível vislumbrar o Fair Trade como uma resposta ao desiquilíbrio 

econômico e social instalado no cenário comercial internacional, tendo-

se como alternativa para combater essa assimetria a elaboração de um 

contrato social com base na justiça como equidade? Como hipóteses, 

tem-se que ao observar os objetivos, normas e princípios sustentados 

pelo Fair Trade, é possível averiguar um diálogo com os parâmetros de 

elaboração de um contrato social e com a teoria de justiça. Uma vez 

verificados esses parâmetros de justiça dentro de um contrato social, 

então é possível afirmar que é justo o comércio realizado pelo Fair 
Trade. Para sustentar a dimensão jurídico-filosófica utilizou-se preceitos 

da Teoria de Justiça de John Rawls. O método de pesquisa utilizado foi 

o hipotético-dedutivo, enquanto os meios foram bibliográficos. Quanto à 

natureza, o problema foi abordado de forma qualitativa. Quanto aos fins, 

a pesquisa foi de cunho descritivo e os resultados foram expostos em 

forma de textos. O método de procedimento foi o Tipológico, que 

consiste em ampliar certos parâmetros da realidade. 

 

Palavras-chave: Fair Trade. Comércio Justo. Justiça como Equidade. 

Contrato Social. Globalização. 

 

 

 

 

 





ABSTRACT 

 

The dynamics in the international trade installed under the guidelines of 

Globalization concretized a reality of inequality between the global 

North/South. As a result of this scenario, Fair Trade is presented as a 

movement that questions this logic and proposes new commercial 

practices that seek to establish a more equitable economic and social 

situation in the international scenario. Thus, it proposes a trade based on 

justice as equity, made feasible by the elaboration of a new social 

contract. The research problem is to see if it is possible to look at Fair 

Trade as a response to the economic and social imbalance installed in 

the international commercial scenario, having as an alternative to 

combat this asymmetry, the elaboration of a social contract based on 

justice as fairness? As hypotheses, it is observed that in observing the 

objectives, norms and principles supported by Fair Trade, it is possible 

to notice a dialogue between the parameters of elaboration of a social 

contract and the theory of justice. Once these parameters of justice are 

verified within a social contract, then it is possible to affirm that a trade 

made in Fair Trade’s terms is in fact, fair. In order to support the legal-

philosophical dimension, John Rawls's Theory of Justice was used. The 

research method used was hypothetico-deductive, while the sources 

were bibliographical. As for its nature, the problem was approached in a 

qualitative way. Regarding its ends, the research was descriptive and the 

results were presented in the form of texts. The method of procedure 

was Typological, which consists in amplifying certain parameters of the 

reality. 

 

Keywords: Fair Trade. Justice as Equity. Social Contract. 

Globalization. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Desde a Revolução Industrial a lógica do mercado posicionou-se 

de tal forma a dominar a dinâmica da vida cotidiana de uma grande 

parcela de pessoas tanto de países do Norte quanto do Sul global. O 

prestígio social desse pensamento alcançou novos patamares após a 

Guerra Fria, até porque consolidou a lógica capitalista como mecanismo 

de produção e disposição de bens. Esses valores estabeleceram-se como 

o grande estimulador da vida social. Na era do Triunfalismo do 

Mercado, iniciada nos anos 1980, sob o comando do presidente 

estadunidense, Ronald Reagan, e da primeira-ministra do Reino Unido, 

Margaret Thatcher, foi designado ao comércio e não aos governos a 

responsabilidade pela prosperidade. Na década seguinte, os mesmos 

postos governamentais, desta vez ocupados por Bill Clinton e Tony 

Blair, continuaram a hastear a bandeira do liberalismo de mercado ao 

solidificar uma consciência de imprescindibilidade para a consecução do 

bem público.  

A crise financeira de 2008 foi atribuída à ganância que 

caracterizava a falha moral do Triunfalismo de Mercado. Serviu também 

para colocar em cheque a capacidade de gerir seus próprios riscos, e 

desassociado os interesses comerciais de qualquer valor moral. Percebe-

se então que a extensão e os valores do mercado galgaram, em especial 

nas últimas três décadas, um espaço na esfera da vida que ultrapassou os 

limites do que pode ser considerável saudável. Ou seja, chegou-se ao 

ponto de repensar o papel que o comércio exerce na sociedade, em 

especial o comércio internacional por sua abrangência.   

É exatamente essa a proposta do presente trabalho. Olhar para a 

dinâmica atual do comércio internacional e questioná-la. Nos termos 

defendidos por Bauman, questionar as premissas consideradas 

inquestionáveis do modo em que a vida é vivida parece ser um serviço 

urgente que deve ser prestado para a humanidade. Afinal, “O preço do 

silêncio é pago na dura moeda corrente do sofrimento humano.”1 Nesse 

diapasão, a pretensão desta dissertação é estudar o Fair Trade como um 

movimento capaz de oferecer uma alternativa no âmbito do comércio 

internacional no combate às injustiças nas transações nesse comércio. 

Para tanto, propõe a elaboração de um novo contrato social com base 

nos valores de justiça como equidade.   

                                                 
1 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1999, p. 11. 
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A abrangência dessa lógica mercadológica afeta direta e 

indiretamente a vida em sociedade, e infelizmente o sofrimento humano 

não é um discurso estranho na abordagem sobre as cadeias do comércio.  

Portanto, algumas inquirições são necessárias ante esse cenário cujos 

contornos são traçados pelos efeitos da Globalização. Assim, o 

problema de pesquisa consiste no seguinte: Seria possível vislumbrar o 

Fair Trade como uma resposta ao desiquilíbrio econômico e social 

instalado no cenário comercial internacional, tendo-se como alternativa 

para combater essa assimetria a elaboração de um contrato social com 

base na justiça como equidade? 

Ao observar os objetivos, normas e princípios sustentados pelo 

Fair Trade, é possível averiguar um diálogo com os parâmetros de 

elaboração de um contrato social e com a teoria de justiça, mais 

especificamente, com a proposta de justiça como equidade de John 

Rawls. Logo, uma vez verificados esses parâmetros de justiça dentro de 

um contrato social, então é possível afirmar que é justo o comércio 

realizado pelo Fair Trade. 

É importante ressaltar nesta introdução que o enfoque adotado 

possui limitações e deixará de abordar questões importantes, não por 

desprezos aleatórios, mas por uma questão de respeito ao objeto a que se 

propõe trabalhar. Em relação ao Fair Trade, embora discorra-se sobre as 

instituições responsáveis pela certificação dos produtos que se 

enquadram dentro das exigências do movimento, não cabe neste 

momento aprofundar as questões pertinentes à certificação e tampouco 

realizar uma abordagem minuciosa dessas instituições credenciadas. 

Também não é o enfoque discorrer acerca dos nichos de mercado 

utilizados para popularizar essas relações comerciais ou os caminhos 

possíveis para garantir uma aproximação com os consumidores. 

Importante ainda ressaltar que foram eleitos aspectos específicos da 

teoria de justiça de John Rawls, especialmente no que tange à 

abordagem do autor em relação ao contrato social, à justiça como 

equidade e no ínterim desse conceito, quanto à posição original e ao véu 

da ignorância. Vale lembrar que a obra do autor é vasta e discorre sobre 

muitos outros aspectos igualmente ricos, mas que para fins de 

delimitação da pesquisa não foram utilizados neste momento. No 

tocante à abordagem da temática da Globalização, descreveu-se um 

panorama geral sem adentrar casos específicos. Quanto às instituições 

internacionais, por tratar-se de um trabalho cuja temática envolve o 

comércio internacional, o enfoque maior foi dado à OMC (Organização 

Mundial do Comércio) e apenas menciona-se o FMI (Fundo Monetário 

Internacional) e Banco Mundial. A autora é ciente da existência de 



21 

outras discussões relevantes que permeiam o assunto, mas entende que a 

abordagem compreende os limites da pesquisa sem que haja prejuízos 

aos objetivos geral e específicos do trabalho.  

A Organização Mundial do Comércio (OMC)2 utiliza em seu sítio 

oficial as expressões fair trade ou unfair trade para designar uma troca 

comercial correta e incorreta.  Considera para tal classificação o respeito 

às regras estabelecidas pela própria Organização. Sua conotação, 

entretanto, aproxima-se na realidade do sentido de fair play no sentido 

de conformidade com as regras estabelecidas para os negócios e não de 

fair trade relativo ao fenômeno de justiça comercial às relações 

comerciais. Em outras palavras, essa terminologia não coincide com o 

Fair Trade que será abordado neste trabalho. 

O Fair Trade, também conhecido em português por Comércio 

Justo é um movimento que emergiu como resposta às práticas 

comerciais do mercado tradicional.  Práticas essas que priorizam as 

trocas mercadológicas e a conquista comercial a qualquer custo e ainda 

desprezam valores sociais, naturais e humanos fundamentais para o 

bem-estar tanto do planeta quanto dos que nele habitam. Ao considerar a 

Globalização como o movimento que propulsionou as trocas comercias 

em uma dinâmica avassalado nunca antes experimentada, pode-se 

pensar então o Fair Trade como um contra movimento que propõe 

repensar o cenário comercial instalando desde a Revolução Industrial.  

Entretanto, para fins deste trabalho e com base nos autores que 

serviram de base para a sua elaboração, denomina-se o Fair Trade 

primeiro como um movimento e utiliza-se a nomenclatura em inglês 

pois privilegia-se aqui a visão norte-americana do movimento, em 

especial pelo marco teórico.  

Destaca-se esse último aspecto, pois o movimento é global, mas 

ainda assim, é dotado de particularidades que se manifestam de acordo 

com local em que está implementado.   Importante destacar que a 

essência do movimento é semelhante, mas as maiores diferenças podem 

ser observadas quando se trata das certificações dos produtos Fair 
Trade. 

Então, como movimento que se propõe a repensar e reordenar o 

comércio internacional parece ser plausível discutir se essa propositura 

apresenta valores e práticas que vão além do fair play descrito pela 

OMC e de fato alcança a justiça que traz consigo no nome. 

A temática do Fair Trade, quando comparada a outros países da 

Europa e da América Latina, é ainda desconhecida por uma grande 

                                                 
2  World Trade Organization (WTO). 
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parcela da população brasileira. Entretanto, esse movimento apresenta 

soluções para o desenvolvimento do comércio internacional por 

intermédio de preceitos que visam promover relações comercias mais 

justas. Dessa forma, é relevante uma discussão sobre a temática, pois 

abre-se às novas possibilidades para a promoção de um comércio justo 

no cenário internacional. 

Classificar algo como justo ou injusto não é tarefa fácil, desde 

atitudes cotidianas, passando por instituições até chegar às leis. Aqui, 

então, propõem-se discutir se há justiça no âmbito do comércio 

internacional, neste caso especificamente, no âmago do Fair Trade.  

Para tanto, o conceito de justiça escolhido é o de justiça como 

equidade trabalhada principalmente pelo filósofo político John Rawls. 

Não são abordadas outras concepções de justiça que não a desse autor. 

Para isso, faz-se necessária uma pesquisa cuja demanda de tempo o 

mestrado não contempla e a pesquisadora não se determinou a fazer. 

Expostos os objetivos e os limites do presente estudo, admite-se 

que a construção teórica defronta respostas que podem ser reputadas 

como abstratas, com a intenção de não ocasionar um confinamento na 

reflexão sobre o comércio internacional. A propositura aqui adotada é 

pela defesa dos preceitos escudados pelo Fair Trade e pela busca da 

justiça no âmbito do comércio internacional.  

Com o intuito de discorrer sobre os temas acima expostos, o 

presente trabalho, estruturado em três capítulos, pretende verificar se 

ante à elaboração de um novo contrato social há preceitos de justiça 

como equidade no Fair Trade e como esse movimento atende às 

demandas de um cenário comercial internacional esgotado por um 

sistema hegemônico de natureza exploratória.  

Após essa introdução, o primeiro capítulo (“O Fair Trade e seus 

desdobramentos”) detalha a evolução do Fair Trade na qualidade de 

(contra) movimento à Globalização. O segundo capítulo (“Justiça como 

equidade”) destaca aspectos elementares na confecção de um contrato 

social contemporâneo do comércio internacional que valorize a justiça 

como equidade ao considerar os desafios da Globalização. Já o terceiro 

capítulo (“Justiça como equidade no Fair Trade”) visa identificar no 

Fair Trade os desafios para a implementação de um contrato social de 

comércio internacional que tenha na justiça seu ponto fulcral.  

Por fim, a conclusão, após retomar brevemente pontos centrais 

dos três capítulos, encera com as considerações finais do estudo. 

Anexados ao final encontra-se figuras relevantes ao entendimento desse 

trabalho, bem como imagens visuais do Fair Trade e seus selos de 

certificação por uma mera questão de divulgação e conhecimento das 
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simbologias do movimento. Ressalta-se ainda que as traduções dos 

textos em inglês foram realizadas pela autora. 

A investigação serviu-se de pesquisas teóricas, utilizando para 

tanto variados autores. São os marcos teóricos deste trabalho: Laura 

Reynolds, Joana Stelzer, John Rawls e Joseph Stiglitz.   

Quanto à natureza, a pesquisa é pura e aborda o problema de 

forma qualitativa. Quanto aos fins, é descritiva tendo por método de 

abordagem o hipotético-dedutivo,3 uma vez que parte de um problema 

cuja resposta é apresentada por intermédio de uma conjectura que ao 

passar por um teste de falseamento, é corroborada ao final.  

O trabalho parte ainda de uma interpretação gramatical que 

enfrenta a questão léxica em relação ao conceito de justiça como 

equidade. Utiliza-se também da interpretação sistemática por intermédio 

dos preceitos das relações comerciais interpretadas como parte do 

sistema normativo mais amplo imerso no Fair Tarde. Para tanto, o meio 

utilizado será a pesquisa bibliográfica.  

Este é, portanto, o procedimento do projeto, pois visa, 

primeiramente, descrever o movimento Fair Trade, posteriormente 

trabalhar o contrato social com base na justiça como equidade para 

então identificar o Fair Trade no ínterim dessa dinâmica. Espera-se 

elaborar um pensamento que perceba o comércio internacional como 

instrumento, baseado numa estratégia cooperativa, a ser norteado pelos 

preceitos de justiça como equidade, alcançando então um ‘tipo ideal’ de 

transação comercial, a fim de promover com maior exequibilidade um 

cenário internacional com transações mais justas.  

Com a finalidade de inserir o leitor em contato direto com o tema, 

a técnica de pesquisa é essencialmente a bibliográfica, desde 

publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, audiovisuais, 

pesquisas, monografias e teses.4 

Não se buscou simplificar complexidades e muito menos 

amenizar desafios, mas sim contribuir para questionar e repensar o 

problema que a obra enfrenta, ou seja, sobre a justiça como equidade no 

âmbito do comércio internacional.  Essa contribuição corporifica-se na 

compilação dos ensinamentos de autores que são expoentes nas 

temáticas em que disciplinam. O intuito é iniciar uma discussão inédita, 

porém necessária e até mesmo apresentar contribuições relevantes, 

fomentar a produção de mais doutrinas, e, principalmente, abrir no meio 

                                                 
3 LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Matrina de Andrade. Fundamentos de 

metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 109. 
4 Ibid., p. 183. 
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acadêmico e social a reflexão sobre o tema que esta dissertação se 

propôs a enfrentar. Enfim, o trabalho que se desdobra nas próximas 

páginas é resultado de uma inquietação acadêmica que teve a 

oportunidade de ser, ainda que brevemente, debatida.  
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2 O FAIR TRADE E SEUS DESDOBRAMENTOS  
 

O comércio, regido pelo sistema capitalista, deixa na sociedade 

uma marca. Nem sempre são claramente notadas pelos indivíduos 

inseridos nesse contexto, mas essa marca pode ser identificada por meio 

dos valores de mercado que permeiam a realidade social e que são 

responsáveis pela criação e descarte de princípios essencialmente 

humanos que não deveriam estar vinculados à lógica do comércio. Há 

variações sobre quais são esses princípios. Para melhor compreendê-los 

e identificá-los é necessário discorrer sobre quais bens podem ser 

passíveis de negociações comerciais, em outras palavras, quais bens 

podem ou não podem ser comprados e vendidos. Parece lógico afirmar 

que nem tudo está à venda e “o exemplo mais óbvio são os seres 

humanos”5. Entretanto o relatório mais recente (2016) da ONG Walk 
Free Foundation6 estimou 45.8 milhões de pessoas em situação de 

escravidão moderna espalhadas por 167 países.  

Esses números ilustram a contradição instalada. O ser humano 

não é passível de negociação mercadológica, ainda assim mais de 45 

milhões de vidas são depreciadas em prol da lógica econômica atual. Há 

outros dados e exemplos do desrespeito tanto ao ser humano quanto ao 

meio-ambiente que se tornaram peças dentro da engrenagem do 

mercado tradicional. Entretanto, mais importante que traçar críticas 

vazias é buscar soluções e principalmente reestabelecer valores perdidos 

ao longo de muitos anos. Nessa proposta insere-se o Fair Trade que se 

apresenta como uma tentativa de restabelecer princípios e valores dentro 

da lógica de mercado. Na realidade vai além, propõe uma normativa 

para que se alcance por intermédio de uma regulamentação dentro do 

comércio internacional meios de produção e distribuição de riquezas 

pautados na justiça. O objetivo, como o próprio nome revela, é de 

proporcionar trocas comerciais justas, fazer o comércio justo.  

Com o objetivo de detalhar a evolução do Fair Trade na 

qualidade de um movimento ante à Globalização, esse capítulo inicia-se 

ao trabalhar o conceito de Fair Trade (item 1.1), realiza uma breve 

digressão histórica do movimento (item 1.2), discorre ainda sobre os 

desafios da Globalização sob sua ótica (item 1.3), explica o Fair Trade 

enquanto movimento (item 1.4), elenca seus objetivos e princípios (item 

                                                 
5 SANDEL, Michael J. O que o dinheiro não compra: os limites morais do 

mercado. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. 
6 WALK FREE FOUNDATION. Findings. 2016. Disponível em: 

<https://www.globalslaveryindex.org/findings/>. Acesso em: 29 dez. 2017.  
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1.5), e finaliza retomando a questão dos efeitos da Globalização (item 

1.6), juntamente aos desafios enfrentados pelo movimento Fair Trade 

(item 1.7).  

 

2.1 O QUE É FAIR TRADE? 

  

A World Fair Trade Organization7, também conhecida pela sigla 

WFTO, conceitua o Fair Trade como uma parceria comercial, baseada 

em diálogo, transparência e respeito, que busca uma maior equidade no 

comércio internacional. Possui por objetivo contribuir para um 

desenvolvimento sustentável, oferecendo melhores condições 

comerciais e garantindo os direitos dos produtores e trabalhadores 

marginalizados - especialmente no Sul global. As Organizações de Fair 

Trade têm um compromisso claro com o núcleo principal da missão do 

Fair Trade. Junto aos consumidores, as organizações estão envolvidas 

ativamente no apoio aos produtores, na conscientização e na campanha 

por mudanças nas regras e na prática do comércio internacional 

convencional. A WFTO enfatiza que o Fair Trade é muito mais que a 

mera troca comercial. Fundamenta-se, principalmente, na ideia de que é 

possível alcançar uma maior justiça no comércio mundial. Destaca a 

necessidade de mudanças nas regras e práticas do comércio 

convencional e almeja mostrar como um negócio bem-sucedido também 

pode colocar as pessoas em primeiro lugar. Por fim, apresenta-se como 

uma contribuição tangível para a luta contra a pobreza, as mudanças 

climáticas e a crise econômica.8 

Nesse diapasão, ante à realidade do comércio mundial, torna-se 

primordial o questionamento em relação às fórmulas liberalizantes que 

motivam o sistema de trocas. Isso porque “os dados atuais informam 

que ainda existem 35,5% da população sobrevivendo em condições de 

pobreza extrema”9 ou seja, as construções jurídicas institucionalizadas 

não têm obtido êxito no tocante à distribuição de riqueza, tanto no 

âmbito dos indivíduos como no âmbito dos Estados. O livre comércio, 

contrariamente ao seu discurso10, não trouxe a igualdade de tratamento 

                                                 
7 Organização Mundial do Comércio Justo. 
8 WFTO - World Fair Trade Organization. About us. Disponível em: 

<https://wfto.com/about-us>. Acesso em: 10 out. 2017. 
9 DEBONE, Rebecca Rafart de Seras Hoffmann. Pobreza Extrema: Violação 

dos Direitos Humanos. Belo Horizonte: Arraes, 2016, p. 19. 
10 Esse discurso é respaldado pela Organização Mundial do Comércio, que 

elenca no seu General Agreement on Tariffs and Trade (em português Acordo 

https://www.wto.org/docs_e/legal_e/legal_e.htm#GATT94
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Geral de Tarifas e Comércio), mais conhecido pela sua sigla inglesa, GATT, os 

princípios base para o sistema multilateral de comércio. No âmago do princípio 

do Comércio Sem Discriminação, está o princípio da Nação Mais Favorecida 

(NMF). Nos termos dos acordos da OMC, os países não podem discriminar seus 

parceiros comerciais. A concessão de uma vantagem comercial a um país deve 

ser estendida para todos os outros membros da OMC. Algumas exceções em 

condições estritas são permitidas, mas a priori, a NMF significa que cada vez 

que um país flexibiliza sua barreira comercial ou abre seu mercado, tem que 

fazê-lo pelos mesmos produtos ou serviços para todos os seus parceiros 

comerciais. Aqui encontra-se também o princípio do Tratamento Nacional, o 

qual estabelece que os bens importados inseridos no mercado e aqueles 

produzidos localmente devem ser tratados de forma igual. Aplica-se essa 

premissa também a serviços estrangeiros e domésticos, a marcas comerciais, 

direitos autorais e patentes estrangeiras e locais.  O segundo é o princípio do 

Comércio Mais Livre, gradualmente, por meio da negociação. Reduzir barreiras 

comerciais significa encorajar o comércio. As barreiras em questão incluem 

direitos aduaneiros (ou tarifas) e medidas como proibições de importação ou 

cotas que restringem as quantidades seletivamente. Por vezes, questões como a 

burocracia e as políticas cambiais também são discutidas. Esse debate ocorre 

desde a criação do GATT, ao longo de nove rodadas de negociações comerciais. 

A nona e mais atual rodada, deu-se no âmbito da Agenda de Desenvolvimento 

de Doha. A Abertura de mercados pode ser benéfica, mas também requer ajuste. 

Os acordos da OMC permitem que os países realizem ajustes a fim de introduzir 

mudanças gradualmente, por intermédio de uma "liberalização progressiva". Os 

países em desenvolvimento, em geral, necessitam de um maior espaço de tempo 

para cumprir com suas obrigações. Em seguida está o princípio da 

Previsibilidade por Intermédio da Vinculação e Transparência. Com a 

estabilidade e previsibilidade, como por exemplo, a promessa de uma quebra na 

barreira comercial ou uma redução tarifária, o investimento é incentivado, 

empregos são criados e os consumidores beneficiam-se com a concorrência na 

escolha por preços mais baixos. Na OMC, quando os países concordam em abrir 

seus mercados para bens ou serviços, eles "vinculam" seus compromissos. Para 

os bens, estas ligações equivalem a limites máximos das tarifas aduaneiras. 

Frequentemente, os países em desenvolvimento importam com taxas inferiores 

às consolidadas. O sistema também tenta melhorar a previsibilidade e a 

estabilidade ao desencorajar o uso de cotas e estabelecer limites sobre as 

quantidades de importações e ao tornar públicas (transparentes) as regras 

comerciais dos países. A vigilância regular das políticas comerciais nacionais 

por meio do Trade Policy Review Mechanism (ou Mecanismo de Revisão das 

Políticas Comerciais) constitui um meio adicional de incentivar a transparência, 

tanto a nível nacional como a nível multilateral. O penúltimo princípio visa a 

Promoção da Concorrência Leal. A OMC é descrita como uma instituição de 

"livre comércio", mas há limites dentro dessa afirmativa uma vez que permite 

tarifas e, em circunstâncias limitadas, outras formas de proteção. Apresenta-se 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm11_e.htm
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entre os Estados comerciantes. Os países em desenvolvimento, na 

realidade, deparam-se com uma árdua missão para desfazer as barreiras, 

em especial nos grandes mercados.11  

 

De forma distinta, emergiu o CJ12, considerado 

um movimento de dimensões múltiplas (social, 

econômica, ambiental, política) que se apresenta 

na qualidade de alternativa ao comércio 

                                                                                                        
como um sistema de regras dedicado à competição aberta, justa e não distorcida. 

As regras que garantem a não discriminação (NMF e tratamento nacional) 

propõe-se a assegurar condições de comércio justas. Nesse mesmo sentido estão 

as regras que tratam sobre o dumping (exportações realizadas abaixo do custo 

de produção com a finalidade de ganhar participação de mercado) e no tocante 

aos subsídios. Essas regras visam estabelecer o que é uma prática justa ou 

injusta e como os governos podem responder para compensar os danos causados 

pelo comércio injusto. Muitos dos outros acordos da OMC visam apoiar a 

concorrência leal. Por fim, o último princípio propõe Incentivar o 

Desenvolvimento e a Reforma Econômica. A principal premissa do sistema da 

OMC é contribuir para o desenvolvimento. Por outro lado, os países em 

desenvolvimento precisam de flexibilidade em relação aos prazos para que 

possam implementar os acordos do sistema. Os próprios acordos permitem 

assistência especial e concessões comerciais para esses países. Mais de três 

quartos dos membros da OMC são países em desenvolvimento e países que se 

encontram em transição para economias de mercado. Segundo a própria 

organização, ao final da Ronda do Uruguai, os países em desenvolvimento 

encontravam-se em condições para assumir a maior parte das obrigações 

exigidas aos países desenvolvidos. Uma decisão adotada no final da rodada 

determinou que países em melhores situações devem acelerar a implementação 

de compromissos de acesso ao mercado de bens exportados pelos países menos 

desenvolvidos, e buscar oferecer maior assistência técnica para esses países. 

Destarte, a OMC e seus membros ainda estão passando por um processo de 

aprendizagem. A atual Agenda de Doha para o Desenvolvimento inclui as 

preocupações dos países em desenvolvimento no que tange as dificuldades 

enfrentadas na implementação dos acordos da Rodada Uruguai. WTO - World 

Trade Organization. About WTO. Disponível em: <https://www.wto.org/ 

english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm>. Acesso em: 05 fev. 2018. 
11 STELZER, Joana; TODESCAT, Matilda; GONÇALVES, Everton das Neves. 

O projeto Ilha Rendada e o Comércio Justo: princípios normativos, práticas e 

desafios. In: STELZER, Joana; GOMES, Rosemary (Orgs.). Comércio Justo e 

solidário no Brasil e na América Latina. Florianópolis: Edit. UFSC, 2016. 

Disponível em: <http://docplayer.com.br/36017093-Organizadoras-joana-

stelzer-rosemary-gomes.html>. Acesso em: 03 nov. 2016. p. 19-54, p. 19. 
12 Trata-se de uma abreviação do termo Comércio Justo. 
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convencional, regido por valores éticos e que se 

preocupa com toda a cadeia logística. O comércio 

é considerado Justo em virtude de uma série de 

fatores, e especialmente porque o preço é justo, 

vale dizer, cobra os custos de um rendimento 

digno, ambientalmente responsável e socialmente 

inclusivo. Com isso, há grande atenção não 

somente com as condições de trabalho do 

produtor (além da sua família e comunidade), mas 

também com o consumidor, que pode adquirir 

bens de forma ética.13 

 

A Federação Internacional de Comércio Alternativo14 define o 

Fair Trade como parceria comercial que busca maior equidade no 

comércio internacional, pautando-se para tanto, no diálogo, na 

transparência e no respeito. Essa parceria visa contribuir para o 

desenvolvimento sustentável por meio de melhores condições de troca e 

promovendo a garantia de direitos para produtores e trabalhadores à 

margem do mercado, principalmente em localidades em 

desenvolvimento ambientadas em sua maioria no Hemisfério Sul.15 

Ainda que possua uma raiz comum que observa a realidade 

exposta acima, esse movimento ganhou conotações particulares nas suas 

atuações ao redor do globo. Há distinções palpáveis entre o Fair Trade 

europeu, o latino americano e o norte-americano. Neste trabalho, por 

uma questão de delimitação no estudo, privilegia-se a contribuição 

teórica da autora norte-americana, Laura Reynolds.16  

A autora evidencia a definição da WFTO, tendo assim, o Fair 
Trade dois objetivos distintos. Primeiro, anseia promover vínculos 

                                                 
13 STELZER; TODESCAT; GONÇALVES, op. cit., p. 20.  
14 International Federation of Alternative Trade 
15 SEBRAE NACIONAL. O que é Fair Trade (Comércio Justo). 2016. 

Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-que-e-

fair-trade-comercio-usto,82d8d1eb00ad2410VgnVCM100000b272010aRCRD> 

Acesso em: 23 maio 2017. 
16 Professora de sociologia da Colorado State University e co-diretora do Centro 

de Comércio Justo e Alternativo (Center for Fair & Alternative Trade). Sua 

pesquisa foca na globalização, no desenvolvimento internacional, na 

alimentação e na agricultura, nas forças de trabalho de gênero e no comércio 

justo e alternativo.  Laura Raynolds publicou mais de 40 artigos e capítulos, 

bem como dois livros co-editados. É atualmente a autora mais citada em 

trabalhos que abordam o tema Fair Trade. Disponível em: 

<https://www.libarts.colostate.edu/people/raynolds/>. Acesso em: 27 nov. 2017. 
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comerciais igualitários entre os consumidores do Norte e os produtores 

do Sul e segundo, tem por objetivo o ativismo, ou seja, estabelecer 

campanhas para mudanças nas práticas comerciais convencionais 

desiguais.17 

 

2.2 FAIR TRADE - UMA BREVE DIGRESSÃO HISTÓRICA 

 

Ao longo dos anos, o Fair Trade desafiou as relações de 

mercados internacionais desiguais com o intuito de transformar as 

relações comerciais entre o Norte e o Sul global para que este comércio 

se abstenha como um veículo de exploração e transponha-se como um 

promotor do fortalecimento. Na origem histórica mais remota, o Fair 

Trade concentra-se em aliviar a pobreza no Sul por intermédio de uma 

estratégia denominada em inglês de “trade, not aid”18 que propicia 

melhorar o sustento dos agricultores e dos trabalhadores por meio de 

vendas diretas, melhores preços e conexões estáveis de mercado, bem 

como dar apoio às organizações dos produtores e suas comunidades. 

