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Sinopse da consulta 
Informação para as partes interessadas sobre os resultados da consulta 

para a revisão de preços para Suco de Laranja 
Para Partes interessadas em Suco de Laranja 

Fairtrade 

Período de consulta 06.05.2019 – 24.05.2019 

Reunião do Comité de Critérios para decisão Reunião extraordinária 27.06.2019 

Gerente de projeto, dados de contato Alina Amador, Senior Project Manager, 

a.amador@fairtrade.net,  
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PARTE 1   Introdução 

1.1. Introdução Geral  

 
A Unidade de Critérios e Preços (S&P) da Fairtrade International gostaria de agradecer a todas as 
pessoas interessadas pelo tempo e esforço dedicado por participar neste processo de consulta para 
a revisão dos preços de Suco de Laranja. A consulta finalizou dia 24 de maio com um total de 26 
participantes que compartilharam suas opiniões e perspectivas com a S&P. Graças a essas respostas 
a S&P conseguiu um melhor atendimento dos temas mais críticos e preocupações, bem como 
possíveis soluções. Junto com os resultados da investigação realizada pela S&P, esta informação 
fornece a base para as recomendações que serão realizadas ao Comitê de Critérios (SC). O SC 
decidirá sobre as mudanças no Preço Mínimo Fairtrade e o modelo de preços para Suco de Laranja 
com pleno conhecimento das opiniões das partes interessadas. Este documento pretende apresentar 
os resultados da consulta e as subsequentes recomendações por parte da S&P para o SC de maneira 
mais transparente sem revelar informação confidencial dos participantes da consulta. Se você tiver 
perguntas ou comentários com relação a este relatório, por favor entre em contato com a gerente de 
projeto Alina Amador através do e-mail: a.amador@fairtrade.net ou ligue para +49 (0) 228 949 23 
276. 

1.2. Abreviações 

COSP: Custos de produção sustentáveis 

FCOJ: Suco de laranja concentrado congelado 

PMF: Preço Mínimo Fairtrade 

PF: Prêmio Fairtrade  

NFC: Suco de laranja não concentrado 

SC: Comitê de Critérios 

OPP: Organização de pequenos produtores 

S&P: Unidade de Critérios e Preços  

NFO: National Fairtrade Organization, organizações Fairtrade nos mercados de consumo 

mailto:a.amador@fairtrade.net
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1.3. Resumo Executivo  

O objetivo geral da revisão dos preços, conforme detalhado no marco do projeto, é anunciar novos 
Preços Mínimos e Prêmio Fairtrade para suco de laranja. Para mais informação sobre o alcance e os 
objetivos específicos, consulte o marco do projeto. 
No total, foram recebidas nesta consulta 26 respostas das partes interessadas. Além disso, foram 
realizadas conversas com a equipe do projeto durante o processo. Os resultados estão resumidos 
abaixo: 
 
- Em geral, as partes interessadas estão de acordo com o modelo atual de preços para suco de 

laranja e as laranjas para suco. 
- A opinião sobre o nível do PMF para o FCOJ convencional foi dividido em partes iguais entre 

manter e aumentar, embora algumas partes interessadas mencionaram e compartilharam suas 
preocupações com relação aos preços atuais do mercado que já são altos e o risco de aumentar 
a brecha existente entre os preços dos sucos de laranja que não são Fairtrade e Fairtrade, o qual 
pode pôr em risco o mercado Fairtrade. Também houve insumos que se inclinaram para a 
diminuição dos preços, em função dos custos e também com a informação e tendências do 
mercado. 

- As opiniões sobre o nível do PMF para o FCOJ orgânico estavam mais alinhadas com uma clara 
preferência por manter o nível atual. É importante mencionar que o FCOJ orgânico não é um 
produto particularmente relevante no mercado Fairtrade. 

