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Alterações
Primeira versão
Fairtrade International assume a responsabilidade
de estabelecer os indicadores OPP
Revisão dos indicadores para o setor da banana no
Equador, Colômbia e na República Dominicana.
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01.04.2017

Segunda versão
Revisão dos indicadores para o setor da banana no
Equador, Colômbia e República Dominicana.

03.08.2015_v1.2

01.08.2017

Terceira versão
Ampliação dos indicadores de cítricos para
abacates no Brasil

O Critério do Comércio Justo Fairtrade para Organizações de Pequenos Produtores (OPP) contém duas
definições de pequenos produtores; cada uma se aplica dependendo da intensidade dos trabalhos
necessários para a produção dos diferentes cultivos (ver o requisito 1.2.1 do Critério para OPP). Para
produtos que precisam de um trabalho menos intensivo, pequenos produtores são definidos como aqueles
que não precisam contratar trabalhadores durante todo o ano e que realizam, eles e suas famílias, a
maioria do trabalho na fazenda. Para os produtos que exigem trabalhos intensivos, os pequenos
produtores são definidos da seguinte forma:
-

Contratam menos do número máximo de trabalhadores permanentes, como definido e publicado
pela Fairtrade International.

-

O tamanho da terra que cultivam é igual ou menor à média da região, segundo definido e publicado
pela Fairtrade International.

-

Passam a maior parte de seu tempo de trabalho fazendo o trabalho agrícola de sua fazenda.

-

A maior parte de sua renda vem de sua fazenda.

Como a definição de pequenos produtores varia segundo o contexto e o produto, Fairtrade International
desenvolve indicadores para o número médio de trabalhadores e para o tamanho da fazenda.

A tabela que apresentamos a seguir será modificada de acordo o procedimento de desenvolvimento de
indicadores para Pequenos Produtores para produtos de trabalho intensivo.
O primeiro indicador “Tamanho da fazenda/produtor” representa o tamanho médio de uma fazenda 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 como média por um membro individual por ano. Este número pode variar de um
país a outro e de um produto a outro e, portanto, estabelece-se para aqueles países e regiões onde os
membros individuais das organizações de pequenos produtores e os projetos de produção por contrato
dependem estruturalmente do trabalho contratado.
Em ambos casos, os indicadores se aplicam ao tamanho total da fazenda e do número total de trabalhadores
permanentes contratados pelo pequeno produtor, embora a terra e a força de trabalho sejam empregadas
para cultivos que não são Fairtrade.
País

República
Dominicana

Colômbia

Equador

Brasil

Chile

Argentina

Brasil
1

Bananas

Produto

Tamanho da
fazenda (por
membro)

Trabalhadores
permanentes

(por
membro o
por
hectare)

Abaixo de
2
10 ha

Abaixo de
8 ha

Uva de vinho

Monocultura:
Abaixo de
10 ha
Agrosilvicultura:
20 ha

Cítricos
(Fresco e
conservado e
fruta
preparada) e
abacates

13 ha

4 módulos
3
fiscais

2/membro

2/membro

Não aplica

1

Cítricos: laranjas, tangerinas, mandarinas, clementinas, satsumas, limões, limas e pomelos

2

Hectares

3

Para ter uma ideia do tamanho dos Módulos Fiscais, por favor, 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