Esse movimento além de almejar educar os consumidores do Norte 

global sobre as consequências negativas do comércio convencional 

pretendia também oferecer alternativas de compras justas e éticas.19 

Destarte, o Fair Trade criou redes de commodities, normas e 

práticas alternativas nas áreas comerciais convencionais. Os objetivos 

básicos do Fair Trade são claros e de fácil compreensão, entretanto o 

desafio maior está em compreender o movimento e o seu mercado 

considerando suas experiências passadas e presentes, no intuito de 

superar as injustiças estruturais do comércio convencional (Free 

Trade).20  

Apresenta-se, portanto as dimensões históricas e empíricas do 

Fair Trade.  Raynolds e Long traçam primeiro as características das 

redes, instituições e padrões do Fair Trade, revelando os papéis 

históricos e contemporâneos dos segmentos de movimento e mercado 

                                                 
17 RAYNOLDS, Laura T.; LONG, Michael A. Fair/Alternative Trade: historical 

and empirical dimensions. In: RAYNOLDS, L. T.; MURRAY, D. L.; 

WILKINSON, J. Fair Trade: The challenges of transforming globalization. 

Oxon: Routledge, 2007. p. 15-32, p. 18. 
18 “Comércio, não ajuda”, uma referência à necessidade de realizar comércio 

não por meio de ajudas ou caridade, mas sim por intermédio de possibilidades 

de trocas comerciais puramente.    
19 RAYNOLDS; LONG, op. cit., p. 15. 
20 Ibid., p. 15. 
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rotulados pela Alternative Trade Organization (ATO)21 e pelo Fair 

Trade.22  

Os mesmos autores demarcam o crescimento do Fair Trade a 

partir da década de 1940 com iniciativas norte-americanas e europeias. 

Iniciativas essas que buscavam ajudar grupos desfavorecidos por 

intermédio de redes comerciais alternativas. Algumas organizações 

vanguardistas que atuaram nesse momento foram a Sales Exchange for 

Refugee Rehabilitation and Vocation (SERRV) e a Oxfam. 

Posteriormente, outros grupos começaram a comprar artesanato de 

produtores pobres do Sul Global a preços acima do mercado e vendendo 

para consumidores conscientes. No decurso dos anos 1960 e 1970, as 

Alternative Trade Organizations ou ATO e suas redes de vendas diretas 

sofreram significativa expansão culminando em uma proliferação dessas 

organizações na Europa, estabelecendo milhares23 de lojas populares de 

artesanato conhecidas como World Shops. Algumas ATO menores 

comercializavam por intermédio de catálogos e pequenas lojas. Na 

década de 1980, esses esforços demarcaram o início de um movimento 

comum de Fair Trade, com normas compartilhadas com base em ideias 

de ‘justiça’, envolvendo importação e vendas e um quadro institucional 

de ATO. Nos fins dos anos 1980 e começo de 1990 as ATO formaram 

quatro associações principais: Network of European World Shops 
(NEWS!), European Fair Trade Association (EFTA) com representação 

e atuação na Europa; Fair Trade Federation (FTF), com representação 

das ATO nos Estados Unidos, Canadá e Ásia. O maior e mais 

reconhecido grupo, International Fair Trade Association (IFAT), 

chegou a englobar 65 ATO europeias, 23 ATO da América do Norte, 7 

ATO da região do pacífico e 150 organizações de produtores da América 

Latina, Ásia e África, além de 34 membros individuais.24  

Uma nova vertente do movimento Fair Trade estabeleceu-se no 

final da década de 1980 com a introdução da certificação e da rotulagem 

                                                 
21 Organização de Comércio Alternativo. 
22 RAYNOLDS; LONG, op. cit., p. 15. 
23 No original: “During the 1960s and 1970s, these types of ATOs and their 

direct sales networks expanded significantly. ATOs proliferated in Europe, 

establishing thousands of popular handicraft stores known as ‘World Shops.’” 

Os autores utilizam-se da expressão thousands, traduzidas literalmente como 

milhares. Não fica claro no texto original se é uma quantificação exata ou 

apenas uma expressão idiomática para designar uma grande quantidade de 

World Shops. 
24 RAYNOLDS; LONG, op. cit., p. 15-16. 
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de produtos. As ATO europeias e seus aliados no Norte Global e no Sul 

iniciaram a rotulagem com o intuito de expandir as vendas para além 

dos pontos de vendas de artesanato e de lojas solidárias. O objetivo era 

comercializar produtos alimentares – como o café - em supermercados 

convencionais. Essa estratégia de certificação e rotulagem alcançou 

êxito no tocante à disponibilidade e às vendas de produtos Fair Trade. 

Os grupos europeus de rotulagem do Fair Trade harmonizaram e 

consolidaram suas atividades, formando, em 1997, o grupo Fairtrade 
Labelling Organizations International (FLO). A FLO representa 20 

iniciativas nacionais: 15 europeias, 3 norte-americanas e 2 da região do 

Pacífico - e encontra-se em expansão. O Commercio Justo no México e 

a Associação de Comércio Justo da Austrália e da Nova Zelândia são 

alguns dos membros do FLO que ingressaram posteriormente.25 No 

Brasil a Cooperativa dos Produtores Familiares de Poço Fundo 

(COOPFAM), localizada no estado de Minas Gerais possui certificação 

FLO CERT de café Fair Trade.26 

Pode-se entender a história do Fair Trade por fases, com 

destaque para uma considerável mudança que ocorreu nos anos de 1980 

no qual houve um distanciamento da dominação das ATO passandondo-

se a privilegiar as certificações e rotulagens.27 No entanto, as ATO 

mesmo com a perda de sua força, permaneceram relevantes. O modelo 

das ATO continua forte na Europa e no Japão, é resiliente na América do 

Norte e parece ter um forte potencial de crescimento na América Latina. 

Compreender as semelhanças, bem como as diferenças entre as ATO e 

as vertentes de rotulagem é fundamental para a compreensão das tensões 

atuais no Fair Trade.28  

Desde 1998, as principais ATO e grupos responsáveis pela 

rotulagem procuram trabalhar conjuntamente na busca de interesses 

comuns por intermédio de um acordo informal denominada FINE29. A 

                                                 
25 Ibid., p. 17. 
26 OLIVEIRA M. B. G. B. et.al. Produção de café com certificação Fair Trade: 

uma alternativa para os produtores familiares. Revista da Universidade Vale 

do Rio Verde, Três Corações, v. 15, n. 2, p. 209-219, ago./dez. 2017. 

Disponível em: <http://periodicos.unincor.br/index.php/revistaunincor/article/v 

iewFile/3303/pdf_691>. Acesso em: 25 dez. 2017.  
27 ROOZEN; VAN DER HOOF, 2001 apud RAYNOLDS; LONG, op. cit., p. 

17. 
28 MOORE, 2004; RAYNOLDS, 2002; RENARD, 1999, 2003 apud 

RAYNOLDS; LONG, op. cit., p. 17. 
29 O nome FINE é um acrônimo composto pela primeira letra dos nomes de seus 

membros: FLO, IFAT, NEWS! e EFTA. 



33 

FINE busca promover as atividades de seus membros, compartilhar 

informações, harmonizar as diretrizes de Fair Trade e manter um Fair 

Trade Advocacy Office30em Bruxelas. A FINE (2003) desenvolveu uma 

definição comum de Fair Trade, que é referenciada em todo o 

movimento.31 

Enquanto os grupos de Fair Trade expressam um compromisso 

comum com os dois objetivos principais elencados acima no item 1.1, as 

ATO e os grupos de rotulagem possuem formas distintas de alcançar 

esses mesmos objetivos. As ATO elaboraram novos canais para a 

comercialização de commodities e são em geral, voltadas diretamente 

para importações e para o varejo. Essas organizações buscam promover 

normas igualitárias nas relações com produtores e consumidores. As 

ATO são capazes de promover o fluxo de informações e de commodities 

dentro de suas redes relativamente autônomas, formando assim densas 

redes de conectividades pelas quais os produtores do Sul podem 

aprender sobre o perfil dos consumidores, as características dos 

mercados do Norte. Em contrapartida, é oferecido aos consumidores do 

Norte a possibilidade de conhecerem o perfil dos produtores bem como 

os atributos dos produtos que consomem.32  

Com sua atuação, as ATO promovem valores e práticas de 

equidade, parceria e respeito, que visam encurtar a distância entre 

consumo e produção em arenas globais ao fornecer informações e apoio 

aos consumidores e produtores. Esse modelo pressupõe que há 

integridade das redes de câmbio alternativas e pauta-se conjuntamente 

nas práticas de justiça mantidas por intermédio das relações de 

confiança. Esta abordagem foi adaptada à estratégia de varejo que 

comercializa em pequenos estabelecimentos onde ficaria facilitado a 

construção de uma reputação para consumidores socialmente 

conscientes. Este modelo informal é viável em redes menores, onde é 

possível realizar contato pessoal.33  

Entretanto houve uma evolução no tamanho das ATO, além disso 

outras empresas que não inseridas no padrão ATO entraram no mercado 

de comércio ético, tornando-se assim, cada vez mais difícil manter os 

procedimentos da ATO e manter a confiança pública. Para aumentar a 

                                                 
30 Gabinete de Advocacia do Fair Trade. 
31 RAYNOLDS; LONG, op. cit., p. 17. 
32 WHATMORE AND THORNE, 1997 apud RAYNOLDS; LONG, op. cit., p. 

18. 
33 Ibid., p. 18. 
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credibilidade da ATO, a IFAT lançou a Fair Trade Organization Mark34 

em 2003.35 Para utilizarem dessa marca, é requisito aos membros o 

cumprimento de padrões relativos às boas condições de trabalho, 

salários dignos, repudiar o trabalho infantil e preocupar-se com a 

preservação do meio ambiente. Esses critérios são sustentados por uma 

auto avaliação, revisão mútua e verificações externas. A marca IFAT 

exemplifica a crescente racionalização burocrática do sistema ATO, 

embora permaneça muito menos formalizada e rigorosa do que o 

sistema de certificação de produtos da FLO. 3637 

Enquanto a FLO e suas organizações membros estão, em 

princípio, comprometidas com os mesmos objetivos de equidade no 

comércio que a ATO, este compromisso foi institucionalizado de 

maneira diferente. O modelo de rotulagem do Fair Trade articula-se 

pela certificação independente, na qual as interações entre produtores e 

consumidores são mediadas por regras, padrões e procedimentos de 

rotulagem do produto cada vez mais formalizada com o passar dos anos. 

No modelo de certificação do Fair Trade (ao contrário do modelo 

ATO), as importações e vendas são manuseadas em grande parte por 

empresas comerciais convencionais voltadas ao grande público. As 

organizações de rotulagem se comunicam com os produtores na maioria 

das vezes de forma indireta por intermédio da implementação de 

padrões e procedimentos de certificação; igualmente, a comunicação 

com os consumidores também é realizada de forma indireta e consiste 

basicamente de um pequeno adesivo no produto. Logo, fica evidente o 

desafio que consiste em criar uma parceria entre produtores e 

consumidores nessas condições.38 

O tratamento justo dentro do sistema de rotulagem da FLO é 

amplamente institucionalizado por meio de padrões de preços justos e 

relações de troca. Vale destacar que a FLO regula os padrões de 

certificação, e as atividades nos principais mercados são supervisionadas 

por iniciativas nacionais como a TransFair USA e a UK Fairtrade 

Foundation. 39 

                                                 
34 Marca da Organização de Comércio Justo. 
35 RAYNOLDS; LONG, op. cit., p. 18. 
36 IFAT, 2005. 
37 No anexo deste trabalho encontra-se os selos relativos à certificação Fair 

Trade com o intuito de apresentar a identidade visual de diferentes organizações 

e certificados do movimento.  
38 RAYNOLDS; LONG, op. cit., p. 18-19. 
39 Ibid., p. 19. 
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A FLO desenvolveu padrões formais para 

comerciantes e produtores. Os comerciantes 

licenciados pela FLO devem pagar uma taxa pelo 

uso do rótulo de Fair Trade e devem: (1) comprar 

de organizações de produtores aprovadas usando 

contratos de longo prazo; (2) garantir o 

pagamento do preço mínimo FLO (incluindo uma 

bonificação fixa para produtos orgânicos 

certificados) estabelecido para cobrir os custos da 

produção e da vida sustentáveis; (3) pagar uma 

bonificação social adicional a ser investida no 

desenvolvimento da comunidade; e (4) fornecer 

pré-pagamento parcial, mediante solicitação, no 

momento da compra, no lugar de esperar até que a 

mercadoria seja vendida para varejistas. Neste 

contexto, a FLO detalha os preços e os cálculos 

para a bonificação, bem como as condições de 

contrato e pagamento para cada um dos seus 18 

itens certificados (FLO, 2005). 

 

Os padrões dos produtores Fair Trade institucionalizam normas 

de “justiça” ao exigir que os benefícios sejam compartilhados de forma 

democrática. Os pequenos agricultores são, em virtude de sua natureza, 

organizados em associações, em geral, cooperativas, o que pode 

estimular o desenvolvimento por intermédio do investimento da 

bonificação Fair Trade e de outros recursos cujas finalidades serão 

decididas de forma plural. Caso esses pequenos produtores realizem 

contratações para auxilio laboral, as normas dessas contratações 

envolvem requisitos semelhantes em relação às associações 

democráticas. Nesse caso deve observar os requisitos estabelecidos 

pelos sindicatos, bem como aderir as principais convenções da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT).  Em suma, deve-se 

repudiar o trabalho forçado e o trabalho infantil além de respeitar a 

liberdade de associação, a liberdade de discriminação, o trabalho 

mínimo, a saúde ocupacional, e as condições de segurança. Os padrões 

específicos do produto da FLO identificam a um parâmetro mínimo para 

a entrada dos produtos nos mercados, bem como critérios de progresso a 

fim de garantir melhorias contínuas. Apesar de anteriormente gratuito, 
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foram implementadas taxas de certificação para os produtores Fair 

Trade.40 

Ao longo dos anos, a natureza burocrática e industrial do sistema 

de certificação do Fair Trade aumentou consideravelmente.41 

Inicialmente, a pequena equipe da FLO desenvolveu padrões e 

compliance de certificação, no entanto, para acomodar seu rápido 

crescimento e evitar possíveis conflitos de interesse, a FLO retirou sua 

unidade de certificação apesar de continuar a desenvolver padrões e 

auxiliar os produtores. Uma organização independente, a FLO-CERT é 

agora responsável por monitorar e certificar a conformidade dos grupos 

de produtores, importadores e exportadores com base nos padrões 

estabelecidos. Essa divisão de trabalho reforça a legitimação da FLO em 

círculos regulatórios internacionais, posicionando-a de acordo com os 

padrões da International Organization for Standardization42 (ISO). 

Todavia, impor práticas regulatórias convencionais pode contribuir para 

dificultar a criação de normas, regras e instituições alternativas no Fair 
Trade.43 

A recente expansão do Fair Trade envolveu um importante 

desenvolvimento institucional nas ATO e nas áreas de certificação e 

rotulagem do movimento que continuam a buscar uma abordagem que 

permita uma integração em rede. Em contrapartida, jovem e em rápida 

expansão, a cadeia de mercadorias certificada FLO envolve um sistema 

de rotulagem mais formalizado que opera nos mercados convencionais. 

Embora algumas facetas da divisão entre as ATO e as abordagens de 

rotulagem tenham crescido, os esforços conjuntos e a vontade 

compartilhada de aumentar a supervisão burocrática reforçam o aspecto 

comum de seus interesses sem deixar de refletir sobre pressões do 

mercado enfrentadas pelo Fair Trade.44 

 

2.3 FAIR TRADE, GLOBALIZAÇÃO E SEUS DESAFIOS 

 

O Fair Trade apresenta-se como uma alternativa ao comércio 

convencional, pois entende que sua cadeia comercial deve pautar-se em 

valores éticos e que tais valores devem abranger múltiplas dimensões de 

sustentabilidade que o permeiam (social, econômico, ambiental, 

                                                 
40 RAYNOLDS; LONG, op. cit., p. 19. 
41 Ibid., p. 19. 
42 Organização Internacional de Normatização. 
43 RAYNOLDS; LONG, op. cit., p. 19-20. 
44 Ibid., p. 20. 
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político). São variados fatores que permitem distingui-lo como justo, em 

especial “porque o preço é justo, vale dizer, cobra os custos de um 

rendimento digno, ambientalmente responsável e socialmente 

inclusor”45. Na busca pela manutenção desse predicado, o Fair Trade 

preocupa-se com duas pontas da relação comercial, produtor e 

consumidor, além dos sujeitos intermediários como importador, 

distribuidor, transportador e lojista. Destaca-se as duas pontas da cadeia, 

sendo crucial observar as condições de trabalho do produtor de um lado 

e do outro a consciência do consumidor para que este adquira bens de 

forma ética.46 

Em tempos hipermodernos47 em que a comunicação ganha nova 

significação principalmente com a disseminação dos smartphones e das 

redes sociais, discutir as questões sobre o Fair Trade ainda se faz muito 

necessário principalmente no Brasil. Apesar desse cenário em que o 

acesso à informação está literalmente na palma da mão, o movimento do 

Fair Trade ainda é desconhecido para a maioria dos brasileiros, ou seja, 

o Fair Trade ainda é estranho à população brasileira.  

Além da informação acessível, a dinâmica social atual tem no 

consumo um importante fator que concentra uma atividade capaz tanto 

de concretizar o status quo quanto romperem com a lógica do comércio 

tradicional. Nesse sentido de rompimento emergem aspectos do 

consumo responsável e da sustentabilidade.48  

                                                 
45 STELZER; TODESCAT; GONÇALVES, op. cit., p. 20. 
46 STELZER, J.; GONCALVES, E. N. Do 'Free Trade' ao 'Fair Trade': 

Administração Pública para a gestão social do comércio exterior. In: CALDAS, 

Roberto Correia da Silva Gomes; FERREIRA, Daniel; MENDONÇA, Maria 

Lírida Calou de Araújo (Orgs.). Direito e Administração Pública. 

Florianópolis: FUNJAB, 2013a, p. 297-321. 
47 A pós-modernidade não pode ser simplesmente compreendida como uma 

mera ruptura do passado, ou seja, não é meramente o fim da modernidade. É, na 

realidade, uma versão exacerbada de algumas de suas características, como o 

desenvolvimento técnico e a valorização do individualismo. Por esse motivo, 

Lipovetsky denomina esse processo de “hiper-modernidade”. O prefixo “hiper” 

faz menção a essa exacerbação dos valores da modernidade; refere-se à cultura 

do excesso que concretizada na ideia do efêmero que movimenta o sujeito, em 

ritmo frenético, a buscar a satisfação dos seus desejos. Além disso, trata-se de 

uma sociedade que precisa adaptar-se ao ritmo hipermoderno para não entrar 

em extinção. LIPOVETSKY, Gilles. Os tempos hipermodernos. São Paulo: 

Barcarola, 2004, p. 26. 
48 STELZER; TODESCAT; GONÇALVES, op. cit., p. 19. 
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Há economistas que afirmam que o consumidor sempre optará 

por comprar um produto de menor valor monetário em detrimento de 

outros fatores, vez que essa seria a transição mais vantajosa. Entretanto, 

essa lógica não explica o porquê de “milhões de consumidores ao redor 

do mundo escolhem produtos com certificação Fair Trade ao invés de 

outras opções mais baratas.”49 Talvez os consumidores ‘votem com o 

seu dinheiro’ em uma tentativa de embutir um novo modelo de troca 

global mais justo do que o modelo convencional.50 

O objetivo central do Fair Trade está no senso de justiça, ou 

melhor, em relações e trocas comerciais percebidas como justas para 

produtores e por consumidores dentro do mercado internacional. Essas 

trocas devem fomentar, além do comércio em si, um desenvolvimento 

sustentável por intermédio da redução de assimetrias entre as nações.51   

A tradicional lógica de mercado dita que os produtores procuram 

maximizar sua vantagem competitiva sobre os outros. O Fair Trade 

propõe interromper esse sistema, em especial ao oferecer apoio aos 

novos produtores que aderem ao movimento ao ingressar no mercado. 

“Estariam os produtores com certificação Fair Trade substituindo 

competição por solidariedade?52 Adicione a esse raciocínio a ideia 

tradicional de que as corporações irão sempre privilegiar as compra de 

produtos pelo menor valor possível, barganhando com os seus 

fornecedores o menor preço possível.53  

 
Porque então um número crescente de 

companhias, tanto grandes como pequenas, 

voluntariamente participam de um sistema onde 

elas devem pagar um preço negociado por uma 

terceira parte, bem acima dos preços 

convencionais, por produtos que são produzidos 

sob os padrões do Fair Trade54  

 

                                                 
49 MURAY, Douglas L.; RAYNOLDS, Laura T. Globalization and its 

antinomies. Negotiating a Fair Trade movement. In: RAYNOLDS, L. T.; 

MURRAY, D. L.; WILKINSON, J. Fair Trade: The challenges of 

transforming globalization. Oxon: Routledge, 2007. p. 3-14, p. 3. 
50 Ibid., p. 3. 
51 SCHMITT; MORRETO NETO, 2011, apud STELZER; TODESCAT; 

GONÇALVES, op. cit., p. 19. 
52 MURAY; REYNOLDS, op. cit., p. 3.  
53 Ibid., p. 3. 
54 Ibid., p. 3. 



39 

Ou seja, além dos critérios econômicos, estão embutidos também 

valores éticos, sociais e ambientais.55  

 
Neste contexto o movimento tem promovido 

relações comerciais diferenciadas, que não estão 

baseadas, unicamente, em interesses 

convencionais típicos das práticas de comércio 

tradicionais, uma vez que o consumidor 

consciente adquire não somente produtos, mas 

relações de compromisso com os produtores.56 

 

Essas são apenas algumas das questões que permeiam a prática 

do Fair Trade e que apresentam uma abordagem diferenciada ao se 

pensar as transações que ocorrem no mercado global.  

Ainda assim, as questões elencadas acima não podem ser 

entendidas como uma prática de um grupo progressista obscuro e 

irrelevante de produtores e de uma elite de consumidores. Os produtos 

Fair Trade representam um dos seguimentos com maior crescimento no 

mercado de alimento global, com um total de vendas alcançando 

anualmente US$ 1.6 bilhões de dólares, ainda que pese o valor absoluto 

ser baixo.57 

Esse crescimento expressivo é também acompanhado por tensões. 

Alcançar um lugar mainstream no comércio internacional trouxe além 

de um maior reconhecimento, uma série de debates e dilemas que 

ameaçam dividir o movimento. O Fair Trade possui a habilidade dupla 

de enfrentar e de envolver os grandes atores corporativos do Norte e do 

Sul global. No processo, tem sido desafiado por seus defensores e seus 

críticos. Até mesmo porque se trata de um movimento que ambiciona 

repensar o regime comercial global vigente e transformá-lo de dentro 

para fora.58 

 

2.4 O FAIR TRADE COMO MOVIMENTO 

 

O Fair Trade é talvez o mais dinâmico de uma série de 

movimentos,59 campanhas e iniciativas que surgiram nas últimas 

                                                 
55 STELZER; TODESCAT; GONÇALVES, op. cit., p. 20. 
56 GOMES, 2003 apud Ibid., p. 20. 
57 MURAY; REYNOLDS, op. cit., p. 3. 
58 Ibid., p. 3-4. 
59 Por movimento, entende-se como “(...) as ações sociais coletivas de caráter 

sociopolítica e cultural que viabilizam distintas formas da população se 
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décadas em resposta aos efeitos negativos da Globalização. Esforços 

como o movimento anti-sweatshop em vestuário, co-rotulagem em 

madeira e certificação Fair Trade em produtos alimentícios que 

procuram criar um futuro mais sustentável e socialmente justo. Esses 

movimentos representam os elementos constitutivos do que é possível 

descrever como "a nova globalização", remodelando os padrões do 

comércio internacional e os próprios processos de expansão corporativa 

na economia global, que historicamente minaram o desenvolvimento 

ecológico e as condições sociais em todo o mundo. Ativistas do Norte 

trabalhando com produtores, trabalhadores, e outros setores 

empobrecidos do Sul Global, estão usando estratégias baseadas no 

mercado para mobilizar a conscientização dos consumidores, a fim de 

reforçar os rendimentos e capacitar os produtores e trabalhadores do Sul. 

Ao fazê-lo, o Fair Trade procura redirecionar os poderes 

transformadores da Globalização para a criação de uma maior equidade 

social em escala global.60  

 
A realidade do comércio mundial tem colocado 

em dúvida as fórmulas liberalizantes que motivam 

o sistema de trocas, pois as construções jurídicas 

institucionalizadas têm sido incapazes de 

distribuir riquezas e principalmente, fomentar a 

igualdade material entre os Estados. O prometido 

livre comércio não trouxe a prolatada igualdade 

de tratamento, fazendo com que os países em 

desenvolvimento tenham uma árdua missão para 

desfazer as barreiras, em especial nos grandes 

mercados.61 

 

O movimento do Fair Trade emerge carregado de dimensões 

variadas como a social, a econômica, a ambiental, a política, entre 

                                                                                                        
organizar e expressar suas demandas. Na ação concreta, essas formas adotam 

diferentes estratégias que variam da simples denúncia, passando pela pressão 

direta (mobilizações, marchas, concentrações, passeatas, distúrbio a ordem 

constituída, atos de desobediência civil, negociações etc.), até as pressões 

indiretas.”. GOHN, Maria da Gloria (Organizadora). Movimentos sociais no 

início do século XXI: antigos e novos atores sociais. 6. ed. Petrópilis, RJ: 

Vozes, 2013, p. 13. 
60 BROWN, 1993, RANSOM, 2001, RAYNOLDS, 2000 apud MURAY; 

REYNOLDS, op. cit., p. 3-4. 
61 STELZER; TODESCAT; GONÇALVES, op. cit., p. 19-20. 
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outras, e preocupa-se em manter relações éticas ao longo de toda a 

cadeia logística. O senso de justiça que ele doutrina advém de uma série 

de fatores, especialmente em relação ao preço. Preço justo significa 

englobar os custos para alcançar um rendimento digno observando 

também as questões de responsabilidade ambiental e de inclusão social. 

Logo, além de preocupar-se com o bem-estar e com o alcance de uma 

vida digna, com condições dignas de trabalho para com os produtores, 

foca também no consumidor que deve ser educado para que adquira de 

forma consciente bens de consumo de forma ética.62   

O apelo moral do Fair Trade e de movimentos associados é 

bastante evidente pela ampla adoção de sua lógica e terminologia por 

grupos variados. O termo Fair Trade ou em português Comércio Justo, 

é amplamente utilizado o que acarreta algumas vezes no uso para dar 

suporte aos esforços que vão de encontro a visão do movimento do Fair 
Trade. O mau emprego do termo pode ser claramente percebido quando, 

por exemplo, políticos neoliberais utilizam o conceito de fair trade 

como sinônimo de livre comércio em uma tentativa de incutir certo peso 

moral aos seus argumentos que defendem a abolição das restrições 

comerciais, ainda que essas mudanças prejudiquem as condições sociais 

e ambientais de uma nação. Em debates políticos nos Estados Unidos, o 

termo Fair Trade foi utilizado para fazer referência ao comércio que 

resultaria em menos perdas de empregos nos EUA, mesmo propondo 

concomitantemente a abertura de mercados de exportação no exterior 

sem considerar os impactos sobre o emprego nesses países. Em seu 

sentido mais progressista, o termo fair trade é utilizado por ativistas 

sociais para fazer referência a uma ampla gama de esforços que 

compartilham pelo menos algum ponto comum com o movimento do 

Fair Trade. Pode-se citar os locais com vendas de alimentos do produtor 

direto para o consumidor ou iniciativas promovidas no World Social 
Forum (Fórum Social Mundial) que se auto intitulam como esforços do 

fair trade.63  

 

2.5 OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DO FAIR TRADE  

 

O movimento do Fair Trade pode ser compreendido de um grupo 

de membros associados como: Fairtrade Labelling Organizations 

International (FLO),64 International Federation of Alternative Trade 

                                                 
62 Ibid., p. 20. 
63 MURAY; REYNOLDS, op. cit., p. 4. 
64 Organização International de rotulagem de Fair Trade. 
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(IFAT),65 Network of European Worldshops (NEWS!),66 e European 

Fair Trade Association (EFTA).67 Juntas, essas organizações são 

identificadas como FINE, nome criado a partir da primeira letra de cada 

um dos nomes das quatro associações. Inclui-se aqui também definição 

os associados da Fair Trade Federation,68 o equivalente norte-

americano da europeia FINE. 69 

De acordo com a declaração conjunta do movimento Fair Trade, 

seus objetivos70 são simples, porém ambiciosos:  

 
I. Melhorar os meios de subsistência e o bem-

estar dos produtores, ao proporcionar uma 

melhoria no acesso ao mercado, reforçando as 

organizações de produtores, pagando um preço 

melhor e provendo continuidade às relações 

comerciais; 

II. Promover oportunidades de desenvolvimento 

para os produtores em desvantagens, 

especialmente mulheres e povos indígenas, e 

proteger as crianças contra a exploração no 

processo de produção; 

III. Aumentar a conscientização entre os 

consumidores para os efeitos negativos sobre os 

produtores de comércio internacional, para que 

possam exercer positivamente o seu poder de 

compra; 

IV. Estabelecer um exemplo de parceria no 

comércio por meio do diálogo, da transparência e 

do respeito; 

V. Fazer campanha para promover mudanças nas 

regras e práticas do comércio internacional 

convencional;  

VI. Proteger os direitos humanos por intermédio da 

promoção de justiça social, boas práticas 

ambientais e segurança econômica. 

