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1.INTRODUÇÃO  
2016 foi um ano de anúncio de novos compromissos para com a sustentabilidade dos 

supermercados. O produto de destaque, escolhido por estes para simbolizar o seu compromisso 

foi a banana e numa escala menor, os ananases. Alguns supermercados, incluindo o LIDL e o 

ALDI prometeram comercializar bananas 100% certificadas. 

O anúncio, repetido frequentemente a jornalistas nos comunicados de imprensa, é que essas 

bananas seriam “bananas sustentáveis”. i De acordo com Jon Covey, chefe da seção de compras 

de produtos frescos no LIDL/Reino Unido, “esta estratégia é um marco na ambição do LIDL em 

fornecer aos seus clientes produtos sustentáveis.”ii 

Talvez seja uma surpresa pensar que são os grandes supermercados de desconto, LIDL e ALDI, 

que parecem estar a liderar a mudança de rumo de pagamentos baixos/grandes poluidores 

agrícolas e industriais para supostos sistemas sustentáveis, em que os critérios sociais e 

ambientais são assegurados.  

Figura 1: Percentagem do mercado grossista por retalhista na União Europeia (por valor) 

Fonte: BASIC, based on Planet Retail, European Grocery Retailing, maio 2014 

Até agora, os supermercados de grandes descontos tinham sido apontados como a fonte de 

problemas por outros retalhistas europeus. O seu crescimento acentuado, desde a crise 

económica de 2008, permitiu-lhes em 2014 capturar 17% do mercado retalhista europeuiii.  

A sua estratégia de mercado perante os outros retalhistas foi manter os preços mais baixos do 

que aqueles praticados por outros supermercados e hipermercados. As cadeias de 
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supermercado bem estabelecidas foram, assim, forçadas a encontrar uma equivalência de 

preços baixos. Como os preços pagos pelos consumidores caíram, os preços pagos aos 

produtores de bananas pelos supermercados forçosamente caíram também (até 20% entre 

2001 e 2014)iv e uma vez que os preços dos produtores foram “espremidos”, estes tiveram que 

encontrar novas formas de reduzir os seus custos de produção (custos esses que já tinham sido 

reduzidos por anos de contínua pressão dos supermercados). 

Cadeia de valor da Banana na União Europeia 

Figura 2: Cadeia de valor da Banana em Portugal (2003-2014) 

Fonte: BASIC, based on Eurostat, Comtrade and CIRAD data 

 

Muitos destes custos, como transportes e agroquímicos, não podem ser reduzidos. Pelo 

contrário, estes custos aumentaram significativamente no mesmo período. Entre 2001 e 2015 

os custos de transporte por navio aumentaram 233%; os pesticidas e fertilizantes até 195% em 

média; e os materiais para o embalamento registaram aumentos até 150%v. A poupança teria, 

então, de ser encontrada noutro local… 

Muitas das plantações, tinham já efetuado uma gestão eficiente de redução de custos, e como 

tal, a única área onde poderiam reduzir custos era com os pagamentos efetuados aos 

trabalhadores e com as medidas de proteção ambiental.  

Longe de serem vistos como defensores da sustentabilidade, os supermercados de desconto são 

vistos por muitos como principais causadores do declínio social e ambiental vivido nas 

plantações e como grandes motores de uma corrida para o abismo.  
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Não é por isso de estranhar que alguns comentadores tenham celebrado com grande 

entusiasmo, o anúncio de bananas “100% sustentáveis”. Será seguro afirmar, que 

estando os grandes supermercados de desconto a ficar “verdes”, o futuro da 

produção alimentar estará seguro? 

Contudo, o Diabo, como sempre, está nos detalhes e quando esses detalhes são examinados e 

em particular, quando a realidade quotidiana nas plantações é examinada, a imagem não é 

assim tão idílica. 

Durante muitos anos, a maioria dos supermercados disponibilizou produtos que poderiam ser 

anunciados como sustentáveis (ou pelo menos, mais sustentáveis que a maioria dos produtos). 

