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Uma nova economia está emergindo, povoa-
da por empresas criadas para pôr as pes-

soas e o planeta em primeiro lugar. Estas em-
presas estão em forte oposição com as empresas 
convencionais de hoje, que permanecem em sua 
maioria presas em um modelo que tem como 
objetivo a maximização do lucro. Com base em 
novas investigações, este relatório revela al-
guns conceitos-chave de uma das comunidades 
mais globalizadas e consolidadas de empresas 
guiadas por uma missão social: As Empresas de 
Comércio Justo. Esta crescente rede mundial, 
distribuída por mais de 70 países, apresenta 
modelos de negócios comercialmente viáveis 
que põem as pessoas e o planeta em primeiro 
lugar. Estas empresas implementam o Comér-
cio Justo de forma integrada em todos os seus 
negócios, reinvestem a maior parte dos seus 
lucros na sua missão social e manifestam a pri-
oridade da missão na sua governança. Criadas 
para tomar decisões de gestão e investimento 
que favoreçam trabalhadores, agricultores e 
artesãos, as empresas podem trabalhar nos 
ambientes mais desafiadores e promover práti-
cas ecológicas que protejam o nosso planeta. 
Também mostram que este modelo de negócio 

pode ser mais resistente e promover a inovação. 
As principais características das Empresas de 
Comércio Justo são: 

• 92 por cento reinvestem todos os seus lucros 
na sua missão social;

• 52 por cento são dirigidas por mulheres; e
• São quatro vezes menos prováveis que en-

trem em insolvência.
• 85 por cento indicam que as suas metas 

financeiras foram sacrificadas voluntari-
amente na procura de objetivos sociais ou 
ambientais, ao mesmo tempo que mantêm a 
sua viabilidade comercial.

Para combater a desigualdade, acabar com a 
pobreza e salvar o nosso planeta, estes mo-
delos de empresas precisam ser promovidos. 
O relatório termina com recomendações aos 
governos, investidores e todas as empresas para 
conceberem um sistema amplo de negócios que 
seja influenciado por estas práticas e assegurar 
que estes modelos de negócios estejam dissemi-
nados por todo o mundo.

SUMÁRIO 
EXECUTIVO

Créditos: Manos del Uruguay1
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O mundo das empresas não está funcion-
ando como deveria. Milhões de pessoas 

passam fome, milhões de pessoas ainda estão 
presas na pobreza e a desigualdade aumen-
ta. As razões para isso são muitas e variadas, 
mas é evidente que não conseguiram distri-
buir adequadamente os frutos do crescimento 
econômico. 

Gestão das desigualdades 

A desigualdade é social, econômica e politi-
camente desestabilizadora, e está obstruindo 
nossa luta para acabar com a pobreza mundial1. 
Desde a mudança de século, a metade mais po-
bre da população mundial tem recebido apenas 
um por cento do aumento total da riqueza 
mundial2. Entretanto, a metade da riqueza 
recém-criada foi para 1% dos mais ricos. Em 
2018, apenas 26 pessoas possuíam a mesma 
quantidade de riqueza que os 50% mais pobres 
da humanidade3. A desigualdade é muito alta 
e tem se tornado cada vez pior. Isto é prejudi-
cial para todos os seres humanos, para a nossa 
sociedade compartilhada e para o planeta. A 
pesquisa do Banco Mundial revelou que os 
objetivos globais de eliminação da pobreza até 
2030 não podem ser alcançados se a desiguald-
ade não for significativamente reduzida4.

O que é que as empresas têm a ver com isto? Os 
negócios são os motores das nossas economi-
as, os canais de investimento e salários, e são 
fundamentais para determinar a distribuição 
dos resultados dessas atividades econômicas. 
Já há algum tempo, os lucros têm crescido, 
mas os ganhos reais não5. As economias estão 
se expandindo, mas os agricultores e trabal-
hadores estão recebendo uma porção cada vez 
menor da torta6. Nos anos 80, um fazendeiro 
de cacau ganhava cerca de 18% do valor final de 
uma barra de chocolate, enquanto hoje o mes-
mo fazendeiro ganha menos de 6%7. Tendências 
semelhantes podem ser encontradas em todo 
o lado, uma vez que os trabalhadores em geral 
estão recebendo uma fração cada vez menor 
da economia mundial8. Nas cadeias globais de 
fornecimento, os preços pagos não cobrem os 
custos da produção sustentável de produtos que 
vão do chá até as camisetas9.
 
Os diretores executivos das empresas têm um 
dever legal: devem agir "no melhor interesse" 
dos acionistas. Na ausência de um conceito 
mais amplo do que poderiam ser os "melhores 
interesses" compartilhados pelos investidores, 
as empresas optaram por interpretar seu man-
dato como otimização de lucros, uma decisão 
baseada, nas palavras de Lynn Stout, ilustre 
professora de Direito Corporativo e Empres-

O PROBLEMA DA 
PRIORIZÇÃO DO 
LUCRO

2
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arial da Faculdade de Direito de Cornell Law 
School: 

“……poderosos fundos de investimentos 
especulativos que se beneficiam dos conselhos 
de administração pressionados a adoptar estra-
tégias que aumentem o preço das ações a curto 
prazo, e por executivos de empresas que se 
regem por esquemas de "pagamento por desem-
penho" que associam os seus lucros aos rendi-
mentos anuais dos acionistas.”10

O capital amplamente financiado transformou o 
modelo convencional de participação acionária. 
A expectativa de um alto rendimento aos acio-
nistas e a demanda para atrair investimentos 
de mais acionistas por meio da geração de divi-
dendos significa que as empresas estão menos 

inclinadas a investir no alcance de objetivos 
sociais.
Num mundo em que a distribuição desigual do 
capital é o principal responsável da desiguald-
ade (de acordo com o Relatório sobre a desigu-
aldade no mundo11), priorizar o crescimento do 
capital dos Investidores, praticamente aumenta 
a desigualdade. Considerando que qualquer 
pessoa pode ser acionista (por meio de um 
fundo de pensão, por exemplo), se o benefício 
econômico for repartido de acordo com o ta-
manho do capital, damos uma fração crescente 
do bolo para aqueles que têm mais a investir.

Isto tem contribuído para uma situação em que, 
em todo o mundo, o capital é cada vez mais 
valioso do que a mão-de-obra.  Aqueles que têm 
dinheiro podem se beneficiar com o pagamento 

Créditos: Hermes Rivera
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"A economia baseada no lucro a qualquer preço nos 
levou à beira da crise ecológica e dividiu a sociedade 

entre 1% e 99%". O comércio justo baseado na sustenta-
bilidade ecológica e na justiça social se tornou um 

condicionamento para a sobrevivência. O comércio justo 
é baseado em retribuir à Terra e à sociedade."

Vandana Shiva (Ativista ambiental, defensora da soberania alimentar, 
fundadora e diretora da Navdanya International)

de juros, lucros e dividendos. Aqueles que só 
têm o seu trabalho para vender percebem os 
seus salários estagnados12. Porquê trabalhar 
para ganhar dinheiro, quando o seu capital 
pode trabalhar para você? Isto dificulta a mo-
bilização social e promove a desigualdade, que 
desde 1980 tem aumentado em quase todas as 
partes do mundo13.
 
Em lugar de beneficiar os trabalhadores, os 
lucros crescentes são distribuídos aos inves-
tidores. Nas últimas décadas, muitas grandes 
empresas seguiram uma estratégia extrema 
que prioriza somente um grupo de partes 
interessadas: os acionistas. Na década de 
1970, uma empresa convencional nos Esta-
dos Unidos entregaria aproximadamente 33% 

de seus lucros aos acionistas14. Hoje, chega a 
70%. No Reino Unido, o rendimento de 100 
investidores no FTSE (Financial Times Stock 
Exchange) aumentou 56% de 2014 a 2018: se 
os rendimentos em toda a economia britânica 
tivessem acompanhado os ganhos dos acio-
nistas, o trabalhador comum estaria ganhando 
mais £9.500 do que o seu salário atual15. Esta 
tendência pode ser vista em todo o mundo: des-
de a África do Sul até à Índia, o capitalismo aci-
onista está sobrecarregado16. Isto é crucial para 
a história mundial da crescente desigualdade. 
Enquanto as empresas tiverem uma estrutura 
de governança e gestão que priorize os lucros 
dos acionistas, podemos esperar que nossas 
sociedades se tornem cada vez mais desiguais.

4
Créditos: Wilsan U
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Destruição do planeta

Entretanto, estamos a sobrecarregar a capacid-
ade de vida do planeta. Vivemos na era Antro-
pocena, com evidências globais irrefutáveis de 
que a atmosfera e a geologia da Terra foram 
irreversivelmente alteradas pelo homem17. As 
empresas que poluem e esgotam os recursos 
finitos do planeta são uma parte importante 
deste problema.

O interesse em maximizar os lucros determi-
na a tomada de decisões das empresas e leva a 
priorizar os lucros sobre qualquer outro ob-
jetivo. Como a maioria das empresas é criada 
para maximizar os lucros, os investimentos 
em sustentabilidade só se justificam quando os 
lucros aumentam. A maioria das empresas está 
fazendo aquilo para o qual foram concebidas - 
extrair o máximo lucro para os seus acionistas. 
Entretanto, o consentimento social para operar, 
sem o qual as empresas não poderiam funcio-
nar, está deteriorando-se: a evasão e a fraude 
fiscal das empresas continuam a aumentar e a 
confiança no setor privado é baixa18. 
Em um mundo onde os consumidores são bom-
bardeados com informações e as investigações 

jornalísticas carecem de financiamento, muitas 
empresas sabem a necessidade de serem vistas 
fazendo a coisa certa, mesmo que não sintam 
necessariamente a mesma pressão para seguir 
em frente com suas ações. Isto ficou conhecido 
como “lavagem de propósito corporativo” (cor-
porate ‘purpose-washing’).

Esta é uma imagem frustrante. Mas não tem de 
ser assim. A crescente desigualdade, a pobreza 
enraizada e uma crise ecológica iminente signi-
ficam que chegou o momento de rever as prin-
cipais características do desenho empresarial e 
de explorar as alternativas que existem em todo 
o mundo.

5
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O mundo se questiona, cada vez mais, so-
bre os tipos de empresas que precisamos. 

Afortunadamente, já existem vários modelos 
que demonstram uma forma diferente de fazer 
negócios, desde empresas sociais a cooperati-
vas, desde empresas de propriedade dos empre-
gados até empresas de comércio justo.A WFTO 
é uma comunidade de 364 empresas sociais 
que praticam o Comércio Justo (Empresas de 
Comércio Justo) em todos os níveis. Elas incor-
poram os 10 princípios do Comércio Justo em 
suas operações e cadeias de fornecimento19.

 A WFTO verifica que as empresas (e seus for-
necedores) estão verdadeiramente comprome-
tidas com os 10 princípios do Comércio Justo. 