                                                 
65 Federação Internacional do Comércio Alternativo.  
66 Rede de Lojas Mundiais Europeias. 
67 Associação Europeia de Comércio Justo. 
68 Federação de Comércio Justo. 
69 MURAY; REYNOLDS, op. cit., p. 4. 
70 FAIR Trade Diocese of London. Principles & Goals of Fairtrade. 

Disponível em: <http://fairtrade.london.anglican.org/Main%20pages/FTPandG 

.htm>. Acesso em: 23 ago. 2017. 
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Além destes objetivos, a World Fair Trade Organization 

(WTO),71 principal organização mundial do Fair Trade, arrola 10 

princípios que devem ser seguidos pelas Organizações de Comércio 

Justo em seus trabalhos diários, realizando controles para garantir o seu 

cumprimento.  

O primeiro princípio visa criar oportunidades para os produtores 

economicamente desfavorecidos em uma tentativa de redução da 

pobreza por intermédio do comércio. O segundo promove a 

transparência e prestação de contas de tal forma que a  

organização é responsável perante os seus stakeholders ao respeitar a 

confidencialidade das informações comerciais, garantindo ao mesmo 

tempo em que informações relevantes sejam fornecidas aos parceiros 

comerciais. Os canais de comunicação são bons e aberto em todos os 

níveis da cadeia de abastecimento. Como terceiro princípio cita-se as 

práticas de comércio justo que propõe o respeito ao bem-estar social, 

econômico e ambiental dos pequenos produtores marginalizados sem 

maximizar lucros às suas custas. Trata-se aqui de uma prática 

responsável e profissional capaz de cumprir os compromissos de forma 

a fornecer produtos nos prazos estabelecidos e com a qualidade e 

especificações desejadas. A organização mantém relações de longo 

prazo com base na solidariedade, confiança e respeito mútuo que 

contribuem para a promoção e crescimento do Fair Trade. O princípio 

de número quatro estabelece o pagamento de um preço justo como 

sendo aquele mutuamente acordado por todos por meio do diálogo e 

participação, que oferece ainda, uma remuneração justa para os 

produtores e pode ser sustentado também pelo mercado.  

O quinto princípio preocupa-se em assegurar um comércio livre 

de trabalho infantil respeitando a Convenção da ONU sobre os Direitos 

da Criança e livre de trabalho forçado na produção. O Compromisso 

com a não discriminação, com a igualdade de gênero, empoderamento 

da mulher na economia e com a liberdade de associação fica sob a 

responsabilidade do sexto princípio.  Para garantir boas condições de 

trabalho, o sétimo princípio objetiva o fornecimento de um ambiente de 

trabalho seguro e saudável para os funcionários e/ou membros. O 

parâmetro mínimo seria o estabelecido nas convenções da OIT sobre 

saúde e segurança nacional e também pelas leis do local onde a 

produção está estabelecida.  

O oitavo princípio promove o fornecimento, a construção de 

capacitação para produtores visando assim, aumentar os impactos 

                                                 
71 Organização Mundial do Comércio Justo. 
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positivos em seu desenvolvimento. O objetivo aqui é melhorar as 

habilidades de gestão, capacidade de produção e acesso aos mercados 

(tanto os regionais como os internacionais).  Promover o Fair Trade fica 

a encargo do nono princípio que defende os objetivos e atividades do 

Fair Trade de acordo com o escopo da organização. Essa fornece aos 

clientes informações sobre ela mesma, sobre os produtos que 

comercializa e sobre os produtores.  

Por fim, o décimo princípio propaga o respeito ao meio ambiente 

para que se maximize o uso de matérias-primas de forma sustentável. 

Promove ainda a compra de produtores locais quando possível. Os 

compradores e importadores de produtos devem priorizar a compra de 

produtos feitos a partir de matérias-primas de gestão sustentável 

originadas de fontes que se preocupam em diminuir o impacto global 

sobre o meio ambiente. Além disso, todas as organizações utilizam-se 

de materiais reciclados ou biodegradáveis nas embalagens e as 

mercadorias são despachadas por via marítima, sempre que possível. 

A observação desses princípios permite a obtenção da licença ou 

certificação Fair Trade. Assim, os produtos ou empresas licenciadas 

passam a obter o direito de utilizar o selo de Fair Trade mediante o 

pagamento de licenças, concedidas pelas iniciativas nacionais 

(movimentos organizados que mantêm entidades de certificação e 

promovem as empresas e produtos) ou pela Fairtrade Labelling 

Organizations International (FLO).72 O Certificado Fair Trade 

beneficia produtores e trabalhadores marginalizados no Sul Global de 

quatro maneiras cruciais: 

 
Primeiro, ele fornece aos produtores garantia de 

preços maiores do que os preços convencionais do 

mercado mundial, particularmente em mercados 

voláteis de commodities tropicais. Em segundo 

lugar, apoia o desenvolvimento de capacidades 

organizacionais para grupos democráticos que são 

requeridos para a representar os pequenos 

produtores (através das cooperativas) e os 

trabalhadores (através dos sindicatos). Em terceiro 

lugar, aumenta a produção e habilidades de 

marketing para os participantes e suas famílias 

que se estendem para além da produção de Fair 

Trade. Em quarto lugar, fornece um prêmio social 

para financiar projetos comunitários mais amplos, 

                                                 
72 Organizações de Rotulagem Internacional de Comércio Justo. 
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como clínicas de saúde, escolas, melhores estradas 

e saneamento, e outros serviços sociais.73 

  

É notável o sucesso do Fair Trade.74 Em menos de duas décadas 

passou de um nicho de mercado obscuro para um fenômeno de 

reconhecimento global. O Fair Trade evoluiu de um pequeno 

movimento com apelo à solidariedade para com o Terceiro Mundo, de 

uma minoria de consumidores conscientemente motivados para um 

movimento com bases de mercado convencionais expandidas, 

direcionado para uma maioria de consumidores.75 

Esta visão, entretanto, parece ser demasiada otimista, vez que, 

especialmente no Brasil esse fenômeno é ainda desconhecido ao cidadão 

médio.  

Além da questão do acesso informacional sobre o Fair Trade no 

Brasil, há ainda que considerar que junto ao seu crescimento e 

transformação (no hemisfério Norte) surgem novas pressões que 

direcionam simultaneamente o movimento em múltiplas direções. Os 

desafios que estão surgindo para o Fair Trade levantam sérias questões 

sobre a sua natureza e sua a direção no futuro. Parece incerto para onde 

o movimento está caminhando. Talvez à medida que se exponha cada 

vez mais às forças disciplinadoras do comércio global e do 

desenvolvimento, possa vir a amadurecer em um fenômeno menos 

dinâmico do que era. Ou talvez se torne parte de um desafio mais 

abrangente e mais sustentável para o regime global neoliberal. Todas 

essas são suposições que fazem pensar qual o futuro do Fair Trade.76 
Essas questões parecem ser importantes em relação às iniciativas que 

fomentam uma estratégia de mercado que incutem mudanças sociais 

discutidas posteriormente. Antes, faz-se necessário discutir e 

compreender questões que permeiam a Globalização e seus efeitos 

globais.   

  

2.6 FAIR TRADE: CONTRA MOVIMENTO À GLOBALIZAÇÃO E 

SEUS EFEITOS 
 

O Fair Trade também pode ser compreendido como um contra 

movimento no sentido em que emerge em oposição não à Globalização 

                                                 
73 MURAY; REYNOLDS, op. cit., p. 5. 
74 Ibid., p. 5. 
75 Ibid., p. 5. 
76 Ibid., p. 5-6. 
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em si, mas aos efeitos negativos causados pelo capitalismo neoliberal 

que orienta a Globalização do ponto de vista econômico, em especial em 

relação à natureza injusta e não equitativa do comércio contemporâneo. 

Como elucidado, não é exatamente um movimento antiglobalização, 

mas permeia a chamada nova Globalização desenvolvido por intermédio 

de redes contra hegemônicas77 em busca de uma estratégia de 

reformulação da Globalização iniciando de baixo78. 

A Globalização em sua forma atual pode ser melhor 

compreendida ao fazer uma breve retrospectiva dos últimos 50 anos. 

Esse olhar para o passado também auxilia para compreender o potencial 

de desafios que a Globalização oferece em relação ao Fair Trade. Na 

era pós Segunda Guerra Mundial, em especial desde a década de 1980, 

as economias nacionais e regionais ficaram profundamente conectadas 

com a economia global, subordinando muitos aspectos da vida social às 

realidades globais.79 Os avanços tecnológicos, particularmente no setor 

de transporte e comunicação incentivaram os processos de Globalização 

nas áreas econômicas, políticas e culturais. Com a Globalização da 

produção e do consumo, as pessoas no Norte Global tornaram-se 

acostumadas ao amplo acesso e os preços cada vez menores dos mais 

variados produtos como o alimento, o vestuário, os eletrodomésticos 

entre outros. A riqueza, em termos materiais brutos, aumentou para 

níveis inimagináveis em algumas partes do mundo, mas aumentaram 

também as desigualdades de renda dentro dos países e entre os países.80 

Nesses processos de Globalização as corporações competem 

globalmente para explorar os recursos humanos e ambientais ao menor 

custo possível. Trabalhadores e produtores, primeiro no Sul Global e 

posteriormente em partes do Norte, viram a estagnação e/ou declínio de 

salários, rendimentos e padrões de vida paralisar de modo um tanto 

precipitado. Comunidades inteiras foram desarraigadas e varridas pelas 

forças sociais, econômicas e políticas da Globalização do pós-guerra. Os 

recursos hídricos e terrestres foram afetados a ponto de a biodiversidade 

alcançar taxas de diminuição sem precedentes no cenário global.81  

A ascensão das corporações transnacionais tem incentivado a 

aceleração da Globalização juntamente com o abastecimento e 

comercialização de produtos de forma cada vez mais irrestrita. 

                                                 
77 EVANS, 2005 apud Ibid., p. 6. 
78 FALK, 1997 apud Ibid., p. 6. 
79 DICKEN, 1998; HOOGVELT, 1997 apud Ibid., p. 6. 
80 MURAY; REYNOLDS, op. cit., p. 6. 
81 Ibid., p. 6.                                             
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Poderosas empresas privadas exploram o regime de comércio 

internacional emergente adquirindo, consequentemente, uma crescente 

influência não apenas sobre os interesses econômicos, mas políticos82 e 

culturais83 em todo o mundo. Os benefícios da Globalização colhidos 

por essas corporações têm sido fomentados por mudanças institucionais 

e políticas na era do pós-guerra. Instituições financeiras globais, 

sobretudo o Fundo Monetário Internacional (FMI)84 e o Banco 

Mundial,85 tornaram-se os primeiros veículos a promover políticas 

econômicas neoliberais que forçam a desregulamentação das economias 

nacionais. Regimes de substituição de importações e importantes 

políticas nacionais de desenvolvimento econômico foram desmanteladas 

nos anos 1980. Essas mudanças políticas prejudicaram a proteção 

nacional dada aos trabalhadores, aos produtores e aos consumidores. A 

criação da Organização Mundial do Comércio (OMC)86 em 1995 

cimentou a hegemonia da cartilha neoliberal e a visão de livre comércio 

em escala mundial.87 

 

2.7 OS DESAFIOS ENFRENTADOS PELO MOVIMENTO FAIR 

TRADE 
 

Nas últimas décadas parece haver uma maior pressão popular na 

exigência para a realização de mudanças sociais, tanto no Norte 

industrializado como no Sul em desenvolvimento. Durante os anos 1970 

e 1980, o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos e os 

movimentos operários e movimentos contra a guerra e organizados nos 

Estados Unidos e na Europa desapareceram. O colapso da União 

Soviética e o fracasso das revoluções do Terceiro Mundo deram espaço 

ao emergente domínio do capitalismo neoliberal. Concomitantemente, 

tornou-se evidente que as dificuldades e a pobreza antes associada à 

regimes autoritários e totalitários eram agora imposições próprias do 

mercado global. Os movimentos sociais neste contexto mudaram suas 

estratégias para arenas globais e novos objetivos de movimento 

deixaram de focalizar seus esforços no cenário nacional.88 

                                                 
82 HELD et al., 1999 apud  Ibid., p. 6.                                             
83 APPADURAI 1990) apud  Ibid., p. 6.                                             
84 International Monetary Fund (IMF). 
85 World Bank. 
86 World Trade Organization (WTO). 
87 MURAY; REYNOLDS, op. cit., p. 6-7.                                           
88 Ibid., p. 7.                                      
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Faz-se necessário destacar o surgimento de abordagens baseadas 

no mercado para desafiar a Globalização convencional e seus efeitos 

negativos. O boicote internacional para a comercialização em países em 

desenvolvimento de fórmulas para bebês produzidas pela Nestlé em 

1977 e o movimento internacional de alienação que buscava acabar com 

os laços financeiros com as empresas na África do Sul e desafiar o 

regime do Apartheid foram exemplos dessas abordagens que desafiaram 

os efeitos negativos emergentes. A novidade apresentada por essas 

iniciativas é o fato de que eram principalmente com base em mercado 

muitas vezes de natureza transnacional, e suas ações eram dirigidas a 

corporações e não a Estados-nação.89 

O movimento do Fair Trade emergiu desse meio. Depois da 

Segunda Guerra Mundial, as organizações religiosas começaram a 

comercializar artesanato das comunidades europeias devastadas pela 

guerra, então em fase de recuperação. Esses vínculos de comércio direto 

tornaram-se centrais para uma série de esforços de solidariedade de 

grupos religiosos com regiões empobrecidas do mundo em 

desenvolvimento e moldaram os primeiros princípios de justiça social e 

equidade nas relações comerciais que posteriormente tornaram-se as 

características definidoras do movimento do Fair Trade. Na década de 

1960, os princípios do movimento foram refinados para destacar as 

injustiças enfrentadas pelos pobres do mundo e as relações comerciais 

desiguais que mantinham essa pobreza. As vendas por meio de ‘Lojas 

do Mundo’90 mantidas por Organizações de Comércio Alternativo 

(OCAs)91 passaram a oferecer aos consumidores conscientemente 

motivados a oportunidade de comprarem commodities em lojas 

especializadas. Estas iniciativas de comercialização prometem devolver 

uma maior parcela do preço de mercado aos produtores do Terceiro 

Mundo, eliminando intermediários e proporcionando uma rota mais 

direta para os mercados do Norte. O movimento gradualmente se 

ramificou do artesanato para incluir alguns produtos alimentares como 

chá, café e cacau.92 

No final dos anos 80, novas iniciativas em relação à certificação e 

rotulagem procuravam capturar o crescente interesse dos consumidores. 

Nos Estados Unidos, o aumento das vendas de alimentos orgânicos 

                                                 
89 Ibid., p. 7.      
90 World Shops. 
91 Alternative Trade Organizations (ATO). 
92 MURAY; REYNOLDS, op. cit., p. 7.                                           
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destaca o crescente poder de mercado dos produtos certificados93. Na 

Europa, um interesse semelhante sobre produtos orgânicos foi 

acompanhado por um aumento em relação à rotulagem e por compras 

motivadas por preocupações ambientais e sociais.94 Recentemente 

surgiu um grande número de iniciativas de rotulagem e certificação 

social e ambiental que por vezes até competem entrem si.95 

Essas pressões geradas pelo consumo impulsionaram a fundação 

de organizações de Fair Trade como Max Havelaar, Fairtrade 
Foundation e Transfair USA, que buscaram certificação e rotulagem de 

itens de Fair Trade para possibilitar a venda destes produtos em lojas de 

varejo tradicionais, em uma substituição ao comércio direto. Novos 

esforços em relação à rotulagem visam à criação de indicadores mais 

precisos capazes de esclarecer como os produtores pobres do Terceiro 

Mundo se beneficiam com o Fair Trade e quanto a comprovação sobre 

a veracidade das alegações transcritas no rótulo.  

À medida que mais organizações de Fair Trade se desenvolviam 

em todo o Norte industrializado, surgiu a necessidade de uma 

coordenação. Em 1997, foi criada a FLO,96 com sede na Alemanha, para 

padronizar os esforços nacionais quanto a rotulagem. O objetivo central 

da FLO foi levar o Fair Trade para além de suas raízes históricas de 

comércio alternativo e mover o Fair Trade para o supermercado onde a 

maioria das pessoas faz suas compras. Como argumentam a FLO e suas 

organizações membros, a expansão para mercados do Norte oferece a 

possibilidade de proporcionar os benefícios do Fair Trade a número 

muito maior de produtores e trabalhadores marginalizados ao redor do 

mundo.97 

A Europa e a América do Norte possuíam agora mercados 

importantes para um número crescente de produtos certificados pelo 

Fair Trade. Esse sucesso de mercado é baseado no crescente 

envolvimento de grandes varejistas, branders e outras corporações que 

trazem o Fair Trade ao grande público. Em ambos os lados do Atlântico 

há um amplo e crescente apoio público ao conceito de Fair Trade e 

produtos de Fair Trade. Esse apoio está impulsionando o movimento do 

Fair Trade das margens para o centro do mercado, aumentando o 

                                                 
93 GUTHMAN 2004 apud Ibid., p. 7.                                           
94 ZADEK et al., 1998 apud Ibid., p. 8.                                           
95 BARRIENTOS; DOLAN, 2006; RAYNOLDS et al., TAYLOR, 2005 apud 

Ibid. 
96 Fairtrade Labelling Organizations International. 
97 MURAY; REYNOLDS, op. cit., p. 8.                                           
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envolvimento de marcas corporativas dominantes, como a Procter & 

Gamble e a Nestlé, e as principais redes de supermercados como Tesco, 

Carrefour e Sam's Club.98 

No Sul global, um número crescente de produtores recorreu ao 

Fair Trade na busca para fixar preços mais altos, de um vínculo mais 

confiável aos mercados e de um maior acesso ao financiamento ou a 

pagamentos mais confiáveis.99 Mas os produtores e os trabalhadores 

também foram atraídos pela promessa de benefícios sociais mais 

amplos, incluindo o apoio aos meios de subsistência rurais e 

comunidades rurais, apoio a autonomia local e, em alguns casos, pela 

promoção dos direitos indígenas. Uma variedade de grupos de 

movimento locais aumentou seu envolvimento com o Fair Trade com o 

objetivo de complementar suas múltiplas agendas econômicas, políticas 

e sociais.100 

O Fair Trade tornou-se uma força significativa na economia 

global, com vendas anuais de mais de US $ 1,6 bilhão e crescimento 

contínuo.101 O café é a segunda maior commodity comercializada após o 

petróleo, então é bastante significativo o crescimento do Fair Trade 

nesta área. Mas o Fair Trade está fazendo incursões em outras 

commodities também.102 As bananas de Fair Trade (a sexta maior 

commodity comercializada do mundo) estão apenas entrando no grande 

mercado norte-americano, mas já conquistaram grandes porções dos 

mercados europeus, com a Suíça na liderança, onde o Fair Trade 

representa cerca de 50% do total de vendas nacionais de banana.103  

As commodities certificadas pelo Fair Trade agora incluem não 

apenas café e bananas, mas chá, cacau, açúcar, mel, frutas e legumes 

frescos, frutas secas, sucos de frutas, arroz, vinho, nozes e oleaginosas, 

flores cortadas, plantas ornamentais, algodão e bolas esportivas, com 

planos de expansão em curso para possibilitar a certificação de muitos 

outros produtos.104 

 
O movimento do Fair Trade está se tornando 

rapidamente uma das dimensões mais dinâmicas 
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99 MURRAY et al., 2003 apud Ibid., p. 8.                    
100 Ibid., p. 8. 
101 ROOSEVELT, 2004 apud Ibid., p. 8. 
102 MURAY; REYNOLDS, op. cit., p. 9. 
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da nova globalização. Os protestos em massa 

contra as consequências negativas da globalização 

(de Seattle a Cancún, de Durbin a Edimburgo) 

aceleraram a procura por novas abordagens à 

globalização. Estratégias baseadas no comércio e 

no mercado para a mudança social tornaram-se 

uma característica central das lutas populares 

contemporâneas pela justiça social.105  

 

Essa luta por uma justiça social servirá de base para o 

desenvolvimento dos capítulos seguintes, mesmo porque em sua 

ascensão, o Fair Trade acaba envolto em dilemas cada vez mais 

complexos. Essa questão em particular representa uma séria de desafios 

dentro desse movimento, em especial pela sua relação com as lutas mais 

amplas que o transpassam. 

Há uma série de desafios sobrepostos e complexos enfrentados 

pelo movimento do Fair Trade cuja resolução traçará seu rumo para o 

futuro. Aqui se discorre sobre alguns deles: 

1 - O primeiro desafio está relacionado com a busca crescente de 

mercados de grande volume e parcerias de negócios entre comerciantes 

de grande escala, distribuidores, supermercados e outros varejistas. 

Enquanto as organizações de comércio alternativo ajudaram a fundar o 

movimento, há um claro limite para sua estratégia de vendas diretas. Na 

busca para maximizar os benefícios positivos do Fair Trade, tem-se 

envolvido corporações transnacionais e outros parceiros um tanto 

improváveis. Essa estratégia preocupa e é alvo de grandes debates no 

movimento. Não se sabe se essa união com mercados convencionais 

representa uma erupção na história do movimento quanto à missão de 

desafiar a natureza injusta e não igualitária do comércio internacional 

convencional ou se a ampliação da participação no mercado vai ofuscar 

o objetivo moral do Fair Trade. Tampouco é possível afirmar se as 

corporações transnacionais de Fair Trade são um oximoro ou se o 

mercado alternativo e as estratégias de mercado convencionais do Fair 

Tarde são fundamentalmente opostas ou se há um ponto de conversão 

em que seja possível colher os benefícios de um grande mercado 

enquanto mantém a ética do Fair Trade.106 

2- Um segundo desafio, intimamente relacionado com o primeiro 
acima elencado, surge da integração de produção em larga escala de 
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fazendas ou de plantações como produtos certificados no Fair Trade.  

Expandir o mercado de Fair Trade por intermédio dos mercados 

convencionais representa um significativo aumento no impacto de 

mercado e na disponibilidade de produtos para consumidores, entretanto 

também exige a produção de um volume sem precedentes de produtos 

certificados e a integração de um maior número de produtores e 

trabalhadores. O movimento do Fair Trade inicialmente era fortemente 

compromissado a trabalhar com pequenos produtores organizados em 

cooperativas. Mas, as commodities produzidas por meio de sistemas de 

produção em larga escala têm se unido cada vez mais à divisão do Fair 

Trade. Desse cenário surgem questionamentos de natureza 

principiológica, pois é desconhecido se o movimento pode manter e 

promover seus princípios trabalhando com plantações em larga escala, 

de maneira análoga com relação aos produtores de pequena escala. 

Também não se sabe se os benefícios do Fair Trade podem ser 

usufruídos por um grande número de trabalhadores e produtores de 

forma individual e coletiva. Muito menos se a contratação da produção 

de commodities de Fair Trade para grandes empresas expulsaria os 

pequenos produtores devido às escalas de economias, entrando então na 

exata lógica de mercado que o movimento Fair Trade visa combater.107  

3- O terceiro desafio está relacionado com a natureza mutável do 

próprio movimento Fair Trade. Tradicionalmente o Fair Trade era 

definido por ONGs do Norte que trabalhavam em prol dos produtores e 

trabalhadores do Sul. À medida que os esforços foram tornando-se 

exitosos, grupos de produtores e ONGs do Sul passaram a buscar um 

papel mais ativo nos debates sobre o futuro do Fair Trade. À medida 

que o Fair Trade se torna um elemento central nos movimentos globais 

que buscam justiça social, o movimento necessita assim responder às 

novas pressões, tanto no Norte quanto no Sul. As indagações que 

surgem aqui seriam em relação à manutenção dos seus princípios 

tradicionais do Fair Trade à medida que se torna engajado com outros 

movimentos sociais emergentes no Sul Global e nos governos do Sul 

que procuram promover os interesses das populações desfavorecidas e 

como é possível uma adaptação às diferentes condições nacionais, 

permitindo que iniciativas nacionais de Fair Trade se desenvolvam 

tanto no Sul Global como no Norte. Será possível à FLO uma adaptação 

aos interesses cada vez mais diversificados do Fair Trade mantendo 
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concomitantemente uma visão moral do movimento, ou será que setores 

particulares e relativamente estreitos de interesses irão dominar?108 

4- O deslocamento da base de consumidores do movimento Fair 
Trade representa um desafio final. Consumidores conscientes tem sido a 

base do Fair Trade e de outras iniciativas que visam trazer justiça social 

e maior equidade ao comércio internacional e à Globalização. Mas 

enquanto o Fair Trade se estende para mercados centrais com maior 

poder de alcance, ele deve também se conectar com esse setor de 

consumidores entendidos como o grande público.  As perguntas 

emergentes desta relação seriam se o Fair Trade pode manter e 

comunicar sua mensagem tão diferenciada diante de número crescentes 

de corporativas concorrentes e de padrões e certificação de ONGs e se 

há a possibilidade de alavancar a conscientização dos consumidores nos 

mercados destinados ao grande púbico bem como aos mercados 

dedicados e ainda promover uma ação cidadã mais ampla em apoio à 

justiça social bem como ao consumo consciente. Além disso, questiona-

se se o Fair Trade terá condições de manter seu lugar como parte de um 

movimento para uma visão alternativa de comércio, desenvolvimento e 

Globalização evitando sua própria redução à apenas um outro conjunto 

de padrões a serem seguidos.109 

 

                                                 
108 Ibid., p. 10. 
109 Ibid., p. 10-11. 
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3 A ELABORAÇÃO DE UM CONTRATO SOCIAL A PARTIR 

DOS EFEITOS DA GLOBALIZAÇÃO NO COMÉRCIO 

INTERNACIONAL NA BUSCA POR JUSTIÇA COMERCIAL 
 

Discutir Globalização significa discutir a dinâmica instalada que 

se reflete no cotidiano de uma grande parcela da população mundial. 

Muitas vezes, os que sofrem seus efeitos não são capazes de conceitua-

la com a mesma clareza com que percebem seus sintomas. 

A Globalização parece ser o “destino irremediável do mundo, um 

processo irreversível.”110 Não há mais volta, o mundo está globalizado.   

Se o mundo está globalizado, então consequentemente, o 

comércio internacional também está. Para fins desse trabalho, o 

primordial será compreender como as instituições responsáveis pelas 

trocas comerciais no âmbito internacional atuam dentro da lógica de um 

mundo cujas conexões multiplicam-se no decurso do tempo. Discute-se 

aqui quais são as regras que regem essas trocas, quem as elabora e a 

quais interesses elas servem.   

Ante às promessas de uma melhora de vida não cumpridas por 

parte da Globalização e diante de um grupo hegemônico que dita as 

regras para benefício próprio, parece ser plausível questionar e repensar 

essa realidade que há anos se desdobra. Um possível caminho aqui 

apontado é, na buscar por um comércio justo, reelaborar um contrato 

social capaz de promover a redução das desigualdades instaladas no 

cenário atual. Para tanto, esse capítulo apresenta a lógica e os efeitos da 

Globalização pensados a partir do comércio internacional, em especial, 

em relação às instituições que o regem (item 2.1). Em seguida, discorre 

sobre a necessidade da elaboração de um contrato social norteado por 

parâmetros de justiça (item 2.2) e sobre a força moral desse contrato 

hipotético (item 2.3). Por fim, apresenta um dos temas centrais deste 

trabalho, ao adotar a visão de John Rawls para explicar a justiça como 

equidade (item 2.4), o objetivo da justiça para o autor (item 2.5) e seus 

conceitos de posição original (item 2.6) e o véu da ignorância (item 2.7). 

A importância dessa abordagem dá-se pois, no próximo capítulo, esses 

conceitos serão relacionados com a temática principal desta dissertação, 

o Fair Trade.  

 

 

                                                 
110 BAUMAN, 1999, op. cit., p. 7. 



56 

3.1 A LÓGICA E OS EFEITOS DA GLOBALIZAÇÃO NO 

COMÉRCIO INTERNACIONAL  

 

Questionar as políticas e ações de instituições que tutelam a 

Globalização não é uma atividade recente. As imposições de programas 

embebidos no estoicismo impostos por países desenvolvidos aos países 

em desenvolvimento certamente não são recepcionadas sem gerar uma 

discussão pertinente quanto à natureza e efeito dessas medidas. 

Entretanto, o protesto dos países em desenvolvimento ainda não ganhou 

uma voz audível e transformadora o suficiente, capaz de provocar 

mudanças significativas.111 Dentre esse último grupo, o Fair Trade 

certamente se manifesta ante aos efeitos negativos advindos do processo 

de Globalização e até mesmo tenta combater as externalidades negativas 

que advém desse contexto por intermédio de suas normas e princípios. 

Essa questão será retomada no terceiro capítulo, por ora, faz-se 

necessário compreender que a Globalização não cumpriu com o 

progresso e desenvolvimento por ela prometidos em especial ao grupo 

que mais necessitava dessas melhorias, os cidadãos dos países em 

desenvolvimento. “Ficou claro para todo o mundo que algo deu muito 

errado,”112 assim o tempo atestou que as promessas realizadas no 

sentido de garantir uma vida melhor a todos inseridos nessa dinâmica 

não se concretizaram na realidade. 

Na realidade, a Globalização é uma moeda de dois lados, pois 

“tanto divide como une; divide enquanto une – e as causas da divisão 

são idênticas às que promovem a uniformidade do globo.”113 É uma 

força que trouxe muitos benefícios. A abertura do comercio 

internacional proporcionou um crescimento que não seria alcançado no 

mesmo espaço de tempo caso não houvesse essa abertura. Um país 

impulsiona seu crescimento econômico e desenvolvimento por 

intermédio das exportações, ou seja, do comércio internacional. As 

exportações são fundamentais para conduzir um crescimento na política 

industrial de um país, permitindo condições de vida mais confortáveis a 

seus cidadãos, ou seja, a Globalização proporciona uma melhora no 

padrão de vida.114 

                                                 
111 STIGLITZ, Joseph E. A Globalização e seus malefícios: A promessa não-

cumprida de benefícios globais. São Paulo: Ed. Futura, 2002, p. 29. 
112 Ibid., p. 30. 
113 BAUMAN, 1999, op. cit., p. 8. 
114 STIGLITZ, 2002, op. cit., p. 30. 
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Outro benefício a se destacar é a redução da sensação de 

isolamento em que se encontravam algumas nações em 

desenvolvimento ao permitir o acesso à conhecimentos até então muito 

além do alcance desses países.115 A ajuda externa também pode ser 

elencada como um fator positivo da Globalização, uma vez que 

financiou projetos em diversas áreas como alimentação, educação e 

saúde, proporcionando auxílio às regiões muitas vezes esquecidas.116 

As críticas à Globalização, em geral, desprezam seus benefícios. 