- Com relação ao modelo atual, a proposta foi simplificar primeiro as categorias em apenas duas, 
a técnica de processamento / exportação a granel e todas as outras. Além disso, foi realizada 
uma proposta para aumentar a porcentagem do preço que é pago para as organizações de 
produtores pelas laranjas frescas para o suco. A maioria das partes interessadas optaram por 
manter o modelo atual e só alguns poucos comerciantes aceitaram com satisfação o modelo 
simplificado. O aumento nas porcentagens foi apoiado principalmente pelas organizações de 
produtores, mas não em todas as regiões. Os operadores também dividiram-se neste aspecto, é 
importante reconhecer que existe um reconhecimento de que, com a informação limitada 
disponível sobre os custos de processamento, também é difícil avaliar o modelo de participação 
na renda que está implementando neste momento. Para muitos, a principal preocupação segue 
sendo a igualdade de condições e, de fato, se o modelo atual nivela a vantagem competitiva que 
os processadores / exportadores a granel têm entre os atores de suco de laranja Fairtrade. 

- Com relação ao Prêmio Fairtrade, já que está vinculada com o preço Fairtrade (PMF + PF), 
qualquer intenção de aumentar o preço foi rejeitada por parte dos comerciantes, mas foi aceita 
por algumas das organizações de produtores. 

- No caso de FCOJ convencional, a maioria indicou preferência por não aumentar o PF, 
permanecendo no nível atual de 200 USD / TM. No entanto, algumas organizações de produtores 
indicaram uma clara preferência por aumentar o PF de acordo com o proposto em 50 USD / TM. 
No caso do PF para FCOJ orgânico, a maioria dos produtores não estão de acordo com mantê-
lo a 300 USD / TM e sugeriram um aumento para 320 USD / TM. Duas partes interessadas 
mencionaram que qualquer aumento ou mudança deve estar relacionado com o benefício dos 
coletores de laranjas e dos trabalhadores agrícolas. No entanto, as partes interessadas que não 
estão de acordo com um aumento mencionaram que o mercado poderia retroceder devido à 
diferença já existente entre os preços Fairtrade e não Fairtrade. Também foi mencionado que um 
maior benefício pode ser alcançado vendendo um maior volume em vez de aumentar os preços 
/ prêmios. 

- O modelo para NFC, é aceito pela maioria das partes interessadas, assim como o PMF. Em 
relação ao PF, a maioria indicou consistentemente a preferência por manter o PF. Embora dois 
insumos sugeriram uma diminuição para 50 USD / TM. Em contraste, um produtor sugeriu um 
aumento para 100 USD / TM para cobrir maiores custos da certificação e custos de cumprimento 
com os requerimentos da certificação.  

- A preocupação geral pelo aumento do preço Fairtrade (PMF + PF) tanto para o FCOJ como para 
o NFC é que o mercado já está resistindo a um aumento nos preços devido a que a brecha entre 
o preço do mercado e o preço Fairtrade é ampla.  

- O PMF e o PF para laranjas para suco que são processadas nos países consumidores, foram 
consideradas adequadas para ser mantidas pela maioria das partes interessadas.  

- Em relação aos produtos secundários, a maioria está de acordo em incluir no alcance da 
certificação dos processadores, baseando-se no princípio de que, se o produto for comercializado 
como um produto Fairtrade, isso pode gerar mais benefícios para as organizações de produtores. 

https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2019-ProjectAssignment-OJ_external_SP.pdf
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A maioria indicou uma preferência por um 10% do preço comercial como Prêmio Fairtrade para 
os produtos secundários.  

- A moeda foi unanimemente preferida para ser mantida em USD/TM. 
- A data de validade foi sugerida para a partir de 1° de julho, a qual foi apoiada pela maioria, no 

entanto, 4 comerciantes mencionaram que aplicar os preços novos a partir desta data não é 
possível. 

