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3 de agosto de 2015 

 

Novos indicadores para pequenos produtores no sector banana no Equador, Colômbia e 
República Dominicana 

Prezados parceiros, 

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. 

 

Em 2014, a unidade de Critérios e Preços (S&P) assumiu a responsabilidade de definir os 

indicadores para os pequenos produtores de FLOCERT, a fim de manter a certificação e a 

configuração padrão separadas.  

Os indicadores de número máximo de trabalhadores permanentes e o tamanho da área relacionada 

à definição de Pequenos Produtores foram agora revistos no setor das bananas no Equador, 

Colômbia e República Dominicana. 

As principais razões para esta revisão foram que os indicadores de terreno foram acima das médias 

regionais e o número de trabalhadores permanentes permitidos não estavam alinhados entre os 

países. S&P realizou uma análise dos dados de produtores na região e os consultou com a CLAC, a 

rede de produtores para a região, e concordou sobre novos indicadores propostos. Uma avaliação 
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mais detalhada destes indicadores e requisitos relacionados com a propriedade da terra terá lugar 

durante a revisão SPO total que deve começar no próximo ano. 

As seguintes decisões foram tomadas pelo Comitê de Critérios na sua reunião de Março 2015 (a ata 

completa está disponível em nosso website: 

http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2015-04-23_SC-

minutes_approved.pdf ) 

- Reduzir indicadores para terra para todos os três países a partir de 10 hectares para 

abaixo de 8 hectares (<= 7,99 tem) 

- O número de trabalhadores permanentes por hectare para o Equador e a Colômbia 

aumentou de 0,3 à 0,9 

- O número de trabalhadores permanentes por hectare para República Dominicana 

diminuiu de 2 à 1,5 

 

Justificativa para a aprovação desses indicadores: 
 
- Melhor reflexão das médias regionais  

- Harmonizar número de trabalhadores permanentes em todos os três países, tendo em conta 

as diferenças nos sistemas de produção  

- Definição harmonizada de trabalhadores permanentes: os trabalhadores de colheita e da 

estação de embalagem que são contratados e pagos pelo dia não são tidos em conta 

 

Note que todas as decisões aqui apresentadas podem estar sujeitas a alterações no curso da revisão 

SPO, a partir de 2016.  

Os novos indicadores serão aplicáveis a partir de 1 de janeiro de 2016 para SPO certificadas, para 

ter uma transição suave. Para todos os SPOs recém-certificados, este será aplicável imediatamente 

(a partir de 01 de agosto de 2015). Uma abordagem gradual para a República Dominicana permitir a 

adaptação aos novos indicadores, propõe: 1,5 trabalhadores/hectare em 2016, esperando abaixar a 

1,25 trabalhadores/hectare a partir de 2017 em diante. 

O procedimento como S&P desenvolve e analisa indicadores para os pequenos produtores e a tabela 

com os indicadores atuais podem ser encontrada no nosso site. 

Para maiores informações, favor entrar em contato com a unidade de Critérios e Preços através do e-

mail: standards-pricing@fairtrade.net. 

 
 
Atenciosamente, 
 

Andreas Kratz  
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