Isso ocorre através do Sistema de Garantia 
da WFTO, que verifica por meio de auditorias 
independentes e avaliações por pares que uma 
empresa tem uma missão social focada nos in-
teresses de seus produtores, e que está incorpo-
rada à estrutura, aos sistemas e às práticas da 
empresa. Como uma comunidade de empresas 
construídas em torno dos mesmos valores, elas 
compram e vendem umas das outras, colabo-
ram no marketing e na produção, e fazem cam-
panha juntas pelo comércio e pela justiça social. 
Juntas, elas representam mais de 760 milhões 
de euros em volume de negócios e ajudam a 
sustentar o rendimento econômico de quase um 
milhão de pessoas20. Constituída em 1989, a 
WFTO é um ator importante no movimento do 

Os membros da WFTO praticam os 10 Princípios de Comércio Justo 
em todos os seus negócios e com seus fornecedores.

INTRODUÇÃO À 
IMPORTÂNCIA DA 
MISSÃO
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Comércio Justo, que tem a sua visão incorpora-
da na Carta Internacional do Comércio Justo21.

Nos últimos 30 anos, a experiência destas Em-
presas de Comércio Justo demonstra que para 
praticar o Comércio Justo de uma forma ampla 
(em todo o negócio), elas precisam demonstrar 
a prevalência da missão. Isto é necessário para 
assegurar que o desejo de lucro adicional (por 
exemplo, reduzindo os custos) não conduza 
simplesmente ao abandono dos produtores e 
das comunidades. Para as empresas de Comér-
cio Justo, mesmo nos casos em que compra-
dores e consumidores não recompensam o es-
forço extra, ou quando o compromisso com os 

produtores envolve custos ou riscos adicionais, 
estas empresas continuam a praticar o Comér-
cio Justo. Eles permanecem comercialmente 
viáveis, mas a sua prioridade é sempre promov-
er o bem-estar dos trabalhadores, agricultores e 
artesãos. Esta é uma realidade muito diferente 
da realidade das empresas baseadas em lucros 
muito elevados. Um bom exemplo do modelo de 
Empresa de Comércio Justo na prática é Manos 
del Uruguay.

"As empresas de comércio justo não são apenas um 
nicho; elas são um exemplo do em que todas as empre-
sas devem se transformar. Em um mundo de recursos 

escassos e desigualdades crescentes, os negócios 
devem se reinventar".

Prof. Olivier De Schutter (ex-Relator Especial das Nações Unidas sobre o 
Direito à Alimentação, Membro do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais das Nações Unidas)

7
Créditos: Manos del Uruguay
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Manos del Uruguay (Uruguai)

Manos del Uruguay é uma empresa de produção de moda e marca estabelecida e pro-
priedade de 12 cooperativas de mulheres produtoras no Uruguai. É um empreendimento 
que existe para servir a essas produtoras, priorizando a missão de proporcionar opor-
tunidades de subsistência e desenvolvimento pessoal para as mulheres rurais no Uruguai. 
Todos os lucros são reinvestidos para beneficiar ou redistribuídos entre as produtoras.

Para alcançar sua missão social, Manos teve que assegurar o sucesso comercial, e certa-
mente provou ser um empreendimento sólido e rentável. Fundada em 1968, Manos tem 
consistentemente alcançado vendas de 4,5 a 5 milhões de dólares por ano nos últimos dez 
anos. Cada uma das 12 cooperativas de produtoras que possuem e controlam Manos tem 
cerca de 20 mulheres produtoras. Duas das cooperativas são especializadas no trabalho 
de tingimento de fios e outras dez tecem os produtos.

O Conselho de Administração da Manos é composto por representantes das mulheres 
artesãs, que votam nas suas três representantes para o Conselho de Administração numa 
assembleia de mulheres artesãs. Sua missão social fez com que investisse e permanecesse 
totalmente comprometida com as cooperativas de produtores no Uruguai rural, indepen-
dentemente de sua localização remota e de outros desafios. A sua missão social lhe dá 
uma vantagem na atração de pessoal talentoso e empenhado, assim como nos mercados 
de exportação com compradores selecionados. Manos possui duas grandes lojas em Mon-
tevideo que impulsionam as vendas internas, mas as exportações ainda representam a 
maior parte do negócio.

O foco da Manos tem sido a alta qualidade dos produtos de moda tecidos à mão, que ela 
vende tanto sob sua própria marca como sob uma produtora de marcas privadas, como 
as marcas de Gabriela Hearst e Ulla Johnson. A mesma tem investido no crescimento das 
vendas por meio da sua loja virtual, assim como no posicionamento de marca e market-
ing. A empresa considera o acesso ao financiamento um obstáculo fundamental e benefi-
ciou-se muito de uma linha de crédito com a Oikocredit, uma instituição financeira social.
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Isto é muito mais do que a visão de alguns 
líderes empresariais alternativos. As empresas 
de comércio justo têm modelos de governança 
e gestão que permitem esse compromisso com 
a sua missão social. O seu modelo é replicável e 
proporciona lições para o mundo empresarial.

O estudo de investigação de 2019 do Professor 
Bob Doherty e da Professora Helen Haugh22, 
complementado pela análise da WFTO, consta-
tou que uma variedade de modelos estruturais 
importantes implementados pelas Empresas 
de Comércio Justo permitem a estas empre-
sas priorizar objetivos sociais e ambientais. 
Este relatório baseia-se na investigação para 
fornecer uma visão geral das principais ideias 
sobre o modelo de negócio das Empresas de 
Comércio Justo. 

Como membros da WFTO, eles têm sido mon-
itorados para demonstrar a prioridade da 
missão em toda a sua empresa. Isto significa 
que eles colocam os interesses dos produ-
tores em primeiro lugar (mesmo entre os seus 
fornecedores). Além de terem demonstrado 
compromissos de longo prazo com seus for-
necedores e grupos de produtores, eles também 

adotam certos modelos de governança. Ainda 
que muitas contenham acordos mais informais 
de governança, uma série de características 
estruturais também são comuns a estas em-
presas de comércio justo. De acordo com a 
pesquisa, das 62 empresas pesquisadas: 32% 
têm representação de produtores no conselho 
de administração, 48% têm uma política formal 
de reinvestir lucros em objetivos sociais e/ou 
ambientais e 11% são de propriedade dos pro-
dutores. Se bem que isto só conta uma pequena 
parte da história.

A grande maioria das Empresas de Comércio 
Justo são PMEs (pequenas e médias empresas) 
que desenvolveram estruturas menos formais 
(inclusive nas suas relações com fornecedores) 
para garantir a importância da missão. Isto 
é demonstrado pelo fato de que 85% das em-
presas de Comércio Justo relatam que sacri-
ficam ativamente seus objetivos financeiros 
para perseguir objetivos sociais ou ambientais. 
A liberdade da necessidade de proporcionar 
maiores lucros aos acionistas é um importante 
fator de facilitação. Um bom exemplo de como 
isto funciona na prática é Gebana, da Suíça.

Créditos: Gebana
9
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Gebana, O Mercado Mundial dos Agricultores (Suíça)

A Gebana é pioneira no Comércio Justo. Tem as suas raízes num movimento de mulheres 
suíças dos anos 70. Hoje, a Gebana é uma empresa em crescimento que trabalha de perto 
com famílias de agricultores orgânicos na Europa, África e América do Sul. Através da 
Gebana, estas famílias vendem os seus produtos diretamente aos clientes na Europa. A 
Gebana é especializada em frutas orgânicas - frescas e secas - em frutos secos, cereais 
como a soja e o cacau.
 
A Gebana Suíça tem um faturamento anual de mais de 10 milhões de euros (2018). Se 
forem incluídas as filiais na Holanda, Burkina Faso, Togo e Brasil, o volume de negócios 
ultrapassa 31 milhões de euros (2018). Como uma empresa, Gebana se vê como uma rede 
de clientes, agricultores e parceiros que compartilham a visão de um comércio muito 
mais justo. A Gebana forma cadeias de valor desde as famílias de agricultores até seus 
clientes da maneira mais direta possível, com o objetivo de maximizar o valor agregado 
social e ambiental, criar empregos no país de origem e investir, com uma perspectiva de 
longo prazo, também em regiões difíceis.
 
A rede Gebana apoia a adaptabilidade das empresas e dos agricultores a ela ligados, já que 
a Gebana é capaz de canalizar o apoio onde for necessário. Em 2017, a Gebana demon-
strou este conceito de estreita colaboração ao resgatar a sua filial no Burkina Faso. A em-
presa chegou perto da falência devido a uma colheita fraca e à escalada dos preços. Junta-
mente com investidores existentes e os novos, um grupo de clientes comerciais e mais de 
2.800 clientes finais, a Gebana conseguiu reabilitar com sucesso a sua filial, permitindo 
um novo começo para a Gebana Burkina Faso e preservando os empregos locais.

O conselho de administração da Gebana é composto por especialistas com diferentes for-
mações, tais como administração de empresas familiares, empreendedor social, comércio 
justo, finanças e marketing. A Gebana partilha os seus lucros com funcionários em todo 
o mundo, tanto com investidores como com clientes. Até agora não foram emitidos divi-
dendos, mas os acionistas sempre decidiram reinvestir os lucros no desenvolvimento da 
empresa. Em 2019, a Gebana Suíça começou a compartilhar 10% do volume de vendas 
de manga e castanha de caju (das vendas aos clientes finais) com os agricultores que pro-
duzem os produtos. Através deste novo modelo de negócio, mais de 120.000 euros foram 
distribuídos a mais de 2.500 agricultores familiares em Burkina Faso. Este modelo será 
estendido a outras cadeias de fornecimento em 2020.
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5 CARACTERÍSTICAS 
ÚNICAS DAS EMPRESAS 
DO COMÉRCIO JUSTO

Modelos de empresas revolu-
cionárias que colocam as pessoas 
e o planeta em primeiro lugar

1
Luta contra a desigualdade

As empresas de comércio justo 
são estabelecidas para gerar 
oportunidades para pessoas 

economicamente excluídas e pe-
quenos produtores. Utilizando 

os lucros para beneficiar os pro-
dutores e praticando o Comércio 

Justo na sua totalidade, estas 
empresas lutam diariamente 

contra a desigualdade. 

2
As mulheres lider-

am a mudança

As mulheres constituem 52% 
dos Diretores Executivos, 54% 
dos Diretores Administrativos 
e 51% das Diretorias de Em-

presas de Comércio Justo.  En-
quanto nas empresas conven-
cionais os números são de 8%, 
24% e 12% respectivamente.

3
Salvar o nosso planeta

As empresas de Comércio 
Justo dão maior prioridade 
aos objetivos sociais ou am-
bientais do que à busca de 
maiores lucros, e têm mais 

flexibilidade para desenvolver 
investimentos que minimizem 

os impactos ambientais.

4
Ir a lugares que outros 

negócios não iriam

Ao priorizar objetivos sociais sobre 
os lucros, as empresas de Comércio 
Justo investem e apoiam comuni-
dades que as empresas convencio-
nais não apoiam e vão onde outras 

empresas não vão

5

Estabilidade Comercial

As empresas de comércio justo man-
têm um volume de vendas estável 

durante muitos anos. A sua busca de 
objetivos sociais e ambientais não 
prejudica a sua viabilidade comer-

cial. São 4 vezes mais resistentes do 
que as PME convencionais.