Tanto os produtos de Comércio Justo, como os produtos orgânicos ofereciam benefícios 

tangíveis, mas ambos exigiam normalmente um custo adicional aos consumidores. Estes preços 

mais elevados pagos pelos consumidores servem para pagar sistemas financeiros de produção, 

que asseguram que os trabalhadores são tratados com maior justiça social e que asseguram um 

maior respeito pelo ambiente. Contudo, na maioria dos supermercados, estes produtos 

representam uma parte muito pequena, ou quase insignificante, do total de compras e a maioria 

dos consumidores opta por comprar bananas e ananases “convencionais”, os quais são 

invariavelmente mais baratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Índice do 

Custo da Banana por 

etapa (Cadeias de 

Abastecimento 

Europeias) 

Fonte: CIRAD (2015) 
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A novidade nos anúncios de sustentabilidade em 2016, é que não só os produtos de Comércio 

Justo (FairTrade International) e orgânicos serão mais sustentáveis, como serão igualmente 

mais baratos do que os produtos convencionais! Neste caso, o LIDL e o ALDI, primeiro no Reino 

Unido e depois na Alemanha (sendo expectável que brevemente em outros países europeus) 

anunciam que 100% da fruta, que não seja atualmente certificada com o símbolo FairTrade, seja 

certificada pela Rainforest Alliance.  

 

 

A certificação Rainforest Alliance (simbolizada pela 

rã verde) irá garantir a sustentabilidade, assegurando 

simultaneamente preços baixos como esperado pelos 

consumidores dos supermercados de desconto. 

 

 
 

 

O que é a Rainforest Alliance? 
 

Rainforest Alliance foi fundada em 1987 na luta contra a progressiva destruição das 

florestas tropicais.  

O selo Rainforest Alliance Certified™ com a rã verde identifica produtos tais como café, 

cacau, chá, bananas ou citrinos, provenientes de um cultivo sustentável. Os agricultores e 

associações de produtores devem para isso cumprir com os rigorosos critérios das normas 

SAN (Sustainable Agriculture Network) para a agricultura sustentável. Os mesmos 

abrangem a proteção ambiental e critérios sociais e económicos. Melhores condições de 

trabalho para trabalhadores, o acesso à educação, a proteção dos recursos naturais, dos 

ecossistemas sensíveis e a vida dos animais selvagens são igualmente considerados, tal 

como a rastreabilidade das matérias-primas. 

 

 

 

 

 

https://www.fairtrade.net/
http://www.rainforest-alliance.org/
http://www.rainforest-alliance.org/
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2. BANANAS SUSTENTÁVEIS 
  
Será que a decisão do LIDL de comprar bananas 100% certificadas permitir-lhe-

á garantir e fornecer aos seus consumidores produtos sustentáveis de 

qualidade? 

Como pode ser deduzido da análise de Sanne van der Wal e Fleur Scheele’s na caixa abaixo, no 

seu relatório “Goodness Guaranteed” (SOMO), de maio de 2015, a resposta é seguramente 

NÃO. O que dizem os autores é que a Rainforest Alliance promete um sistema de gestão 

simplificado, que permite apenas assegurar melhorias progressivas de eficiência, mas não de 

resultados. Ainda de acordo com os autores, a ISEAL, associação global para os padrões de 

sustentabilidade , à qual a RA pertence, aconselha os seus membros a não usar a palavra 

“garantia”, quando estão a falar de resultados, e aqui devemos ser muito claros e relembrar que 

os “resultados  ” implicam que coisas reais aconteçam no mundo atual (como o respeito pela 

liberdade de adesão a sindicatos) em oposição aos processos que podem assegurar a melhoria 

de condições para que os direitos sindicais sejam respeitados (como colocar um cartaz no 

escritório a dizer por exemplo: “Aqui respeitam-se os direitos sindicais”). 

 

SOMO sobre garantia  

…é importante refletir sobre certificação 

sustentável em relação às “garantias”, sendo 

as certificações associadas aos valores da 

confiança. 

A certificação pode ser definida como 

“provisionamento de um corpo 

independente de seguro escrito (certificação) 

de que esse produto, serviço ou sistema em 

questão obedece a determinados critérios.  