A próxima seção apresenta mais detalhes sobre os resultados da consulta e a distribuição das 
respostas de acordo com o grupo de interesse. Dia 5 de junho o SC receberá a informação dos 
resultados da consulta e informação preliminar sobre as recomendações para decisão. A decisão 
final será realizada em uma reunião extraordinária no dia 27 de junho. 

1.4. Maneira de proceder 

Os resultados desta consulta são compartilhadas com todas as partes interessadas e o SC em 
preparação para a reunião do SC em 5 de junho. As partes interessadas podem contribuir com 
informação adicional nos próximos dias. As recomendações finais serão apresentadas ao SC em 
uma reunião extraordinária em 27 de junho. O anúncio será feito depois seguindo as recomendações 
do SC em 1° de julho.  
Se houver insumos adicionais depois da data do anúncio, as partes interessadas podem entrar em 
contato com a Gerente de Projeto ou apresentar uma queixa informando a S&P seguindo o 
procedimento de queixas Critérios Fairtrade . 

PARTE 2   Resultados da consulta 

2.1. Processo da consulta  

A fase da consulta realizou-se entre 6 e 24 de maio, os entrevistados entregaram os resultados em 
formato escrito de acordo com o documento da consulta. Um total de 26 partes interessadas 
responderam a consulta, incluindo 12 organizações e processadores, exportadores, importadores, 
distribuidores, NFO e FLOCERT. A distribuição por país está apresentada no seguinte gráfico: 
 

 

A distribuição das partes interessadas de acordo com seu papel na cadeia de fornecimento foi a 
seguinte: 

 

 

Observado os resultados por país e partes interessadas, bem como a relevância das partes 
interessadas que proporcionaram retroalimentação de acordo com sua participação nas vendas, é 
possível dizer que os resultados representam as partes interessadas atualmente ativas no mercado 
de suco de laranja Fairtrade. Dado que quase todas as organizações e comerciantes ativos em 
Fairtrade responderam a consulta, os resultados podem ser considerados entre intermédios e fortes. 
Todos os comentários recebidos serão tomados em conta e serão considerados durante a consulta, 
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https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/2016-02-04_short_SOP_Complaints_against_Fairtrade_Standards_setting.pdf
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embora seja importante reconhecer que nem todas as opiniões específicas dos interessados podem 
ser implementadas como parte desta revisão. Toda a informação será compartilhada com o Comitê 
de Critérios para tomar uma decisão informada. 

 
As principais preocupações mencionadas pelas partes interessadas são as seguintes: 
- Organizações de produtores: a falta de transparência na cadeia de fornecimento, particularmente 

a nível de processamento que, embora seja tratada com o modelo atual de distribuição de renda, 
ainda deixa incerteza sobre o preço que receberão os produtores em função do preço do suco 
de laranja.  

- Comerciantes: concorrência desleal segue sendo um tema de preocupação para muitos devido 
à vantagem competitiva da qual são beneficiados alguns operadores a granel na cadeia de 
fornecimento não só a nível de processamento e exportação como também mais adiante na 
cadeia. 

- Para todos: habilitar igualdade de condições e melhorar o modelo de preços de forma que garanta 
um aumento de benefícios para as organizações de produtores. 

- Em geral, existe um reconhecimento das dificuldades que enfrenta o suco de laranja Fairtrade no 
mercado para avançar em seu crescimento. Isso se deve a uma contração global do mercado de 
suco de laranja, onde está evidente uma clara preferência do consumidor por optar por bebidas 
mais saudáveis com baixo teor de açúcar, de igual forma produtos orgânicos e outras bebidas. 
Também é importante reconhecer a concorrência que existe no mercado com relação as outras 
certificações de sustentabilidade. 