Em contrapartida, a defesa tem sido até mais enérgica chegando a 

associar Globalização como sinônimo de progresso. Além disso, 

comumente ela está vinculada à aceitação do modelo de capitalismo 

norte-americano, e oferecida como resposta para muitas das questões 

econômica-sociais dos países em desenvolvimento que sob essa 

perspectiva, devem adota-la caso queiram crescer e combater a miséria. 

Contudo, para essa parcela do globo, a Globalização não trouxe as tão 

prometidas vantagens econômicas.117 A desigualdade crescente acarreta 

em uma situação de grande vulnerabilidade para as pessoas desses 

países mais pobres, culminando na triste realidade de mais de 1 bilhão 

de pessoas em situação de pobreza extrema no mundo atualmente.118 O 

plano apresentado na última década do século XX sustentava uma 

confiante garantia de redução dos índices de pobreza, mas a realidade, 

paradoxalmente, elevou o número de pessoas em situação de pobreza 

enquanto aumentou a média da renda mundial, segundo dados da World 

Wealth and Income Database.119   

A Globalização não obteve o êxito pretendido no tocante à 

redução da pobreza, e tampouco garantiu estabilidade. As crises na 

América Latina e na Ásia confirmam essa afirmativa. Essas 

desestabilizações econômicas refletem não apenas nos respectivos 

continentes, mas comprometem a estabilidade principalmente dos países 

em desenvolvimento. Além disso, há um temor recorrente de um 

contágio econômico à nível mundial e uma preocupação caso a queda da 

                                                 
115 Ibid., p. 30. 
116 STIGLITZ, 2002, op. cit., p. 31. 
117 Ibid., p. 31. 
118 DEBONE, op. cit., p. 1. 
119 WORLD BANK GROUP. World. Disponível em: 

<http://wid.world/world/#anninc_pall_992_i/US;FR;DE;CN;ZA;GB/last/us/k/p/

yearly/a/false/0/75000/curve/false>. Acesso em: 18 jan. 2018. 
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moeda de um país emergente culmine na queda do mercado de outros 

países em situação econômica análoga.120  

Uma vez que a Globalização e a introdução da economia de 

mercado não entregaram os resultados prometidos mas trouxeram um 

estado de pobreza sem precedentes, parece ser plausível as críticas que 

rotulam os países desenvolvidos de hipócritas.121 

 
Os países ricos do Ocidente forçam as nações 

pobres a eliminar as barreiras comerciais, mas eles 

próprios mantiveram as suas, impedindo que os 

países em desenvolvimento exportassem seus 

produtos agrícolas, privando-os, assim, da renda 

tão desesperadamente necessária obtida por meio 

das exportações.122 

 

Mesmo quando essa acusação era descabida, o Ocidente foi 

responsável por conduzir o programa de Globalização, o que garantiu 

que usufruísse de seus frutos às custas dos países em desenvolvimento. 

Não apenas havia a recusa por parte dos países industrializados em abrir 

seus mercados aos países em desenvolvimento, como também 

dissimuladamente, exigiam a abertura dos mercados dos países menos 

industrializados aos seus produtos. Enquanto isso, subsidiavam a sua 

agricultura e exigiam a eliminação dos subsídios aos produtos 

industrializados das nações em desenvolvimento.123  

São condutadas como essa que resultam nos efeitos contrários aos 

preconizados pela Globalização. Mesmo os esforços bem-intencionados 

comumente acarretam em um resultado contrário ao inicialmente 

desejado até porque se, por exemplo, projetos para a área agrícola ou 

para a área de infraestrutura fracassam, quem arca com a 

responsabilidade econômica desse fiasco é a população pobre dos países 

em desenvolvimento, salvo apenas caso haja um perdão da dívida.124 

Em muitas situações os malefícios ultrapassam os benefícios. O 

meio-ambiente é degradado, os processos políticos são corrompidos, e a 

adaptação cultural não acompanha o acelerado ritmo exigido pela 

Globalização. As crises acarretam em uma massificação do desemprego 

                                                 
120 STIGLITZ, 2002, op. cit., p. 31. 
121 Ibid., p. 32-33. 
122 Ibid., p. 33. 
123 Ibid., p. 33. 
124 Ibid., p. 35. 
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e na insegurança econômica, o que traz consigo desintegração social e 

violência urbana. Esses problemas geram uma resignação contra as 

políticas propulsoras da Globalização. Em geral os indivíduos 

inconformados, na sua maioria provenientes das nações em 

desenvolvimento, não possuem a influência necessária para mudar as 

regras ou pleitear mudanças junto às instituições financeiras 

responsáveis por suas elaborações. Entretanto, essas reações ganham 

nova voz principalmente na forma de movimentos sociais, a exemplo do 

próprio Fair Trade.125 

Faz-se importante ressaltar que os manifestantes não enxergam a 

Globalização da mesma forma que um secretário do tesouro ou que um 

ministro do comércio ou da fazenda de uma nação industrializada. As 

diferenças são tamanhas que parece que estão discorrendo sobre 

fenômenos distintos, até porque os interesses defendidos são 

completamente contrastantes. Talvez esses disparates de interesses e de 

visão, possam ser compreendidas pelo fato de o próprio fenômeno da 

Globalização possuir em seu cerne - ainda que não prevista inicialmente 

-  essa natureza antagônica de efeitos benéficos e maléficos.126 

Além dos aspectos já ressaltados, no lado positivo está a 

integração de países e de povos que se dá em especial pela redução dos 

custos de transporte e por toda a tecnologia na área da comunicação. 

Ainda conta com a possibilidade do fluxo de produtos, serviços, capital 

e conhecimento que atravessa fronteiras ao vencer barreiras. A 

Globalização possibilita que instituições trabalhem através das 

fronteiras. Impulsionada por corporações transnacionais que 

movimentam capital, mercadorias e tecnologias, também renovou a 

atenção às instituições tradicionais internacionais intergovernamentais 

como a Organização Mundial da Saúde (OMS), cuja finalidade é 

propulsionar a melhoria das condições de saúde no mundo em 

desenvolvimento, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), que 

promove a instauração de condições de trabalho decente e logicamente, 

e a própria Organização das Nações Unidas (ONU), cujo principal 

objetivo é o de manter a paz à nível global.127 

Esses benefícios são logicamente bem recepcionados, mas a 

principal questão passível de controvérsias e críticas negativas encontra-

se no âmbito econômico. Essas discussões acabam por direcionadas às 

instituições internacionais que formulam as regras e pressionam e até 

                                                 
125 Ibid., p. 35. 
126 Ibid., p. 36. 
127 Ibid., p. 36. 
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obrigam as nações empobrecidas “a colocar em prática ideias como a 

liberalização de mercados de capitais (a eliminação das regras e 

regulamentações em muitos países em desenvolvimento que são criadas 

para estabilizar os fluxos de dinheiro volátil para dentro e fora do 

país),”128 ditando as regras do jogo à favor de um grupo hegemônico que 

busca o próprio benefício, ainda que às custas das nações que a priori 
deveriam ser auxiliadas e não exploradas.129 

Para compreender o que deu errado é necessário discorrer sobre 

três importante instituições amplamente atuantes no contexto da 

Globalização: O Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco 

Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento, comumente 

denominado apenas de Banco Mundial e a Organização Internacional do 

Comércio (OMC). 

Além dessas, há uma série de outras que desempenham um papel 

específico no sistema econômico internacional – uma série de bancos 

regionais, irmãos menores e mais jovens do Banco Mundial, e um 

grande número de organizações das Nações Unidas, como o Programa 

das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD – 

United Nations Conference on Trade and Development Program). Em 

geral, essas organizações possuem opiniões bastante diferentes das do 

FMI e Banco Mundial. A OIT, por exemplo, preocupa-se com o fato de 

o FMI dar pouca atenção aos direitos trabalhistas (...)130 

O FMI e o Banco Mundial são datados da época da Segunda 

Grande Guerra, decorrentes da Conferência Financeira e Monetária das 

Nações Unidas em Bretton Woods, como resultado de um plano 

internacional para o financiamento e reconstrução de uma Europa 

devastada pela Guerra, com o intuito de evitar futuros colapsos 

econômico.131  

Já a OMC nasceu do Acordo de Bretton Woods com a missão de 

controlar as relações comercias internacionais. Seu surgimento deu-se 

pela necessidade de uma terceira organização capaz de não só impedir 

uma grande depressão econômica, mas também fomentar o livre fluxo 

de mercadorias e serviços. Para tanto, em 1995 a OMC tomou forma 

com a missão de conquistar um entendimento final não alcançado no 

Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT). Entretanto, essa 

organização não se assemelha às duas primeiras elencadas. Ela não 

                                                 
128 Ibid., p. 37. 
129 Ibid., p. 36-37. 
130 Ibid., p. 37. 
131 Ibid., p. 37. 
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estabelece regras, mas oferece um fórum para negociações comerciais a 

fim de assegurar que os acordos estabelecidos correspondam às 

expectativas.132 
 

O fato é que o sistema GATT-OMC tinha por 

intenção corrigir as distorções que levavam ao 

desvio de comércio, mas a busca das melhores 

condições alocativas para os diversos fatores de 

produção em escala mundial não aconteceram. 

Embora os acordos constitutivos oriundos da 

Rodada Uruguai do GATT/47 tivessem suma 

importância, o foro nunca se mostrou adequado 

para a tomada de decisão jurídico-eficiente, ao 

criar um sistema de difícil inserção para os países 

em desenvolvimento.133 

 

Mas, apesar das boas intenções na criação dessas instituições, as 

políticas econômicas advindas do Consenso de Washington134 

direcionadas aos países em desenvolvimento, mostraram-se 

insatisfatórias para países que iniciavam o seu desenvolvimento. 

Enquanto países industrializados como Estados Unidos e Japão 

                                                 
132 Ibid., p. 42. 
133 STELZER; TODESCAT; GONÇALVES, op. cit., p. 117. 
134 Denomina-se ‘Consenso de Washington’ as conclusões da reunião realizada 

pelo governo norte-americano juntamente aos representantes de organismos 

financeiros internacionais -  Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco 

Mundial e  Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)- ocorrida em 1989 

na capital estadunidense. Convocado pelo Institute for International Economics, 

sob o título ‘Latin American Adjustment: How Much Has Happened?’.  A 

finalidade do encontro era proceder uma avaliação das reformas econômicas 

empreendidas nos países da América Latina. Apesar da natureza informal, sua 

significação alcançou uma força maior que a de muitas reuniões oficiais no 

âmbito dos foros multilaterais regionais. O maior destaque do encontro deu-se 

pela ratificação da proposta neoliberal recomendada insistentemente pelo 

governo norte-americano, intermediada pelas referidas entidades, como 

condição para conceder cooperação financeira externa, bilateral ou multilateral 

aos países latino-americanos. BATISTA, Paulo Nogueira. O Consenso de 

Washington: A visão neoliberal dos problemas latino-americanos. 1994. 

Disponível em: <https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33191588 

/nog94-cons-washn.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A& 

Expires=1518277319&Signature=MUfEkqOi93FvdcetBL29GdC7cUo=&respo

nse-content-disposition=inline;filename=O_CONSENSO_DE_WASHINGTON 

_A_visao_neolibe.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2018. 
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construíram alguns setores de suas economias com uma forte base 

protecionista, até que se tornassem fortes o suficiente e capazes de 

adentrar com segurança a competitividade de um mercado internacional, 

esses mesmos países forçavam as nações em desenvolvimento a abrir 

suas fronteiras comercias aos produtos importados, que competiriam 

com as mercadorias desenvolvidas internamente. A questão é que, 

diferentemente dos países desenvolvidos, esses setores que sofreram 

com a competitividade não estavam prontos para duelar em condições 

de paridade frente a esse mercado internacional, pois ainda não estavam 

desenvolvidos o suficiente. As consequências, foram desastrosas tanto 

do ponto de vista econômico como social.135 As regras eram e 

continuam injustas. 

Como a liberalização do comércio antecedeu a implementação de 

redes de segurança, o preço social manifestou-se na forma de inúmeras 

pessoas desempregadas e forçadas a viver em situação de pobreza. Essa 

liberalização ao não cumprir com o crescimento prometido, estabeleceu 

na realidade uma palpável sensação de insegurança, culminada no 

aumento da miserabilidade. Os resultados para muitos países que tentam 

inserir-se nessa lógica internacional propagada pelo FMI, Banco 

Mundial e OMC têm sido a pobreza e o caos político e social. O preço 

pago pelo ‘selo de aprovação’ é caríssimo e questionável.136  

Dessa inquirição surge o problema do controle. Quais instituições 

econômicas internacionais possuem nas mãos o poder de decisão no 

tocante ao que deve ou não ser feito e o porquê deve ser feito no âmbito 

do comércio internacional. Indaga-se quais devem ser os interesses 

defendidos e porque defende-los. Na realidade, as instituições são 

controladas pelos países ricos e seus interesses comerciais e financeiros 

e tal fato pode ser constatado nas políticas dessas mesmas instituições. 

Ao serem conduzidas por nações industrializadas, as instituições acabam 

por tornarem-se representantes desses países. Nesse diapasão, o 

problema também surge a questão de quem representa esses países.  Os 

ministros de finanças e os presidentes de bancos centrais atuam no FMI, 

enquanto os ministros do comércio são alocados na OMC. Cada um 

desses ministros advoga em prol de grupos específicos de seus países de 

origem.137  

 

                                                 
135 STIGLITZ, 2002, op. cit., p. 43. 
136 Ibid., p. 44-45. 
137 Ibid., p. 45-46. 



63 

Os ministérios do comércio refletem os interesses 

da comunidade de negócio – tanto exportadores, 

que desejam a abertura de novos mercados para 

seus produtos, quanto produtores de bem de 

consumo, que competem com novas importações. 

Esses grupos interessados, é claro, desejam 

levantar o máximo de barreiras que puderem e 

manter os subsídios que conseguirem convencer o 

congresso (ou seus parlamentares) a lhes 

conceder.138 

 

Assim, esses ministros enxergam o mundo pelas lentas da 

comunidade financeira e baseiam suas decisões dentro das instituições 

em prol dos próprios interesse. Assim, “os ‘globais’ dão o tom e fazem 

as regras do jogo da vida.”139 Nota-se então que as políticas das 

instituições econômicas internacionais são alinhadas aos interesses 

financeiros e comerciais das nações enriquecidas. Na prática essas 

políticas revelam-se por meio de barreiras comercias que acarretam em 

um aumento dos preços, arcados pelos consumidores e por intermédio 

de subsídios custeados pelas cargas tributárias pagas pelos contribuintes. 

Sacrifica-se, então, o bem-estar social e despreza-se questões ambientais 

ou trabalhistas nos países em desenvolvimento, para satisfazer a agenda 

das nações industrializadas que lideram essa dinâmica.140 

Ante a esse cenário, surgem os movimentos sociais, dentre eles o 

Fair Trade, que expressam preocupações e exigem mudanças. Faz-se 

necessário repensar a lógica instalada desde o Consenso de Washington 

que se apresentou como a única política capaz de promover o 

desenvolvimento e crescimento nos países empobrecidos.  

 
Tornou-se cada vez mais claro, não só para 

cidadãos comuns, mas também para aqueles que 

formulam as políticas, não só para os que vivem 

nos países em desenvolvimento, mas também para 

as pessoas nos países desenvolvidos, que a 

globalização, da maneira como tem sido praticada, 

não satisfez as expectativas conforme seus 

                                                 
138 STIGLITZ, 2002, op. cit., p. 46. 
139 BAUMAN, 1999, op. cit., p. 8. 
140 STIGLITZ, 2002, op. cit., p. 46-47. 
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defensores prometeram que iria satisfazer – nem 

realizou o que pode e deve realizar.141  

 

Se enquadrar nos moldes da Globalização não foi garantia de 

crescimento e mesmo quando houve crescimento, esse não foi capaz de 

beneficiar a todos; “o efeito líquido das políticas estabelecidas pelo 

Consenso de Washington tem sido, com relativa frequência beneficiar 

alguns à custa de muitos, os ricos à custa dos pobres.”142 Sacrifica-se 

sem remorsos o ambiente, a democracia, os direitos humanos e a justiça 

social, desde que atenda aos interesses e valores comerciais.143 

A Globalização pode, ao mesmo tempo, vir a resultar tanto em 

um grande bem quanto em um grande desastre. Mas certamente, parecer 

ser insustentável (em uma comunidade144 internacional anárquica 

constituída por um sistema de governança global, sem governo), que os 

interesses dos grupos hegemônicos prevaleçam sob as necessidades de 

uma maioria localizada às margens da comunidade internacional.  

Há uma necessidade de mudança das regras da ordem econômica 

social global e a elaboração de um contrato social contemporâneo 

parecer ser um dos caminhos para se alcançar tal transformação. Parece 

inevitável questionar o que realmente funciona, como essas decisões 

vêm sendo tomadas em nível internacional e principalmente, a quem 

elas interessam. “É fundamental que o desenvolvimento seja bem-

sucedido (...), pois é muito grande o custo de uma instabilidade global 

persistente”.145 Uma nova economia global pode ser reformulada por 

intermédio de sua expressão mais forte: do comércio internacional.    

 

3.2 O CONTRATO SOCIAL: UMA VISÃO DE SANDEL E RAWLS 

COM BASE EM PARÂMETOS DE JUSTIÇA 

 

Ofertar novas soluções para o cenário em que se desdobrou por 

meio da Globalização é uma tarefa ambiciosa, todavia, necessária.  Uma 

realidade reformulada pode resultar em uma maior imparcialidade na 

tomada das decisões e no respeito quanto às diretrizes advindas dos 

                                                 
141 Ibid., p. 47. 
142 Ibid., p. 48. 
143 Ibid., p. 48. 
144 Nessa comunidade global há um domínio das instituições como o FMI, 
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países em desenvolvimento. O objetivo é gerar crescimento e bem-estar 

social menos volátil e sustentável cujos frutos possam ser 

compartilhados igualmente entre todas as nações e não apenas entre um 

grupo dominador.  

Propõe-se para tanto, a confecção de um contrato social 

contemporâneo do comércio internacional, pautado nos valores de 

justiça como equidade e que observe os desafios do cenário de um 

mundo globalizado. Esse contrato pode ser realizado com base nos 

ensinamentos da teoria de justiça do “filósofo do direito, na verdade, 

jurista,”146 John Rawls. 

Como bem esclareceu Dworkin, “O fato de haver diversas 

possibilidades de abordagem do tema ‘Rawls e o Direito’ é uma prova 

inconteste da grandeza de John Rawls.”147 Teoria da Justiça, principal 

obra do autor, discorre que é possível compreender a justiça em um 

autoquestionamento sobre quais princípios as pessoas aceitariam em 

uma situação inicial de equidade.148 O raciocínio segue do seguinte 

modo: inicia-se com um grupo de pessoas reunidas com o intuito de 

definirem os princípios que nortearão sua vida enquanto coletividade, 

elaborando assim um contrato social. Os princípios a serem 

selecionados e os desafios para se chegar ao consenso fazem parte do 

processo até mesmo porque “pessoas diferentes têm princípios 

diferentes, que refletem seus diversos interesses, crenças morais e 

religiosas e posições sociais.”149 Essas pessoas fazem parte dos mais 

diversos grupos sociais, raciais, étnicos, religiosos. Ainda assim, com 

todas as diferenças e particularidades é necessário alcançar um 

consenso. Entretanto, até mesmo um consenso representaria o poder de 

barganha de um grupo sobre o outro o que significa que o resultado 

desse processo não seria um contrato social fundado sob um acordo 

justo.150 

Agora, parte-se de um cenário diferente do descrito acima em que 

não há conhecimento prévio sobre qual categoria social cada pessoa 

pertence. As pessoas nessa nova situação estariam cobertas pelo o que 

Rawls denomina de o “véu da ignorância” que temporariamente não 

                                                 
146 DWORKIN, Ronald. A justiça de toga. São Paulo: WMF Martins Fontes, 
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147 Ibid., p. 341. 
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permite que cada indivíduo saiba qual classe, gênero, raça, etnia, opinião 

política e crenças religiosas compõem a sua realidade. Também não há 

como determinar quais as vantagens e desvantagens de cada um, como 

por exemplo em relação às condições de saúde, grau de escolaridade e 

estrutura familiar. Apenas uma vez desprovidos de informações como 

essas é que um grupo de pessoas podem realizar escolhas em uma 

posição original de equidade. Os princípios escolhidos seriam justos 

uma vez que não haveria o poder de barganhar.151  

É dessa forma que Rawls entende um contrato social, “um acordo 

hipotético em uma posição original de equidade”. Ele convida a pensar 

sobre quais princípios as pessoas racionais com interesses próprios 

escolheriam nessa posição.  

Uma vez atrás do “véu da ignorância”, descarta-se o 

utilitarismo152 da doutrina clássica de Jeremy Bentham e Stuart Mill, 

“segundo a qual uma ação é boa se suas consequências aumentam a 

felicidade do maior número de pessoas.”153 e o laissez-faire, o 

“princípio libertário que daria às pessoas o direito de ficar com todo o 

dinheiro recebido em uma economia de mercado.”154 

A partir desse contrato hipotético, dois princípios de justiça 

emergiriam: 

 
O primeiro oferece as mesmas liberdades básicas 

para todos os cidadãos, como liberdade de 

expressão e religião. Esse princípio sobrepõe-se a 

considerações sobre utilidade social bem-estar 

geral. O segundo princípio refere-se à equidade 

social e econômica. Embora não requeira uma 

distribuição igualitária de renda e riqueza, ele 

permite apenas as desigualdades sociais e 

econômicas que beneficiam os membros menos 

favorecidos de uma sociedade.155 

 

As críticas e questionamento sobre essa teoria direcionam-se no 

sentido de indagar se de fato os participantes do contrato social 

hipotético optariam pelos princípios que Rawls afirma que escolheriam. 

                                                 
151 Ibid., p. 178. 
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153 RAWLS, 2000, op. cit., p. 382 
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Ao se repensar um contrato social para o comércio internacional como 

resposta à Globalização, esse representaria a condução tantos de países 

desenvolvidos, quanto de países em desenvolvimento sob princípios e 

regras adequadas para beneficiar ambos os lados e principalmente, 

capazes de frear a exploração e fomentar o crescimento nos países de 

industrialização recente. Trata-se de um contrato social que comporta os 

princípios de justiça, ou seja, um acordo capaz de prover liberdades aos 

cidadãos da população global e principalmente garantir equidade social 

e econômica mudando assim a realidade da desigualdade social e 

econômica que assola os países do Terceiro Mundo. Mas, antes de 

elaborar essa discussão, faz-se necessário compreender as bases para 

que esse contrato seja elaborado, conforme segue. 

Para uma melhor compreensão dos efeitos desse contrato, parte-

se dos limites morais dos contratos reais. Inúmeras vezes presume-se 

que todo o acordo é pautado em termos justos. Ou seja, que os 

“contratos justificam os termos que produzem.”156 Entretanto, os 

contratos reais não são instrumentos morais autossustentáveis, mesmo 

porque, a mera existência de um contrato não garante que esse seja 

justo. Para avaliar esse requisito é necessária uma referência de justiça. 

A questão principal é encontrar um instrumento que funcione como base 

para esses parâmetros de justiça, pois “nenhum contrato social ou 

convenção constitucional real, por mais representativos que sejam 

garante que os termos de cooperação social que produzem sejam 

justos.”157  

Entretanto, reconhecer que um contrato nem sempre é justo não 

justifica a violação dos termos que produzem por mera vontade. 

Obrigações injustas podem ser cumpridas dentro de limites. Apesar de 

não ser o fator determinante para a justiça, o consentimento também 

deve ser respeitado. Por exemplo, fica o questionamento se um trato 

seria válido, ou seja, se uma obrigação deve continuar sendo válida caso 

haja a desistência por uma das partes e essa não tenha usufruído de 

benefício algum que seria oriundo do acordo realizado. A questão de o 

consentimento gerar uma obrigação por si só ou se é necessário um 

elemento de benefício ou expectativa, tem sido pauta para debates dos 

estudos sobre justiça. Essa é uma discussão sobre a questão da moral 

nos contratos, mas é importante destacar que “os contratos reais têm 

peso moral na medida em que concretizam dois ideais – autonomia e 
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reciprocidade.”158 Afinal, os contratos são atos voluntários, ou seja, 

expressam autonomia. As obrigações são assumidas por livre vontade. 

Já os acordos de benefício mútuo representam a reciprocidade, assim 

cumprir o acordado significa concretizar as obrigações de recompensar a 

outra parte pelo benefício proporcionado.159  

Por certo que na prática esses dois ideais nem sempre se 

materializam de forma absoluta. Nem todos os acordos são mutuamente 

benéficos, ainda que voluntários. Há também a possibilidade de haver 

uma obrigação de pagar um benefício por uma questão de reciprocidade 

ainda que não haja um contrato. Ou seja, aqui é possível visualizar os 

limites morais do consentimento. Em algumas situações esse pode não 

ser o suficiente para estabelecer uma obrigação moral, em outras pode 

não ser necessário.160  

Há casos em que o consentimento apenas não é suficiente. Pode 

por exemplo, em uma situação de troca uma das partes ter maior 

conhecimentos sobre o valor dos objetos trocados e aproveitar-se da 

ignorância da outra parte para seu próprio benefício. Nessas 

circunstâncias as trocas não seriam justas. Há ainda as situações 

fraudulentas, como por exemplo, a contratação de um serviço por um 

preço exorbitante caracterizando a má-fé do prestador e a ingenuidade 

ou ignorância do contratante. O contrato pode, portanto, ser injusto 

ainda que as partes tenham acordado. Essas duas hipóteses ilustram dois 

pontos em relação aos limites morais do contrato: primeiro, estabelecer 

um acordo não garante equidade. Como segundo ponto, tem-se que 

consentir não é o suficiente para gerar uma obrigação moral. Por tal 

motivo muitos defenderiam o não cumprimento contratual em casos 

fraudulentos, até porque esse tipo de contrato pode ser considerado uma 

exploração, ou em outras palavras, um contrato abusivo. Ou seja, a 

voluntariedade do acordo não assegura uma troca vantajosa equânime 

ou compatível.161  

Logo, o consentimento não é um requisito satisfatório para a 

verificação da obrigação moral, pois um acordo pautado em condições 

desiguais pode não oferecer benefícios mútuos, podendo ter sua 

obrigatoriedade insustentável, ainda que possua caráter voluntário. 

Dessa forma, pode-se dizer que o consentimento não uma qualidade 

necessária para que haja obrigação moral. Se as vantagens de cada parte 
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forem esclarecidas de forma a não gerar qualquer dúvida, então as 

reivindicações morais podem preponderar ainda que sem um ato de 

consentimento formal.162   

Como já estabelecido, a força moral dos contratos tem sua gênese 

nos ideais de autonomia e reciprocidade. Entretanto, grande parte dos 

contratos fica aquém dessa dupla de ideias. Para fins desse trabalho, 

destaca-se que se em uma negociação uma das partes possuir maior 

poder de persuasão ou barganha, ou utilize-se de uma maneira de 

pressionar o ou coagir ou até mesmo um maior conhecimento sobre o 

objeto negociado então dificilmente essa negociação trará benefícios 

recíprocos. Realidade presente no âmbito das instituições internacionais 

anteriormente mencionadas.  Na pior das hipóteses, pode tratar-se de um 

caso de fraude ou logro. Uma vez que haja diferenças nessas condições 

iniciais, então um acordo não é por si só algo necessariamente justo. 

Com base nesse pretexto pode-se afirmar que os contratos formais não 

são moralmente autossuficientes.163  

Entretanto, imagina-se agora um caso em que um contrato seja 

iniciado com as partes em situação de equilíbrio, ou seja, com o mesmo 

grau de poder e conhecimento. Nessas condições em que não há 

coerção, ludibriação ou vantagens injustas então pode-se dizer que os 

termos alcançados seriam justos, quaisquer que fossem, devido ao 

acordo em si. Além disso, o objeto desse acordo é definido pelos 

princípios que governam a vida em sociedade, que definem os direitos e 

deveres dos cidadãos. Essa seria a concepção de Rawls. Nesse contrato 

hipotético “o ‘véu da ignorância’ garante a equanimidade do poder e do 

conhecimento que a posição original requer.”164 O “véu da ignorância” 

não permite com que as pessoas obtenham o conhecimento sobre sua 

posição na sociedade, suas forças e fraquezas, seus valores e objetivos, 

logo, não poderão obter qualquer tipo de vantagens ou benefícios ou 

realizar qualquer tipo de barganha.165 

 
Se for permitido o conhecimento de 

particularidades, o resultado sofrerá a influência 

de contingencias arbitrárias (...). Para que a 

posição original gere acordos justos, as partes 

devem estar situadas de maneira equitativas e ser 
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tratadas igualmente como pessoas morais. A 

arbitrariedade do mundo deve ser corrigida por 

um ajuste das circunstancias da posição contratual 

inicial.166  

 

O acordo realizado nos moldes de Rawls seria assim uma “forma 

pura de contrato real”167 moralmente forte.  

