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Atribuições do Projeto 
Revisão de preço do suco de laranja 

 (2019) 
 

Estas atribuições do projeto contêm as informações mais importantes sobre o projeto. Para 
informações adicionais sobre o projeto, entre em contato com o(a) gerente de projeto (detalhes de 

contato abaixo).  
O projeto será realizado de acordo com os Procedimentos Operacionais do Critério para o 

Desenvolvimento dos Critérios do Comércio Justo Fairtrade/Preços Mínimos e Prêmios do Comércio 
Justo Fairtrade. Mais informações sobre estes procedimentos podem ser encontradas no website: 

http://www.fairtrade.net/standards/setting-the-standards.html 

 
Fundamentação e justificativa da necessidade do projeto: 
A última revisão de preço do suco de laranja ocorreu em 2012 - 2013. A decisão foi tomada pelo 
Comitê de Critérios. O resultado das decisões foi um novo Preço Mínimo do Comércio Justo Fairtrade 
(PMCJ) e novos Prêmios do Comércio Justo Fairtrade para Suco de Laranja Concentrado Congelado 
(SLCC) e Suco de Laranja Não Concentrado (SLNC); e um novo modelo de preços estabelecido para 
laranjas para suco.  
 
Durante o estudo de monitorização dos preços realizado em 2015, a participação dos produtores foi, 
em geral, muito reduzida e não houve uma indicação clara da necessidade de proceder uma revisão 
de preços. No entanto, nos últimos dois anos, registou-se um aumento de informações e de pedidos 
informais de realização de uma revisão de preços. Mais recentemente, no início de 2018, 
organizações de produtores do Brasil, apoiadas pela Rede de Sucos e Frutas da CLAC, solicitaram 
formalmente uma revisão do PMCJ para suco de laranja. 
 
Nos anos seguintes, após a revisão de preços, o preço convencional diminuiu consideravelmente 
durante alguns anos. Havia uma diferença entre o PMCJ e o preço convencional de cerca de +/- 500 
USD/Mt. Em 2016, o preço de mercado subitamente aumentou e ficou mais alto que o PMCJ devido à 
baixa produção no Brasil (secas) e nos EUA. Mais recentemente, os preços de mercado diminuíram e 
atualmente permanecem em torno de 1.950 - 2.000 USD/MT (o atual do PMCJ está em 2.300 
USD/MT para o SLCC convencional).  
 
Há duas questões que serão abordadas nesta revisão de preços. Primeiro, se os custos de produção 
sustentável (CUPS) ainda são os mesmos; e segundo, se o atual modelo de partilha de receitas para 
suco de laranja e de laranja para suco é adequado para o efeito.  
 
No que diz respeito aos custos de produção, devido à evolução da taxa de câmbio (USD - real 
brasileiro), os custos de produção pagos em termos reais pelos produtores provavelmente 
diminuíram. O mesmo ocorre com os produtores de Gana, onde o cedi ganense perde valor em 
relação ao dólar, afetando os custos dos insumos. Os produtores também trabalham na redução de 
sua estrutura de custos, que tem sido parte integrante da estratégia de suco do Comércio Justo 
Fairtrade. Por esta razão, os custos de produção serão coletados em todas as regiões relevantes 
(México, Brasil, Gana e Egito).   
 
O modelo de preços atual foi concebido para resolver obstáculos encontrados especificamente no 
setor de suco de laranja; como tal, o modelo de preços ofereceu soluções para todas as partes 
interessadas, especialmente organizações de produtores que vendem laranjas para suco para 
terceiros processadores/exportadores (que é a situação da maioria dos produtores do Comércio Justo 
Fairtrade).  
 
Após muitos anos desde a última revisão de preços, as principais organizações de produtores do 
Comércio Justo Fairtrade no Brasil, bem como no México, expressaram a necessidade de realizar 
uma revisão de preços e, além disso, revisar o atual modelo de preços (esquema de 
compartilhamento de receitas). Os pedidos estão centrados em ter os CUPS atualizados que reflitam 
a realidade e que estejam refletidos no PMCJ; e, além disso, uma avaliação do modelo de preços 

http://www.fairtrade.net/standards/setting-the-standards.html
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para garantir que ele seja apropriado e aumente os benefícios para os produtores.   
 
No caso dos produtores do México, estes indicaram que se sentem mais confortáveis com o nível de 
preços EXW de laranjas para suco. É importante notar que qualquer mudança no modelo de preços 
tem de reduzir qualquer vantagem injusta em termos de preços de um país para outro.  
  

Avaliação de riscos: 
Os riscos identificados neste projeto incluem:   

 Manutenção de preços desatualizados para o suco de laranja, com base nas informações 
desatualizadas dos CUPS coletadas em 2012, sem uma atualização rigorosa. 

Mitigação: coleta minuciosa e precisa de dados de CUPS que reflita a evolução dos custos de 
produção, permitindo uma revisão dos valores do PMCJ. Os produtores do Brasil, México e de outras 
origens, nomeadamente Gana e Egito, serão visados. 

 Baixa participação das organizações de produtores na consulta. 
Mitigação: trabalhar com redes de produtores, em particular as equipes que prestam serviços diretos 
às organizações de produtores, para intensificar a participação dos produtores e coletar o máximo 
possível de feedback dos produtores. 

 Preços resultantes que podem prejudicar o desenvolvimento do volume de vendas do Suco 
de Laranja do Comércio Justo Fairtrade. 

Mitigação: utilização de dados dos CUPS pertinentes relacionados não só com os CUPS, mas 
também com informações sobre vendas e mercado.  

