
 

 

 

Indicadores SPO para Número Médio de Trabalhadores e Tamanho da Fazenda 
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Responsabilidade pelos indicadores SPO assumidos 

pela Fairtrade International 

Revisão dos indicadores para o sector banana no 

Equador, Colômbia e República Dominicana 

 

No Critério para Organizações de Pequenos Produtores (SPO), existem duas definições de pequenos 

produtores, dependendo da intensidade do trabalho utilizado na produção de diferentes culturas (veja 

requisito de SPO 1.2.1). Em produtos de menos trabalho intensivo, os pequenos produtores são 

definidos como aqueles que não contratam trabalhadores durante todo o ano e onde a maior parte do 

trabalho agrícola é feito por eles e suas famílias. Para mais produtos de trabalho intensivo, os pequenos 

produtores são definidos da seguinte forma: 

- Eles contratam menos do que um número máximo de trabalhadores permanentes, como definido e 

publicado pela Fairtrade International. 

- O tamanho da terra que cultivam é igual ou inferior à média da região, tal como definido e publicado 

pela Fairtrade International.  

- Eles passam a maior parte de seu tempo de trabalho fazendo trabalho agrícola em sua fazenda.  

- A maioria de sua renda vem de sua fazenda. 

Devido a que a definição de pequenos produtores varia em diferentes contextos e produtos, Fairtrade 

International desenvolve indicadores para o número médio de trabalhadores e o tamanho da 

propriedade. A tabela abaixo será alterada de acordo com o procedimento para o desenvolvimento de 

indicadores de pequenos produtores em produtos intensivos de trabalho. 

O primeiro indicador "Tamanho da Fazenda/produtor" representa a dimensão média das explorações de 

um pequeno produtor de um produto específico em uma região/país. 

O segundo indicador "Trabalhadores Permanentes" representa o número máximo de trabalhadores 

permanentes contratados por um membro individual em média por ano. Este número pode diferir de país 

para país e de produto para produto e, portanto, está definido para os países e regiões onde os membros 

individuais das organizações de produtores e pequenos projetos de produção de contrato 

estruturalmente dependem de mão de obra contratada. 

http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/2015-01-01_Procedure_for_the_development_of_Small_Producer_Indicators_in_labour_intensive_products.pdf
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/2015-01-01_Procedure_for_the_development_of_Small_Producer_Indicators_in_labour_intensive_products.pdf


 

 

 

Em ambos os casos, os indicadores aplicam-se ao tamanho inteiro da fazenda e ao número total de 

trabalhadores permanentes contratados pelo pequeno produtor, ainda que a terra ou força de trabalho 

seja empregada para outras colheitas que não são da Fairtrade. 

 

País 
República 
Dominicana 

Colômbia Equador Brasil Chile  Argentina Brasil 

Produto Bananas Uvas para vinho 

Cítricos
1
 

(Frutas 
frescas, 
preservadas e 
preparadas) 

Tamanho 
da fazenda 
(por 
membro) 

Abaixo de 8 hectares 

Mono-
cultura: 
Abaixo de 
8 
hectares 
Agro-
floresta: 
20 
hectares  

13 hectares 
4 módulos 
fiscais

2 

Trabalhador
es 
permanente
s 
(por membro 
ou por 
hectare) 

1.5 
trabalhador/
hectare

3
 

0.9 trabalhador/ 
hectare

3
 

2/membro 2/membro 
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 Frutas cítricas: laranjas, mandarinas, tangerinas, clementinas, satsumas, limões, limas e toranjas 
2�

 Para uma visão geral sobre o tamanho da Módulos Fiscais consulte o documento Instrução especial 

número 20 de 28/08/1980 publicado pelo INCRA no Brasil: 

http://www.incra.gov.br/media/institucional/legislacao/atos_internos/instrucoes/instrucao_especial/IE20_2

80580.pdf 
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  Para as organizações de produtores de bananas, os trabalhadores da colheita e da embalagem não 

são contabilizados como trabalhadores permanentes. 

http://www.incra.gov.br/media/institucional/legislacao/atos_internos/instrucoes/instrucao_especial/IE20_280580.pdf
http://www.incra.gov.br/media/institucional/legislacao/atos_internos/instrucoes/instrucao_especial/IE20_280580.pdf