 

3.4 JUSTIÇA COMO EQUIDADE NA CONCEPÇÃO DE JOHN 

RAWLS  

 

Inicia-se então, com a discussão da ideia do filósofo no tocante à 

questão da justiça como equidade. Parte-se da descrição do papel da 

justiça na cooperação social e de uma “breve explanação do objeto 

principal da justiça, a estrutura básica da sociedade.”168 O cerne da 

justiça como equidade reside em uma teoria de justiça que repensa a 

concepção tradicional do contrato social. Rawls possui como objetivo 

idealizar uma teoria da justiça que seja uma nova possibilidade ante as 

doutrinas tradicionais já existentes, como o utilitarismo e o 

institucionalismo.169 

Para o filósofo, “a justiça é a virtude primeira das instituições 

sociais”170 então leis e instituições injustas, ainda que eficientes e 

organizadas, devem ser aniquiladas.171 Para cada indivíduo é atribuída 

uma inviolabilidade fundada na justiça que não deve ser objeto de 

ponderação, logo a “justiça nega que a perda da liberdade de alguns se 

justifique por um bem maior desfrutado por outros.”172 Desta forma, não 

há espaço para que o sacrifício de poucos seja passível de justificação 

tendo por base um bem maior ou para a vantagem de uma maioria da 

sociedade a quem pertencem. Entende-se que em uma sociedade justa 

são irrevogáveis as liberdades de cidadania e os direitos consagrados 

pela justiça não estão em pauta para negociações políticas e não devem 

ser fatores a serem considerados em uma negociação que pondere 
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interesses sociais. Neste contexto, uma injustiça só seria justificável 

caso fosse necessária para evitar a ocorrência de uma injustiça ainda 

maior.173  

Para uma melhor compreensão desta formulação da justiça, é 

necessário conceber uma teoria da justiça que perpasse por uma 

avaliação do papel dos princípios da justiça. Parte-se, para tanto, do 

entendimento que “a sociedade é uma organização de pessoas mais ou 

menos autossuficientes que, em suas relações mútuas, reconhece certas 

normas de conduta como obrigatórias e que, na maior parte do tempo, se 

comporta de acordo com elas.”174 Aqui, supõe-se que as normas 

estabelecem um sistema de cooperação capaz de promover o bem-estar 

dos participantes desse mesmo sistema. Considera-se que a sociedade 

está em conflito, ainda que venha almejar o mútuo benefício de seus 

membros. Se por um lado, a cooperação social é benéfica para todos 

ante ao que ocorreria caso houvesse a dependência apenas dos esforços 

individuais, por outro, seus membros não são indiferentes em relação a 

como são distribuídos os frutos de suas colaborações, uma vez que cada 

um desses integrantes deseja ser agraciado com uma parcela maior no 

momento da distribuição dos benefícios. Para a solução desse impasse, 

há a necessidade de um conjunto de princípios da justiça social para 

nortear essa divisão de vantagens e para firmar acordos no que tangem 

essas parcelas distributivas. “Esses princípios são os princípios da 

justiça social: são um modo de atribuir direitos e deveres nas instituições 

básicas da sociedade e definem a distribuição apropriada dos benefícios 

e dos encargos da cooperação social”.175 

Para elucidar, parte-se da ideia de uma sociedade bem-ordenada, 

planejada para promover o bem de seus membros e regulada por uma 

concepção pública da justiça. Sendo assim, uma sociedade em que “(1) 

todos aceitam e sabem que os outros aceitam os mesmos princípios de 

justiça, e (2) as instituições sociais fundamentais geralmente atendem, e 

em geral se sabe que atendem a esses princípios.”176 Nesse contexto, 

ainda que haja reivindicações excessivas de seus membros, eles mesmos 

identificam uma perspectiva comum na qual essas reivindicações podem 

ser julgadas. Por concepção pública de justiça, entende-se o conteúdo 
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que constitui a carta basilar de uma associação humana bem-

ordenada.177   

Contudo, são raras essas chamadas sociedade bem-ordenadas, 

mesmo porque o conceito de justo e injusto varia de acordo com a 

concepção de cada indivíduo e são noções que suscitam constante 

discussões.   

 
Quem defende concepções distintas de justiça 

pode, então, concordar que as instituições são 

justas quando não se fazem distinções arbitrárias 

entre as pessoas na atribuição dos direitos e dos 

deveres fundamentais, e quando as leis definem 

um equilíbrio apropriado entre as reivindicações 

das vantagens da vida social que sejam 

conflitantes entre si.178  

 

Entretanto, ainda que haja um grau de consenso nas concepções 

de justiça, isso não é suficiente para viabilizar as comunidades humanas. 

Faz-se necessário a observância de como serão enfrentados outros 

problemas sociais como a coordenação, a eficiência e a estabilidade. Há 

uma necessidade de cooperação em relação aos planos dos indivíduos 

para que haja compatibilidade entre suas atividades. Esses planos devem 

também resultar em objetivos sociais eficientes e compatíveis com a 

justiça. A cooperação social deve ser estável e quando há infrações deve 

haver forças para sancionar, estabilizar e reestruturar a ordem.179 

Esses três fatores (coordenação, eficiência e estabilidade), como é 

perceptível, estão vinculados à problemática da justiça. Quando não há 

certo grau de concordância no tocante ao que é justo e injusto, há uma 

dificuldade na coordenação dos planos individuais de maneira eficiente 

para que se garanta a manutenção dos acordos mutuamente benéficos. 

Então, embora o principal papel das concepções de justiça seja apontar 

os direitos e os deveres fundamentais, e determinar as parcelas 

distributivas adequadas, o modo como determinada concepção o faz tem 

grade influência nas questões da eficiência, da coordenação e da 

estabilidade. Logo, não é possível avaliar a concepção de justiça apenas 

por base em seu papel distributivo. Faz-se necessário considerar suas 

relações mais amplas, pois embora a justiça seja a mais importante 
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virtude das instituições, e por isso seja dotada de uma certa prioridade, 

uma concepção de justiça prevalecerá sobre outra no momento em que 

suas consequências sejam mais desejáveis.180  

 

3.5 O OBJETO DA JUSTIÇA PARA JOHN RAWLS  

 

O tema trabalhado por Rawls é o da justiça social, “o objeto 

principal da justiça é a estrutura básica da sociedade,”181 ou melhor, “o 

modo como as principais instituições sociais distribuem os direitos e os 

deveres fundamentais e determinam a divisão das vantagens decorrentes 

da cooperação social.”182 Dentre essas instituições mais importantes 

estão os arranjos econômicos e sociais mais relevantes. Interessa, neste 

momento em especial a questão da proteção jurídica dos mercados 

competitivos, uma vez que dentro do rol de empresas importantes - que 

com a sua influência definem direitos e deves e influem no bem-estar 

das pessoas - pode-se perceber o Fair Trade. Retoma-se no próximo 

capítulo essa relação. Por ora cabe ressaltar que a estrutura básica da 

sociedade contém diversas posições sociais e que as pessoas nascem 

dentro de condições diferentes dentre essas diversas posições, logo 

possuem expectativas de vida diversas estipuladas pelo sistema político 

e pelas circunstâncias sociais e econômicas. Logo, é possível 

compreender que as instituições da sociedade promovem profundas 

desigualdades. Ou seja, as oportunidades iniciais na vida de cada pessoa 

são definidas por essas disparidades. Neste diapasão, aplicam-se os 

princípios de justiça social ante a essas dissemelhanças. A justiça dentro 

de uma sociedade ganhará seus contornos de acordo com a atribuição de 

direitos e deveres fundamentais, bem como de acordo com a disposição 

de oportunidades econômicas e sociais dentro da sociedade183 em 

pauta.184  

 
Deve-se, então, considerar que a concepção de 

justiça social oferece em primeiro lugar um 

padrão por meio do qual se devem avaliar os 

aspectos distributivos da estrutura básica da 
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sociedade. Não se deve confundir esse padrão, 

porém, com os princípios que definem as outras 

virtudes, pois a estrutura básica e os arranjos 

sociais em geral podem ser eficientes ou 

ineficientes, liberais ou antiliberais, e muitas 

outras coisas, bem como justos ou injustos.185  

 

Assim, os princípios de justiça são uma parte dessa concepção de 

justiça. Uma vez completa, forma na realidade um ideal social que está 

ligado a uma concepção de sociedade, uma concepção de como é 

possível compreender a cooperação social. Logo, diversas concepções 

de justiça advêm de diversas concepções de sociedade, ou seja, para 

compreender uma concepção de justiça faz-se necessário compreender o 

contexto de cooperação social do qual ela emana. Para Rawls “o 

conceito de justiça é definido, então, pelo papel de seus princípios na 

atribuição de direitos e deveres e na definição da divisão apropriada das 

vantagens sociais. A concepção de justiça é uma interpretação desse 

papel.”186  

Esse conceito comunica-se com os ensinamentos de Aristóteles, 

cujo sentido da justiça é privar-se da pleonexia, ou seja, privar-se da 

avareza, do proveito em benefício próprio daquilo que pertence a outrem 

ou de lhe negar o que lhe é devido. Essa definição deve ser aplicada a 

ações e pauta-se no pressuposto de que as pessoas são justas desde que 

possuam em seu caráter o desejo de agir com justiça. Esses direitos que 

o filósofo presume que existam, provêm, para Rawls, de instituições 

sociais e trata então da justiça da estrutura básica.  

 

3.6 TEORIA DA JUSTIÇA E A POSIÇÃO ORIGINAL NO 

CONTRATO SOCIAL 

 

Rawls traça um paralelo entre a sua teoria da justiça e a teoria do 

contrato social exposta nas obras de Locke, Rousseau e Kant.187 

Entende-se que o contrato social não inaugura uma sociedade tampouco 

estabelece sua forma de governo. Na realidade, “os princípios de justiça 
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para a estrutura básica da sociedade constituem o objeto do acordo 

original.”188 Esses princípios são escolhidos por pessoas livres e 

racionais com posições originais de igualdade. Apesar de não inaugurar 

uma sociedade nem seu governo, os princípios irão orientar os acordos e 

irão determinar os modelos de cooperação social e as formas de 

governos instituídos na sociedade. O autor denomina justiça como 

equidade essa visão dos princípios da justiça. Cabe aos indivíduos que 

adentram essa cooperação social a escolha dos princípios que 

distribuirão direitos e deveres fundamentais bem como a partilha dos 

benefícios sociais. Cabe também regulamentar as reivindicações e a 

carta fundacional da sociedade em que estão inseridos. Cabe a um grupo 

de pessoas determinar o que passará a ser abalizado como justo e 

injusto.189  

 
A escolha que seres racionais fariam nessa 

situação hipotética de igual liberdade, 

presumindo-se, por ora, que esse problema de 

escolha tem solução, define os princípios de 

justiça.  

Na justiça como equidade, a situação original de 

igualdade corresponde ao estado de natureza da 

teoria tradicional do contrato social.190   

  

Essa situação original não é uma situação real, mas como 

colocado acima, tão somente hipotética, utilizada para auxiliar e 

estabelecer uma concepção de justiça. Nessa situação os indivíduos 

estão na mais ampla ignorância em relação a que lugar, classe, status, 

sorte, habilidades, inteligência ou recursos lhe são atribuídos dentro 

dessa sociedade. Logo, a escolha dos princípios de justiça seria realizada 

por trás do que Rawls denomina ser o véu da ignorância que seria esse 

estado de total desconhecimento. Garantido assim, que nessa escolha 

não haja privilégios de qualquer espécie, não haja favorecidos ou 

desfavorecidos. Todos se encontram em situação congênere e seria 

impossível a propositura de princípios com o intuito de atingir o 

benefício próprio. Dessa forma, “os princípios da justiça são resultantes 

de um acordo ou pacto justo.”191 Há, portanto uma assimetria nas 

                                                 
188 RAWLS, 2008, op. cit., p. 13. 
189 Ibid., p. 13-14 
190 Ibid., p. 14. 
191 Ibid., p. 15. 
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relações sociais, sendo, portanto, equitativa, por isso a concepção 

rawlsiana de justiça como equidade, “ela expressa a ideia de que os 

princípios da justiça são definidos por acaso em uma situação inicial que 

é equitativa.”192 Vale ressaltar que os conceitos de justiça e equidade 

não são sinônimos. A justiça como equidade é uma escolha geral dentre 

tantas outras tomadas conjuntamente pelo grupo de indivíduos sob o véu 

da ignorância. Escolhem assim princípios de justiça que nortearão as 

ulteriores críticas e reformas das instituições. Uma vez escolhida a 

concepção de justiça parte-se para a escolha de uma constituição e uma 

legislação em total acordo com essa concepção inicial. “A nossa 

situação social será justa se for tal que, por meio dessa sequencia de 

acordos hipotéticos, tivermos compactuado com o sistema geral de 

normas que a define.”193 É possível presumir então que a posição 

original define princípios e consequentemente define uma concepção de 

justiça. Logo, quando as instituições sociais atendem esses princípios, 

seus participantes acordariam e aceitariam até porque eles próprios 

escolheram esses princípios enquanto pessoas livres e iguais inseridas 

em um contexto em que travavam relações equitativas. É natural que ao 

nascer cada pessoa seja inserida em uma determinada sociedade 

involuntariamente e que essa posição irá intervir futuramente na sua 

perspectiva de vida. Entanto, uma sociedade que atenda os princípios de 

justiça minimiza essas questões das posições involuntárias, pois pauta-se 

em princípios em que as pessoas acordariam em circunstâncias 

equitativas. 194   

Os princípios de justiça são apontados como frutos de um pacto 

original em uma situação de igualdade. Desta forma, não parece 

plausível o reconhecimento do princípio da utilidade, pois parece muito 

pouco provável que essas pessoas acolham um princípio que provenha 

perspectivas de vida inferiores para alguns em detrimento de soma 

maior de vantagens desfrutadas por outros. Cabe ressaltar que Rawls 

aponta a escolha de dois outros princípios pelas pessoas na situação 

inicial.195  

 
[...] o primeiro requer igualdade na atribuição dos 

direitos e dos deveres fundamentais, ao passo que 

o segundo afirma que as desigualdades sociais e 

                                                 
192 Ibid., p. 15. 
193 Ibid., p. 15-16. 
194 Ibid., p. 14,15,16. 
195 Ibid., p. 17. 
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econômicas, por exemplo, as desigualdades de 

riqueza e autoridade, só serão justas se resultarem 

em vantagens recompensadoras para todos e, em 

especial, para os membros menos favorecidos da 

sociedade.196  

 

Esses princípios não comportam a lógica de que o sacrifício de 

alguns seja justificável em prol de um bem maior. “Pode ser 

conveniente, mas não é justo que alguns tenham menos para que outros 

possam prosperar.”197 Porém, para o autor não há injustiça caso um 

grupo menor desfavorecido, receba benefícios que contribuam para o 

seu bem-estar. Nesse caso deve prevalecer a ideia da cooperação. Os 

princípios são uma base equitativa e o resultado de uma concepção que 

vise amenizar as desigualdades por considerar que há os afortunados 

socialmente e os dotados de algum talento nato. Dessa forma, os 

princípios neutralizam os fatores circunstanciais e os aspectos do mundo 

social que aparentam ser arbitrários do ponto de vista moral.198  

Para melhor compreender a problemática da escolha desses 

princípios, faz-se necessário observar que a justiça como equidade 

compreende dois fragmentos mutuamente excludentes: “(1) uma 

interpretação da situação inicial e do problema da escolha que nela se 

apresenta e (2) um conjunto de princípios que, segundo se procura 

demonstrar, seriam acordados.”199 Vale ressaltar que para John Rawls a 

justiça como equidade é uma teoria contratualista, ainda que não 

completa,200 na qual o ‘contrato’ estaria aplicado às teorias morais e a 

serviço dos princípios morais em um situação inicial, como já 

mencionada, hipotética. O engenho da teoria contratualista, é explicar as 

concepções de justiça partindo de uma escolha racional dos princípios 

de justiça, logo, é uma parte integrante da teoria da escolha racional.201   

Como anteriormente explanado, a posição original é um estado 

inicial conveniente para assegurar que os acordos fundamentais obtidos 

sejam equitativos, por isso a expressão ‘justiça como equidade’. Assim, 

uma concepção de justiça seria aceita uma vez que representa o 

                                                 
196 Ibid., p. 17-18. 
197 Ibid., p. 18. 
198 Ibid., p. 18. 
199 Ibid., p. 19. 
200 Pois a serviço de um sistema ético engloba muitos outros princípios além dos 

princípios de justiça. Rawls, entretanto, limita-se a discorrer sobre princípios de 

justiça ou princípios correlatos. 
201 RAWLS, 2008, op. cit., p. 19-20. 
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resultado de uma escolha racional realizada por pessoas na posição 

original. Sua justificação dar-se-ia pelo problema da deliberação, que 

seria a verificação de quais princípios deveriam ser adotados dentro 

dessa concepção racional e da situação contratual. Os princípios são 

escolhidos em conformidade com essas circunstâncias apresentadas. A 

posição original é uma interpretação escolhida para compreender a 

teoria da justiça. Parece ser razoável afirmar que no momento da escolha 

dos princípios na posição original não há favorecimento ou 

desfavorecimento pelo acaso ou circunstâncias sociais. Também não há 

como adaptar os princípios de modo a favorecer casos pessoais, dessa 

forma, as inclinações e aspirações pessoas não influenciem os princípios 

adotados.202   

Para que seja alcançada uma ideia intuitiva da justiça como 

equidade é preciso demonstrar que um contrato original seria adotado 

sob as circunstâncias onde as partes sejam capazes de escolher um 

acordo capaz de promover sua concepção do bem, seja qual for essa 

concepção.203  

 
A posição original é definida de modo a ser um 

status quo no qual todos os acordos firmados são 

justos. É uma situação na qual as partes são 

igualmente representadas como pessoas morais, e 

o resultado não é condicionado por contingências 

arbitrárias nem pelo equilíbrio relativo das forças 

sociais.204  

 

A posição original é uma situação hipotética, mas ainda assim, 

capaz de servir de parâmetro para uma reflexão da realidade (como 

proposto neste trabalho), em relação à elaboração de um contrato social 

que sirva ao comercio internacional, mais especificamente ao Fair 

Trade.  

A partir dela é possível simular reflexões das partes envolvidas 

nos processos do comércio globalizado com o intuito de alcançar trocas 

justas.  

 
A concepção da posição original não pretende 

explicar a conduta humana, a não ser na medida 

em que ela tenta interpretar nossos juízos morais e 

                                                 
202 Ibid., p. 21-22. 
203 Ibid., p. 144. 
204 Ibid., p. 146. 
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nos ajudar a interpretar nosso senso de justiça. A 

justiça como equidade é uma teoria dos nossos 

sentimentos morais, tais como se manifestam 

pelos nossos juízos ponderados em equilíbrio 

reflexivo. O que é necessário é que os princípios 

que seriam aceitos desempenham o papel que se 

espera em nosso raciocínio moral e em nossa 

conduta.205  

 

Como elucidado anteriormente, há muitas teorias contratualistas 

possíveis. A justiça como equidade é uma delas. E serve aqui para 

auxiliar no traçado de um novo contrato social, cuja finalidade é permitir 

uma nova reflexão do cenário exposto no item 2.1 e quiçá apontar um 

novo caminho onde as trocas comercias no âmbito internacional possam 

vir a assegurar condições dignas, principalmente aos cidadãos dos países 

do Sul global.  

 

3.7 O VÉU DA IGNORÂNCIA 

 

O cerne de toda a concepção da posição original está no fato de 

ser um procedimento equitativo, ou seja, os princípios acordados aqui 

são justos. Necessita-se anular contingências passíveis de discórdia, ou 

que beneficie apenas um indivíduo ou grupo. Para tanto, as partes 

devem estar por trás do véu da ignorância. Lá elas desconhecem as 

consequências de suas escolhas e são obrigadas a avaliar os princípios 

apenas com base em ponderações gerais.206 

Presume-se que as partes não conhecem algumas 

particularidades. Primeiro por não saber qual lugar será ocupado na 

sociedade, estando então suscetível tanto a uma posição de privilégio ou 

não, também são desconhecidas características como habilidades, 

inteligência e força. Não há como identificar previamente qual a 

concepção de bem adotada, projeto de vida, como situações de risco são 

administradas nem tampouco se tendência ao otimismo ou ao 

pessimismo. Além do mais as partes não conhecem as circunstâncias de 

sua própria sociedade. Ou seja, desconhecem sua posição econômica ou 

política ou o nível de civilização e cultura. As partes não sabem quais as 

contingências que as colocam em oposição.207 

                                                 
205 Ibid., p. 146. 
206 Ibid., p. 165. 
207 Ibid., p. 166-165. 
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Entretanto, elas têm conhecimento dos fatos genéricos acerca da 

sociedade humana. “Elas entendem os assuntos políticos e os princípios 

da teoria econômica; conhecem a base da organização social e as leis da 

psicologia humana. De fato, presume-se que as partes conhecem 

quaisquer fatos genéricos que afetem a escolha dos princípios de 

justiça.”208 Não há nenhuma forma de imposição de limites em relação 

às informações genéricas, sendo elas leis e teorias gerais. Isso porque as 

concepções da justiça devem adaptar-se às características dos sistemas 

de cooperação social que irão reger. Afinal, uma concepção de justiça 

deve gerar sua própria sustentação. Seus princípios quando integrados à 

estrutura básica da sociedade, devem despertar o senso de justiça 

correspondente e fazer com que as partes tenham vontade de agir 

segundo seus princípios, garantindo assim uma concepção de justiça 

estável.209 

Importante salientar que “ao defender uma concepção de justiça, 

devemos ter certeza de que ela está entre as alternativas permitidas e 

atende às restrições formais estipuladas.”210 Os princípios devem ser 

escolhidos com base nas consequências gerias de seu reconhecimento 

público e de sua aplicação universal, prevendo-se que todos respeitarão 

a eles. Além disso, a posição original não é uma assembleia geral, não 

abarca todas as pessoas que vivem em determinada época, determinado 

país ou determinado continente. Não se deve ter a presunção de que é 

possível uma reunião do contingente total de pessoas reais ou possíveis. 

Essa limitação, na realidade facilita que sua perspectiva pode ser 

adotada a qualquer momento, independente da ocasião ou de quem a 

adota.211  

As objeções em relação à ideia do véu da ignorância são no 

sentido de que é uma ideia irracional e que os princípios devem ser 

escolhidos apenas quando há uma grande abrangência de conhecimento 

disponível.  Rawls oferece réplica à essas críticas ao afirmar que  

 
Como as diferenças entre as partes lhes são 

desconhecidas, e todos são igualmente racionais e 

estão situados de forma similar, cada qual é 

convencido pelos mesmos argumentos. [...] Se 

alguém, após a devida reflexão, prefere uma dada 

                                                 
208 Ibid., p. 167. 
209 Ibid., p. 167. 
210 Ibid., p. 168. 
211 Ibid., p. 168-169. 
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concepção de justiça a qualquer outra, então todos 

a preferem e é possível chegar a um acordo 

unânime.212  

 

Pode-se imaginar as partes comunicando-se por intermédio de um 

árbitro, que anuncia quais as alternativas e as razões para as escolhas. 

Ele ainda reprime possíveis coalizões e informa sobre as decisões 

alcançadas. Desta forma, não há possibilidades de negociações pelas 

partes. Até mesmo porque ninguém conhece sua própria situação na 

sociedade e nem tem a possibilidade de formular princípios previamente 

pensados para favorecer a si próprio. O mesmo ocorre em relação às 

coalisões. Não há como garantir vantagens previamente.213   

As restrições impostas a certas informações na posição original 

são importantes pois sem elas não haveria como elaborar uma teoria da 

justiça e o véu da ignorância possibilita a escolha unânime de uma 

concepção de justiça. Recorrer ao véu da ignorância significa vislumbrar 

uma posição original capaz de alcançar uma solução desejada.214  

 
Se for permitido o conhecimento de 

particularidades, o resultado sofrerá a influência 

de contingencias arbitrárias [...]. Para que a 

posição original gere acordos justos, as partes 

devem estar situadas de maneira equitativas e ser 

tratadas igualmente como pessoas morais. A 

arbitrariedade do mundo deve ser corrigida por 

um ajuste das circunstancias da posição contratual 

inicial. Ademais, se na escolha dos princípios 

exigíssemos unanimidade, mesmo quando há 

informação plena, só seria possível decidir alguns 

casos óbvios. Nessas circunstâncias, a concepção 

de justiça fundamentada na unanimidade seria 

frágil e superficial. Porém, uma vez excluídos 

certos conhecimentos, a exigência de unanimidade 

não é descabida e é de grande importância o fato 

de poder ser atendida. Oferece-nos a possibilidade 

de afirmar acerca da concepção de justiça 

preferida que ela representa uma genuína 

conciliação de interesses.215  

                                                 
212 Ibid., p. 169. 
213 Ibid., p. 169-170. 
214 Ibid., p. 170-171. 
215 Ibid., p. 172. 
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Para facilitar essa concepção, presume-se que as partes possuam 

acesso às informações gerias para que a concepção de justiça seja nos 

termos da cooperação social. Já que se impõe limites à complexidade 

dos princípios, igualmente se limita o uso de conhecimentos teóricos na 

situação original. Seria uma atividade trabalhosa e por demais complexa 

classificar e hierarquizar a complexidade dos múltiplos tipos de fatos 

gerais. Esse não é sequer o objetivo aqui.216 

Assim, sob o véu da ignorância, parece ser razoável afirmar que 

se deve preferir uma concepção de justiça em detrimento de outra 

quando essa está pautada em fatos gerais simples, “e sua escolha não 

depende de cálculos realizados à luz de uma vasta gama de 

possibilidades teoricamente definidas. É desejável que os fundamentos 

da concepção pública de justiça sejam evidentes para todos quando as 

circunstancias o permitem.”217  

Então, o contrato social para não fica à mercê de erros ou até 

mesmo corrigir erros já diagnosticados, fará uso da posição original 

amparada pelo véu de ignorância para que as partes determinem um 

novo acordo cujos princípios de justiça devem reger a sociedade na qual 

estão inseridos. 

 

                                                 
216 Ibid., p. 172. 
217 Ibid., p. 173. 
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4 JUSTIÇA COMO EQUIDADE NO FAIR TRADE 

 

As práticas comerciais e sua lógica passaram a influenciar 

inúmeras esferas da sociedade, até mesmo em esferas que não cabe ao 

mercado influenciar. Assim, atribui preços a bens não econômicos. A 

problemática dessa realidade parece refletir no fato de que “em grande 

medida, as relações sociais foram reconfiguradas nas últimas décadas à 

imagem das relações de mercado.”218 Desse cenário formou-se uma 

mentalidade coletiva de que tudo tem o seu preço, seja ele implícito ou 

explícito. A lógica que impera é de que não há limites na exploração, 

desde que sirva aos interesses de um grupo hegemônico. Porém, essa 

lógica é condenada não apenas do ponto de visto moral, mas também 

com base nos parâmetros do Direito Internacional.  

Pode-se argumentar então que, apesar de necessário, o comércio 

tradicional parece fomentar injustiças que são amparadas pelo 

ordenamento internacional. Afinal, depara-se atualmente com o 

alarmante número de 45.8 milhões de pessoas vivendo em condição de 

escravidão, 815 milhões de pessoas vivendo em condições de 

insegurança alimentar além de outros sérios problemas como utilização 

de mão-de-obra infantil, condições precárias de trabalho, degradação 

ambiental, para citar alguns. Como então é possível mudar esse cenário 

e ao menos caminhar em uma direção que vise alcançar uma prática 

comercial justa? Identificar a justiça dentro do comércio internacional 

não é tarefa fácil e para evitar leviandades faz-se necessário pautar as 

convenções comerciais sob algum valor de justiça. Esse capítulo tem por 

objetivo realizar tal conexão, qual seja, explicar o Fair Trade enquanto 

alternativa dentro do comércio internacional na busca de valores e 

princípios comerciais justos com base no conceito de justiça, ao 

verificar se as práticas que o movimento disciplina são, sob tal ótica, 

justas.  Para sintetizar essas ideias, considera-se também os quatro 

desafios centrais enfrentados pelo Fair Trade: (1) a integração da 

distribuição do Fair Trade, (2) a escala crescente e a complexidade da 

produção do Fair Trade, (3) os desafios da governança do Fair Trade e 

(4) o deslocamento do movimento do Fair Trade.219  

Para tanto, este terceiro capítulo inicia-se ao tratar a teoria da 

justiça como equidade na prática do Fair Trade (item 3.1), expondo 

posteriormente uma breve, porém necessária elucidação sobre a 

                                                 
218 SANDEL, 2012, op. cit., p. 52. 
219 Esses quatro pontos elencados resgatam a discussão previamente realizada 

no primeiro capítulo deste trabalho. 
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concepção política da pessoa (item 3.2). Em seguida, verifica-se a 

concepções rawlsianas da posição original (item 3.3) e do véu da 

ignorância (item 3.4) sob a ótica do Fair Trade. Aborda-se ainda a 

questão da integração da distribuição (item 3.5) e a complexidade da 

produção no Fair Trade (item 3.6). Ao final, discorre-se sobre a 

governança (item 3.7) e as mudanças enfrentadas pelo movimento (item 

3.8). Encerra-se retomando questões centrais dos capítulos anteriores ao 

apresentar o Fair Trade como parâmetro para a implementação de um 

contrato social e como resposta aos desequilíbrios gerados pela 

Globalização (item 3.9). 

 

4.1 A TEORIA DE JUSTIÇA COMO EQUIDADE NA PRÁTICA DO 

FAIR TRADE 

 

Na obra Justiça e Democracia,220 Rawls discorre sobre a questão 

da justiça como equidade, ao refinar sua própria teoria. Para o autor faz-

se importante salientar que a concepção de justiça como equidade não é 

uma verdade universal,221 “a concepção de justiça deve ser política, e 

não metafísica.”222 

A abordagem diferenciada dessa obra consiste em enunciar a 

teoria da justiça como equidade na qualidade de concepção política. “Se 

é evidente que uma concepção política de justiça é uma concepção 

moral, é necessário especificar que ela é feita para se aplicar a um certo 

tipo de objeto, a saber, instituições econômicas, sociais e políticas.”223 

Essas instituições refletiriam um só sistema de cooperação social. Não 

se discute se a teoria de justiça como equidade proposta pode ser 

aplicada em diferentes realidades sociais ou se como uma “concepção 

moral geral”.224 Na realidade, diferente de outras teorias morais 

tradicionais, como o utilitarismo, por exemplo, a teoria de justiça de 

Rawls não é uma concepção geral.225 
 

O ponto essencial é que, em matéria de prática 

política, nenhuma concepção moral geral pode 

                                                 
220 Utiliza-se neste trabalho, o capítulo 4 da obra, intitulado “A teoria da justiça 

como equidade: uma teoria política, e não metafísica”. 
221 RAWLS, John. Justiça e democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000a., p. 