2.2. Resultados da consulta  

As propostas apresentadas para consulta incluem os seguintes temas: 
 O modelo atual de preços para FCOJ 
 O PMF e o PF para FCOJ e proposta de mudanças para o modelo atual 
 Modelo de preços para suco de laranja não concentrado 
 Laranjas para suco para processamento em países consumidores 
 Produtos secundários do suco de laranja 
 Moeda e data de validade 
Os detalhes dos resultados da consulta são os seguintes: 
 
 O modelo atual de preços para FCOJ 
O modelo de preços atual é adequado para quase todas as partes interessadas. Somente uma 
organização de produtores pensa que é preferível um preço EXW. Não houve um grande desacordo 
sobre a estrutura do modelo, os comentários concentraram-se principalmente em fazer com que o 
modelo seja mais justo para as organizações de produtores e permitir a igualdade de condições para 
as partes considerando que existem empresas multinacionais com integração vertical no sistema. 
 
 O PMF e o PF para FCOJ e proposta de mudanças para o modelo atual  
Perguntaram para as partes interessadas sobre o nível do PMF e PF para FCOJ e se estavam de 
acordo com a simplificação do modelo. 
Em termos de PMF, as repostas recebidas estão expostas na tabela abaixo. Quase a metade das 
partes interessadas estavam a favor de um aumento e a outra metade estava em contra de qualquer 
aumento. O argumento contra a um aumento, com 3 comerciantes que apoiam uma diminuição do 
preço, é que já existe uma brecha considerável entre os preços do mercado e o PMF, e o aumento do 
PMF desanimará o mercado Fairtrade em um mercado que já está em contração. Os produtores 
apoiaram o aumento para 2350 USD / TM, considerado que existe uma inflação que afeta seus custos 
de produção e perspectivas de produção pouco animadoras. 
Além disso, receberam duas contribuições adicionais de membros da indústria que sugeriram que 
qualquer aumento no preço funcionará em detrimento do mercado de suco de laranja Fairtrade e, 
portanto, dos produtores de laranja para suco. Também proporcionou mais informação sobre os custos 
por parte dos comerciantes, onde se argumenta que um aumento não é viável e que na realidade existe 
informação que apoia uma diminuição do PMF. 

Você concorda com o aumento do PMF para 
FCOJ convencional para 2350 USD/ TM? 

Total 

Sim 11 

Não 13 

 



 
 FAIRTRADE INTERNATIONAL – STANDARDS & PRICING 

 
 

Orange Juice price review - Consultation Results Synopsis 
17.06.2019 

- 5 - 

A mesma pregunta foi apresentada com relação ao PMF para FCOJ orgânico. Os resultados mostraram 
uma preferência por manter o PMF. Em geral, o suco de laranja orgânico não é tão relevante para o 
suco de laranja Fairtrade como o FCOJ convencional, e não foram compartilhados dados sobre a 
produção orgânica durante a fase de investigação e coleta do COSP. 
 

Você concorda em manter o PMF para 
FCOJ orgânico em 3250 USD/ TM? 

Total 

Sim 15 

Não 4 

 
Em termos do modelo atual e a possível simplificação, a maioria das partes interessadas indicaram que 
o modelo atual tal como está com três categorias para o processamento / exportação é adequado. 
Embora para alguns, a busca da simplificação foi relevante desde que o modelo não funcione a favor 
dos processadores / exportadores a granel que já tem uma vantagem competitiva em comparação com 
outras técnicas. Tendo em conta a opção de manter a categorização atual, tiveram as seguintes 
respostas: 
 

Você concorda em mudar as porcentagens 
das 3 categorias existentes? 

Total 

Sim 8 

Aumento de 1% 2 

Aumento de 3% 6 

Aumento de 5% 0 

Não 8 

 
Os resultados na tabela anterior dividem-se principalmente entre as organizações de produtores e os 
comerciantes, embora alguns produtores prefiram constantemente não ter nenhuma mudança na 
classificação e nas porcentagens pagas aos produtores. Algumas partes interessadas, sugeriram um 
aumento ainda maior para as porcentagens do PMF pagos para as organizações de produtores.  
As seguintes perguntas abordaram o nível do PF para FCOJ convencional e orgânico.  
 