Criando a Nova Economia: Modelos de Empresas que Colocam as Pessoas e o Planeta em Primeiro Lugar
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Como as Empresas de Comércio Justo 
fazem as coisas de maneira diferente

Luta contra a desigualdade
As empresas de comércio justo, por outro 
lado, oferecem um modelo alternativo em que 
os interesses dos acionistas são secundários. 
De acordo com pesquisas, mais de 92% dos 
membros da WFTO não pagam dividendos 
aos acionistas23. Isto é devido a uma série de 
questões de desenho que podem incluir:

• uma diretoria representando uma grande 
variedade de atores

• uma política formal para limitar os lucros 
que são extraídos para distribuição aos 
acionistas

• uma missão clara em seus documentos de 
governança, ou

• propriedade parcial de uma organização 
orientada por uma missão (como uma or-
ganização comunitária ou os próprios pro-
dutores). 

Esta perspectiva é inovadora de duas maneiras:

1. Sem a retirada trimestral de dinheiro do 
balanço patrimonial da empresa, os ad-

ministradores são mais aptos a investir no 
negócio. Em vez de pagar dividendos, eles 
podem dar prioridade à criação de opor-
tunidades para agricultores, trabalhadores, 
artesãos e comunidades. Eles podem desen-
volver novos produtos, serem pioneiros em 
novos métodos de produção e apontar novos 
mercados.  

Os dados das pesquisas dos membros da WFTO 
dão uma ideia da dinâmica. Das 62 empresas 
de comércio justo pesquisadas, 84% tinham 
investido em inovação de produtos, 76% tinham 
inovado com o abastecimento de novos fornece-
dores ou grupos de produtores, e 60% tinham 
investido em novas formas de causar impacto 
social. Um bom exemplo é Mahaguthi no Ne-
pal, descrito abaixo. É difícil comparar estes 
números com os das empresas convencionais, 
mas é importante que as empresas de Comércio 
Justo se sintam positivas quanto ao seu próprio 
futuro: 90% relataram que esperavam crescer 
em termos de tamanho e volume de negócios 
nos próximos cinco anos.

"As empresas de comércio justo estão demonstrando que 
um modelo de empresa alternativa é economicamente viável 
e ecologicamente sustentável - outro mundo é possível. Esta 
é uma mensagem que precisa de ser ouvida e trabalhada ur-
gentemente por políticos, investidores e líderes empresariais"

Dr. Matthew Anderson, Professor, Departamento de Ética Empresarial, Universidade de Portsmouth

12
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Mahaguthi (Nepal)

Mahaguthi é uma empresa social que foi criada como uma empresa sem fins lucrativos. 
Isto significa que eles reinvestem 100% dos seus lucros no apoio aos seus produtores e 
comunidades, na capacitação, no desenvolvimento de novos produtos e no desenvolvi-
mento da cadeia de fornecimento (tudo com o objetivo de aumentar o impacto social). Eles 
produzem internamente e por meio da sua extensa rede de grupos de produtores. A sua 
gama de produtos é ampla, incluindo produtos de feltro, têxteis e papel. Fundada em 1984 
por uma fundação sem fins lucrativos, hoje Mahaguthi tem vendas de cerca de 1 milhão 
de dólares. Tem duas lojas no Nepal que ajudam a aumentar as vendas internas, mas 70% 
das vendas vêm das exportações, predominantemente para a Austrália, Nova Zelândia, 
Japão, Coreia, Estados Unidos e Canadá. Eles também estão investindo no desenho de 
novos produtos, incluindo o uso do tecido Dhaka, e são pioneiros em novos produtos feitos 
de fibra de urtiga (Allo).

Mahaguthi emprega cerca de 100 empregados e trabalhadores (a maioria dos quais são 
mulheres) e também trabalha com 60 grupos de produtores diferentes em 15 distritos que 
fornecem meios de subsistência a cerca de 1.100 produtores (85% dos quais são mulheres). 
Sem que os acionistas exijam um dividendo, o seu conselho e a sua administração podem 
dar prioridade à sua missão social. Isto permite-lhes comprometerem-se a fornecer às co-
munidades que requerem investimento e apoio adicionais. Por exemplo, eles trabalharam 
com produtores de sabão artesanal no oeste do Nepal durante o conflito maoísta, uma 
área que muitos negócios evitaram devido aos altos custos e riscos. A Mahaguthi também 
investiu na produção ecológica, melhorando os processos de tingimento dos tecidos, in-
stalando um sistema de tratamento de água e um sistema de controlo de qualidade da 
água. Tudo isso aumentou os custos e o tempo, mas como uma empresa com uma missão, 
eles foram capazes de priorizar esses investimentos.

Créditos: Mahaguthi
13
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2. Sem a pressão de pagar dividendos, os di-
retores executivos têm mais liberdade para 
priorizar o impacto social.

85 por cento das organizações da WFTO 
pesquisadas relataram que sacrificaram suas 
metas financeiras para perseguir objetivos so-
ciais ou ambientais. Isto também significa que 
estas empresas evitam métodos de aumentar as 
margens que prejudicariam os objetivos sociais 
da organização, tais como reduzir os salários, 
pagar preços mais baixos aos produtores ou 
mudar de fornecedor para reduzir os custos. De 
fato, estas empresas pagam muitas vezes mais 
pelos produtos dos artesãos e grupos de produ-
tores.

Também é necessário distinguir entre os obje-
tivos financeiros de aumentar as vendas e de 
aumentar os lucros. Para muitas empresas de 
Comércio Justo, o crescimento das vendas é 
uma prioridade, porque leva a mais oportuni-
dades para os produtores. À medida que são 
criadas para maximizar o impacto social, mais 
pedidos levam a meios de subsistência mais 
inclusivos e empoderadores. No entanto, o 
crescimento do lucro está ligado às margens. O 
objetivo das empresas de Comércio Justo é ter 
margens sustentáveis que dão segurança tanto 
ao fornecedor como ao comprador.
 
Aumentar o valor agregado pela Empresa de 

Comércio Justo é parte da resposta. Isto pode 
incluir empresas que possuem marcas, assim 
como empresas de processamento e fabricação. 
Considere-se o caso da Maquita como exemplo, 
uma empresa de propriedade de agricultores 
que opera várias iniciativas sociais no Equador. 
A Maquita não se limita apenas ao fornecimento 
de cacau para os mercados globais. Também está 
processando e fazendo seu próprio chocolate, 
agregando mais valor e canalizando-o para apoiar 
seus agricultores e a comunidade. No Peru, a Can-
dela está fazendo o mesmo, bem como o Pacari no 
Equador. Todos eles são membros da WFTO que 
adotaram a abordagem "do grão à barra de choco-
late" e estão fazendo com que funcione. Trade Aid 
na Nova Zelândia e Zotter na Áustria (também 
membros da WFTO) têm as suas próprias fábricas 
de chocolate e sabem a origem do seu cacau e os 
agricultores por trás dele.

Livres da expectativa de gerar lucros sempre cres-
centes para os acionistas, as Empresas de Comér-
cio Justo são capazes de desenvolver formas 
alternativas de operar, apresentando produtos 
e práticas que são social e ambientalmente sus-
tentáveis.  Isto permite-lhes prosseguir o seu prin-
cipal objetivo: ser parte da solução para alguns 
dos problemas que há muito tempo enfrentamos 
como comunidade global. Um bom exemplo disso 
é a Last Forest na Índia, cujo modelo de negócio é 
descrito abaixo.

Créditos: Yabal Handicrafts
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Last Forest (Índia)

Last Forest é um empreendimento social na Índia da Keystone Foundation, uma organ-
ização sem fins lucrativos da sociedade civil. Todos os lucros são reinvestidos no negócio 
(com foco no crescimento do impacto social), investidos em projetos (inclusive através da 
fundação matriz) ou distribuídos aos produtores e funcionários. Com vendas de mais de 
4 milhões de euros, estão localizados em Kotagiri, no coração da Serra de Nilgiri. Eles se 
concentram nas oportunidades de mercado para grupos de produtores e comunidades 
que trabalham com produtos florestais e agrícolas naturais, selvagens e locais. Last For-
est compra a mais de 45 grupos em todo o país e vende através de mais de 100 pontos 
de venda, incluindo três lojas de varejo em Nilgiri que possui. Os produtos da empresa 
incluem mel silvestre orgânico (da serra), sabonetes e produtos de higiene pessoal (de cera 
de abelha)

Foi criada para ser pioneira nas escolhas de meios de vida sustentáveis, ligando os produ-
tores indígenas ao mercado. O conselho é composto por três representantes da sociedade 
civil, o diretor-gerente e um especialista em negócios. Seu principal fornecedor, Aadhima-
lai, é uma empresa de propriedade de produtores com um conselho de administração 
composto por produtores. Aadhimalai também foi incubada pela Keystone Foundation. 
O modelo de governança, administração e comércio é projetado para permitir que a Last 
Forest seja comercialmente ágil ao mesmo tempo em que prioriza as necessidades das 
comunidades indígenas e produtores, garantindo que os resultados do sucesso comercial 
sejam aproveitados por eles. Isto significa que eles podem investir em relações de longo 
prazo com os produtores, no apoio a movimentos globais com o tempo da equipe (por 
exemplo, orgânicos, comércio justo e Slow Food) e no apoio à produção que mantém os 
ecossistemas e apoia as comunidades locais (por exemplo, o mel florestal). Eles têm se 
concentrado no crescimento das vendas no mercado ético indiano em rápido desenvolvi-
mento, sendo que as vendas nacionais constituem sua renda.

Créditos: Last Forest
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Las mujeres liderando el cambio
O comércio convencional ainda é um mundo 
de homens. Os cargos mais altos são domina-
dos por homens e isto contribui para injustiças 
mais amplas baseadas no género, tais como a 
diferença salarial entre homens e mulheres, 
que resulta em que as mulheres recebam ap-
enas 63% do que os homens ganham. O Fórum 
Económico Mundial estimou em 2018 que, ao 
ritmo atual, serão necessários 202 anos até que 
haja igualdade salarial entre homens e mul-
heres24.