201. 
222 Ibid., p. 202. 
223 Ibid., p. 203. 
224 Ibid., p. 203. 
225 Ibid., p. 202-204. 
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fornecer um fundamento publicamente 

reconhecido para uma concepção de justiça no 

quadro de um Estado democrático moderno. As 

condições históricas e sociais desses Estados têm 

suas origens nas guerras de religião que se 

seguiram à Reforma e no desenvolvimento 

posterior do princípio de tolerância, assim como 

no progresso do governo constitucional e das 

instituições próprias das economias de mercado 

industriais em grande escala.226  

 

Logo, essas conjunturas moldam a teoria de justiça que virá a ser 

de fato utilizada na prática. A justiça como equidade serve à 

democracia, ao Estado, pois ao mesmo tempo assegura os princípios 

constitucionais e os direitos e liberdades básicos.  

Nesse diapasão, vale ressaltar que “o Estado, com todas as suas 

‘instituições-normativo-jurídico-decisionais’, influencia e sinaliza para a 

sociedade; inclusive, para além das partes envolvidas em um processo, a 

forma como a riqueza deve ser distribuída ou redistribuída entre sujeitos 

de direito.” 227 Essa distribuição de riqueza pode ocorrer por intermédio 

das trocas comerciais, até porque no comércio cada decisão representa 

uma possibilidade de ganho ou perda. De acordo com o World Trade 

Report (WTR),228 relatório anual elaborado pela WTO, houve uma 

relação crescente dos salários dos países que constituem o grupo G-

20,229 sejam eles desenvolvidos ou em desenvolvimento, em uma 

                                                 
226 Ibid., p. 204. 
227 STELZER, J.; GONCALVES, E. N. Comércio Justo e Consumo 

Responsável: Avanços Normativos Para A Certificação Brasileira. In: XXIV 

ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI - UFS, Anais... Florianópolis, 2015, 

p. 179-204, Disponível em: 

<http://www.conpedi.org.br/publicacoes/c178h0tg/i9jl1a02/NGtBLcv0634Gt9r

7.pdf>. Acesso em: 23 maio 2015, p. 193. 
228 WTO - World Trade Organization. Relatório Mundial de Comércio. 

Disponível em: <https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/wtr_e.htm>. 

Acesso em: 20 jan. 2018. 
229 Grupo de 20 países, criado em 1999. Composto pelo Brasil, África do Sul, 

Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, China, República da 

Coreia, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino 

Unido, Rússia, Turquia e União Europeia. Trata-se de um foro para a 

cooperação internacional em temas econômicos e financeiros, coligando tanto 

países desenvolvidos como os em desenvolvimento. Este grupo surgiu da 

necessidade de uma cooperação internacional mais ampla àquela do G8 

http://www.g20.org/
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demonstração calculada no período que compreende os anos de 2006 e 

2015.230  

Destaca-se, por ora, sob essa ótica, duas qualidades específicas 

dos sujeitos que compõe o Estado e a democracia acima descritos. Essa 

concepção será importante para que haja, no futuro, total compreensão 

da concepção de justiça no âmbito do Fair Trade. Nota-se, ao olhar para 

o pensamento democrático, um conflito sobre como efetivar os “valores 

de liberdade e igualdade na estrutura básica da sociedade”.231 A teoria 

da justiça como equidade ao propor dois princípios de justiça objetiva 

apontar guias para efetivar nas instituições os valores da liberdade e da 

igualdade, e depois definir quais princípios apresentam-se como mais 

apropriados para os cidadãos livres e iguais de uma democracia. 

                                                                                                        
(Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido e 

Rússia), com o intuito de oferecer respostas à crise gerada nas economias 

desenvolvidas. Vale ressaltar que, diferente do FMI e do Banco Mundial, o G20 

não é uma organização internacional. BRASIL. Ministério das Relações 

Exteriores. O Brasil no G-20. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-

BR/politica-externa/diplomacia-economica-comercial-e-financeira/15586-

brasil-g20>. Acesso em: 22 jan. 2018. 
230 O gráfico exposto na Figura 2 na seção Anexos ao final do trabalho demostra 

a questão da distribuição de riqueza com base no crescimento dos salários reais 

de alguns países. Foi registrado que a recessão de 2008 gerou uma queda nos 

número de em alguns países de alta renda, isso porque o crescimento salarial 

tende a ser fraco sempre que o desemprego é alto, o que ocorre  durante as 

recessões, Entretanto, passada a recessão houve uma ascendencia média dos 

salários que atingiu a maior taxa dos últimos 10 anos em 2015 com 1,7%. Os 

países que se destacam nessa recuperação foram Austrália, França, Alemanha e 

Estados Unidos, havendo queda nos salários reais de outros países de alto 

rendimento, como Itália, Japão e Reino Unido.  

Quanto emergentes, esses são impulsionados pelas economias da Ásia e do 

Pacífico, em particular a China e a República da Coréia. O crescimento médio 

dos salários reais nessas economias inicialmente recuperou após o declínio 

acentuado de 2008, mas eventualmente reverteu para uma tendência 

descendente. No entanto, tende ao crescimento na Ásia e no Pacífico (4 % em 

2015) e na Ásia Central e Ocidental (3,4 %) em relação aos dos países da 

América do Norte (2 %) e Europa do Norte, do Sul e Ocidental (1,5 %). As 

estimativas sugerem uma situação similar na África e no Oriente Médio. O 

crescimento médio anual dos salários reais tende a ser mais volátil no leste 

europeu e na América Latina e Caribe, chegando ao negativo em 2015, 

principalmente por causa da diminuição dos salários no Brasil, na Russia e na 

Ucrânia. 
231 RAWLS, 2000, op. cit., p. 207. 
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Ressalta-se que em uma organização da estrutura básica, há formas 

institucionais consideradas melhores para consumar os valores da 

liberdade e da igualdade uma vez que os cidadãos são considerados 

como pessoas livres e iguais, providos de personalidade moral e 

participantes de uma “sociedade encarada como um sistema de 

cooperação equitativa com vistas à vantagem mútua.”232 São os dois 

princípios de justiça:233 

 
(1) Cada pessoa tem direito igual a um sistema 

plenamente adequado de liberdades e de direitos 

básicos iguais para todos, compatíveis com um 

mesmo sistema para todos. 234 

(2) As desigualdades sociais e econômicas devem 

preencher duas condições: em primeiro lugar, 

devem estar ligadas a funções e a posições abertas 

a todos em condições de justa (fair) igualdade de 

oportunidades; e, em segundo lugar, devem 

proporcionar a maior vantagem para os membros 

mais desfavorecidos da sociedade.235 

 

O primeiro princípio tem prioridade sobre o segundo, entretanto, 

cada um dos princípios, de maneira separada, conduz as instituições em 

um campo específico em relação à direitos, às liberdades, às 

oportunidades e às reinvindicações de igualdade.  Para compreender a 

efetivação da liberdade e a igualdade nas instituições, parte-se por 

exemplo, do repúdio à escravidão.236  Tanto essa busca pela efetivação 

da liberdade e igualdade quanto os seus repúdios são condizentes com 

os valores defendidos pelo Fair Trade na busca de diminuição das 

assimetrias econômicas, de condições mais equânimes de produção e 

disseminação de desenvolvimento. Afinal, é condizente pleitear 

liberdade e igualdade sob uma perspectiva em que “as partes envolvidas 

em comércio passaram a ser vistas como parceiras em processo 

                                                 
232 RAWLS, 2000a, op. cit., p. 207. 
233 Ibid., p. 206-207. 
234 Nesta obra, Rawls enuncia de modo diferente em relação à Teoria da Justiça, 

por ofertar uma resposta à Hart, nas páginas 183-187 no referido texto. 
235  RAWLS, 2000, op. cit., p. 207-208. 
236 Ibid., p. 208-209. 



88 

emancipatório e ético de valorização das relações de produção e de 

consumo no conhecido espaço de mercado, então, mais humanizado.”237  

Posteriormente, considera-se o que Rawls denomina de cultura 

política pública, que compreende suas instituições, tradições, ideias e 

princípios básicos aceitos. Estima-se que essas ideias e princípios sejam 

formulados de tal maneira que permitam a construção de uma concepção 

de justiça política de acordo com convicções sólidas, ou seja, convicções 

bem ponderadas. 238  

Traduzindo para a realidade do Fair Trade, essas convicções bem 

ponderadas seriam os próprios princípios consagrados pelo movimento. 

Ao difundir-se por meio dos produtores organizados em grupos 

econômicos cooperados, eliminando-se os atravessadores com o intuito 

de garantir melhor repasse aos produtores, com base na valorização do 

trabalho humano de pessoas livres e iguais, os princípios ou as 

convicções são, como já elencadas,  

 
[...] transparência nas relações entre os agentes 

econômicos, especialmente, na gestão da 

produção e na ação dos distribuidores e 

comerciantes; sustentabilidade ambiental; preços 

justos e condições racionais e socialmente 

adequadas para o trabalho; valorização do capital 

humano; responsabilidade social das empresas; 

respeito aos direitos humanos e incentivo ao 

desenvolvimento local; tudo conforme a política 

de transmutação das insatisfatórias relações 

assistenciais por relações de solidariedade.239 

  

Aliás, se há uma forte convicção na qual o Fair Trade está 

firmemente pautado é o da solidariedade que se manifesta por 

intermédio da cooperação nas trocas comerciais, ao considerar as 

externalidades sociais e ambientais. Os princípios, normas e regras 

adotados têm como principal intuito garantir um ambiente onde se possa 

alcançar equilíbrio nas trocas comerciais entre o Norte e o Sul. Esse 

                                                 
237 STELZER, J.; GONCALVES, E. N. O comércio justo e o consumo ético: a 

visão econômico-jurídica do Fair Trade. In: CLARK, Giovani; SOUZA PINTO, 

Felipe Chiarello de; OPUSZKA, Paulo Ricardo (Orgs.). Direito e Economia. 

Florianópolis: FUNJAB, 2013. p. 331-357. p. 4. 
238 RAWLS, 2000, op. cit., p. 208-209. 
239 STELZER; GONÇALVES, 2013b, op. cit., p. 4. 
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ambiente equilibrado coincide com as condições de equidade descrita 

por Rawls, a ser discutida posteriormente.  

Logicamente, esses princípios são fruto do que pode ser definido 

como acordo público, pois organizaram-se ideias e princípios familiares 

a todos “a fim de formar uma concepção da justiça política que permita 

ver sob nova luz as reinvindicações em conflito, tais como as 

compreendíamos anteriormente.”240 Reivindica-se, no caso, um 

ambiente comercial na qual exista “uma economia centrada na pessoa 

humana,”241 capaz de diminuir discrepâncias entre países chamados em 

desenvolvimento e desenvolvidos. 

Apesar de não haver necessidade de inovação na criação de uma 

concepção política, ou seja, de que ela pode, na realidade abranger 

ideias e princípios já consagrados, o Fair Trade careceu de uma ruptura 

com as concepções do comércio tradicional para propor novas medidas a 

serem seguidas, com o intuito de modificar, para melhor, a realidade de 

desequilíbrio manifestada pelo regime comercial vigente. Se a 

instituição fundamental rawlsiana pressupõe que “a sociedade constitui 

um sistema de cooperação social equitativa entre pessoas livres e 

iguais”242 então para encontrar uma base pública para um acordo faz-se 

necessário uma concepção de justiça capaz de unificar as bases de 

acordo arraigado em uma cultura pública aceita.243 Parece que o Fair 
Trade galgou um êxito parcial nesse sentido. Apesar de ainda não ser 

uma prática mundial, certamente, estabeleceu por intermédio de suas 

regras e princípios, uma validade e reconhecimento dos indivíduos que 

pertencem a esse cenário, aqui chamados por Rawls de cidadãos, pois 

busca um ambiente comercial mais equânime. Sob esse viés, pode-se 

afirmar: 

 
Nesse caso, essa concepção proporciona um ponto 

de vista publicamente reconhecido a partir do qual 

todos os cidadãos podem verificar, uns diante dos 

outros, se suas instituições políticas e sociais são 

ou não justas. Ela lhes permite julgá-las 

apresentando razões suficientes e válidas, 

reconhecidas como tais entre eles e que são 

evidenciadas por essa própria concepção.244  

                                                 
240 RAWLS, 2000, op. cit., p. 209-210. 
241 STELZER; GONÇALVES, 2013b, op. cit., p. 4. 
242 RAWLS, 2000, op. cit., p. 210. 
243 Ibid., p. 210. 
244 Ibid., p. 210. 
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Desta forma, cabe a cada um desses cidadãos, independente de 

seus interesses ou sua posição social, avaliar as instituições da sociedade 

em que está inserido e o modo com a qual interagem a fim de 

constituírem um sistema de cooperação. Pauta-se na consonância de 

ideias publicamente aceitáveis. Destarte, o objetivo da teoria da justiça 

como equidade, encontrado no âmbito do Fair Trade, é um objetivo 

prático. “Ela não se apresenta como uma concepção verdadeira, mas sim 

como uma base para um acordo político informado e totalmente 

voluntário entre cidadãos que são considerados como pessoas livres e 

iguais.”245 No momento em que este acordo está alicerçado em políticas 

públicas e atitudes sociais, garante-se o bem de todos.246247 

Na justiça como equidade, “a sociedade constitui um sistema 

equitativo de cooperação entre pessoas livres e iguais.”248 No Fair 

Trade há uma “mudança estrutural e cultural da postura individual em 

coletividade, compromissos coletivos e emancipação social em 

detrimento do individualismo catastrófico que devasta as riquezas 

naturais do meio ambiente e corrói a amalgama social das 

sociedades.”249 São medidas que visam garantir, mediante o comércio, 

uma melhoria no padrão de vida das pessoas por intermédio da 

distribuição de riqueza.250 

A cooperação social acima indicada pode ser melhor 

compreendida ao se discutir seus três elementos. Primeiro, refere-se ao 

fato de que a cooperação não é disposta apenas socialmente, como por 

exemplo, por uma autoridade central, mas sim norteadas por regras e 

procedimentos publicamente assentidas. Segundo, para a cooperação, 

seus termos são equitativos251 e são aceitos por seus participantes e 

importam em mutualidade e reciprocidade. Os envolvidos nessa 

cooperação que observam suas regras e procedimentos devem obter 

vantagens de modo oportuno. Terceiro, a cooperação social preceitua a 

                                                 
245 Ibid., p. 211. 
246 O autor não adentra a discussão sobre questões filosóficas, assim como as 

questões morais e políticas controvertidas que permeiam esta questão, pois não 

considera ser possível ofertar soluções no plano político, ainda que seja esta 

uma discussão de grande importância.  Por isso, filosoficamente, a teoria da 

justiça como equidade é tida superficial no sentido de não abranger a discussão 

supracitada.  
247 RAWLS, 2000, op. cit., p. 211. 
248 Ibid., p. 213. 
249 STELZER; GONÇALVES, 2013b, op. cit., p. 5. 
250 Ibid., p. 5. 
251 No original, o autor utiliza-se da expressão “fair”. 
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vantagem racional de seus participantes, ou seja, deve atingir o bem de 

cada participante.252 

 
É a concepção da justiça política que define os 

termos equitativos da cooperação. Dado que o 

objeto primeiro da justiça é a estrutura básica da 

sociedade, a teoria da justiça como equidade os 

define graças a princípios que precisam os direitos 

e os deveres básicos no âmbito das principais 

instituições da sociedade e dirigindo suas 

instituições da justiça do contexto social com 

durabilidade, de modo que as vantagens 

produzidas pelos esforços da cada um sejam 

equitativamente adquiridas e distribuídas de uma 

geração para outra.253  

 

Faz-se necessário esclarecer que a concepção de pessoa adotada 

pela teoria de justiça como equidade. Nesse contexto, a pessoa254 é 

cidadão livre e igual ativo na sociedade ao longo de toda a sua vida. São 

livres, pois exercem suas capacidades morais e racionais (tanto de 

pensamento quanto julgamento) e são iguais uma vez que possuem a 

mesma capacidade de ser membros da sociedade. Em suma, essa 

concepção de pessoa pode ser compreendida como componentes 

integrais de uma sociedade de um complexo equitativo de cooperação 

social com uma dupla faculdade moral: um senso de justiça e uma 

concepção de bem. O senso de justiça é o respeito, a aplicação e a 

compreensão da concepção pública de justiça, enquanto a concepção do 

bem refere-se a buscar racionalmente a vantagem ou o bem aqui 

compreendido como tudo aquilo que possui valor para a vida humana e 

sua relação com o mundo.255 

Além desse duplo caráter moral, as pessoas possuem também 

uma clara compreensão do bem que tentam alcançar. Esse conceito de 

pessoa é uma idealização e uma explanação bastante simplificada que 

possui por intuito auxiliar na concepção da justiça no sentido de 

                                                 
252 RAWLS, 2000, op. cit., p. 213-214. 
253 Ibid., p. 214. 
254 A autor considera as concepções normativas, seja legal, política, moral ou 

filosófica nessa conceituação.  
255 RAWLS, 2000, op. cit., p. 215-216. 
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pormenorizar os termos da cooperação social entre as pessoas, ou 

melhor, os cidadãos livres e iguais integrantes da sociedade.256 

 

4.2 A CONCEPÇÃO POLÍTICA DA PESSOA (CIDADÃO) 

 

Para uma melhor compreensão da efetuação da liberdade e da 

igualdade, faz-se necessário discorrer sobre o significado da condição de 

cidadãos livres e iguais, ou seja, a concepção política de pessoa ou da 

pessoa como cidadão. Na posição original o cidadão é tido como uma 

pessoa livre com base em três parâmetros.   

O primeiro parâmetro seria que cidadãos livres se consideram 

moralmente capazes de ter uma concepção do bem. Consideram-se 

capacitados para, caso necessário, rever e modificar essa concepção por 

motivos pessoais dotados de certa razoabilidade. Dada essa capacidade 

moral, não há uma perda da sua identidade pública por conta dessas 

mudanças de concepção de bem que podem ocorrer com o tempo. 

Assim, uma mudança de religião ou de classe social não infere na perda 

da identidade pública, da sua identidade básica perante a lei. 

Permanecem, portanto, com os mesmos direitos, deveres, propriedades e 

passíveis de realizar as mesmas reinvindicações de antes. Essa 

concepção, logicamente, só é possível dentro de uma “sociedade como 

sistema equitativo de cooperação em vista da vantagem mutua entre 

pessoas livre e iguais.”257 Importante ressaltar que esta identidade 

pública não se confunde com a identidade não pública, da vida pessoal 

que envolve as relações de afeto.258 

Como segundo parâmetro os cidadãos julgam-se livre para 

realizarem reinvindicações legítimas, suas reinvindicações têm valor 

ainda que não derivem de deveres e obrigações relacionada à concepção 

política de justiça. Podem ser reinvindicações oriundas da concepção de 

bem e da moral na qual pautam a sua própria vida desde que 

compatíveis com a concepção pública de justiça. Os cidadãos 

consideram-se livres, pois se enxergam inseridos em uma democracia e 

são fontes originárias de reinvindicações legítimas. É possível 

compreender essa liberdade na contraposição à escravidão. Escravos não 

são fontes de reinvindicações e são considerados socialmente mortos. 

Quando há leis no sentido de abolir maus tratos e exploração de 

                                                 
256 Ibid., p. 217. 
257 Ibid., p. 227. 
258 Ibid., p. 226-228. 
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escravos, essas são frutos de suas reinvindicações, mas oriundas dos 

proprietários e da sociedade.259  

Por fim, o terceiro diz respeito à capacidade de os cidadãos 

assumirem responsabilidades no sentido de que uma vez são capazes de 

coordenar seus objetivos com suas aspirações em função do que 

desejam alcançar. Também por serem hábeis a realizarem 

reinvindicações que se limitam nos princípios de justiça*. Partindo-se da 

premissa de uma sociedade como um sistema de cooperação social em 

uma concepção de justiça política, as pessoas estão envolvidas nessa 

cooperação durante toda a vida e são por isso, capazes de assumir 

responsabilidades implícitas na cultura política pública, mas que toma 

por vezes na prática, contornos diferentes da ideia aqui enunciada.260 

Daí é possível uma conexão com as práticas do comércio e porque 

melhor compreender o postulado no Fair Trade para evitar essa 

discrepância entre discurso e realidade. 

 

4.3 O FAIR TRADE SOB A ÓTICA DA IDEIA DA POSIÇÃO 

ORIGINAL 

 

A ideia da posição original auxilia na identificação do conceito 

tradicional de justiça (e suas variantes) ao fixar princípios para que se 

cumpra a liberdade e igualdade anunciada anteriormente. Ao recobrar a 

concepção de cooperação social, faz-se importante estabelecer os termos 

equitativos em que esta cooperação deve transcorrer. Para tanto, a teoria 

da justiça como equidade retoma ao que disciplina a doutrina do 

contrato social. Os termos equitativos nessa conjectura são originados 

“como sendo aqueles sobre os quais se põem de acordo os participantes, 

isto é, pessoas livres e iguais enquanto cidadãos nascidos na sociedade 

livre em que vivem.”261 Além disso, é um acordo estabelecido em 

condições apropriadas, ou seja, que se referem a seus cidadãos como 

livres e iguais sem quaisquer vantagens em negociações, abolindo ainda 

ameaças e coações externas.262 

Entretanto, os acordos da realidade cotidiana ocorrem sob 

diversas situações dentro da estrutura básica. A dificuldade, portanto, é 

observada na definição de parâmetros nos quais é possível estabelecer 

um acordo equitativo entre pessoas livres e iguais, para Rawls, sob o 

                                                 
259 Ibid., p. 229-230. 
260 Ibid., p. 230-231. 
261 Ibid., p. 218-219. 
262 Ibid., p. 218-219. 
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véu da ignorância na posição original. O motivo pelo qual a posição 

original não deve afetar-se pelos fortuitos do mundo social “é que as 

condições de um acordo equitativo sobre os princípios da justiça política 

entre pessoas livres e iguais devem eliminar as desigualdades na 

distribuição dos trunfos na negociação” que devem ainda desprezar 

tendências naturais, históricas e sociais.263  

A fim de compreender como o senso de justiça anunciado pelo 

Fair Trade dialoga com a teoria de justiça de Rawls, faz-se necessário 

alocar o movimento dentro da concepção da posição original. Como já 

exposto, o Fair Trade foi uma alternativa à realidade do livre comércio 

quando esse não trouxe a igualdade de tratamento originalmente 

proposta.264  Logo, busca posicionar-se como uma resposta baseada em 

critérios de justiça para o comércio internacional. Como estão é possível 

estabelecer o Fair Trade na posição original? 

Na posição original, acordos travados por parceiros265 devem ser 

tidos como hipotético e não histórico. Pois bem, o Fair Trade não é um 

movimento hipotético, ao contrário, além de real, possui reflexos 

concretos no comercial mundial. Entretanto, para fins de se conceber um 

movimento dentro de uma teoria, trabalha-se aqui com a hipótese do 

Fair Trade inserido em uma posição original cuja significância é 

necessária para que seja possível idealizar parceiros em posições 

simétricas. Dentro do pensamento ralwsiano, isso garantirá a obtenção 

de um acordo de condições comerciais equitativas. Ademais, ocupar 

uma posição social não é razão válida para se anuir uma concepção de 

justiça que beneficie aqueles que ocupam esse posto. Como explicitado 

no segundo capítulo, para compor a posição original, os parceiros não 

têm conhecimento de sua posição social, ou seja, encontram-se por trás 

do véu da ignorância. Em suma, a posição original considera as pessoas 

como estando em uma situação equitativa.266 No Fair Trade, isso 

significa dizer que suas normas, regras e princípios seriam escolhidas 

por pessoas e para pessoas não envoltas nas inúmeras assimetrias 

existentes no comércio internacional tais como fatores de 

desenvolvimento econômico, social e político. Em outras palavras, não 

há que se falar das discrepâncias de Norte e Sul global.  

                                                 
263 Ibid., p. 219. 
264 STELZER; TODESCAT; GONÇALVES, op. cit., p. 20. 
265 Parceiros são os atores imaginários da posição original, não representantes 

dos cidadãos, no sentido político.  
266 RAWLS, 2000, op. cit., p. 220-221. 
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A posição original é compreendida como um modelo de 

condições equitativas em que os prepostos de pessoas livres e iguais 

estabelecem termos da cooperação social da estrutura básica da 

sociedade. Acarretando, assim, em uma concepção de justiça equitativa 

sustentada pelas melhores razões o que inclui restrições aceitáveis e 

limitação das razões. Essas restrições e limitações são aceitáveis uma 

vez que possibilitariam acordos na posição original, ou seja, limitações 

aceitas pelos parceiros nessa posição.267  

Para uma melhor compreensão, tem-se que a justiça exige que a 

sociedade seja engendrada como um sistema de cooperação entre 

pessoas livres e iguais, capazes de passar às futuras gerações esta mesma 

condição. Dessa forma, “a posição original serve, portanto, para unificar 

as nossas convicções mais ponderadas, em todos os níveis de 

generalidade, e para aproximá-las umas das outras a fim de alcançar um 

acordo mútuo maior e uma melhor compreensão de nós mesmos.”268 

Nesse diapasão, é possível conceber um acordo mútuo na escolha 

de regras comerciais que visam garantir um comércio justo, pautado no 

preço justo, no rendimento digno, na responsabilidade ambiental e na 

inclusão social, pois são fatores pautados na cooperação social.    

Como resultado, Rawls considera a posição original como o 

melhor meio para compor uma concepção política da justiça para a 

estrutura básica, a partir do pressuposto de que a sociedade é um sistema 

equitativo de cooperação entre pessoas (cidadãos) livres e iguais. Os 

riscos que essa posição corre é o de parecer abstrata e gerar assim, mal-

entendidos e de que a concepção de parceiros seja entendida com um 

sentido metafísico,269 entretanto, como aqui discorre-se de um 

movimento comercial, não há esse risco.  

A posição original é um procedimento e o véu da ignorância não 

possui implicações metafísicas, mas servem para auxiliar na elaboração 

de princípios de justiça. O objetivo é demostrar que uma sociedade 

pautada em um sistema equitativo de cooperação social pode florescer 

sob princípios mais condignos, garantindo assim a instituições da 

liberdade e da igualdade.270 Significa dizer que na posição original, as 

escolhas comerciais pautadas em um sistema equitativo de cooperação 

social coincidiriam com os objetivos e princípios do Fair Trade pois 

visam à cidadania livre e igualitária.  

                                                 
267 Ibid., p. 222. 
268 Ibid., p. 223. 
269 Ibid., p. 223. 
270 Ibid., p. 223-224. 
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4.4 OS PRINCÍPIOS DO FAIR TRADE SOB O ‘VÉU DA 

IGNORÂNCIA’ 

 

Partindo-se do pressuposto de que não é possível discorrer sobre 

Fair Trade sem mencionar sobre justiça, não há como se falar em justiça 

sem destrinçar os princípios do movimento. Até porque, para a WFTO 

uma prática comercial só pode ser considerada Fair Trade uma vez que 

está em total acordo com os dez princípios estabelecidos pela 

organização.  

Entretanto, seriam esses princípios escolhidos ainda que sob o 

véu da ignorância proposto por Rawls? 

O primeiro princípio versa sobre a Criação de Oportunidades para 

Produtores Economicamente Desfavorecidos. Essas oportunidades 

visam, por intermédio do comércio, a redução da pobreza em especial 

nos países do Sul global. Como o objetivo é “apoiar pequenos 

produtores marginalizados, sejam de caráter familiar independente, 

agrupados em associação ou cooperativas, permitindo-lhes migrar do 

patamar de instabilidade e insegurança financeira para a autossuficiência 

econômica, marcada pela renda constante e justa.”271 Parece ser razoável 

conceber a escolha desse princípio sob o véu da ignorância uma vez que 

visa contrabalancear as arbitrariedades existentes em maior grau em 

relação aos produtores dos países em desenvolvimento, na sua grande 

maioria situados no hemisfério sul. 

O segundo princípio dispõe sobre a Transparência e 

Confiabilidade em toda a Cadeia de Comercialização, cujo objetivo é “a 

valorização de relacionamentos longos e duradouros entre produtores, 

fornecedores e compradores.” 272 

Já o terceiro princípio refere-se às Práticas de Negociação Justas, 

assim, “deve haver relacionamento claro, objetivo e transparente dos 

produtores com os compradores.”273 No cerne dessa negociação deve 

estar o bem-estar social, econômico e ambiental. Aqui não há espaço 

para a exploração dos produtores marginalizados sob a pretensão de 

maximização dos lucros. 

Enquanto o quarto princípio diz respeito ao Preço Justo, ou seja, 

acordado reciprocamente com base no diálogo e que garante “uma 

venda na qual, além de cobrir os custos, o preço final também possa 

                                                 
271 STELZER; TODESCAT; GONÇALVES, op. cit., p. 43. 
272 Ibid., p. 43. 
273 Ibid., p. 43. 
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contribuir com melhores condições para o produtor e permitir uma 

produção socialmente justa.” 274 

O quinto princípio cita a Proibição do Trabalho Infantil. A 

Convenção sobre os Direitos da Criança aderida pela Assembleia Geral 

nas Nações Unidas em 1989 adota em seu artigo primeiro que, salvo a 

concessão da maioridade por lei, “criança é todo o ser humano menor de 

18 anos,”275 logo, a priori, o trabalho infantil engloba as atividades 

realizadas por menores de 18 anos, que desalentam seu lazer e educação. 

Em geral são crianças submetidas ao domínio da força ou sob a alegação 

de realizar tais atividades para fins de complemento da renda familiar.  

A exigência da promoção da Igualdade de Gênero está explícita 

no sexto princípio. Igualdade não apenas na questão do tratamento digno 

nas relações comerciais, mas principalmente na igualdade salarial276. 