 Manutenção de um modelo de preços que só beneficia os produtores de um país em 
detrimento dos produtores de outras regiões.  

Mitigação: consulta exaustiva com o apoio da Rede de Produtores nas regiões produtoras de suco de 
laranja e de laranjas para suco.  
 

Evento de Início do Projeto: 
Publicação do esboço das Atribuições do Projeto no 
website  
  

Data de Início do Projeto:  
21 de janeiro de 2019 

Evento de Final do Projeto: 
Anúncio de novos preços mínimos e prêmios 

Data de Término do 
Projeto: 
30 de junho de 2019 

Meta e Objetivos do Projeto: 
Meta:  Anunciar os novos Preços Mínimos e Prêmios do Comércio Justo Fairtrade para suco de 

laranja   
Objetivos: 

 Coletar e analisar os dados disponíveis sobre os CUPS dos países relevantes Brasil, México, 
Gana e Egito.  

 Garantir que o PMCJ e o PCJ são adequados para assegurar maiores benefícios aos 
produtores. 

 Definir se os preços FOB e EXW, tal como atualmente definidos no modelo de preços, são 
adequados e garantir maiores benefícios para os produtores.  

 
NOVO: Conexão com a Teoria da Mudança:  
Este projeto contribui para os objetivos da Fairtrade International, que é tornar o comércio justo, 
empoderar os pequenos produtores e promover meios de subsistência sustentáveis.  
Para mais informações sobre a Teoria da Mudança do Comércio Justo Fairtrade, veja o seguinte link. 
 

http://www.fairtrade.net/resources/our-theory-of-change.html
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Âmbito do projeto: 
- Revisão do preço mínimo e do prêmio do Comércio 

Justo Fairtrade para suco de laranja (concentrado 
congelado e não concentrado), convencional e 
orgânico. 

- Avaliação do atual modelo de preços para o suco de 
laranja e para laranjas para o suco de laranja (se o 
modelo atual é adequado e garante maiores 
benefícios para os produtores). 

- Avaliação e atualização do atual preço mínimo e 
prêmio do Comércio Justo Fairtrade para Laranja 
para suco para processamento em países 
consumidores, convencional e orgânico  

Novo: O Critério para Frutas Preparadas e 

Conservadas, bem como o Critério para Frutas Frescas, 
é lido em combinação com outros Critérios (Critério para 
Organizações de Pequenos Produtores e Critério para 
Trabalho Contratado bem como o Critério para 
Comerciantes). Assim, aplica-se tanto a produtores como 
a comerciantes. Para mais informações sobre Critérios 
do Comércio Justo Fairtrade, clique aqui:  link. 

Fora do âmbito de 
aplicação: 
-  Fixação de preços das "laranjas para 
processamento" na categoria das frutas 
frescas.   
 
-  Qualquer revisão de Critério 
relacionada 

Cronogramas do projeto e 
informações sobre oportunidades 
para contribuir: 
 
Definição do Âmbito: Primeira quinzena de 

Fevereiro 

Pesquisa: Fevereiro – Março  
Consulta*: Abril (sugerido período de consulta de 3 

semanas) 

Elaboração da Proposta Final: Maio  

Documento finalizado para o Comitê de 
Critérios: 22 de maio (se não for alcançada, a decisão 

precisará ser adiada para a próxima reunião em 25 de 
setembro /26 de setembro) 
Decisão do Comitê de Critérios: 5 a 6 de junho    
Publicação: 30 de junho de 2019 
Implementação: Em julho de 2019 

* Mais informações serão fornecidas mais perto do 

período de consulta no nosso website. Se você for 
identificado como uma das principais partes 
interessadas, você receberá um convite para 
participar. 

Processo de tomada de 
decisão: 
 
A decisão final será tomada pelo Comitê 
de Critérios (CC), um órgão composto 
por representantes das partes 
interessadas. O CC procurará tomar uma 
decisão com base num consenso e se 
necessário, poderá reformular a proposta 
final para chegar a um consenso. Se não 
for possível chegar a um consenso, o CC 
recorrerá à votação.  
 
O CC esteve envolvido em decisões 
sobre o preço do suco de laranja no 
passado e será convidado a aprovar uma 
nova proposta em 5-6 de junho de 2019 
em sua 84ª reunião.   
 

Proprietário do Projeto (Unidade):  
Ricardo Guimaraes 
r.guimaraes@fairtrade.net 

Gerente do Projeto (ponto de 
contato para o projeto): 
Alina Amador 
a.amador@fairtrade.net 

http://www.fairtrade.net/standards/our-standards.html
http://www.fairtrade.net/standards/standards-work-in-progress.html
mailto:r.guimaraes@fairtrade.net
mailto:a.amador@fairtrade.net
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Equipe do Projeto (Unidade) 
Critérios e Preços:  
Ana Rosas, a.rosas@fairtrade.net  

Redes de Produtores   
CLAC: Maria Trinidad, Joao Gasperini 
FTA: Chris Olouch e Edward Akapire 

Organizações Nacionais de Comércio Justo 
Fairtrade  
MHCH: Petra Just 
MHNH: Alien Huizing 

Ambiente do Projeto  
(grupos de partes interessadas 
que não fazem parte da equipe 
do projeto):   
 
Critérios e Preços; 
FLOCERT; 
Organizações de produtores, 
comerciantes e Comércio Justo; 
parceiros de suco de laranja  

 

mailto:a.rosas@fairtrade.net