 
Não surpreende que as empresas que defen-
dem e apoiam de maneira proativa os grupos 
marginalizados sejam mais propensas a tomar 
medidas para combater a desigualdade de géne-
ro e, por isso, têm mais probabilidades de terem 
mulheres em posições de liderança. 51% dos 
membros do conselho das empresas de Comér-
cio Justo são mulheres (contra 12% das empre-
sas convencionais). Isto também leva a uma 
melhor representação em posições de gestão. 
No mundo dos negócios convencionais, apenas 

Créditos: ACP
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ACP (Nepal)

Association of Craft Producers Nepal (ACP-  siglas em inglês Associação de Produtores 
de Artesanato do Nepal) foi fundada pela Diretora Executiva Meera Bhattarai em 1984.  
Ela era a única mulher num comité de gestão de oito pessoas quando a ACP foi criada, mas 
hoje o seu comité de gestão é composto por sete mulheres e dois homens. O conselho de 
11 membros é composto por quatro homens e sete mulheres. A ACP emprega diretamente 
100 pessoas, 65% das quais são mulheres. Os trabalhadores da ACP têm dois sindicatos e 
o presidente de um deles é uma mulher. Além disso, a ACP trabalha com cerca de 1.000 
artesãos (a maioria deles em suas casas e 90% são mulheres), que não são empregados 
diretamente pela ACP, mas que produzem para eles. Todo o comércio com estes artesãos 
adere aos 10 Princípios do Comércio Justo

As coleções abrangem têxteis para o lar, acessórios domésticos como vasos e peças dec-
orativas, e louça de mesa em cerâmica. A ACP exporta para os Estados Unidos e Europa 
desde a sua criação. Eles inovaram no desenho tradicional na impressão em bloco, fel-
tro, artesanato em cobre, com foco na utilização destes artesanatos para criar um toque 
moderno e contemporâneo em seus produtos.  Todos os lucros são reinvestidos no cresci-
mento do impacto social do negócio, inclusive em inovações que possam aumentar as 
vendas e apoiar mais meios de subsistência. Nos últimos três anos, uma subvenção de 
uma fundação com sede na Europa permitiu a ACP conceder a grupos de artesãos um 
empréstimo a juros baixos de 4% para investir e desenvolver o seu negócio.

Outro exemplo é Creative Handicrafts na Índia, 
uma empresa de produção de roupas criada 
para promover o objetivo de empoderamento 
das mulheres. Com nove mulheres membros 
da diretoria (todas eleitas para representar as 
produtoras) e um homem (o Diretor Executivo), 
elas buscam ser uma empresa consciente de 
gênero, cuidando dos filhos e oferecendo licença 
de maternidade remunerada. Eles também real-
izam capacitações na comunidade local sobre 
gênero, sexo e relacionamentos para enfrentar a
violência doméstica generalizada. 

Eles reinvestem todos os seus lucros em 
benefícios para as mulheres produtoras, e a sua 
missão social é cumprida através do seu consel-
ho de administração e gestão. Como tal, podem 
tomar decisões para priorizar o emprego de 
mulheres particularmente marginalizadas em 
vez de empregar trabalhadores qualificados, e 
esta pode ser uma forma de obter maior lucro. 
Yabal na Guatemala é outro exemplo de uma 
empresa fundada com a missão de beneficiar as 
mulheres produtoras.

24% dos cargos mais altos são ocupados por 
mulheres25. Na rede da WFTO, esse número é de 
54%, enquanto 52% dos diretores executivos são 

mulheres (em comparação com 9% nas empresas 
convencionais). Um exemplo claro do empodera-
mento das mulheres vem do Nepal.
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Yabal (Guatemala)

Yabal é uma empresa de comércio justo, focada em moda sustentável que apoia cooper-
ativas de tecelagem de mulheres indígenas na Guatemala, dando-lhes a oportunidade de 
vender seus produtos de tecidos feitos à mão através dos mercados locais e internacion-
ais. Trabalha com 50 a 60 mulheres artesãs para produzir, comercializar e vender man-
tas tecidas, bolsas, lenços, móveis e artigos decorativos. O Conselho de Administração é 
composto por 80% de mulheres e é composto pela equipe de gestão e representantes das 
comunidades parceiras. As mulheres recebem 40% mais do que o salário mínimo e em 
média ganham entre 40% e 75% da renda familiar.

Através da sua ONG irmã, Yabal Guatemala, também oferece seminários de capacitação, 
educação financeira e apoio aos círculos de poupança. A análise mostra que à medida 
que o fluxo de dinheiro para a casa aumentou, os homens começaram a fazer as tarefas 
domésticas e a ajudar as crianças, especialmente nos casais e famílias mais jovens. A Ya-
bal é uma pequena empresa com um volume de negócios de cerca de 60.000 euros, que se 
baseia em alta qualidade e margens elevadas em vez de volume de negócios. Yabal apoia 
especialmente a tecelagem de teares manuais indígenas para manter tradições, símbolos 
culturais e artesanato. Estes métodos de produção artesanal, especialmente o tear manu-
al, têm zero emissões de carbono. A Yabal também utiliza tingimentos naturais feitos de 
plantas.

18 Créditos: Yabal Handicrafts
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Muitas dessas Empresas de Comércio Justo 
existem para beneficiar mulheres produtoras 
e suas comunidades para as quais não existem 
outras oportunidades econômicas. Na verdade, 
entre os membros da WFTO, 74% dos meios de 
subsistência que eles apoiam são de mulheres26. 
Elas ganham sua renda através do comércio, 
mas se concentram em priorizar sua missão 
social. 

Salvar o nosso planeta
O Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas das Nações Unidas (IPCC) sugere 
que as emissões globais de CO2 são essenciais 
nesta década (até 2030) para evitar os impactos 
irreversíveis das mudanças climáticas27. A crise 
climática exige uma resposta urgente de todas 
as partes da nossa sociedade, desde os cidadãos 
individuais até às Nações Unidas. Os negócios 
têm um papel fundamental a desempenhar 
neste contexto. O estado do planeta, no entanto, 
atesta que a poluição, a extração e o desmata-
mento têm sido e continuam a ser parte de um 
modelo de negócios rentável a curto prazo.
 
Isto não pode continuar. Os políticos devem legis-
lar para que as empresas comecem a se regenerar, 
em vez de degradar o planeta em que vivemos. As 
empresas devem reduzir significativamente o seu 
impacto ambiental. As empresas geralmente se 
descrevem como "uma jornada" para a sustent-

abilidade28. No entanto, esta "viagem" é muitas 
vezes dificultada pela necessidade de maximizar 
os lucros. Pesquisas do TUC e do High Pay 
Centre mostraram que em 2018 a gigante da 
energia BP gastou 14 vezes mais em pagamentos 
aos seus acionistas do que investiu em atividades 
geradoras de baixo de carbono29. As empresas 
de comércio justo, que conscientemente prior-
izam objetivos sociais ou ambientais sobre o 
desejo de maiores lucros, têm mais flexibilidade 
para desenvolver processos e investimentos que 
procuram minimizar o impacto ambiental e pro-
mover a economia circular.
Por exemplo, a Prokritee construiu um modelo 
de negócio que recicla os resíduos de tecido em 
sacos e cestos. Eles também retiram o desper-
dício das fábricas de moda rápida e o conver-
tem em novos produtos. A Empresa Chilena 
de Comércio Justo Green Glass coleta garra-
fas descartadas e as transforma em vidros, 
enquanto Chako, em Zanzibar, transforma 
resíduos de vidro em luminárias. A reciclagem 
do plástico também está sendo adotada, e a 
Plastics for Change na Índia está construindo 
seu modelo de negócios para priorizar a renda 
dos catadores de lixo que coletam o plástico que 
depois é reciclado em garrafas (inclusive para 
a Body Shop, que tem incentivado a iniciativa). 
Rice & Carry (através da WLAB) é outra empre-
sa de comércio justo (com sede no Sri Lanka) 
que se concentra na reciclagem de resíduos e na 

Créditos: Prokritee
19
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reciclagem de plástico PET em fios de poliéster 
100% reciclado.

A maioria destas empresas de Comércio Justo 
sempre fizeram esforços extras para proteger a 
ecologia local da qual dependem. Alguns foram 
pioneiros em campanhas anti-plástico, uma dé-
cada antes das redes sociais e do marketing de 
marca fizessem disto uma moda. Por exemplo, a 
EZA na Áustria (ver anexo para estudo de caso) 
criou a campanha "Jute not Plastic" (Juta não 
Plástico) na década de 1980, uma das primei-
ras tentativas de uma empresa para promover 
embalagens alternativas sustentáveis.

Ter um modelo de negócios baseado em uma 
missão pode ajudar essas empresas a priorizar 
uma missão social ou ambiental, mesmo que 
o retorno do investimento ou as margens não 
sejam muito altos. Isto pode desencadear in-
vestimentos e práticas que as empresas con-
vencionais não têm considerado, resultando 
em soluções inovadoras que beneficiam tanto o 
planeta como os produtores.

A ênfase que as empresas de Comércio Justo 
colocam no ambiente deve-se, em parte, aos 

seus estreitos laços com as suas comunidades. 
As empresas de Comércio Justo são geralmente 
administradas e governadas de tal forma que 
permanecem totalmente comprometidas com 
seus produtores, trabalhadores e as comuni-
dades (por exemplo, veja o estudo do caso da 
Maroma no anexo). Isto pode acontecer através 
das relações de longo prazo entre fornecedores 
e produtores que são exigidos pelo Sistema de 
Garantia da WFTO. Eles não podem estabe-
lecer modelos de produção onde mudam con-
stantemente de fornecedor para minimizar os 
custos e maximizar os lucros. O papel central 
que os grupos de produtores desempenham 
na sua missão, e o facto de que o investimento 
não está estruturado para "se afastar" através 
da venda do negócio ou dos seus ativos, signifi-
ca que este compromisso de longo prazo com 
as comunidades e produtores é um segmento 
essencial do seu modelo. Tais estruturas sig-
nificam que eles são mais propensos a adotar a 
gestão ambiental, já que devem sobreviver de 
forma sustentável dentro de sua ecologia local. 
Um exemplo claro é o Ecoffins, com sede no 
Reino Unido.

20 Créditos: Ecoffins
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Ecoffins (Reino Unido)

A procura de ataúdes ecológicos está crescendo e Ecoffins está liderando o caminho. Como 
uma empresa com uma missão social, eles têm se concentrado em inovações que mini-
mizam sua presença ecológica, mantendo um forte compromisso com os trabalhadores e 
artesãos. A inovação no uso de materiais (por exemplo, bambu, Pandanus, papel recicla-
do) e nos métodos de produção levaram a que todos os produtos fossem 100% naturais e 
biodegradáveis. O impacto ambiental das remessas também foi minimizado, já que todos 
os ataúdes são agora desenhados para que os diferentes tamanhos se encaixem no estilo 
das "bonecas russas". Isto significa que um container de 20 pés pode conter 198 caixões 
de tamanhos adultos, usando apenas um décimo de galão de combustível para transpor-
tar um ataúde da Ásia Oriental para o Reino Unido (isto é menos combustível do que um 
carro médio que viaja cinco milhas).

Ecoffins tem investido fortemente em painéis solares e veículos elétricos, inclusive em sua 
sede na China. Eles plantaram 1.000 árvores em torno de seu depósito no Reino Unido 
e têm processos em funcionamento para rastrear o uso de materiais para que os resídu-
os sejam reutilizados na produção. A Ecoffins é uma empresa privada que pertence em 
sua maioria ao fundador, mas mostrou à WFTO que construiu seu modelo ao priorizar 
sua missão social. Assumiu compromissos de muito longo prazo com os fornecedores, 
investe neles e apoia o seu principal fornecedor (na China) para ser propriedade dos tra-
balhadores. Todos os lucros são utilizados para reinvestir no negócio e nos fornecedores, 
geralmente para inovações que perseguem a missão do negócio para as pessoas e para o 
planeta.

