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O texto a seguir foi organizado com base nos

depoimentos de um artesão, três artesãs e um agri-

cultor, representantes de comunidades localizadas

nos estados de Alagoas, Pernambuco e Rio Grande

do Norte, após participarem do III Seminário Inter-

nacional de Comércio Ético e Solidário: Interfaces e

formas de cooperação no território, promovido pelo

FACES – Fórum de Articulação do Comércio Ético e

Solidário do Brasil, na cidade de São Paulo, durante

os dias 25 e 26 de agosto de 2003.

Para milhares de produtores e de produtoras, a

terminologia “comércio ético e solidário” não é tão

conhecida ainda e sabe-se pouco sobre o seu signi-

ficado prático. Mas é sensível a diferença de percep-

ção das comunidades que mantêm algum tipo de

contato com esta forma de fazer negócios. Muitos

deles reconhecem o comércio ético e solidário como

uma forma de eqüidade e de inclusão social, que

trabalha a parceria e a cooperação entre as partes de

uma relação que abarca desde o setor produtivo até

o comercial. Compreende-se que o valor pago pe-

los produtos deve ser justo e que o consumidor

deve receber bens de qualidade. Relatam que o con-

ceito também abrange o respeito à cultura e à his-

tória de suas comunidades. Negociar através do co-

mércio ético e solidário não é somente uma opor-

tunidade de compra e venda, mas um espaço para

exposição de idéias e de sentimentos. O maior con-

senso dá-se quanto ao objetivo do comércio ético e

solidário: a transformação da sociedade.

Boa parte dos produtores e das produtoras con-

sidera a geração de emprego e de renda como uma

das maiores oportunidades oferecidas por esta for-

ma de fazer negócios. O acesso a mercados, a forma

democrática e aberta como são realizadas as negoci-

ações permitem maior segurança às comunidades,

bem como facilita a organização dos grupos, que,

dessa maneira, têm oportunidade não somente de

inserir-se no processo, mas de compreendê-lo e de

tornarem-se pró-ativos.

É interessante observar algumas preocupações

dos produtores e das produtoras que já têm uma

visão crítica sobre o modelo atual. O foco principal

das críticas recai sobre o processo de certificação e

de uso de selo. Temem que esse processo possa

excluir vários grupos que, pelas mais diversas ra-

zões, não tenham condições de usufruir os benefí-

cios da certificação e de um selo. Mais interessante

ainda é a análise sobre o acesso a mercados, apon-

tando que há maior facilidade de exportar do que

de comercializar no mercado interno através do

comércio justo. Esse fato é compreensível se anali-

sarmos que o Brasil sempre foi preparado para ser

exportador para os países ricos e não consumidor

desses produtos. Ainda falta informação ou talvez

uma forma de comunicação adequada aos produto-

res sobre o funcionamento deste mercado.

Os produtores e as produtoras reconhecem a

importância de participarem das discussões em tor-

no da temática do comércio, desejam muito aportar

à construção do novo momento em que a proposta

de ética e solidariedade se insere. Reconhecem in-

clusive que os espaços vêm aumentando a cada dia,

mas ainda estão distantes das bases, cuja participa-

ção é fundamental para que o processo seja com-
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preendido e construído por todos e por todas. Por

isso é importante garantir sua participação nas dis-

cussões locais, nacionais e internacionais.

De um modo geral, os produtores e as produto-

ras ainda estão formando suas opiniões sobre a co-

erência do modelo comercial proposto pelo sistema

ético e solidário. Sob um ponto de vista, é possível

perceber que o processo visa a dar mais oportuni-

dades aos pequenos produtores. Sob outro ponto

de vista, eles devem ter capacidade tecnológica e

produtos de qualidade para apresentar a este merca-

do, porém muitos não estão capitalizados nem ca-

pacitados tecnologicamente. Mas, de maneira geral,

é fácil perceber que a relação é bem diferente da

convencional. Há diálogo com consumidores, há

tolerância por parte dos compradores, há um senti-

do de parceria sem desviar o foco do negócio.

O comércio ético e solidário já vem impactando

a vida de muitos produtores e de muitas produtoras

em todo o Brasil. Considerando a crise que o país

atravessa, a forma ética de fazer negócios tem ga-

rantido aos grupos a certeza de uma renda justa

pela sua produção, pelo menos em certos períodos

do ano. Isso sem considerar a geração de empregos

diretos e indiretos, dentro e fora da comunidade.

Realizar uma negociação com a certeza de pa-

gamento na data e no valor acertados não é privi-

légio da maioria de pequenos produtores e de pe-

quenas produtoras do Brasil. Essa é uma das dife-

renças importantes, a comunidade comercializa com

a certeza de que o contrato será cumprido exata-

mente como o combinado. Uma contribuição tam-

bém importante, que não pode ser mensurada com

muita facilidade ou no curto prazo, é o desenvol-

vimento pessoal e coletivo dos produtores e das

produtoras. Assuntos como qualidade, pontualida-

de, divulgação e comercialização se tornam uma

agenda comum do grupo e não apenas do pessoal

da administração.