 

A certificação sustentável analisada neste 

relatório é um sistema de gestão de produção 

e não o resultado final que cumpre com os 

requerimentos específicos. Estes 

requerimentos específicos são definidos em 

padrões que envolvem uma revisão regular.  

Para obter a certificação, um produtor deve 

ter não apenas assegurado os procedimentos 

e as políticas exigidas, 

 

como também o resultado dessas políticas e 

práticas devem ser verificáveis através de 

auditorias regulares, e os produtores devem 

manifestar vontade de adotar medidas 

corretivas nos casos de não se cumprirem 

com os padrões requeridos.  

 

Por outras palavras, o que é assegurado pela 

certificação é uma melhoria contínua de 

processos de gestão – não o resultado ou 

produto (pelo menos não em termos de 

garantia). De facto, a ISEAL, associação global 

de padrões de sustentabilidade, adverte 

especificamente os seus membros a não usar 

a palavra “Garantia” em relação aos seus 

sistemas de produção ou abordagem. 

 
p. 12 Sanne van der Wal and Fleur Schelle, “Goodness 
Guaranteed”, SOMO; maio 2015 

https://www.somo.nl/goodness-guaranteed/
http://www.isealalliance.org/
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Consumidores que compram produtos que afirmam ser produzidos de forma sustentável, 

podem acreditar que, de facto, são produtos sustentáveis e mesmo o Chefe de Compras do LIDL 

no Reino Unido, Jon Covey, parece cometer o mesmo erro ao pensar que produtos com o selo 

da rã verde são invariavelmente de “fonte sustentável”. Mas estas certificações não implicam 

qualquer resultado final no mundo, mas simplesmente que determinado processo foi utilizado 

no sistema de produção.  

Então porquê tanta certificação para tão pouco na prática? 

Os consumidores que estão particularmente interessados em sistemas de gestão devem estar 

deliciados por poderem comprar frutos frescos com a certificação de gestão de sistemas, mas 

muitos de nós, almas menos eruditas questionamos apenas “se eu comprar isto, estou a 

ajudar a salvar as florestas?” 
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3. A ESTRATÉGIA DA RAINFOREST ALLIANCE 
 

Não pode haver dúvidas de que a Rainforest Alliance tem uma visão sincera e louvável. Para 

cumprir a sua missão, promove um sistema de gestão de produção que parece ter um mérito 

considerável com uma flexibilidade noticiada. A aplicação do seu sistema de gestão é verificada 

por auditores cujo modo de atuação não é claro, mas que previsivelmente é focado mais no 

cumprimento dos sistemas de gestão em si, do que nos resultados, uma vez que estes não 

podem, de acordo com a filosofia da ISEAL ser garantidos. Em linha com os sistemas de gestão, 

é esperado que bons resultados/produtos sejam entregues.  

A aspiração da Rainforest Alliance é global e reconhecida e com tanto em jogo deve influenciar 

não apenas um pequeno conjunto de pessoas, mas sim multinacionais ou grandes companhias 

que têm o poder potencial para moldar um futuro mais positivo, ou para destruir o ambiente e 

o nosso estilo de vida. Tem tido um sucesso gigantesco em atrair o interesse dessas companhias, 

como a McDonald’s, Dunkin, Donuts, Krafts, entre outros, que agora exibem o logo da rã verde. 

 Neste momento, a Rainforest Alliance está a obter apoio dos grandes retalhistas europeus, 

inclusive levando os grandes supermercados de desconto a prometer vender nas suas 

prateleiras produtos certificados. Quanto menos exigir a certificação Rainforest Alliance às 

companhias, mais estas vão gostar de aderir a este sistema e se um grande número de 

companhias operar, mesmo que ligeiras mudanças, os resultados podem ser significativos. Esta 

é previsivelmente a lógica da Rainforest Alliance. Contudo, é pouco provável que estes passos 

pequenos conduzam à sustentabilidade real. 