Sem a pressão de pagar dividendos aos investidores, os administradores são livres para 
buscar inovações, como a concepção de novos produtos para reduzir a emissão de car-
bono da exportação, mesmo quando o retorno financeiro disso não parece claro. Eles 
investiram na construção de um negócio de ataúdes justo e ecológico muito antes que a 
demanda e o caminho para o crescimento futuro fossem claro, impulsionado por uma 
missão e não por um caminho de lucros rápidos.

Ecoffins faz parcerias exclusivamente com fornecedores que também estão focados em 
uma missão social e praticam plenamente o Comércio Justo, trabalhando com outros 
membros da WFTO na Indonésia e apoiando suas operações na China para se tornar um 
negócio de trabalhadores e artesãos. O modelo de negócio desenvolvido pela Ecoffins tem 
consistentemente alcançado um crescimento entre 5% e 10% ao ano, com vendas que ag-
ora atingem mais de 700.000 euros por ano.
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Dada a pequena escala de muitas empresas 
da WFTO e a magnitude dos desafios ambien-
tais, seus esforços não podem resolver esses 
problemas sozinhos. No entanto, vale a pena 
comemorar, pois oferece uma sensação de como 
o setor privado global pode começar a reimag-
inar sua relação com o planeta. Imagine o que 
os gigantes FTSE 100 e Dow Jones poderiam 
conseguir se deixassem de servir os acionistas e 
se concentrassem em apoiar a economia circu-
lar, controlar o dióxido de carbono ou combater 
o desmatamento.

Ir a lugares onde outros 
negócios não
Um negócio construído em função da obtenção 
de lucro é mais provável que opte por operar 
nos ambientes de negócios mais favoráveis e 
eficientes. Por outro lado, em todo o mundo 
há regiões e países onde fazer negócios é mais 
difícil. Isto pode ser devido à falta de infraestru-
turas, instituições fracas, guerra, alterações 

climáticas e desastres.

Se as empresas vão ser um instrumento de pro-
gresso social, não podem deixar para trás comu-
nidades e regiões marginalizadas. A diferença 
entre os mais ricos e os demais só se alargará 
se as ONGs e os governos com poucos recursos 
forem deixados como responsáveis para garantir 
que a economia global inclua pessoas que vivem 
em contextos difíceis. É por isso que há necessi-
dade de empresas que sejam dirigidas por uma 
missão, que invistam e apoiem comunidades 
que outras empresas não fazem e que cheguem 
onde outras empresas não chegam.

Operar em áreas que foram atingidas pela guer-
ra, clima extremo ou desastres naturais é uma 
decisão arriscada quando se trata de maximizar 
os lucros. No entanto, se uma empresa está 
mais focada numa missão social, ela pode se 
tornar a única decisão que faz sentido. Maha-
guthi, juntamente com muitas outras empresas 

Créditos: Holy Land Co-operative
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de comércio justo do Nepal, investiu fortemente 
na criação de oportunidades para as pessoas 
afetadas pelo terremoto de 2015 no Nepal, 
enquanto a marca guatemalteca Yabal é for-
necida por grupos que foram devastados pelos 
furacões. Na África do Sul, o Township Patterns 
existe para apoiar uma rede de cooperativas 
de mulheres costureiras baseadas nos bairros, 
fornecendo apoio e capacitação. Eles adaptaram 
seu modelo de fornecimento e de empresa para 
maximizar os benefícios dessas cooperativas 
e de suas comunidades. Outras empresas de 
Comércio Justo operam em regiões remotas 
onde as principais empresas se recusam a ir. 
Por exemplo, a empresa WomenCraft (ver es-

tudo de caso em anexo) é fornecida por artesãs 
burundianas que vivem no campo de refugia-
dos de Mtendeli, no noroeste da Tanzânia, que 
usam sacos de grãos e ervas locais para tecer 
cestas. A Sociedade Cooperativa de Artesanato 
Holy Land (ver abaixo) e Sunbula (ver estudo de 
caso em anexo) trabalham com artesãos pales-
tinos na Região Ocidental e na Faixa de Gaza.

Naturalmente, se o objetivo de produzir lucros 
para os acionistas for retirado, isso não signifi-
ca que as empresas convencionais comecem 
a trabalhar com grupos marginalizados e em 
ambientes difíceis: também é preciso que haja 
uma missão social que conduza a empresa 

Holy Land Co-operative (Palestina)
 
Fundada em 1981, a Cooperativa Holy Land tem como objetivo fortalecer a posição 
econômica e política dos artesãos na Palestina e nos Territórios Ocupados, oferecendo 
oportunidades de emprego. Ao fornecer meios de subsistência, a empresa espera diminuir 
a migração económica para fora da Palestina, ao mesmo tempo que apoia as capacidades 
artesanais tradicionais. Tem um volume de negócios de quase um milhão de dólares. 

Os principais produtos da cooperativa são ornamentos esculpidos e utensílios de cozinha, 
com madeira de oliveira proveniente da poda anual das árvores e não do desmatamento. 
Estes são vendidos a varejistas do Comércio Justo em outros países, assim como a turistas 
e peregrinos visitantes através de uma loja de lembranças na cidade de Beit Sahour.

É uma cooperativa de produtores cujos membros compõem 36 ateliês artesanais. O con-
selho de administração é eleito a cada dois anos e tem representação de funcionários e 
das partes envolvidas. Os produtores são apoiados na renovação das oficinas, garantindo 
boa saúde e segurança. Os desafios de operar um negócio no turbulento contexto político 
palestino são múltiplos, incluindo restrições à liberdade de movimento, altos custos de 
registro de negócios e altos níveis de migração de jovens. No entanto, a Cooperativa Holy 
Land espera diversificar para a indústria hoteleira, abrindo uma cafeteria para servir ali-
mentos de origem local e empregar a população local.
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Ellilta (Etiópia)
 
Ellilta foi estabelecida para oferecer oportunidades às mulheres em risco de exploração 
sexual e tráfico. É uma empresa privada criada e de propriedade da instituição de cari-
dade Ellilta Women at Risk, que vende artigos de couro, pedras semipreciosas e outros 
artesanatos, dos quais 100% dos lucros do negócio vão para apoiar a missão social da 
instituição de caridade que a fundou. Para garantir que a empresa mantenha seu propósi-
to, Ellilta Women at Risk provê os seis membros do conselho de administração. A Ellilta 
emprega diretamente 46 artesãs em tempo integral, sendo todas mulheres e a maioria 
delas são ex trabalhadoras do sexo. O pagamento aos empregados é determinado através 
de uma pesquisa salarial - uma avaliação da gama de salários que as artesãs normal-
mente exigem, dos quais a Ellilta paga o mais alto. O objetivo da empresa é reinvestir no 
negócio para proporcionar oportunidades de emprego para as artesãs, em vez de aumen-
tar os lucros para apoiar os programas sociais da instituição. Se uma maior percentagem 
dos lucros for para a Ellilta Women at Risk, estará sujeita ao acordo dos colaboradores 
e das partes interessadas. Em qualquer caso, a utilização dos lucros e as prioridades da 
empresa estão totalmente focadas no impacto social positivo, e não no aumento do lucro 
para os acionistas. A Ellilta planeja agora crescer, expandindo a sua gama de produtos e 
estabelecendo-se nas cinco maiores cidades da Etiópia.

Créditos: Ellilta

nessa direção. Para as Empresas de Comércio 
Justo, essa missão social vem de um conselho 
de administração diversificado e representativo, 
ou estatutos que incorporam objetivos sociais 

na governança. Um bom estudo de caso de 
como isto transforma um negócio é o da Ellilta 
na Etiópia, descrito abaixo.
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Em conclusão, para que as empresas invistam 
e se envolvam com as comunidades em contex-
tos desafiadores, muitas vezes é necessário que 
elas tenham uma missão social fundamental. 
Ambientes remotos e instáveis e comunidades 
marginalizadas podem apresentar alto risco e 
perspectivas de baixo rendimento para empre-
sas com fins lucrativos, enquanto as empresas 
sociais têm maior probabilidade de perseverar e 
priorizar os interesses das comunidades locais.

Estabilidade comercial
Não faz muito sentido para uma empresa que 
possui uma missão social ou ambiental ficar 
apenas alguns meses ou anos no mercado sem 
poder continuar a ser solvente. No entanto, o 
modelo de negócio das Empresas de Comércio 
Justo é resiliente. Estas empresas encontraram 
formas de inovar e permanecer viáveis. Alguns 
têm crescido, e a maioria mantém uma receita 

estável por muitos anos. Isso mostra que a bus-
ca de objetivos sociais e ambientais não prejud-
ica a capacidade de uma empresa de operar em 
um mercado competitivo.

O modelo de Empresa de Comércio Justo, de 
empresas orientadas pela missão de praticar 
o Comércio Justo de forma integrada nos seus 
negócios e com todos os seus fornecedores, 
remonta a muitas décadas. Ten Thousand 
Villages e SERRV International implementam 
este modelo desde os anos 40. A CRC na Ín-
dia remonta aos anos 70, assim como a GEPA 
na Alemanha, Undugu no Quénia e Corr: The 
Jute Works em Bangladesh. Em todo o mundo, 
dezenas de empresas de Comércio Justo resisti-
ram ao teste do tempo, enfrentando recessões 
e convulsões políticas enquanto sobreviviam 
comercialmente.

Créditos: GEPA
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De acordo com os 19 estudos de caso, a sua 
relação com as finanças tem alguns pontos em 
comum. No início, muitos obtiveram investi-
mentos de fundações (por exemplo, Last Forest), 
instituições financeiras sociais (por exemplo, 
ACP), compradores (por exemplo, Miquelina) 
e capital de suas comunidades produtoras (por 
exemplo, Manos del Uruguay). Muitas vezes isso 
significava que os investidores tinham interesse 
na sobrevivência da empresa. A maioria cres-
ceu organicamente, investindo os seus lucros e 
aproveitando o apoio e a solidariedade a longo 
prazo prestados por outras Empresas de Comér-
cio Justo (por exemplo, os seus compradores nos 
principais mercados). O modelo de produção 
implantado pela maioria não exige muito capi-
tal, faz uso de competências artesanais e mão-
de-obra em vez de máquinas caras e muitas 
vezes consumidoras de energia.

A solidez financeira destas empresas é melhor 
avaliada em comparação com outras pequenas e 
médias empresas (PME), que tendem a ter taxas 
de insolvência muito piores. Nos Estados Unidos, 
por exemplo, 50% das PMEs não sobrevivem 

para além de cinco anos30. Isto significa que, de 
cada 100 PME, 10 vão à bancarrota todos os anos. 
De acordo com os dados recolhidos pela WFTO 
entre 2017 e 2019, uma média de oito empresas 
de comércio justo declarou (ou estima-se que 
declare) insolvência a cada ano. Esta é uma média 
de 2,4% de empresas de comércio justo por ano, 
tornando as empresas de comércio justo quatro 
vezes mais fortes (em termos de insolvências) do 
que as PMEs convencionais.

As circunstâncias de qualquer insolvência em 
particular são discretas, mas é difícil evitar a 
dedução de que um modelo de negócio que não 
é conduzido pelo aumento dos dividendos dos 
acionistas é mais capaz de resistir aos choques e à 
pressão de operar na economia moderna.