Você concorda com aumentar o PF para 
FCOJ convencional para 250 USD/ TM? 

Total 

Sim 8 

Não 15 

 
No caso do convencional, a maioria indicou a preferência de não aumentar o PF, basicamente 
mantendo o PF no nível atual de 200 USD / TM. Em contraste, algumas organizações de produtores 
indicaram uma clara preferência por aumentar o PF. Uma explicação desta preferência se deve ao fato 
de que os preços podem flutuar e que o PF é uma quantia fixa que se paga diretamente para benefício 
dos membros da OPP. Em contraste, algumas organizações de produtores consideraram que podem 
afetar o preço Fairtrade (PMF + PF) para FCOJ de maneira mais sistemática, o que potencialmente 
desanimaria o desenvolvimento do mercado. 
 

Você concorda em manter o PF FCOJ 
orgânico em 300 USD/ TM? 

Total 

Sim 11 

Não 9 

 
Para o FCOJ orgânico, as opiniões do PF dividiram-se de maneira mais equitativa com 11 partes 
interessadas a favor de manter o PF em comparação com 9 partes interessadas com preferência para 
mudar o nível atual. Dessas 9 partes interessadas, as opiniões dividiram-se de maneira equitativa entre 
reduzir e incrementar o PF. A argumento para diminuir é a brecha crescente entre o preço do mercado 
e o preço Fairtrade, em contraste, o raciocínio por trás de um aumento é o aumento dos custos de 
produção e os custos de cumprimento com os requisitos da certificação. 
 
 Modelo de preços para suco de laranja não concentrado 
O modelo para NFC é aceito pela maioria das partes interessadas e, portanto, estão de acordo com 
manter o modelo existente, bem como o PMF. Em relação ao PF, a maioria indicou consistentemente 
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a preferência de manter o PF. Embora foram recebidas duas sugestões para diminuir para 50 USD / 
TM, assim como um produtor que sugere um aumento para 100 USD / TM para cobrir os maiores custos 
de certificação e os custos de cumprimento. 
 
A preocupação geral pelo aumento do preço Fairtrade (PMF + PF) para o FCOJ e o NFC é que o 
mercado já está resistindo a um aumento nos preços devido à brecha existente entre o preço do 
mercado e o preço Fairtrade. 
 
 Laranjas para suco para processamento em países consumidores 
O PMF e o PF para as laranjas para suco que processam nos países consumidores, foram 
considerados adequados para ser mantidos pela maioria das partes interessadas. A única preocupação 
de duas partes interessadas é o aumento dos custos devido ao cumprimento dos requisitos, 
fitossanitários por parte dos países importadores para a fruta fresca, razão pela qual também foi 
sugerido um aumento no preço.  
 
 Produtos secundários do suco de laranja 
A proposta de incluir os produtos secundários no alcance da certificação dos processadores foi aceita 
pela maioria baseando-se no princípio de que, se o produto for comercializado como um produto 
Fairtrade, isso pode gerar mais benefícios para as organizações de produtores. A maioria indicou um 
10% do preço comercial como Prêmio Fairtrade para os produtos secundários.  
Também perguntaram para os interessados sobre a inclusão das células de fruta do suco de laranja na 
lista de produtos secundários, a maioria está a favor, no entanto, surgiram preocupações porque isso 
já está incluído no preço do suco de acordo foi informado por dois comerciantes. 
 
 Moeda 
A maioria unanimemente está de acordo com manter a moeda em USD / TM. 

 

 Data de validade 
Foi proposta na consulta que a data de validade fosse 1° de julho, proposta que foi apoiada pela maioria. 
No entanto, 4 comerciantes mencionaram que a data sugerida não é viável. Os comerciantes 
mencionaram que qualquer mudança deveria ser válida a partir de novembro de 2019 ou janeiro de 
2020. Isso será esclarecido em profundidade, em preparação para a decisão final a ser tomada pelo 
Comitê de Critérios em 27 de junho.  
 