Almeja-se aqui que todas as pessoas envolvidas na cadeia comercial 

sejam igualmente importantes e valorizadas independente da sua 

identidade de gênero.277  

O sétimo princípio preza por Melhores Condições de Trabalho a 

fim de “garantir condições dignas de trabalho aos que dela fazem parte, 

cabendo à organização respeitar, no mínimo, as leis nacionais e locais 

acerca da saúde e segurança no trabalho (...) e não ferir, em hipótese 

alguma, o bem-estar físico e mental do produtor.”278  

O oitavo princípio aborda o Desenvolvimento de Capacidades 

dos Produtores colocando a responsabilidade de promover a habilitação, 

capacitação e desenvolvimento dos trabalhadores envolvidos na 

produção do Fair Trade sob as Organizações. Deve haver um incentivo 

para que os produtores participem de iniciativas que visam aprimorar 

conhecimentos e habilidades.279  

A Promoção do Fair Trade é o princípio de número nove. 

Promover o movimento é especialmente importante pois, ele ainda não é 

                                                 
274 Ibid., p. 44. 
275 UNICEF. A Convenção sobre os Direitos das Crianças. Disponível em: 

<https://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.

pdf>. Acesso em: 02 jan. 2018. 
276 STELZER; TODESCAT; GONÇALVES, op. cit., p. 44. 
277 Aqui pode-se falar desse respeito no sentindo latu, englobando o respeito às 

pessoas independentemente de sexo, mas também independentemente de opção 

sexual. 
278 STELZER; TODESCAT; GONÇALVES, op. cit., p. 44. 
279 Ibid., p. 44. 
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conhecido por uma considerável parte da população, até porque é 

relativamente novo.280  

Por fim, o décimo princípio reporta-se à Preservação do Meio 

Ambiente. A preocupação nesse sentido é para que as matérias-primas 

utilizadas na produção sejam provenientes de fontes geridas de maneira 

sustentável de tal forma que seja capaz de garantir a renovação e não o 

esgotamento dessas fontes. Para tal, a educação e orientação sustentável 

e ambiental são imprescindíveis aos artesões, produtores, ou a quem 

venha a manejar os recursos naturais. 

Esses dez princípios são os requisitos mínimos para fomentar o 

Fair Trade e para ensejar sua certificação. Garantir que esses dez 

princípios seriam escolhidos sob o véu da ignorância rawlsiano, pode ser 

melhor compreendido a partir do momento em que se entende que as 

escolhas não são realizadas sob condições de risco em uma sociedade 

desigual. A distribuição de vantagens não deve ser fundamentada em 

fatores arbitrários, pois não há como estabelecer de antemão a posição 

em que cada pessoa ocupará dentro da sociedade. 

Logo, parece plausível acreditar que sob o véu da ignorância 

optariam pela redução da pobreza dos desfavorecidos e garantir uma 

mínimo de estabilidade e segurança financeira (Primeiro Princípio), esse 

princípio seria escolhido, pois visa contrabalancear as arbitrariedades 

existentes em maior grau em relação aos produtores dos países em 

desenvolvimento, na sua grande maioria situados no hemisfério sul. 

Afinal, no momento da escolha não se sabe quem será o produtor 

desfavorecido do sul global. Também parece ser coerente acreditar na 

escolha da transparência e confiabilidade e negociações justas (Segundo 

e Terceiro Princípios), até porque defende-se também a diminuição de 

arbitrariedades morais, além do alcance de um bem-estar social sem que 

haja sacrifícios de determinados grupos em detrimento de uma maioria, 

o que englobaria também a questão da equidade econômica e a questão 

ambiental.  

A questão do pagamento justo (Quarto Princípio), pode ser 

compreendida não apenas com base de que haveria de início um acordo 

mútuo, conforme ocorre sob o véu da ignorância, mas também pela 

produção socialmente justa que concerne a questão da equidade na sua 

forma mais pura.  

Também não haveria a opção de utilizar trabalho infantil (Quinto 

Princípio), tampouco realizar diferenciações com base no gênero (Sexto 

Princípio), degradando, por exemplo, o trabalho feminino. Prover 

                                                 
280 Ibid., p. 44. 
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condições dignas de trabalho (Sétimo Princípio) e prezar pelo 

desenvolvimento e capacitação dos trabalhadores (Oitavo Princípios), 

também parecem ser opções condizentes com a situação do véu da 

ignorância.   

Talvez promover o Fair Trade (Nono Princípio) não pareça ser 

uma escolha óbvia, afinal favorece o movimento diretamente, mas a 

questão da Preservação do Meio Ambiente (Décimo princípio), 

certamente seria a escolha sob o véu da ignorância até mesmo porque os 

recursos naturais preservados garantem uma situação de equidade a 

nível mundial uma vez que o meio ambiente é um bem de abrangência 

internacional por excelência.  

Entende-se então que os Princípios anunciados pelo Fair Trade 

seriam escolhidos sob o véu da ignorância, pois conforme explicado no 

item 2.7, as consequências de contingências específicas que geram 

discórdia seriam escolhidas com base em ponderações gerais. Uma vez 

que as partes não sabem seu lugar na sociedade, podem vir a ser 

trabalhadores desfavorecidos, por exemplo, logo não arriscariam 

desfavorecer essa classe. Logicamente, ninguém sabe seu lugar na 

sociedade, nem suas capacidades naturais, sua inteligência e força. Mas 

essas restrições são apropriadas, pois daí surgem as questões de justiça 

social.  

Esses princípios seriam escolhidos uma vez que as partes 

conhecem os fatos genéricos sobre a sociedade humana, pois entendem 

as implicâncias políticas, econômicas e sociais.  

Além disso, são princípios que geram uma concepção de justiça 

com sustentação própria. São dez princípios que, uma vez integrados à 

estrutura básica da sociedade, faz com que as partes adquiram o senso 

de justiça correspondente e, consequentemente, ajam de acordo com 

esses princípios, alcançado o que Rawls denomina de uma justiça 

estável. 

 

4.5 O FAIR TRADE COMO UM POSSÍVEL CONDUTOR DE 

TRANSFORMAÇÃO 

 

O Fair Trade aflorou como oposição às desigualdades globais 

convencionais e como uma iniciativa promissora que apoia ideias, 

práticas e instituições alternativas ao cenário da Globalização, baseadas 

em justiça social e sustentabilidade ecológica. Visa ainda ser um apelo 

chave ante aos impactos negativos do comércio internacional 

convencional. Trata-se de um mercado que chegou a engendrar US$1,5 

bilhão por ano, incorporando commodities, milhares de produtores, 



100 

consumidores e distribuidores tanto do Norte como do Sul Global. O 

sucesso do Fair Trade originou-se de sua capacidade de compatibilizar 

objetivos visionários com compromissos práticos de um comércio justo 

e sustentável dentro e fora do setor agroalimentar. Entretanto, seu 

expressivo crescimento desde os anos 2000 representou uma série de 

desafios que ameaçam desvendar essa iniciativa promissora, exigindo 

um realinhamento de sua visão e sua prática a fim de garantir sua 

continuidade no cenário internacional.281  

Os principais desafios enfrentados pelo Fair Trade decorrem das 

contradições entre o movimento e as prioridades do mercado. Essas 

contradições são fruto do fato de o Fair Trade operar simultaneamente 

de encontro ao mercado, ao promover mudanças nas práticas comerciais 

convencionais e desafiar as desigualdades entre o Norte e o Sul global, 

mas também ir ao encontro deste mesmo mercado ao visar criar um 

comércio mais igualitário, em especial entre os consumidores do Norte e 

os produtores do Sul.282 Conforme apresentado acima no primeiro 

capítulo, esse foco contraditório possui raízes históricas e permanece 

central na definição e nas instituições do Fair Trade.   

 
Essas tensões são caracterizadas por diferentes 

autores como sendo entre (1) uma orientação 

social, de movimento ou de desenvolvimento que 

vê o Fair Trade como uma via para 

fundamentalmente transformar os valores e 

instituições de mercado convencionais com base 

em questões de justiça social e (2) uma reforma 

comercial, de mercado ou corporativa que vê o 

Fair Trade como uma via para a regulamentação 

dos padrões sociais e ambientais, mas que sustenta 

os valores e as instituições do mercado.283  

 

As contradições do Fair Trade refletem a fusão contemporânea 

de atores e atividades econômicas e não econômicas e a mudança dos 

esforços do movimento desde a crítica social até a co-construção de 

parâmetros de mercado. O crescimento recente do Fair Trade está 

                                                 
281 RAYNOLDS, Laura T.; MURAY, Douglas L. Fair Trade: contemporary 

challenges andfuture prospects. In: RAYNOLDS, L. T.; MURRAY, D. L.; 

WILKINSON, J. Fair Trade: The challenges of transforming globalization. 

Oxon: Routledge, 2007. p. 223-234, p. 223. 
282 RAYNOLDS, 2002 apud Ibid., p. 223. 
283 RAYNOLDS; MURRAY, op. cit., p. 223. 
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aumentando as tensões entre o movimento e o mercado. Portanto, resta 

compreender se o grande e recente crescimento do Fair Trade é de fato 

um sinal de sucesso. Mais especificamente, se o Fair Trade foi 

efetivamente capaz de reformular as relações de mercado 

(historicamente desiguais) pela integração de normas alternativas de 

justiça social e sustentabilidade. Ou alternativamente, se as intenções 

transformadoras do Fair Trade foram corroídas pelas forças do mercado 

que ele originalmente se propôs a transformar. É necessário verificar 

ainda se ideais do Fair Trade de mudar o mundo foram esquecidos em 

detrimento da busca do sucesso comercial.284 

 
4.6 A INTEGRAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO FAIR TRADE  

 

Segundo Raynolds e Murray, houve um deslocamento no Fair 
Trade da diligência das ATO que trabalhavam para o desenvolvimento e 

alcance de justiça social para o domínio de grandes corporações 

transnacionais285 que buscam posicionar-se em mercados cada vez mais 

diferenciados. O movimento ganhou notoriedade286 devido ao 

crescimento do sistema de certificação internacional FLO e pelas 

iniciativas nacionais de rotulagem que promovem a venda de produtos 

certificados em supermercados convencionais. A transição das ATO e 

de seu número limitado de consumidores dedicados para a distribuição 

em mercados convencionais voltados para consumidores convencionais 

alavancou as vendas de produtos com certificação Fair Trade. 
Entretanto, essa mudança de foco no mercado acabou por envolver uma 

série de operadores cujo compromisso com os princípios do Fair Trade 

era questionável. Enquanto para alguns a notoriedade do Fair Trade 

pode ser interpretada como uma indicação do sucesso dessa iniciativa na 

remodelação das relações de mercado convencionais, outros 

argumentam que isso em nada reflete seus reais valores, refletindo não a 

consciência do movimento, mas meramente os esforços corporativos de 

empresas que objetivam nada mais do que apenas lucrar com os 

produtos Fair Trade.287 

A FLO e suas afiliadas nacionais, como a TransFair USA e a 

Fairtrade Foundation, trabalham com o intuito de maximizar os 

                                                 
284 Ibid., p. 224. 
285 Para maior aprofundamento sobre a temática: STELZER, Joana; CRUZ, 

Paulo (Coord.). Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2009. 205 p. 
286 No original, os autores utilizam-se do termo mainstreaming. 
287 RAYNOLDS; MURRAY, 2007, op. cit., p. 224-225. 
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volumes de vendas de produtos certificados, para que o maior número 

possível de produtores e trabalhadores possam beneficiar-se do Fair 

Trade. As críticas às afiliadas da FLO são por buscar volumes de vendas 

dos produtos como um “fim em sim mesmo” ou por promover os 

interesses comerciais do Norte em detrimento do desenvolvimento do 

Sul. A FLO e suas afiliadas procuram expandir o mercado em benefício 

dos produtores, mas seus esforços são muitas vezes canalizados pelas 

demandas do mercado para que venham a abrir novas áreas de 

commodities ou forjar arranjos de fornecimentos mais confiáveis. Essa 

tendência é demonstrada, por exemplo, nos esforços da FLO e Fairtrade 

Foundation para certificar os produtos de horticultura sul-africanos para 

o mercado do Reino Unido e os esforços da TransFair USA para 

certificar bananas oriundas de empresas corporativas transnacionais para 

o mercado norte-americano. Ao que parece, a FLO e suas afiliadas estão 

mais empenhadas em promover o posicionamento no mercado dos 

produtos Fair Trade do que diminuir desigualdades entre o Norte e o 

Sul.288 

O rápido aumento nos mercados convencionais das commodities 

com certificação Fair Trade, por vezes ofusca a importância da missão 

das ATO nas questões de distribuição, bem como, no tocante a advogar 

em favor do Fair Trade. Destaca-se aqui também a preocupação de 

pequenos produtores e pequenos comerciantes em relação ao crescente 

papel dos grandes distribuidores, que podem, em um revés, acabar por 

reduzir senão extinguir as empresas de Fair Trade orientadas 

principalmente para questões sociais. Dada a importância histórica e 

contemporânea dessas empresas alternativas na promoção do Fair 

Trade, questiona-se quanto à necessidade de alinhar as taxas de 

rotulagem e o suporte de acordo com os níveis de comprometimento. 

Um caso ilustrativo desse conflito é visto no setor de café dos EUA, 

onde algumas empresas 100 por cento Fair Trade, desistiram de seus 

rótulos de certificação, alegando preterição por parte da TransFair EUA 

em favor de concorrentes corporativos de grande porte, como Procter & 

Gamble ou Starbucks, que certificam apenas uma pequena parcela de 

sua produção. Importante salientar que mesmo dentro das corporações 

comuns, é bastante variável o nível de comprometimento com os valores 

elencados pelo Fair Trade.289  

                                                 
288 Ibid., p. 225. 
289 Ibid., p. 225. 
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A notoriedade e até popularização290 do Fair Trade tem atraído 

parceiros comerciais com padrões mínimos de comprometimento com 

os princípios de justiça social, como a cadeia de supermercados Tesco 

no Reino Unido ou as corporações transnacionais de banana certificadas 

pela TransFair EUA. Essas empresas continuam com seus objetivos 

originários de maximizar os lucros, logo, enxergam na venda dos 

produtos de certificação Fair Trade apenas mais uma oportunidade para 

baterem suas metas de mercado. Não há, portanto, um 

comprometimento em desenvolver e disseminar os valores e princípios 

arrolados pelo Fair Trade.291 

Essa diluição dos princípios trabalhados foi acometida pela 

crescente certificação agora controlada por algumas das maiores 

corporações do mundo, que ao afastar a capacidade regulatória da FLO 

prejudica a integridade de padrões e procedimentos originais. Também 

os consumidores que ao se depararem com produtos de empresas como 

Nestlé ou Chiquita, infames por suas práticas de exploração no Sul 

Global, afastam a credulidade em relação aos produtos certificados 

como Fair Trade.292  

Há, portanto, um grande desafio em manter os princípios do Fair 
Trade nos principais canais de distribuição, em especial em relação às 

redes de commodities controladas por varejistas e empresas de grande 

influência. 

Junto ao aumento na distribuição dos produtos Fair Trade 

também se aumentou consideravelmente as contradições entre o 

movimento e as prioridades do mercado. Mesmo porque as empresas de 

Fair Trade estão sob constante pressão para se adequar às regras do 

mercado dominante. Reforçar as normas de Fair Trade de justiça social 

e sustentabilidade dentro do grande cenário tradicional (do grande 

público) torna-se mais complexo pela grande variedade de empresas 

envolvidas. O compromisso com o Fair Trade varia de empresa para 

empresa e seria ingenuidade pensar que os distribuidores do mercado 

tradicional priorizariam os princípios éticos em detrimento dos lucros. 

Neste contexto, faz sentido fomentar propostas que visam a um maior 

reconhecimento e apoio às empresas que demonstram um forte 

compromisso com os valores do Fair Trade. Ante a esse cenário, talvez 

seja interessante fortalecer os sistemas de certificação da FLO, para que 

                                                 
290 Essa popularização, como anteriormente elucidado, ocorre com maior força 

no hemisfério norte.  
291 RAYNOLDS; MURRAY, 2007, op. cit., p. 226. 
292 Ibid., p. 226. 
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uma vez ampliados dentro do domínio da distribuição, possa delimitar o 

poder de marcas corporativas e revendedores corporativos dominantes e 

venha então a ditar as condições de fornecimento. Enquanto a FLO 

passou por um reforço na supervisão de importadores e exportadores, 

caso a regulamentação de varejistas não venha a ser igualmente 

consolidada, será cada vez mais difícil garantir que o crescimento dos 

mercados de Fair Trade promova relações comerciais mais igualitárias e 

provenha melhores retornos para produtores e trabalhadores.293 

 

4.7 A ESCALA CRESCENTE E A COMPLEXIDADE DA 

PRODUÇÃO DO FAIR TRADE 

 

O recente crescimento do Fair Trade envolveu uma expansão na 

gama de commodities, complexidade dos arranjos de produção e tipos de 

empresas que entram no sistema FLO. Como o Fair Trade incorporou 

unidades de produção com o fito de atender às crescentes demandas isso 

acarretou o aumentou do número de produtores e trabalhadores 

envolvidos. No entanto, essa expansão impulsionou acalorados debates, 

em particular em relação à implementação da certificação FLO. 

Enquanto alguns argumentam no sentido de que o crescimento recente 

do Fair Trade demonstra sua capacidade de transformar, tanto o 

trabalho assalariado, bem como as pequenas empresas agrícolas e 

ampliar a distribuição de benefícios, outros enunciam que esse processo 

está na realidade potencializando operações injustas e reforçando as 

desigualdades nas relações entre o Norte e o Sul.294 

A origem do modelo Fair Trade no setor agroalimentar emergiu 

da certificação do café produzido por pequenos agricultores. Este 

modelo propôs maior igualdade nas transações comerciais entre o Norte 

e o Sul pela eliminação de intermediários, proporcionando assim, 

melhores preços e maior segurança para os produtores. Propunha ainda 

apoio às cooperativas dos agricultores além de promover o 

desenvolvimento em comunidades empobrecidas. Esse conceito é, a 
priori, relativamente simples e bastante convincente tanto para os 

produtores como para os consumidores. Ainda assim há questões de 

maior complexidade, que permeiam este mesmo, no que tange a relação 

com as pequenas fazendas. Para alguns produtos, como, por exemplo a 

banana, a exportação é bastante complexa fazendo com que empresas 

intermediárias sejam, na grande maioria das vezes, essenciais para que 

                                                 
293 Ibid., p. 226-227. 
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no processo final haja frutas de qualidade no mercado. Outra questão 

importante neste sentido é o quesito precificação. Os preços propostos 

pelo Fair Trade destinam-se a cobrir não apenas os custos de produção, 

mas visam também garantir um padrão de vida decente para os 

agricultores. Conquanto, há uma dificuldade em relação ao 

estabelecimento e à manutenção dos preços ante aos produtores. Embora 

o fortalecimento das cooperativas de agricultores seja uma das 

principais facetas do Fair Trade, a entrada de redes certificadas requer 

uma capacidade coletiva significativa, como evidenciado no caso das 

associações de café mexicanas, que foram pioneiras no Fair Trade, 

assim como as organizações de produtores recentemente certificadas no 

Brasil. Dadas essas complexidades, alguns questionam se o Fair Trade é 

capaz de realmente envolver produtores desfavorecidos ou garantir 

benefícios substanciais. Outros questionam se as exportações devem ser 

promovidas, particularmente, como no caso da quinoa, quando as 

exportações de culturas tradicionais nutritivas podem prejudicar a 

segurança alimentar local.295 

A demanda do mercado norte-americano por uma vasta 

diversidade de produtos Fair Trade, bem como o aumento na demanda 

em relação à qualidade e ao volume de produtos, acarretou em um 

aumento drástico no quesito certificação FLO, não tanto em relação aos 

pequenos produtores apenas, mas principalmente ante às grandes 

empresas de plantação. Isso porque os produtos cuja demanda cresce 

mais rapidamente nesse mercado são frutas e vegetais frescos, 

recentemente certificados e raramente produzidos por pequenos 

agricultores. Gera assim, um questionamento em relação à FLO e às 

estratégias de Fair Trade em relação a essas grandes empresas com suas 

mão-de-obra contratadas. As exigências da FLO para empresas que 

contratam sua mão-de-obra são as mesmas cobranças para com os 

pequenos agricultores; exige-se garantias em relação aos preços, o apoio 

às organizações de trabalhadores e fornecimento de bonificações sociais. 

Incluem-se aqui também o respeito às normas laborais baseadas na 

Organização Internacional do Trabalho. Embora o Fair Trade preze pela 

proteção dos trabalhadores, em termo de sindicato, ainda não está claro 

como esse apoio difere-se de outras proteções sindicais mais tradicional. 

Fica claro, por ora, que o diferencial do Fair Trade está no sentido de 

enfatizar os critérios de troca comercial: suas garantias de preços justos 
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e por prezar por estabelecer relações comerciais que se prolongue no 

tempo.296 

Dentro do contexto trabalhista contratado, a forma de buscar 

benefícios de um comércio mais igualitário para seus trabalhadores, 

pode ser visto no caso da extensão da certificação às culturas hortícolas 

sul-africanas, onde se passou a exigir a renegociação das normas 

trabalhistas da FLO. Essa exigência de mudança deu-se pois até então, 

os padrões básicos da FLO permitiam a certificação de quase todas as 

empresas, ainda que com histórico de exploração dos negros. Logo, 

novos padrões FLO foram estabelecidos considerando-se as 

especificidades de cada país, para que seja possível efetivamente 

promover o empoderamento, como neste caso, dos trabalhadores negros 

nas redes de Fair Trade. Os novos padrões sul-africanos da FLO 

demonstram como a equidade comercial pode beneficiar os 

trabalhadores contratados ao exigir que os trabalhadores em empresas 

certificadas tenham pelo menos 25% de participação na propriedade.297 

A Coordenação Latino-Americana e do Caribe de Pequenos 

Produtores e Trabalhadores do Comércio Justo (CLAC) argumenta, que 

somente quando as plantações forem convertidas em plantações 

coletivas, ou seja, plantações pertencentes aos trabalhadores é que será 

possível verificar o mesmo potencial de transformação existente nas 

cooperativas de pequenos agricultores. Embora o argumento de que os 

trabalhadores devem ter uma participação nas unidades de produção de 

Fair Trade para que possam vir a se beneficiar de um comércio mais 

igualitário, a posição da CLAC é melhor entendida à luz de sua objeção 

geral à certificação FLO. Para a CLAC a existência de pequenos 

agricultores encontra-se ameaçada por esses serem forçados a competir 

com grandes plantações dentro do próprio Fair Trade. Os autores norte-

americanos julgam essa afirmativa como um exagero, entretanto, 

admitem que esse argumento pode ser verificado na questão da 

concorrência das redes de banana Fair Trade, entre pequenos e grandes 

produtores.298 

A ampliação dos requisitos de qualidade e quantidade dos 

mercados do Norte estão alterando o perfil dos produtores de Fair Trade 

no sentido de acentuar as contradições entre as forças de mercado e do 

movimento.  Há uma expansão de produtores e plantações de pequena 

escala comercialmente orientados ante à promoção do Fair Trade na 
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ascensão das prioridades do mercado em redes certificadas. No entanto, 

as prioridades em geral são no sentido de proteger os espaços de 

produção em pequena escala na exigência do estabelecimento da 

propriedade coletiva para os trabalhadores em especial nas grandes 

propriedades. Manter a base do Fair Trade nos pequenos agricultores é 

fundamental, tanto para a proteção desses produtores, quando para 

propagar o conceito do Fair Trade. Importante destacar que o Fair 

Trade visa apoiar trabalhadores desfavorecidos e como um veículo de 

empoderamento, requer que as empresas certificadas integrem a 

participação dos trabalhadores, fazendo deles agentes ativos dentro do 

contexto comercial, não apenas no labor, mas que também colham 

benefícios que não apenas o retorno financeiro.299  

 

4.8 A QUESTÃO DA GOVERNANÇA NO FAIR TRADE 

 

Em termos de governança interna, são muitos desafios no âmbito 

do Fair Trade.   Esses desafios de governança aumentaram muito nos 

últimos anos por conta do rápido crescimento dos produtos certificados, 

dos mercados, dos tipos de produtores e das regiões de produção. Sua 

política interna tornou-se mais contenciosa após a integração de novas 

partes cujos interesses eram diferentes, e por vezes até contrários. Novas 

alianças tanto no Norte com as ATO, quanto no Sul como a CLAC, 

estão apresentando suas críticas de modo bastante consolidado ao 

sistema de certificação FLO. Entretanto, defendem, por vezes, interesses 

paralelos. Modificações realizadas no sistema de certificação FLO - 

como mudanças na representação política no Conselho de 

Administração da FLO - abordam essa questão da crescente 

complexidade da governança, mas não parecer ser suficiente para conter 

descontentamentos advindos desses dois lados.300 

Particularmente, os produtores do Sul postularam suas objeções 

em relação às prioridades de certificação da FLO. Muitas das críticas 

foram no sentido de que a FLO e suas afiliadas nacionais alavancam os 

avanços dos interesses comerciais em detrimento do desenvolvimento. 

Como exemplo dessa inversão de valores cita-se o caso da África do 

Sul, onde o interesse comercial da FLO em fornecer produtos 

certificados para mercados europeus foi desafiado por stakeholders 

locais preocupados em vincular a certificação às prioridades de 

desenvolvimento local. A mesma preocupação é manifestada por 
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produtores latino-americanos empenhados politicamente em apoiar o 

pequeno setor agrícola, quando trata-se da questão da certificação de 

plantações.301  

Em luz às objeções do Sul quanto à FLO, surge também dois 

pontos de debate em relação às assimetrias de poder Norte / Sul dentro 

das instituições e práticas da FLO. Embora não seja uma discussão 

recente, ganhou uma nova repercussão ante ao aumento do crescente 

domínio de revendedores corporativos e branders em redes de Fair 
Trade.  Ao menos uma agenda em comum parecer emergir tanto para 

produtores do Sul e Norte sobre a necessidade de repudiar as práticas de 

distribuição que prejudicam os princípios do Fair Trade. O segundo 

debate gira em torno da inclusão da pratica de taxas de certificação FLO 

para os grupos de produtores. A questão principal é quanto a 

participação limitada dos produtores do Sul no desenvolvimento das 

novas estruturas de tarifas. Enquanto a CLAC e outros grupos de 

produtores estão unidos em sua crítica ao processo de tomada de decisão 

da FLO, há menos concordância quanto à aceitabilidade de 

deslocamento dos custos de certificação para os produtores e sobre a 

distribuição mais adequada desses custos entre os produtores.302 

Conflitos sobre quem estabelece padrões de certificação e os 

procedimentos e a forma como são mantidos revelam fortes divisões 

tanto no sentido Norte versus Sul global e quanto de mercado versus 

movimento. Para melhor compreender essa questão é importante realçar 

que os padrões formais e as regras de certificação da FLO foram criadas 

em grande parte por organizações de rotulagem do Norte. Normas 

rigorosas e regras de auditoria facilitam a aceitação de produtos Fair 

Trade nos mercados convencionais, mas são de muitas maneiras 

antitéticas e contrárias aos princípios do próprio Fair Trade. As ATO do 

Norte desafiam os padrões de estilo industrial da FLO e os 

procedimentos de auditoria e advogam por uma abordagem menos 

burocrática. Em termos de Sul os requisitos de certificação FLO podem 

representar barreiras à entrada e controle dos produtores dessa região. 

Para tentar amenizar esse imbróglio optou-se por introduzir sistemas de 

certificação participativa tanto no Brasil como em outras partes da 

América Latina. Entretanto essas questões estão longe de alcançar uma 

solução definitiva, até mesmo porque o compromisso da FLO é o de 
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aperfeiçoar os procedimentos regulatórios em conformidade com os 

padrões ISO.303  

O crescimento e as mudanças na composição das redes de Fair 
Trade significam novos desafios, novas instigações no tocante à sua 

governança interna. Os interesses do Sul nem sempre correspondem aos 

mesmos interesses das ATO do Norte.304  

 

Esta agenda do Sul emerge de (1) uma crítica 

unificada dos padrões e procedimentos da 

FLO, (2) de um interesse compartilhado na 

criação de novos circuitos domésticos 

Sul/Sul de Fair Trade Doméstico e, e (3) um 

compromisso comum para desenvolver 

sistemas de certificação de acordo com as 

prioridades de desenvolvimento local.305  

 

Embora é possível visualizar a formação de uma visão alternativa 

unificada, as preocupações em relação ao desenvolvimento local geram 

novas propostas em relação às práticas do Fair Trade. Essas 

negociações representam novos desafios no futuro da governa do 

movimento.306 

 

4.9 AS MUDANÇAS NO ÂMBITO DO FAIR TRADE 

 

Quanto à natureza e o futuro do Fair Trade uma dúvida surde em 

relação ao seu posicionamento dentro de movimentos sociais e em 

relação aos Estados, à economia e à sociedade civil. O movimento social 

do Fair Trade é moldado pelas persistentes tensões entre os sistemas de 

certificação das ATO e da FLO e também na ampliação de 

compromissos sociais, políticos e econômicos. As negociações em curso 

colocam em pauta as questões entre mercado versus movimento e entre 

as divisões Norte e Sul, com o intuito de alcançar uma Globalização 

convencional.307 

O Fair Trade foi tradicionalmente definido de um lado pela FLO 

e seu sistema de certificação focado no mercado, e do outro pelas ATO 

                                                 
303 Ibid., p. 230. 
304 Ibid., p. 231. 
305 Ibid., p. 231. 
306 Ibid., p. 231. 
307 Ibid., p. 231. 
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que possuem uma visão mais orientada para o movimento. No Norte 

global a preocupação é no sentido de constatar como distribuidores 

corporativos estão promovendo ou deteriorando o movimento Fair 
Trade. Já no Sul global as discórdias são em relação à exportação da 

produção em relação a necessidade de priorizar as preocupações de 

desenvolvimento local. Apesar dessas clivagens, há sinais de que a FLO 

e a IFAT estão trabalhando na tentativa de estabelecer um terreno para 

abordar questões como essas por intermédio da FINE. Em um contexto 

nacional, a TransFair USA está buscando uma aproximação com aliados 

do movimento, uma vez que notou não ser possível manter a 

legitimidade ou o apoio popular dentro do Fair Trade por conta 

própria.308 

Uma das maiores críticas que moldam o posicionamento do Fair 

Trade no Norte Global é a crescente preocupação popular em relação à 

questão da equidade comercial e da sustentabilidade. Esse interesse 

dinamizou novos movimentos sociais que reforçam a agenda política do 

Fair Trade e incentivam o aumento das compras conscientes, que 

consequentemente reforçam as atividades econômicas do Fair Trade. Já 

no Sul Global seu posicionamento parece inserido em um campo de 

atividade definido por movimentos sociais inquietados com questões 

como reforma agrária, segurança alimentar, movimentos cooperativos e 

economia solidária.309 Na realidade, nessa localidade, espaços políticos 

e econômicos ainda precisam ser criados.  