Uma vez que as decisões são tomadas em con-

junto e há um espírito democrático, as pessoas se

sentem envolvidas, responsáveis pelo processo e com

auto-estima elevada. É assim que os pequenos pro-

dutores e as pequenas produtoras se “empoderam”

e crescem em qualidade de vida e de produção. É

uma transformação mais relacionada com o ser do

que com o ter. Muitos jovens estão redescobrindo

possibilidades e potencialidades em suas cidades

através do comércio ético e solidário. Isso interfere

diretamente na sua decisão de se fixarem na comu-

nidade onde nasceram, evitando assim o êxodo ru-

ral e a busca de emprego e de renda nos grandes

centros urbanos.

As comunidades são unânimes na avaliação quan-

to à importância da atividade das ONGs no que diz

respeito ao comércio ético e solidário. As assessori-

as dessas instituições viabilizam o sonho de muitas

comunidades, que já discutem de uma maneira in-

formal nas bases as possibilidades de se conectarem

ao mercado, através de uma linguagem mais direta,

objetiva e justa. Os diversos tipos de assessoria ofe-

recidos às comunidades permitem o desenvolvimento

em áreas múltiplas, preparando-as a enfrentar a re-

alidade dos mercados. Mais importante que viabilizar

aspectos técnicos, as ONGs destacam-se na demo-

cratização do debate político sobre o comércio éti-

co e solidário.

Proteção ao meio ambiente, proibição de traba-

lho infantil, respeito aos direitos e à participação

das mulheres, preço justo, transparência e parceria

são elementos freqüentemente citados pelos produ-

tores e pelas produtoras quando questionados sobre
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as regras do comércio ético e solidário.

Gradativamente, as comunidades se identificam com

a nova forma de comercializar, pois vários desses

princípios fazem parte da história de luta dos produ-

tores brasileiros.

Porém, os produtores e as produtoras ainda não

se sentem totalmente inseridos nas tomadas de de-

cisões relativas ao comércio ético e solidário. É pre-

ciso abrir espaços e criar mecanismos para maior

participação das bases produtivas nestas discussões.

Essa participação não depende somente de que as

comunidades sejam convidadas, elas devem buscar

seus interesses e sentir-se co-responsáveis na cons-

trução deste caminho. O interessante é que se sen-

tem atraídos pela proposta não apenas devido ao

comércio, mas também pelo desenvolvimento das

pessoas e de suas comunidades.

Também sentem falta de um espaço mais legíti-

mo e participativo para o debate sobre o contexto

da pequena produção do Brasil. Reconhecem que o

espaço existe, mas há muito investimento em gran-

des empresas e pouco nos pequenos produtores,

principalmente no campo agrícola. Há uma percep-

ção da importância da proposta, por isso mesmo a

participação das comunidades precisa ser estrategi-

camente repensada e viabilizada.

Trabalhar e participar de discussões em redes

não é algo muito novo para as comunidades. A

maioria delas tem ou já teve alguma forma de con-

tato com grupos que discutem a produção e a

comercialização através de um olhar ético e solidá-

rio. Mas o sentimento comum revela que deveria

haver uma participação massiva de produtores e de

produtoras nestas redes, que assim seriam mais va-

lorizadas, pelo potencial que apresentam.

Há um desejo muito grande dos produtores

e das produtoras em participar deste debate, que

nasce e cresce dentro e fora do Brasil. Sentem-se

prontos para opinar e para contribuir na cons-

trução de uma nova sociedade. Por isso mesmo

esses espaços necessitam de maior abertura e de

ações direcionadas para promover a participação

dos produtores como protagonistas, não apenas

como beneficiários sociais.

Questionados sobre o que aprenderam com a

participação no III Seminário FACES, concluíram

o seguinte:

“Valorização do trabalho, necessidade de coope-

rar em favor do desenvolvimento da coletividade,

conscientizar partindo de sua própria casa”. Depoi-

mento de Francisco Edjarles Fernandes/ RN.

“Aprendi que as iniciativas de comércio, mes-

mo com tantas dificuldades, têm crescido, isto de-

vemos a muitas pessoas, que têm dedicado todo seu

tempo para estas atividades”. Depoimento de Graciele

Tenório de Holanda/ AL.

“Aprendi a importância que tem o comércio

ético e solidário para os pequenos produtores que

enfrentam muitas dificuldades na hora de exportar

seus produtos”. Depoimento de Maria Aparecida

Mendes/ PE.

“Que o comércio solidário é fundamental-

mente uma nova forma de pensar o mercado,

onde está envolvida uma nova relação entre o

cidadão como produtor de bens e serviços e o

cidadão como consumidor”. Depoimento de

Rejania Santos Teixeira/ AL.

“Eu conheci melhor alguns movimentos que

existem no Brasil e no mundo e também algumas

pessoas e entidades que estão empenhadas para que
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este Comércio dê certo”. Depoimento de Mário Sérgio

Trajano da Silva/ PE.

A fala de cada produtor e de cada produtora

demonstra que eles sabem sobre o que estão falan-

do e debatendo, sabem o que querem, apresentam

uma auto-estima elevada e reconhecem seu valor.

Isso nos dá a certeza de que é possível construir

uma sociedade com múltiplas faces, com

multiplicidade de ética e de solidariedade. Não nos

esqueçamos de que, quando falamos em comércio

ético e solidário, estamos falando principalmente

dos interesses de produtoras e de produtores, que

por isso devem ser os protagonistas desta história,

que não termina, mas se desenvolve na esperança

de um mundo melhor.