As entidades que financiam as Empresas de 
Comércio Justo também consideram que as 
taxas de pagamento são elevadas entre estas 
empresas com grande resiliência. Uma visão 
forte vem de Shared Interest, que é um líder 
em finanças sociais focado em empréstimos a 
empresas e cooperativas de comércio justo no 

Creating The New Economy: Business Models That Put People and Planet First

Créditos: Trade Aid
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Fundación Creaciones Miquelina (Colômbia)
 
Miquelina é uma fabricante de alta performance de roupas para ambientes externos, sedi-
ada nos altos Andes colombianos. Tem um volume de negócios de cerca de 1,5 milhões de 
euros. Criada com uma visão de redução da pobreza e do desemprego entre as mulheres 
colombianas afetadas pelo longo conflito civil, Miquelina continua a priorizar esta missão.

Além de oferecer oportunidades de emprego para aproximadamente 250 mulheres, a Mi-
quelina também proporciona aos seus empregados o acesso à educação e à capacitação 
profissional. A Miquelina foi incorporada como uma fundação beneficente em 1997. A 
Miquelina tem um Conselho de Fundadores e um Conselho de Administração, todos eles 
explicitamente comprometidos em priorizar a missão social. Os lucros da Miquelina são 
reinvestidos em equipamentos e são feitas doações significativas para os outros projetos 
associados, incluindo uma cooperativa habitacional, uma cantina, um centro de cuidado 
infantil e instalações de capacitação.

A Miquelina tem um acordo com uma instituição local para que as mulheres possam con-
tinuar a sua educação.  Os funcionários trabalham na Miquelina das 6h às 14h e assistem 
às aulas à tarde. A grande maioria da produção da Miquelina é para a Páramo Directional 
Clothing, uma empresa de vestuário desportivo com sede no Reino Unido. Quando a as-
sociação começou, em 1992, a Páramo doou 150 mil dólares à Miquelina para financiar 
a compra de maquinaria de fábrica e para montar a produção. Atualmente, a Miquelina 
está trabalhando para diversificar mercados, buscando novas marcas éticas como parcei-
ros de negócios adicionais.

sistema de comércio justo de mercadoria31. 
Ao concentrar seus empréstimos em Empresas 
de Comércio Justo e cooperativas de produ-
tores, 98% de seus empréstimos foram pagos, 
uma taxa de amortização que se manteve forte 
ao longo de seus 30 anos de história.

Não só as Empresas de Comércio Justo perman-
ecem no negócio, muitas estão florescendo e 

investindo. O principal enfoque deste investimen-
to em inovação é o crescimento das vendas. Isso 
acontece através de investimentos no desenvolvi-
mento de novos produtos (84% dos membros da 
WFTO pesquisados), no fornecimento de novos 
produtores (76%) e no investimento em comércio 
eletrônico (68%). Um exemplo claro de uma em-
presa de comércio justo que investe na produção 
de alta gama é a Miquelina.
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Créditos: Miquelina

As empresas de comércio justo também investem 
em inovação para promover seus objetivos sociais 
e ambientais, com 60% dos fundos destinados 
a novas formas de produzir um impacto social 
e 66% para desenvolver novos processos para 
reduzir seu impacto ambiental. Um exemplo é a 
Salay Handmade nas Filipinas, que está inovando 
com fibras naturais como a fibra de abacá e a cas-
ca de salago (arbusto de casca dura) para desen-
volver novos cartões postais feitos à mão para o 
mercado japonês de postais de presente.

A inovação é fundamental para a sustentabilidade 
do modelo de negócio do Comércio Justo, que se 
torna possível pela capacidade destas empresas de 
reinvestir lucros e focar na sua missão. 
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Este documento tem usado dados de pesqu-
isas e entrevistas com empresas de comér-

cio justo que são membras da WFTO. Mas 
estas não são os únicos exemplos de empresas 
inspiradoras que abordam os problemas de hoje 
e do futuro.

Uma das soluções pioneiras da comunidade 
global é o movimento de empresa social (ES), 
do qual fazem parte as Empresas de Comér-
cio Justo. O movimento de ES é mais amplo e 
inclui empresas com uma gama mais ampla de 
missões sociais. O movimento ES cria e pro-
move modelos empresariais inteiros que têm 
como fundamento principal objetivos sociais. 
Tal como as Empresas de Comércio Justo, isto 
significa ser comercialmente viável, mas não 

maximizar os lucros. Nas palavras da falecida 
Diretora do Centro Skoll para o Empreendedo-
rismo Social em Oxford, Pamela Hartigan, há 
necessidade de adotar "lucro razoável em vez de 
maximização do lucro”32.

As empresas sociais distinguem-se dos modelos 
de empresa dominantes que empregam o capi-
talismo acionista. As três principais caracterí-
sticas das empresas sociais são33:

• As empresas sociais têm uma clara e funda-
mental missão social ou ambiental, definida 
nos seus documentos de governança;

• As empresas sociais reinvestem conscien-
temente a maior parte dos seus lucros na 
consecução da sua missão;

OUTROS MODELOS 
ALTERNATIVOS DE 
EMPRESA

Simel Esim (Head of the Cooperatives Unit atthe International Labour 
Organization)

"Há mais de um século, as cooperativas e outras empre-
sas de Economia Social e Solidária vêm servindo aos 
seus membros e as suas comunidades para melhorar 

os meios de subsistência e os serviços. As Empresas de 
Comércio Justo são bons exemplos de empresas orienta-
das pela missão que dão prioridade aos objectivos soci-
ais e ambientais junto com os objectivos económicos".

Simel Esim - Gerente da Unidade Cooperativa, Organização Internacional do Trabalho

29
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• As empresas sociais são, na sua maioria, 
administradas de acordo com a missão da 
empresa e geralmente são independentes do 
Estado. 

Modelos de negócios de empresas sociais signi-
ficam resultados econômicos mais sustentáveis, 
com o impacto positivo da atividade de negó-
cios divulgados mais amplamente por toda a 
sociedade.

Nas últimas duas décadas, o movimento das 
Empresas B (BCorp) também cresceu rapi-
damente, levantando uma pergunta muito 
semelhante ao movimento empresarial social: 
"Como criar empresas que tenham objetivos 
mais amplos do que apenas lucros?”. Existem 
agora mais de 2.000 BCorps em mais de 50 
países. Os BCorps não exigem que os objetivos 
sociais sejam priorizados em relação ao lucro, 
mas desafiam a relevância da criação de valor 
para os acionistas como um objetivo principal 
do negócio35.

O movimento cooperativo oferece outra alterna-
tiva. As cooperativas adotam um modelo de um 
membro, um voto, o que significa que o poder 

não é proporcional à riqueza (pelo contrário, no 
capitalismo acionista dominante, mais ações 
geralmente equivalem a mais votos). Esta estra-
tégia democratiza a propriedade e transfere o 
poder para pessoas que de outra forma ficariam 
de fora das decisões, incluindo produtores, tra-
balhadores e grupos comunitários. As Empresas 
de Comércio Justo e o movimento empresarial 
social mais amplo estão estreitamente alinhados 
com os valores cooperativos e procuram criar 
modelos semelhantes de democracia econômica, 
distribuição de valores, participação no poder e 
prevalência da missão social, que o movimento 
cooperativo foi pioneiro. Na verdade, a WFTO 
está institucionalmente estruturada de acor-
do com os princípios cooperativos. A WFTO é 
uma organização associativa que implementa o 
modelo de um membro e um voto com os mem-
bros (Empresas de Comércio Justo) que elegem 
o Conselho de Administração e Presidente da 
WFTO. Um exemplo a nível empresarial que 
implementa um modelo de conselho e lucro alin-
hado com os princípios cooperativos é Salay nas 
Filipinas.

Créditos: Salay Handmade
30
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Salay Handmade (Filipinas)
 
Salay Handmade foi fundada nas Filipinas em 1987 como uma resposta direta à agitação 
política: proporcionando oportunidades econômicas para combater o recrutamento de 
pessoas locais pobres em grupos rebeldes. Produzindo papel artesanal e flores prensadas, 
a Salay ganhou um mercado lucrativo ao exportar para o Japão nos anos 90 e continua 
a proporcionar capacitação e emprego aos artesãos. A empresa continua a inovar neste 
setor, sendo pioneira no uso de fibras alternativas como as folhas de bananeira, fibra de 
abacá e casca de árvore de salago. Os lucros são distribuídos com os trabalhadores, que 
também fazem parte da diretoria e são consultados através de reuniões mensais com 
a gerência. Como membro da WFTO, a Salay pratica o Comércio Justo de uma forma 
integral e demonstra um compromisso com o meio ambiente através de um esquema de 
plantação de árvores que está em execução desde 2010. Através do seu braço social, a 
Fundação SHAPII, ela oferece programas de bolsas de estudo para brilhantes crianças 
da localidade.

O movimento de cooperativas é global e tem o 
mesmo compromisso com os princípios acorda-
dos internacionalmente. No entanto, os modelos 
são variados. Os membros das cooperativas 
podem ser produtores, trabalhadores, membros 
da comunidade ou consumidores.

As cooperativas de produtores podem permitir 
aos pequenos agricultores ou artesãos competir 
com empresas maiores, mantendo a sua individu-
alidade, por exemplo, transportando ou comer-
cializando em nome dos seus membros-propri-
etários e, assim, realizando economias de escala e 
alcançando poder de mercado que de outra forma 
não seria possível. As cooperativas multi-par-
ticipativas nas quais os agricultores são parte 
central dos membros (por exemplo, a Biocoop na 
França) também oferecem estruturas inovadoras 
que permitem a prevalência da missão no modelo 
empresarial. Mondragón, o gigante grupo em-
presarial espanhol, é uma cooperativa de tra-

balhadores que emprega 75.000 pessoas e tem 
um rendimento anual de cerca de 12 bilhões de 
euros. Um dos impactos do poder dos trabalha-
dores dentro da estrutura empresarial tem sido 
que o índice salarial de Mondragon (1:9 entre 
o trabalhador com menor salário e o mais bem 
pago) apoia uma maior igualdade. Está espe-
tacularmente em desacordo com as perspecti-
vas dos seus competidores (a média da empresa 
FTSE 100 é de 1:12936).
 