Também é interessante notar como se posiciona o Fair Trade 

para que ele possa por vez relacionar-se com movimentos sociais, e por 

outras interagir com o Estado e a sociedade civil. Uma clara amostra do 

envolvimento com o Estado está no Sul Global. No Brasil, o Fair Trade 

está posicionado dentro da arena política oficial encarregada de 

promover a reforma agrária, pequenas e médias empresas e a economia 

solidária. Na África do Sul, está vinculado às políticas oficiais do Black 

Economic Empowerment,310 um programa também estatal. Essas 

alianças estatais são importantes na alocação de recursos políticos, mas 

também geram divisões entre as ATO e a FLO no que diz respeito a 

como o movimento deve ser conduzido.311 
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Algumas instituições econômicas também estão aumentando seu 

envolvimento no Fair Trade. Há uma nova atenção tanto do Norte 

quanto do Sul global em relação à rotulagem, certificações e medidas de 

responsabilidade corporativa, que destacam questões éticas e de 

sustentabilidade. Por exemplo, a quinoa de associações de produtores na 

Bolívia está sendo vendida na França sob a ATO, marca ética privada e 

rótulos de Fair Trade. No Brasil, um novo rótulo de comércio ético e 

empresarial está crescendo. Embora esse destaque e crescimento possa 

ser compreendido como uma indicação do poder das ideias e práticas do 

Fair Trade, para remodelar as práticas comerciais convencionais, essa 

tendência pode, inversamente, refletir os movimentos do negócio 

convencional para se adequar à linguagem e aos mercados do Fair 

Trade sem realmente fazer parte deste movimento, ou seja, como uma 

mera estratégia de mercado pelo mercado. A fim de combater essa 

situação, a FLO e a ATO estão trabalhando com o intuito de afastar essa 

ameaça potencial, ao definir diretrizes comuns para o verdadeiro Fair 
Trade dentro da rede FINE em uma forte oposição à comercialização do 

Fair Trade realizada por empresas impostoras, que se vendem como 

integrantes do movimento, mas que na realidade não o são.312  

Talvez a mudança recente mais significativa em relação ao 

posicionamento do movimento do Fair Trade derive do envolvimento 

desta iniciativa no terreno transnacional da Globalização alternativa. O 

Fair Trade emergiu como um ponto chave para este movimento devido 

ao seu apelo conceitual e prático. Como exposto no primeiro capítulo, o 

conceito de Fair Trade capta uma mediação um tanto complexa entre as 

preocupações locais e globais, sociais e ecológicas, defendidas pelos 

variados grupos unidos sob o guarda-chuva da globalização alternativa. 

Em um movimento que sofre a sua dose de crítica, esta iniciativa 

apresenta um guia prático para colocar ideias de justiça comercial em 

prática. O apoio ao movimento foi claramente reforçado pelo crescente 

engajamento das principais organizações de Fair Trade nas arenas de 

políticas multilaterais. Os grupos de Fair Trade no Sul Global 

desempenharam papéis importantes em vários locais, muitas vezes em 

conjunto com outros movimentos do sul. A FLO e suas afiliadas 

nacionais geralmente deixaram a parte de advogar em prol do Fair 

Trade para as ATO e as ONGs aliadas, mas agora também há uma 

mudança na base dessa atividade por conta da aliança FINE. Dentro da 

FINE, há uma sinergia tanto da parte de rotulagem como das 

organizações da ATO, que inclusive organizaram em conjunto uma 
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declaração de posicionamento para as Reuniões Ministeriais da OMC de 

2005, que pode ser considerada como a primeira iteração de uma 

plataforma política do Fair Trade global.313 

 

4.10 O FAIR TRADE COMO PARÂMETRO PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DE UM CONTRATO SOCIAL E COMO 

RESPOSTA AOS DESEQUILÍBRIOS GERADOS PELA 

GLOBALIZAÇÃO 

 

Fica evidente ao longo do trabalho que o Fair Trade é 

inegavelmente uma conjuntura importante. As questões intrínsecas em 

relação às tensões entre os objetivos do movimento Fair Trade de 

realizar uma transformação no comércio convencional, para vir a reduzir 

as desigualdades entre o Norte e o Sul. Além disso, suas metas de 

mercado, como a promoção de cadeias de produção mais igualitárias, 

foram intensificadas pela expansão recente. Houve uma ruptura entre o 

movimento Fair Trade e as ideias, práticas e instituições de mercado. 

Fala-se no surgimento de dois movimentos, fruto dessa divisão, 

entretanto, essa quebra parece improvável até por conta da bastante 

complexa inserção do Sul Global. Os atores do Sul são cada vez mais 

responsáveis por moldar a natureza e a direção do Fair Trade. Embora 

ainda permaneçam significativas diferenças entre o Norte e Sul global, 

elas não mapeiam claramente a divisão do mercado e do movimento. As 

prioridades do mercado são tipicamente atribuídas ao Norte, enquanto as 

prioridades de movimento são atribuídas ao Sul, entretanto os 

segmentos se alinham de forma diferente. Pode-se até falar em uma 

fragmentação do Fair Trade, mas nada iminente.314 

Visualizam-se novos contornos de uma reformulação construtiva 

do Fair Trade, afinal ele emergiu do compromisso de um movimento 

social para repensar e desafiar as desigualdades globais. Houve grandes 

esforços ao longo da última década para expandir os mercados de Fair 

Trade e os suprimentos de produtos. De um lado, parece provável que as 

incursões comerciais continuem a ser contestadas, uma vez que 

ameaçam a viabilidade e legitimidade do Fair Trade. Por outro lado, as 

tensões e debates atuais, servem como norteador para a próxima 

reformulação das ideias e práticas do Fair Trade.315 
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Parece que uma reformulação do Fair Trade enquanto 

movimento global está em andamento. Seu êxito não deve ser visto 

como um sinal de sucesso não qualificado. As prioridades dos 

movimentos reafirmadas por ATO, ONGs aliadas e pessoas ao redor do 

mundo é evidente. Há inúmeras tentativas por parte da FLO e suas 

iniciativas nacionais, para reativar compromissos políticos e construir 

novas alianças para que o movimento cresça. Essa reformulação deve 

visar um reajuste na visão e na prática do Fair Trade, para continuar a 

tarefa de transformar a Globalização no sentido de reforçar direitos já 

alcançados e galgar novos direitos ainda não conquistados.316  

Afinal, uma transformação no atual cenário do comércio 

internacional parece ser não apenas necessária, mas urgente. A realidade 

instalada por intermédio da Globalização faz “repensar o papel do 

mercado em nossas práticas sociais, nas relações humanas e na vida 

cotidiana,”317 afinal, até agora, as reformas de mercado realizadas 

desprezaram as consequências sociais e as reinvindicações advindas 

principalmente dos países do Sul global. Em outras palavras, “a 

Globalização hoje não está dando certo para muitos dos pobres do 

mundo.”318  

Abandonar a Globalização parece não ser uma solução exequível, 

até mesmo porque, vale lembrar, conforme exposto no segundo capítulo, 

ela também proveu benefícios. Até mesmo a construção de uma 

sociedade civil mais ativa e o posicionamento de movimentos que 

advogam por uma maior justiça social foi possível graças à 

Globalização. A questão central dessa discussão parece não estar 

pautada na Globalização em si, mas na maneira como ela está sendo 

gerenciada. 

 
Parte do problema está nas instituições 

econômicas internacionais, no Fundo Monetário 

Internacional, no Banco Mundial e na 

Organização Mundial do Comércio, que ajudam a 

estabelecer as regras do jogo. Essas instituições 

atuam de tal maneira que, com frequência, 

acabam servindo aos interesses dos países 

industrializados mais avançados – e a interesses 

particulares de alguns indivíduos nesses países -, 
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em detrimento dos interesses do mundo em 

desenvolvimento.319 

 

Um possível caminho, que aponte para uma reforma na 

arquitetura financeira global, em especial ao Comércio Internacional é 

por intermédio do Fair Trade. Ele pode ser uma resposta aos interesses 

da OMC, que coloca o comércio acima de tudo e todos. As 

considerações comerciais, pela lógica dessa organização, superam todas 

as outras, inclusive as relativas ao meio ambiente e aos direitos 

sociais.320 Na realidade, ela parece pouco preocupada com a questão da 

justiça social. 

Os movimentos de colaboração solidária visam estabelecer regras 

e critérios de eficiência na utilização da riqueza, com uma especial 

atenção à questão da inclusão social, bem-viver e cooperação. “Em 

verdade, iniciativas como o Fair Trade contribuem para discussão de 

pontos de estrangulamento do sistema internacional tradicional e 

identificam alternativas para uma prática comercial solidária.”321 

O Fair Trade por intermédio das ATO, da FLO (e a FLO-Cert), 

da WFTO, entre outras, oferece a possibilidade de realizar um comércio 

sob os moldes de suas normas e princípios, com consistência e 

continuidade. Com sua visão inovadora e progressista, o movimento 

busca melhorar as condições ambientais, econômicas e sociais por 

intermédio da prática comercial.322  

 
Com isso, emergiram os princípios e as regras de 

certificação, além de códigos de conduta que se 

ocupam em estruturar juridicamente as regras do 

comércio justo na qualidade de tratamento 

hermenêutico inclusor do comércio transnacional. 

A consecução de uma justiça comercial geral e 

defensora dos interesses das presentes e futuras 

gerações é possível, especialmente quando o 

consumo deixa de ser uma atitude egoísta de 
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satisfação individual para se transformar em ato 

político de inclusão social: produtores, 

organizações de apoio e consumidores em rede.323  

 

Para viabilizar um comércio internacional pautado na justiça, faz-

se necessário pensar um novo contrato social, pois a situação atual, 

conforme demostrado, não garante sequer o cumprimento de direitos 

fundamentais básicos para uma significativa parcela da população 

global. Vale lembrar, que apesar da existência de um acordo social 

vigente, a mera existência de um contrato não garante que ele seja justo. 

Os contratos reais possuem peso moral ao observarem a autonomia e a 

reciprocidade das partes, uma vez que elas adentram o acordo de forma 

voluntária e com a perspectiva de mútuo benefício. 

Atualmente os acordos firmados no âmbito do comércio 

internacional são firmados considerando-se as diretrizes da OMC, 

apesar de consentidos, não são necessariamente justos, até mesmo 

porque uma parte (países do Norte global) aproveita-se da 

vulnerabilidade da outra (países do Sul global). Vale aqui lembrar que 

um contrato pode ser injusto ainda que haja anuência das partes.  

Enquanto isso, os dados de disparidade global revelam que a situação 

atual reflete o ultraje ao ideal de reciprocidade.  

Nos moldes do véu da ignorância na posição original, a primeira 

quebra de requisito para que se alcance parâmetros justos em um acordo, 

está no poder de barganha dos países industrializados, que realizam 

negócios no âmbito internacional visando ao próprio benefício, ainda 

que às custas dos países em desenvolvimento. 

Destarte, as normas da OMC não são moralmente 

autossuficientes, pois não há situação de equilíbrio, nem mesmo grau de 

poder e conhecimento para fazer que um contrato social nesse contexto 

seja justo. 

Para garantir transações comerciais justas, esse contrato social 

necessita ser firmado sob o véu da ignorância, a fim de garantir 

equanimidade, requisito primordial da posição original. Repensar a 

concepção tradicional do contrato social é aniquilar instituições injustas, 

ou seja, prover condições para que não haja o sacrifício das nações em 

desenvolvimento em função do benefício das nações ricas. 

Ao contrário do que ocorre atualmente, direitos humanos e 

direitos fundamentais consagrados não estão em pauta para negociações 

políticas e não devem ser fatores a serem considerados em uma 
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negociação com reflexos em interesses sociais. Desta forma, deve-se 

observar atentamente os princípios do Fair Trade antes de realizar 

qualquer pacto comercial internacional, afinal a sociedade internacional 

deve reconhecer normas de condutas que propaguem a cooperação e 

promova o bem-estar da comunidade internacional como um todo. 

O ideal é, por intermédio de um novo contrato social, alcançar 

conjuntamente um cenário que garanta um bem-estar coletivo no qual 

seria mais difícil de ser alcançado pelas nações individualmente, 

principalmente pelo Sul global. 

Para tanto, as instituições internacionais deveriam encaixa-se nos 

moldes de instituições justas, o que significa não fazer distinções 

arbitrárias entre países. Devem ainda visar coordenação, eficiência e 

estabilidade para alcançar objetivos sociais eficientes e compatíveis a 

fim de garantir justiça. Aqui o desafio no cenário internacional, em 

especial no tocante à OMC é aplicar sanções dentro dos limites dessa 

instituição, para garantir uma cooperação estável. Para alcançar tal feito, 

será necessário que haja um consenso sobre o que é justo e injusto, 

coordenar um plano a nível internacional capaz de garantir acordos 

mutuamente benéficos, capazes de garantir parcelas equânimes e uma 

distribuição apropriada, para obter consequências comercias desejáveis 

cujos reflexos serão perceptíveis no âmbito econômico, político e 

principalmente social. 

Ou seja, garantir justiça social no âmbito do comércio 

internacional, significa garantir que as instituições tenham seus esforços 

voltados ao cumprimento dos direitos e deveres fundamentais, com foco 

na divisão das vantagens dos frutos da cooperação social dentro desses 

arranjos econômicos e sociais.  

No que tange aos cidadãos inseridos em uma sociedade 

internacional, faz-se necessário compreender que nascem em condições 

diversas de vida e possuem expectativas igualmente diversificadas, em 

geral sob forte influência do sistema político e das circunstancias sociais 

e econômicas a que estão submetidos. Dessa forma, pessoas em nações 

industrializadas possuem oportunidades iniciais diferentes das pessoas 

oriundas de países mais empobrecidos, o que justifica a importância da 

aplicação dos princípios de justiça diante dessas desigualdades. Como 

elucidado, o cerne da questão está no fato de que a justiça social ganhará 

seus contornos de acordo com a atribuição desses direitos e deveres 

fundamentais.  

Se na posição original os princípios são determinados, também se 

define uma concepção de justiça, cujos contornos serão manifestados na 

forma de um contrato social elaborado por indivíduos para nortear a 
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distribuição de direitos e deveres fundamentais e compartilhar 

benefícios sociais, determinando assim, o que passa a ser justo e injusto. 

Nesse ínterim, pelo fato de estar na mais ampla ignorância em relação a 

sua posição na comunidade internacional, não haveria a escolha de 

princípios para próprio favorecimento, formando então, um pacto justo 

cuja a assimetria nas relações garanta uma situação equitativa.  Em 

contrapartida, é possível afirmar que atualmente, os cidadãos estão sob o 

véu da ignorância uma vez que tomam decisões cujas consequências 

tanto econômicas, quanto sociais ou ambientais não são plenamente ou 

previamente conhecidas. Não há uma noção coletiva dos impactos e 

consequências das disposições selecionadas nessa circunstância. 

Sob esse véu é necessário escolher princípios necessários para 

estabelecer uma reforma das instituições internacionais, para que 

emerjam novas normas no comércio internacional capaz de garantir 

circunstancias equitativas, diminua as desigualdades e recompense os 

menos favorecidos. Sob o véu, é necessário escolher o Fair Trade. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Os cidadãos dos países o Sul global, também chamados de nações 

em desenvolvimento ou de industrialização recente, nem sempre têm 

consciência dos efeitos da Globalização ou das privações que sofrem por 

conta dela. Inúmeras vezes quando há ciência e tentativa de expressão 

contra esses efeitos, as vozes são ignoradas. O mesmo ocorre com os 

desdobramentos comerciais no âmbito internacional, cujas regras e 

decisões não consideram a depreciação dessa população que se encontra 

em situação de vulnerabilidade. Nesse contexto, o preço do sucesso 

comercial é muitas vezes pago com a exploração de vidas humanas. 

Ante ao descontentamento dessas realidades e juntamente ao intuito de 

apresentar uma outra concepção de comércio, apresenta-se o Fair Trade 

como uma alternativa para que as trocas comerciais internacionais, 

primordialmente, respeitem os indivíduos inseridos nessa cadeia, 

provendo especial atenção àqueles localizados nas regiões de menor 

grau de desenvolvimento. Busca assim, práticas comercias pautadas nos 

valores da justiça como equidade. Para tanto, necessita-se, como meio 

para alcançar tal abordagem, elaborar um novo contrato social 

garantidor de princípios de justiça.   

Em uma breve síntese do percurso desta obra, o primeiro capítulo 

apresenta os conceitos de Fair Trade e sua busca por uma maior 

equidade no comércio internacional. Suas organizações têm um 

compromisso claro na conscientização e na campanha por mudanças nas 

regras e na prática comercial convencional. Para tanto, visa o combate à 

pobreza, às mudanças climáticas e à crise econômica. Uma vez que o 

livre comércio não trouxe a igualdade de tratamento entre as partes, 

conforme havia prometido, os países em desenvolvimento ainda se 

deparam com barreiras comerciais difíceis de transpor. Nessa visão, o 

Fair Trade desafiou as relações de mercados internacionais desiguais, 

com o intuito de transformar as relações comerciais entre o Norte e o 

Sul global, ao propor o “trade, not aid” para o fortalecimento do Sul 

Global.  

Como o objetivo central do Fair Trade está nas relações e trocas 

comerciais percebidas como justas dentro do mercado internacional, 

propõe-se alcançar o desenvolvimento por intermédio da redução de 

assimetrias entre as nações. Assim, além dos critérios econômicos, estão 

embutidos também valores éticos, sociais e ambientais. Logo, o senso de 

justiça advém de variados fatores, especialmente de um preço que 

englobe os custos para alcançar um rendimento digno, ambientalmente 

responsável e socialmente inclusor, pautado ainda no consumo ético. O 
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movimento promove esses valores por intermédio de seis objetivos e 

dez princípios.  

O Fair Trade não emerge como uma oposição à Globalização, 

mas aos efeitos negativos acompanhados pelo capitalismo neoliberal, 

principalmente em relação à dinâmica injusta e não equitativa do 

comércio contemporâneo. As corporações transnacionais têm explorado 

o regime de comércio internacional emergente e influenciado interesses 

econômicos, políticos e culturais dos locais em que estão inseridas.  A 

influência reflete também nas instituições financeiras globais, como 

FMI e o Banco Mundial, na promoção de políticas econômicas 

neoliberais. Mesmo porque, posteriormente, a OMC confirmou a 

cartilha neoliberal e a visão de livre comércio global. 

O segundo capítulo parte da reflexão sobre os efeitos da 

Globalização em um comércio internacional conduzido por um grupo 

hegemônico, que dita as regras para o próprio benefício. A imposição de 

programas por países industrializados gera discussões quanto aos efeitos 

dessas medidas. Mas os países em desenvolvimento ainda não possuem 

uma voz que ressoe de maneira significativa. Nesse cenário, o Fair 

Trade é uma força cujo objetivo é combater as externalidades negativas 

advindas desse contexto.  

Há benefícios e malefícios dentro da realidade da Globalização, 

visa-se logicamente, pensar em soluções para seus efeitos negativos 

como a desigualdade crescente responsável pela vulnerabilidade dos 

países mais pobres. Esse é o principal alvo a ser combatido, pois a 

Globalização não obteve êxito na redução da pobreza, ao contrário, 

ocasionou um sério agravamento refletido especialmente nas crises 

econômicas globais. Os malefícios também são nítidos em outras áreas 

como na degradação do meio-ambiente, em processos políticos 

corrompidos, na falta de adaptação cultural e nas crises econômicas. Há 

uma parcela da população inconformada com essa realidade que pleiteia 

mudanças muitas vezes por intermédio de movimentos como o Fair 

Trade. 

A principal crítica negativa diz respeito ao âmbito econômico, 

direcionada às instituições internacionais (FMI, Banco Mundial e OMC) 

incumbidas de elaborar regras e coordenar as trocas comerciais, 

favorecendo em geral um grupo específico de países.  O resultado para 

muitos países em desenvolvimento inseridos na lógica internacional 

dessa tríada têm sido a pobreza e o caos político e social. Em suma, o 

bem-estar social, a democracia, as questões ambientais ou trabalhistas, 

os direitos humanos e a justiça social nos países em desenvolvimento 

são derrogadas ante aos interesses dos países que lideram essa dinâmica. 
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Logo, é insustentável que os interesses dos grupos hegemônicos 

prevaleçam sob as necessidades de uma maioria marginalizada. A 

elaboração de um novo contrato social é um dos caminhos para se 

enfrentar tal realidade. Um novo contrato social visa a promoção do 

bem-estar social e a partilha das benesses entre todas as nações. Ele 

deve pautar-se nos valores de justiça como equidade, ensinados por John 

Rawls, ao considerar ainda os desafios de um mundo globalizado. Aqui 

compreende-se a justiça a partir de um autoquestionamento sobre quais 

princípios as pessoas aceitariam em uma situação inicial de equidade. A 

partir desse contrato hipotético, dois princípios de justiça emergiriam: O 

primeiro que oferece as liberdades básicas para todos os cidadãos, e o 

segundo princípio garante a equidade social e econômica. 

Trata-se de uma justiça como equidade, pois os princípios 

norteadores são estabelecidos em uma situação inicial equitativa. Como 

elucidado acima, o primeiro princípio garante igualdade na atribuição 

dos direitos e dos deveres fundamentais, e o segundo afirma que as 

desigualdades sociais, econômicas e de autoridade só serão aceitas caso 

resultarem em vantagens recompensadoras para todos, em especial, aos 

menos favorecidos – prevalece aqui a ideia da cooperação. O cerne da 

concepção da posição original está no fato de que por ser um 

procedimento equitativo, os princípios aqui acordados são justos. As 

partes devem estar sob o ‘véu da ignorância’ para anular contingências 

passíveis de discórdia e benefícios direcionados a um indivíduo ou 

grupo específico.  

Vencidas as etapas de exposição do tema, o terceiro capítulo 

reitera a necessidade de um novo contrato social, pois na lógica que 

impera, o comércio tradicional parece alimenta injustiças amparadas 

pelo ordenamento internacional. Aponta ainda que a concepção de 

justiça como equidade não é uma verdade universal, mas um caminho 

possível. Os dois princípios de justiça, na teoria da justiça como 

equidade, visam efetivar nas instituições os valores da liberdade e da 

igualdade, e definir outros princípios capazes de garantir esses dois 

valores. Essa busca pela liberdade e igualdade são condizentes com os 

princípios do Fair Trade pois almejam condições econômicas e sociais 

mais equânimes. A ideia é garantir uma melhoria no padrão de vida das 

pessoas por intermédio da distribuição de riqueza mediante o comércio. 

Parar compreender o diálogo entre o senso de justiça anunciado pelo 

Fair Trade, com a teoria de justiça de Rawls, insere-se o Fair Trade na 

posição original para se idealizar parceiros em posições simétricas e 

obter um acordo com condições comerciais equitativas. Aqui, discorre-

se sobre justiça no Fair Trade, ao conceder que os dez princípios do 
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Fair Trade seriam escolhidos sob o ‘véu da ignorância’ rawlsiano pois, 

uma vez que as partes não sabem seu lugar na sociedade, suas escolhas 

não arriscariam desfavorecer grupos específicos.  

O Fair Trade aflorou com sua capacidade de compatibilizar 

objetivos visionários com compromissos práticos de um comércio 

internacional justo e sustentável. Junto ao seu crescimento, surgiram 

também desafios e a exigência de um realinhamento a fim de garantir 

sua continuidade. Esses desafios decorrem das contradições entre o 

movimento e as práticas do mercado. Os desafios são também em 

termos de governança interna, até porque houve um rápido crescimento 

dos produtos certificados, dos mercados, dos tipos de produtores e das 

regiões de produção. Há ainda conflitos sobre quem estabelece padrões 

de certificação e os procedimentos. As regras de certificação da FLO 

foram criadas em grande parte por organizações de rotulagem do Norte. 

As ATO do Norte desafiam os padrões de estilo industrial da FLO e 

defendem uma abordagem menos burocrática. Em termos de Sul, os 

requisitos de certificação FLO podem representar barreiras aos 

produtores dessa região. As negociações em curso alocadas no ínterim 

do Fair Trade colocam em pauta as questões entre mercado versus 

movimento e entre as divisões Norte e Sul, com o intuito de oferecer 

resposta à Globalização convencional. 

A mudança recente mais significativa em relação ao 

posicionamento do movimento do Fair Trade deu-se do envolvimento 

dessa iniciativa no terreno transnacional da globalização alternativa. O 

movimento é um mediador entre as preocupações locais e globais, 

sociais e ecológicas. Essa iniciativa apresenta um guia para colocar 

ideias de justiça comercial em prática.  

O problema apresentado no início deste trabalho foi confirmado, 

entretanto, a justiça abarcada no Fair Trade vai além dos conceitos aqui 

discutidos. Até mesmo porque a justiça possui um caráter público para 

Rawls, enquanto o comércio internacional e o Fair Trade desdobram-se 

no âmbito privado. Ocorre que, no momento em que o cidadão opta pela 

prática comercial na qual irá engajar-se, vivencia-se uma situação em 

que as questões públicas perpassam para a seara do privado, refletida na 

tônica da governança. Essa função do cidadão dentro do Fair Trade é 

uma característica desse novo contrato social e faz com que a justiça e a 

democracia prenunciadas por Rawls adentrem um ambiente 

intermediário entre o público e o privado, seara em que atua o Fair 

Trade.  

Por fim, a garantia de uma vida digna não deve ser privilégio de 

alguns. Tampouco é justo que uma parcela considerável da população, 
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em geral localizada nos países do Sul global, seja a moeda de troca para 

o sucesso no cenário comercial global de países cujo domínio 

estabelecido ao longo da história, viu-se ainda mais fortalecido com a 

Globalização. Elaborar um contrato social que repense a lógica instalada 

é urgente e necessário, a fim de que se possibilite a equidade econômica 

e social. Afinal, esse é um dos papeis a encargo do comércio 

internacional.  
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APÊNDICE A - CONCEITOS OPERACIONAIS 

 

Contrato Social: Aqui trabalha-se a concepção de Rawls, que 

entende o contrato social como um acordo hipotético em uma posição 

original de equidade. 

 

Fair Trade: Um movimento de múltiplas dimensões, baseado na 

sustentabilidade e responsabilidade social, que se apresenta como uma 

alternativa ao comércio convencional. 

 

Globalização: Para Stiglitz, a Globalização é uma 

integração dos países e povos do mundo a nível global. Sua 

manifestação é evidenciada pela enorme redução de custos de 

transporte e comunicação e também pela eliminação de 

barreiras artificiais, capazes de garantir um maior fluxos de 

mercadorias, serviços, capital, conhecimento e pessoas que 

perpassam diariamente as fronteiras internacionais.  
 

Posição Original: É um procedimento figurativo que permite 

representar os interesses  dos indivíduos de tal maneira que as decisões 

daí decorrentes serão elas próprias equitativas. 

 

Princípios de Justiça: São os princípios que governam a 

estrutura básica da sociedade. 1) Cada pessoa possui por direito poder 

pertencera um sistema plenamente adequado de liberdades e direitos 

básicos iguais para todos. 2) As desigualdades sociais e econômicas 

devem preencher duas condições: em primeiro lugar, devem colocar 

todos em uma posição que garanta condições de igualdade de 

oportunidades, ou seja, em uma posição justa.  Em segundo, os 

membros mais desfavorecidos devem ser agraciados com vantagens 

capazes de compensar suas desigualdades, equiparando-os com os 

demais membros. 

 

Teoria da Justiça como Equidade: A expressão designa a 

doutrina contratualista de John Rawls, que foi oferecida como uma 

alternativa ao utilitarismo. Afirma a prioridade é definir a justiça pela 

condição de equidade presente no processo de escolha dos princípios de 

justiça. 
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Véu da Ignorância: Para que se preserve a igualdade na escolha 

dos princípios de justiça e para se desprender da interferência de 

contingências sociais e naturais, os parceiros realizam a escolha desses 

princípios na ignorância dos fatos gerais, de qual posição ocupam na 

sociedade. Logo, a barganha e as relações de força não estão presentes 

neste momento, fazendo da imparcialidade um elemento constitutivo de 

justiça.  
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ANEXO A – FAIR TRADE: PRINCÍPIOS E IDENTIDADE 

VISUAL 

 

Figura 1 - Princípios do Fair Trade 

 
Fonte: <http://www.wfto.com/> (tradução nossa). 

 

http://www.wfto.com/
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Figura 2 - Relação crescimento dos salários reais  

 
* O grupo desenvolvido pelo G20 inclui Austrália, Canadá, União Européia, 

França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. O grupo 

emergente do G20 inclui Argentina, Brasil, China, Índia, Indonésia, República 

da Coreia, México, Federação Russa, Reino da Arábia Saudita, África do Sul e 

Turquia. A segunda estimativa global, "Mundo (excluindo a China)", omite a 

China porque sua grande população de empregados assalariados pesa 

significativamente nas estimativas globais ("Mundo").  

Fonte: <https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/wtr_e.htm>. 
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SELOS FAIR TRADE 

 

Figura 3 - Selo de Certificação FLO  

 
 

Figura 4 - Selo de Certificação Fair Trade 
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Figura 5 - Selo de Certificação Comércio Justo Brasil  

 

 


