
Updated: 05/09/2011      Fairtrade Labelling Organizations International e.V. 

Resumo do Critério  

O que: Níveis equivalentes de Preço 
Mínimo e Prêmio do Comércio Justo 
para todas as cadeias de fornecimento 
de suco de laranja 

Qual Critério: Critério do Comércio 
Justo para Frutas Frescas - laranjas 
para suco 

A mudança: Processadores que 
comprarem laranjas para suco pagarão 
o Preço Mínimo do Comércio Justo em 
EXW; importadores que comprarem 
suco de laranja pagarão o Preço 
Mínimo do Comércio Justo em FOB + 
Prêmio 

Válido a partir de: 05 de setembro de 
2012 até 30 de junho de 2013 (pode 
ser substituído após a conclusão da 
revisão de preços de suco de laranja) 

Onde obter uma cópia:  
www.fairtrade.net/standards.html 

 

 

Modelo de preços para o Suco de Laranja do Comércio Justo  

O Desafio… 
Os Critérios do Comércio Justo atuais para Suco de Laranja 

incluem dois conjuntos de regras sobre o pagamento do 

Preço Mínimo e Prêmio do Comércio Justo. Se um produtor 

processar suas próprias laranjas em suco de laranja, o 

comprador paga o Prêmio do Comércio Justo e pelo menos o 

Preço Mínimo do Comércio Justo pelo suco de laranja. Se um 

grupo de produtores vender suas laranjas para uma planta de 

processamento, o comprador paga um Prêmio do Comércio 

Justo diferente e, pelo menos, o Preço Mínimo do Comércio 

Justo para a fruta crua para processamento. Como resultado, 

Preços Mínimos e Prêmios diferentes serão aplicados nas 

cadeias de fornecimento de suco de laranja e nas cadeias de 

fornecimento para a fruta crua para processamento. 

Este modelo de preços se destina a incentivar os produtores 

organizados a gradualmente assumir maior controle da 

cadeia de valor do suco de laranja. Ao exigir um Preço 

Mínimo mais elevado a nível de suco de laranja, as 

organizações de produtores capturaram uma maior 

percentagem do valor acrescentado no processamento. 

No entanto, as partes interessadas - produtores, em particular 

- sinalizaram para a Fairtrade International que esta 

inconsistência poderia colocar pequenos produtores em 

desvantagem. Um fabricante poderia comprar dos produtores 

frutas para processamento pelo Preço Mínimo e vender o 

suco de laranja final abaixo do Preço Mínimo recomendado 

que os produtores que processam por conta própria são 

obrigados a cobrar por seu suco de laranja. 

A Fairtrade International planejou abordar este tema como 

parte de nossa revisão de preços para suco de laranja em 

vigor. Mas dadas as preocupações levantadas pelos 

produtores, nós realizamos uma consulta aos Critérios 

especificamente sobre esta questão dos preços do suco de 

laranja. 

  

http://www.fairtrade.net/standards.html
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A Comércio Justo Fairtrade responde … 
Ajustando o modelo de preços para suco de laranja 

O Comitê de Critérios aceitou uma proposta em 10 de 

agosto para aplicar níveis equivalentes de Preço Mínimo e 

Prêmio do Comércio Justo para todas as cadeias de 

fornecimento de suco de laranja. O Preço Mínimo e Prêmio 

do Comércio Justo para suco de laranja serão aplicados no 

nível FOB (o ponto em que o suco de laranja é exportado) 

para todas as cadeias de fornecimento de suco de laranja, 

independentemente de se o Preço Mínimo do Comércio 

Justo para laranjas no nível EXW (para frutas para processamento) também se aplica ou não. 

Isto significa que o Prêmio do Comércio Justo para laranjas cruas para suco no nível EXW será 

suspenso e deixará de ser aplicado. 

A medida será aplicada tanto para as cadeias de abastecimento de suco de laranja não 

concentrado (NFC) quanto para as de suco de laranja congelado concentrado (FCOJ). A medida 

é aplicável até 30 de junho de 2013 e pode ser substituída antes desta data com a decisão do 

Comitê de Critérios quando a proposta final da revisão de preços de suco de laranja for 

apresentada. 

 

Revisão de preços contínua para suco de laranja 

A Fairtrade International continuará sua revisão contínua de preços para suco de laranja, que 

será apresentada ao Comitê de Critérios para decisão no início de 2013. 

Concorrência justa 

A situação dos Preços Mínimos do Comércio Justo diferentes para produtos processados e não 

processados existe em outros produtos além do suco de laranja. A revisão do critério para o suco 

de laranja destacou a necessidade de uma abordagem mais holística para garantir uma 

concorrência justa entre os diversos agentes e cadeias de abastecimento dentro do Comércio 

Justo. Este é um tema que a Fairtrade International vai considerar através da gama de produtos 

sendo desenvolvidos. 

Sobre a Fairtrade International:  
A Fairtrade International (FLO) é uma organização não-lucrativa, associação de diversas partes interessadas 
de três redes de produtores regionais e 21 iniciativas nacionais. As redes de produtores representam o 
interesse dos produtores no sistema enquanto os licenciadores nacionais promovem o Comércio Justo para 
empresas e consumidores. O papel da FLO é definir a direção estratégica para o Comércio Justo, produzir os 
critérios pelos quais o Comércio Justo é conduzido, apoiar os produtores para obter a certificação de Comércio 
Justo e garantir oportunidades de mercado. A Logomarca Fairtrade do Comércio Justo é uma marca registrada 
da Fairtrade International. Isso significa que os produtos cumprem com os critérios internacionais de Comércio 
Justo. 

Para mais informações sobre os Critérios para o Suco de Laranja do Comércio Justo ou Laranjas para 
Processamento, por favor, entre em contato com: 
Sarah Howe, Gerente de Projeto da Unidade de Critérios +49 228 949 23 227, s.howe@fairtrade.net   

mailto:s.howe@fairtrade.net