Uma cooperativa de consumo relevante é a Co-
op, um varejista de alimentos do Reino Unido, 
cujos membros usam sua voz para promover a 
solidariedade com produtores de todo o mun-
do37. Isto levou a um compromisso de liderança 
global no Comércio Justo (particularmente o 
sistema de commodities Fairtrade Internatio-
nal) por ser o primeiro supermercado do Reino 
Unido a vender produtos do Comércio Justo. 
Desde então, a cooperativa tem ampliado o seu 
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compromisso, trazendo cada vez mais produtos 
de Comércio Justo para o mercado britânico e 
fornecendo os ingredientes para uma gama dos 
seus produtos em condições de Comércio Justo. 
Isto tem tido um impacto positivo significativo 
nos agricultores de todo o mundo.  
A idéia de que alternativas à primazia do lucro 
precisam ser promovidas está se tornando 
amplamente aceita. Ideias como "Empresas do 
Bem38" estão sendo adotadas, incorporando 
negócios criados em torno da importância da 
missão social, como as Empresas de Comércio 
Justo. Os líderes empresariais, financeiros e 
governamentais estão reconhecendo a neces-
sidade de avançar na primazia do lucro nos 
negócios com o Fórum Econômico Mundial de 

2020 em Davos, focado em 'Definindo o capita-
lismo das partes interessadas39', mostrando que 
o mundo está em busca de modelos que substi-
tuam o capitalismo dos acionistas. Nas palavras 
de Klaus Schwab, fundador do Fórum Econô-
mico Mundial, “o foco obstinado nos lucros 
fez com que o capitalismo dos acionistas se 
tornasse cada vez mais desconectado da econo-
mia real”40.  A alternativa tem se desenvolvido 
à medida que as empresas de Comércio Justo 
se uniram a outras para criar a nova economia 
povoada por empresas que colocam as pessoas 
e o planeta em primeiro lugar. 

Créditos: Ten Thousand Villages USA32
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As empresas de Comércio Justo apresentam   
um modelo alternativo viável e desejável 

de fazer comércio. Em muitos casos, elas surgi-
ram em resposta às necessidades dos produto-
res e das comunidades, e não às necessidades 
do mercado. Elas são mais propensas a empo-
derar as mulheres, criar meios de subsistência 
para as comunidades marginalizadas, enfrentar 
a desigualdade, proteger o ambiente local e ser 
comercialmente fortes do que uma empresa 
convencional com fins lucrativos. O modelo de 
Empresa de Comércio Justo tem resistido, dan-
do prioridade aos trabalhadores, agricultores e 

artesãos; capacitando mulheres e comunidades; 
mantendo vivas as habilidades tradicionais e 
modelos pioneiros de produção orgânica; tudo 
isso enquanto inova comercialmente e percor-
re os mercados globais. As 364 empresas de 
Comércio Justo da WFTO estão preparando o 
caminho para um futuro empresarial alternati-
vo. Chegou a hora de os formuladores de políti-
cas, investidores e líderes empresariais promo-
verem estes modelos em todo o mundo.

CONCLUSÕES

Créditos: ACP
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Com base nas discussões com empresas de Comércio Justo, bem como na nossa própria pesqui-
sa, há uma série de passos que os formuladores de políticas, as empresas e investidores podem 

tomar para apoiar métodos alternativos de negócios. 

Recomendações para os formuladores de 
políticas

1. Acesso ao financiamento
O investimento necessário para o Comércio Justo e outras Empresas Sociais (ES) é mui-
tas vezes diferente do que é oferecido nos principais mercados financeiros. Eles precisam 
de investidores que sejam pacientes, que busquem baixos índices de lucro e que também 
priorizem objetivos sociais e ambientais. Os formuladores de políticas devem apoiar inici-
ativas de financiamento social que existam explicitamente para apoiar modelos empresar-
iais que procurem objetivos sociais e ambientais.

2. Acesso ao Mercado
Os produtos e serviços das empresas de Comércio Justo e outras PMEs são cada vez mais 
procurados pelos consumidores éticos. Contudo, para chegar a estes consumidores, as 
Empresas de Comércio Justo e outras PMEs precisam participar em feiras, criar ma-
teriais de marketing, contratar profissionais para apoiar o acesso ao mercado e apoiar 
campanhas de sensibilização dos consumidores. Os governos devem procurar incentivar 
as empresas sociais, apoiando especificamente tais atividades, seguindo o exemplo dos 
governos que já o fazem41.

3. Políticas de Contratação Pública
Os contratos públicos são uma ferramenta poderosa para promover melhores práticas 
empresariais, representando 12% do PIB em todos os países da OCDE42. Um número cres-
cente de autoridades públicas está introduzindo critérios de comércio justo e de sustenta-
bilidade nos seus concursos. No entanto, isto não é suficiente. A legislação sobre contratos 
públicos deve assegurar explicitamente que as propostas sejam concebidas para beneficiar 
as empresas sociais, exigindo uma certificação ética, estabelecendo critérios de avaliação 
dos documentos de concurso ou demonstrando flexibilidade em termos de quantidades e 
prazos de entrega.

RECOMENDAÇÕES
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Recomendações para empresas

1. Cadeias de fornecimento éticas
Empresas e corporações de todos os tipos podem promover uma transformação dos 
modelos de negócios, favorecendo e apoiando as Empresas de Comércio Justo e outros 
modelos de empresas sociais na sua cadeia de fornecimento. Elas também podem apoiar 
os fornecedores na transformação do seu modelo de negócio (por exemplo, através do Sis-
tema de Garantia WFTO). A Oxfam GB criou uma ferramenta de aprovisionamento para 
identificar e apoiar esses modelos de negócio para o seu programa de fornecimento, a fim 
de fornecer os seus mais de 600 lojas43.

2. Políticas da cadeia de fornecimento
Incentivar as organizações comerciais a adequar as políticas de compras para adaptar as 
características distintivas das empresas de Comércio Justo e outras PMEs, por exemplo, 
prazos de entrega flexíveis e quantidades mínimas de pedidos. Além disso, assumir com-
promissos de longo prazo com as empresas sociais e assegurar que os preços pagos e os 
condições comerciais as apoiem no fornecimento de condições semelhantes para os seus 
grupos de produtores, trabalhadores, agricultores e artesãos.

3. Relatório de impacto
Informar aos acionistas e as partes envolvidas sobre o impacto das cadeias de forneci-
mento éticas nos produtores e suas comunidades para criar uma expectativa de prática 
ética.
 

 Recomendações para os investidores

1. Desenvolvimento de fundos de investimento social
Desenvolver fundos de investimento específicos para Empresas de Comércio Justo e 
outras PME, tais como iniciativas de financiamento social, obrigações de impacto social e 
financiamento coletivo que cubram o investimento dos beneficiários.

2. Assessoria e apoio aos investidores
Apoiar as Empresas de Comércio Justo e outras Empresas Sociais solicitantes ao longo de 
todo o processo de candidatura ao investimento e fornecer apoio de acompanhamento aos 
beneficiários do investimento social.

3. Relatórios de impacto
Relatório do desempenho dos fundos de investimento das Empresas Sociais aos investi-
dores e partes interessadas.
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ANEXO: ESTUDOS DE 
CASOS ADICIONAIS

Beautiful Coffee (Coréia do Sul)
 
Beautiful Coffee é uma fundação sem fins lucrativos na Coreia que se concentra em café, 
chocolate e nozes. Com vendas de mais de 2 milhões de euros por ano, concentra-se intei-
ramente na capacitação dos agricultores que de outra forma são excluídos e marginaliza-
dos nos mercados globais. Em 2014 separou-se da Beautiful Store na Coreia, que é uma 
rede de lojas de segunda mão com operações de Comércio Justo que remontam ao ano de 
2003. O Beautiful Coffee reinveste todos os lucros para maximizar seu impacto social, 
com a maior parte dele indo diretamente para apoiar cooperativas e comunidades em sua 
cadeia de fornecimento. Também investe em mercados em crescimento para seus pro-
dutores, inclusive através de inovações de produtos (por exemplo, sacas de café prontas 
para beber), linhas de produtos especiais (por exemplo, café para mulheres em Ruanda e 
café para jovens na Indonésia) e combinando iniciativas globais com iniciativas locais de 
Comércio Justo, (por exemplo, um aperitivo feito de cacau do Peru e aveia de agricultores 
na Coréia do Sul). Beautiful Coffee também investiu no aumento das vendas de comércio 
electrônico, que agora representam 25% do seu negócio (mas com margens mais elevadas), 
incluindo através de uma logística avançada que permite a entrega no dia seguinte. A ven-
da por atacado ainda constitui a maior parte do seu negócio (40%), enquanto as vendas 
através de quatro dos seus próprios cafés especiais representam outros 25% das vendas. 
A natureza híbrida do seu modelo de negócio (como uma fundação que gere um negócio 
lucrativo) significa que eles têm lutado para ter acesso a financiamento, mas continuam 
focados em aumentar as vendas e oportunidades para produtores economicamente mar-
ginalizados em cada decisão de negócio que tomam.

Créditos: Beautiful Coffee
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EZA (Áustria)
 
Fundada em 1975, a EZA é uma empresa comercial alternativa pioneira que importa ar-
tesanato, cosméticos, moda justa e produtos alimentícios em condições de comércio justo 
e os vende no mercado da Europa. Tem um volume de negócios de 16 milhões de euros 
e utiliza o seu tamanho e marca para promover a produção e o consumo sustentáveis. 
Por exemplo, o EZA participou na campanha "Fibra, não plástico" nos anos 80, uma das 
primeiras tentativas do movimento europeu de comércio justo para promover um pro-
duto ambientalmente sustentável (sacola de compras) para criar renda para as mulheres, 
principalmente viúvas de guerra no Bangladesh. 90% das vendas da EZA são realizadas 
no mercado nacional, através de supermercados, lojas mundiais e dos próprios pontos de 
venda da EZA (três lojas da EZA). A EZA tem inovado constantemente com novas cadeias 
e modelos de fornecimento. Recentemente, incubou uma marca de café, chamada Ade-
lante, que é fornecida inteiramente por pequenas mulheres produtoras de café em Hon-
duras e no Peru, que pagam um preço mais alto pelo café e um prêmio adicional que os 
produtores de café organizados em grupos de mulheres podem usar para gastar em seus 
próprios projetos e necessidades. Outra inovação notável é o desenvolvimento de uma 
marca de moda justa da EZA chamada Anukoo, com toda a sua cadeia de fornecimento 
de algodão orgânico e certificado Fairtrade International da Índia. A última inovação foi 
a criação de uma mistura de café feito a partir de grãos de café Arábica do México e de 
Uganda, chamado Café para o Futuro. Por esse café, a EZA paga um prêmio adicional 
para projetos de proteção e mitigação do clima. No México, os parceiros comerciais da 
EZA estão comprometidos com um projeto de replantio e reflorestamento de árvores, 
enquanto o mesmo prêmio é usado para financiar e construir fogões economizadores de 
lenha nas comunidades da União Bukonzo de Cooperativas Orgânicas.

Créditos: EZA
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Maroma (Índia)
 
Maroma é um negócio na Índia com um volume de vendas de 22 milhões de dólares que 
promove o Comércio Justo através da compra e revenda de produtos de fragrâncias para 
o lar, desde incenso a velas perfumadas. Compra a fornecedores locais que compartil-
ham o compromisso de produção e exportação ética e amigável com o meio ambiente 
diretamente para os mercados da Europa, Oriente Médio e Estados Unidos. As ações de 
Maroma pertencem à comunidade de Auroville, uma vila estabelecida por uma lei do 
Parlamento da Índia, com o objetivo de proporcionar uma vida digna e inclusiva para to-
dos os credos e nacionalidades. Maroma promove esses valores e 35% de seus lucros vão 
para Auroville, para serem gastos em infraestrutura, moradia e serviços sociais, sendo o 
restante reinvestido no negócio. Por ter laços tão fortes com sua comunidade, Maroma 
está especialmente preocupada em minimizar seu impacto ambiental.  As embalagens são 
reduzidas ao mínimo, os resíduos de cera de vela são reciclados em novos produtos e as 
águas residuais são filtradas. Auroville compensa todo o seu uso de energia ao alimentar 
a rede com energia proveniente dos moinhos de vento. 