Uma das coisas que a Rainforest Alliance não pergunta aos seus retalhistas é se estes compram 

aos fornecedores a preços que refletem os reais custos de produção, deixando de parte os 

custos da produção sustentável. A ilusão criada é de que a sustentabilidade assegurada “com 

baixos custo” ou pior de que a sustentabilidade atualmente assegurada é “barata”- e que 

comprando o “siga a rã” podemos consumir a preços do LIDL e que os salários dignos e os custos 

de proteção ambiental simplesmente evaporam-se. O perigo da “rã verde” é de que à medida 

que vamos aumentado o nosso grau de conhecimento sobre os resultados/produtos finais nas 

plantações, menos acreditamos neste passo de magia e quando finalmente beijamos a rã, ela 

não se transforma no príncipe ou princesa que nos prometeram, mas que simplesmente 

desaparece numa nuvem de gás de efeitos de estufa. 
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4. O CAMINHO À NOSSA FRENTE 
 

A Rainforest Alliance não pode ser acusada pelas suas aspirações, apesar de que, na prática, nem 

sempre consagrou o pagamento de um salário mínimo, embora tenha a pretensão de assegurar 

um rendimento de subsistência. Os salários mínimos nos países produtores de banana e ananas 

estão muito abaixo dos níveis necessários para comprar bens básicos (alimentos, abrigo, 

eletricidade ou gás para cozinhar, despesas com saúde, educação dos filhos, entre outros). 

De acordo com Will Flinterman (Fair Trade Internacional) no seu blogue sobre o site da Aliança 

ISEAL (14 de abril de 2014): 

 

“juntámo-nos com outras organizações de estabelecimento de critérios para 

formar um grupo de trabalho sobre Salário Mínimo, incluindo a SAI, 

GoodWeave, SAN/RA, UTZ Certified e Forest Stewarship Council. Juntos somos 

vozes fortes para o movimento voluntário de critérios que promovam a 

definição e metodologia para um salário único digno.”vi 

 

A criação da “Coligação Global sobre Salário Mínimo” na ISEAL mais tarde, nesse mesmo ano foi 

de facto, uma boa notícia. Foi especialmente positivo ver que estavam, de facto, empenhados 

em incluir salários mínimos nos seus critérios de futuro (baseado na respeitada metodologia 

Anker). 

Contudo, a Rainforest Alliance e outros encontram-se provavelmente em oposição com os 

retalhistas e em particular com os principais supermercados de descontos. Embora por muito 

que as organizações que estabelecem critérios possam escudar-se em processos de gestão, irá 

chegar a um ponto em que terão de apresentar resultados e evidências. Para além disso, apesar 

de gostarem de anunciar estratégias vencedoras para todos os intervenientes – em que os 

resultados são obtidos com um reduzido custo adicional para os compradores e vendedores ao 

longo da cadeia – os salários e em especial, os salários reais de subsistência terão de ser pagos 

em dinheiro. 

 

  

https://www.fairtrade.net/
http://www.goodweave.org/home.php
https://utz.org/language-landingpage/portuguese/
https://pt.fsc.org/pt-pt
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5. RECOMENDAÇÕES 
 

A Rainforest Alliance necessita de desafiar os retalhistas e insistir para que estes paguem preços 

justos que cubram os custos de produção sustentável, incluindo os custos envolvidos no 

pagamento de salários dignos.  

Muitos sindicatos estão desiludidos com a Rainforest Alliance, nas plantações de banana e 

ananas na América latina, encarando os certificados como “green-washing”. A Rainforest 

Alliance deve procurar um compromisso com os sindicatos no setor da banana reunindo 

proactivamente, por exemplo, com os sindicatos locais e com as Coordenações Regionais, como 

a COLSIBA, de forma a oferecer oportunidades para os sindicatos exporem as suas 

preocupações, para que no futuro estas possam ser endereçadas à Rainforest Alliance. 

Retalhistas como o LIDL necessitam de reconhecer que um estilo de vida sustentável só será 

assegurado, quando concordarem em pagar um preço que respeite os custos reais de produção.  

O LIDL necessita de pagar preços justos e parar de pressionar os fornecedores. 

 

 

  

http://www.bananalink.org.uk/partners-colsiba
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