Créditos: Maroma
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Mifuko (Finlândia)
 
Mifuko está baseada na Finlândia e foi fundada por duas designers, Mari e Minna em 
2009. Com um volume de negócios de cerca de 500.000 euros, a Mifuko concentra-se na 
produção e comercialização de cestos, feitos por mais de 600 artesãs no Quênia (organ-
izadas em grupos de autoajuda). A Mifuko é construída em torno da missão de beneficiar 
as mulheres artesãs que fazem seus cestos e reinveste todos os lucros na realização des-
sa missão (por exemplo, ela é usada para ajudar grupos a se registrar, treinar artesãs e 
grupos, para criar um grupo de poupança). Mifuko tem um compromisso de longo prazo 
com suas artesãs e não muda o grupo de artesãs. Eles fazem pedidos regulares para os 
grupos, mesmo que a Mifuko não venda os produtos imediatamente e incorra em custos 
de armazenamento na Finlândia. Para garantir o sucesso comercial a longo prazo, o de-
sign dos produtos baseia-se nos pontos fortes dos grupos de produtores, combinando o 
design finlandês contemporâneo com técnicas artesanais tradicionais da Quênia. Mifuko 
tem investido na melhoria da sua plataforma online que permite aos consumidores en-
gajarem-se mais com as artesãs e fazerem pedidos de forma eficiente. Um aspecto chave 
da inovação está nas condições e práticas de trabalho para se adequar ao contexto da co-
munidade local. Mifuko permite às artesãs trabalharem em casa e elas podem decidir se 
querem trabalhar de manhã ou de tarde. A Mifuko usa a M-Pesa para fazer pagamentos 
diretamente aos grupos de artesãs que depois dividem com as produtoras (isto é, sem 
intermediários) e repartem os materiais diretamente com as artesãs para evitar que elas 
tenham de viajar (pois ir à cidade para recolher os materiais levaria um dia inteiro).
Mifuko está registrada como uma sociedade anônima e tem uma governança muito in-
formal, pois a empresa pertence e é administrada igualmente por duas pessoas (Minna e 
Mari). A Mifuko pretende formalizar o aspecto da missão do seu modelo de governança, 
assim como o modelo de reinvestimento do lucro que este inclui. O seu enfoque é contar 
as histórias dos produtores e a produção é transparente com cada produto assinado pelo 
seu produtor.

Créditos: Mifuko39
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Soap n Scent (Tailândia)
 
A Soap n scent tem produzido sabonetes veganos feitos à mão na Tailândia desde 2004. 
Começou como um pequeno stand no bazar noturno de Chiang Mai e agora Soap n Scent 
tem uma fábrica e emprega 28 pessoas, com um volume de negócios de mais de $850.000.
Os sabonetes utilizam azeite de oliva, palma e coco, aos quais se adiciona uma varie-
dade de aromas, como erva-limão e lavanda. Além de vender estes sabonetes premiados 
na Tailândia, a maioria dos produtos são exportados para mercados-chave, como a Ale-
manha e o Canadá. A Soap n scent tem uma clara declaração de missão que incorpora 
o Comércio Justo e a sustentabilidade ambiental. O pessoal recebe um bônus de lucro e 
compromete-se com a missão geral da organização através de reuniões regulares. Tanto o 
pessoal como a comunidade em geral são convidados a oferecer novas ideias para projetos 
comunitários.  

Créditos: Soap n Scent
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Sunbula (Palestina)
 
Sunbula está estabelecida em Jerusalém e está comprometida em promover a justiça so-
cial e o desenvolvimento econômico das pessoas marginalizadas na Palestina. A Sunbula 
trabalha em parceria com 24 organizações produtoras parceiras na Região Ocidental e 
na Faixa de Gaza ocupada por Israel, e com a minoria palestina dentro do próprio Israel. 
2.000 artesãos podem gerar renda e desenvolver suas habilidades como produtores ar-
tesanais através da Sunbula. Segundo o Shirabe Yamada (Diretor Executivo) "A Sunbula 
existe especificamente para dar às pessoas oportunidades econômicas em uma área que 
já é difícil de se viver". O nosso objetivo é chegar às comunidades para lhes proporcion-
ar oportunidades económicas sustentáveis e viáveis. A Sunbula deve ter duas estruturas 
legais e os conselhos precisam acomodar os diferentes regulamentos dos dois regimes 
políticos com os quais lida. Para a operação de suas duas lojas em Jerusalém, a Sunbula 
é uma organização sem fins lucrativos registrada no Ministério do Interior de Israel. Para 
gerir os pagamentos aos produtores e realizar projetos de desenvolvimento na Região 
Ocidental e na Faixa de Gaza, a Sunbula é uma organização sem fins lucrativos registra-
da no Ministério do Interior palestino. Os dois conselhos de administração da Sunbula 
são 75% de mulheres. Sunbula trabalha com designers palestinos no desenvolvimento de 
novos produtos de moda, têxteis, jóias e cerâmica. Os designers trabalham diretamente 
com grupos de produtores e treinam os artesãos. Por exemplo, uma gama de feltros de 
agulha e produtos de lã de ovelha foram concebidos para serem produzidos por mulheres 
beduínas. Os designers treinaram as mulheres na fabricação de feltro de agulha, e os 
produtos tradicionais incluem animais e itens decorativos. Embora o uso de habilidades 
tradicionais seja fundamental para a autenticidade do produto, a inovação no design do 
produto é vital para a manutenção das vendas. A tensão entre tradição e inovação é man-
tida em equilíbrio, trabalhando coletivamente com desenhadores, artesãos e grupos de 
produtores. Shirabe Yamada (Diretor Executivo) diz: "Trabalhamos com desiners para 
renovar constantemente os produtos porque se os produtos são estáticos é difícil para 
nós comercializá-los". As vendas são predominantemente domésticas (85%), incluindo 
o mercado turístico muito importante de Jerusalém. As vendas internacionais (15%) são 
principalmente online. A pressão dos custos no mercado é considerável e a Sunbula ne-
cessita atualmente de complementar as receitas de vendas com subsídios.
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Women Skills Development Organization (Nepal)
 
Fundada em 1975 por um pequeno grupo de mulheres, a Women Skills Development Or-
ganization de Nepal (WSDO – Siglas para a Organização de Construção de Capacidade 
das Mulheres) está registrada como uma ONG. Os nove membros do conselho de admin-
istração são mulheres e representam mulheres trabalhadoras e produtoras.
Como uma ONG, agora se concentra apenas em atividades sociais, como a formação 
profissional gratuita em costura, tingimento, tecelagem, confecção de bonecas e market-
ing para capacitar mulheres pobres, vulneráveis e excluídas que não tinham educação, 
dependiam ou eram abusadas por seus maridos ou que, em geral, estavam com saúde pre-
cária devido à falta de dinheiro e outras circunstâncias. No Nepal, as ONGs não estão au-
torizadas a realizar atividades comerciais, como produção, venda de produtos e obtenção 
de lucros. Uma vez que a venda de produtos é o único meio que a WSDO tem para fornecer 
as fontes de rendimento às mulheres, todas as transações comerciais e o programa de 
emprego são realizados através de Pokhara Women Skill Development Pvt. Ltd (empresa 
PWSD – siglas em inglês de Construção de Capacidade das Mulheres - Pokhara). PWSD 
foi criada em 1996. Mais de 13.000 mulheres estão se beneficiando do treinamento for-
necido pela WSDO e muitas estabeleceram seus próprios negócios no Nepal. O PWSD 
emprega atualmente 100 mulheres nas oficinas e tem 566 mulheres produtoras de arte-
sanato como membros. Também paga o IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) ao gov-
erno. Seu negócio é baseado principalmente na exportação, com 25% a 30% das vendas 
provenientes do mercado interno do Nepal. As vendas para a Europa e América do Norte 
diminuíram nos últimos anos, mas os mercados asiáticos estão em constante crescimento 
para os produtos WSDO (sacolas, carteiras, estojos para presentes, etc.), particularmente 
em Taiwan, Hong Kong, Coréia do Sul e Japão. Além disso, o mercado doméstico no Ne-
pal também está crescendo e há vários anos a WSDO decidiu fazer a venda dos produtos 
através de dois pontos de venda sob a marca Woven. Ambas as lojas estão localizadas nos 
destinos turísticos populares de Kathmandu e Pokhara. As técnicas e design dos produ-
tos da WSDO reproduzem os desenhos indígenas tradicionais das etnias Gurung, Magar 
Thakali e Newar com uma visão moderna. A WSDO concentra-se em produtos feitos à 
mão e tecidos à mão. Eles usam algodão e são todos feitos de fibra de urtiga no Nepal. Eles 
também usam corantes naturais de romã, chá, cáqui e outros produtos naturais. O PWSD 
oferece estruturas de assistência infantil para os filhos dos seus trabalhadores. Oferecem 
também um programa cooperativo de poupança e crédito, onde as mulheres podem pou-
par dinheiro para o futuro e podem obter um empréstimo com juros nominais, bem como 
apoio de saúde e educação para os seus trabalhadores e comunidades.
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WomenCraft (Tanzânia)
 
WomenCraft (Artesanato Feminino) é uma empresa social estabelecida na Tanzânia em 
2007 para gerar oportunidades de renda para os refugiados que fogem da instabilidade e 
violência nas cidades vizinhas de Ruanda, Burundi e da República Democrática do Con-
go. Hoje, WomenCraft trabalha com mais de 600 mulheres artesãs na Tanzânia para 
desenhar, produzir, comercializar e distribuir artigos modernos de decoração para casa 
feitos à mão, como tigelas, cestas, tapeçarias e tapetes. 60% desses produtos são vendidos 
em mercados de exportação. Ao fazê-lo, a WomenCraft gera uma renda justa e segura 
em comunidades artesanais anteriormente marginalizadas. A produção é organizada em 
nível comunitário em 26 grupos artesanais em quatro áreas geográficas. Cada grupo é 
liderado por um dos seis líderes artesanais. Os líderes artesanais e seus grupos adminis-
tram os pedidos, o controle de qualidade e servem de conexão entre as comunidades e a 
WomenCraft. A partir de 2018, a WomenCraft associou-se ao ACNUR para desenvolver 
uma nova linha de produtos fabricados por artesãos refugiados burundineses sob a marca 
MADE51. Além do impacto da geração de renda a partir da produção e venda de produtos 
artesanais, a WomenCraft também investiu em sessões de assessoramento que mudaram 
as relações de gênero em um contexto que, de outra forma, seria muito tradicional. As 
mulheres artesãs tornaram-se muito mais independentes no uso dos seus ganhos e os 
maridos estão aceitando e vendo os benefícios do trabalho de tecelagem das suas esposas. 

Créditos: WomenCraft
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