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RESUMO 

 

A exclusão de pequenos produtores do mercado global caracteriza-se como um dos principais 
obstáculos para o desenvolvimento da parte da sociedade menos favorecidas. Com isso, pequenos 
produtores, associados em cooperativas, estão buscando novos mercados e promovendo a 
inserção dos produtos provenientes da agricultura familiar no mercado internacional através do 
fair trade (comércio justo). Para tanto, o desenvolvimento de inovações organizacionais e sociais 
tornam-se uma alternativa para suplantar parte deste desafio. Desta forma, o objetivo geral deste 
estudo é o de analisar as dimensões de inovações organizacionais e sociais no processo de 
certificação fair trade em uma central de cooperativas apícolas do nordeste brasileiro. A pesquisa 
de natureza qualitativa foi realizada por meio de um estudo de caso junto a uma Central de 
Cooperativas Apícolas do Semiárido Brasileiro - Casa Apis - constituída por oito cooperativas 
associadas. O referencial teórico discorre sobre inovações organizacionais, inovações sociais e 
certificação fair trade. Os dados primários foram coletados por meio de entrevistas 
semiestruturadas e de anotações no diário de campo. Já os dados secundários foram coletados via 
documentos, artigos, dissertações e web sites. A análise dos dados foi feita de acordo com o 
referencial teórico do presente estudo e com a utilização da técnica de análise de conteúdo 
(BARDIN, 1995) e a triangulação de diferentes fontes de evidências (YIN, 2005). Os resultados 
tiveram como base as exigências da FLO (Fairtrade Labelling Organizations International) no 
processo de certificação fair trade e evidenciaram as dimensões de inovação organizacional 
descritas nas vertentes de Lam (2004) e as dimensões de inovação social descritas no modelo 
desenvolvido pelo CRISES (Centre de Recherche sur les innovations Sociales) do Canadá. As 
dimensões para análise da inovação organizacional foram  a "estrutura organizacional", "o 
processo de aprendizagem e de criação de conhecimento" e "mudanças organizacionais e 
adaptação". Em relação a inovação social, as dimensões analisadas foram as inovações sociais 
"territoriais", as inovações sociais nas "relações de trabalho e na geração de emprego" e as 
inovações sociais nas "condições de vida". A baixa formalização documental das cooperativas, 
produtores com pouco conhecimento sobre fair trade, descumprimento de normas estatutárias e 
pouco recurso financeiro foram alguns dos obstáculos e barreiras identificados no processo de 
certificação fair trade. Dentre alguns dos aspectos identificados na análise das dimensões da 
inovação organizacional são destaques: a organização da base produtiva, a parceria de diversas 
instituições de apoio e o desenvolvimento do processo para exportação do mel fair trade. O mel 
fair trade com um preço mínimo com garantia de um preço justo aos apicultores, o prêmio fair 
trade e as redes de apoio foram os aspectos mais relatados nas dimensões da inovação social.  
 

 
Palavras-chaves: Inovação Organizacional; Inovação Social; Fair trade; Certificação Fair 
Trade; Cooperativas apícolas. 
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ABSTRACT 

 

The exclusion of small producers in the global market is characterized as a major obstacle to the 
development of the underprivileged section of society. As a result, small producers, associated in 
cooperatives are seeking new markets and promoting the inclusion of products from family 
agricultural in the international market through fair trade (fair trade). Therefore, the development 
of social and organizational innovations become part of an alternative to overcome this challenge. 
Thus, the aim of this study is to analyze the dimensions of social and organizational innovations 
in the certification process in a fair trade cooperative central bee in northeastern Brazil. The 
qualitative research was conducted through a case study along with a Central Cooperative 
Apicultural the Brazilian Semiarid - Home Apis - consisting of eight member cooperatives. The 
theoretical discourses on organizational innovations, social innovations and fair trade 
certification. Primary data was collected through semi-structured interviews and diaries entries 
field. Since the secondary data were collected via documents, articles, dissertations and web sites. 
Data analysis was performed according to the theoretical framework of this study and the use of 
the technique of content analysis (BARDIN, 1995) and triangulation of different sources of 
evidence (YIN, 2005). The results were based on the requirements of FLO (Fairtrade Labelling 
Organizations International) on fair trade certification process and showed the dimensions of 
organizational innovation in the areas described by Lam (2004) and the dimensions of social 
innovation described in the model developed by CRISES (Centre de Recherche sur les 
innovations sociales) of Canada. The dimensions for the analysis of organizational innovation 
were the "organizational structure", "the process of learning and knowledge creation" and 
"organizational change and adaptation." Regarding social innovation, the dimensions analyzed 
were the social innovations "territorial", the social innovations in "labor relations and 
employment generation" and social innovations in "conditions of life". The low formalization 
documentary cooperatives, producers with little knowledge about fair trade, non-compliance with 
statutory and little financial resources were some of the obstacles and barriers identified in the 
fair trade certification process. Among some of the issues identified in the analysis of the 
dimensions of organizational innovation are featured: the organization of the production base, the 
partnership of various institutions to support and process development for export of honey fair 
trade. The fair trade honey with a minimum price guaranteed a fair price to beekeepers, the award 
fair trade and support networks were the most reported in the dimensions of social innovation. 

 

Keywords: Organizational Innovation, Social Innovation, Fair Trade, Fair Trade Certification; 
Cooperatives bee. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 Justificativa  

 

 Os maiores desafios para a agricultura brasileira está respaldada em ações que sustentem 

os avanços na competitividade internacional e, ao mesmo tempo, insiram pequenos produtores 

excluídos e com poucas oportunidades em um mercado cada vez mais competitivo (OCDE, 

2006).  

 Para suplantar esses desafios, uma das alternativas é o fair trade (comércio justo) que vem 

agindo diretamente sobre as operações de mercado, propondo uma nova forma de se fazer 

negócios, baseada na distribuição mais justa dos lucros, valorizando sobretudo o produtor. O fair 

trade é um movimento internacional em franco crescimento na busca de garantias de que os 

produtores dos países pobres consigam um tratamento justo. Isto implica que eles devem receber 

pelo seu produto um preço que supere os custos de produção, garanta uma renda de sobrevivência 

e seja obtido através de contratos de longo prazo que proporcionem uma segurança real e, para 

muitos, a possibilidade de adquirir os conhecimentos e habilidades de que necessitam para 

desenvolver seus negócios e incrementar suas vendas (SEBRAE, 2011). 

 O movimento internacional de fair trade critica as relações de produção, comércio e 

consumo e tenta criar relações mais igualitárias para engajar os consumidores dos países do norte 

com os produtores marginalizados do sul (RENARD, 2003; RAYNOLDS, 2002). Esse tipo de 

comércio opera sob um conjunto de valores e objetivos diferentes do comércio tradicional, 

colocando as pessoas, seu bem-estar e a preservação do meio ambiente antes da realização do 

lucro (RAYNOLDS, 2000).  

 Com isso, comércio justo é uma abordagem alternativa ao comércio tradicional e é 

baseado na parceria comercial entre produtores e consumidores. Ele oferece aos produtores um 

acordo mais favorável e melhores condições comerciais. Isso lhes dá a oportunidade de melhorar 

as suas vidas e planejar o seu futuro (FAIRTRADE INTERNATIONAL, 2011). 

  Os produtos do comércio justo são aqueles produtos certificados sob o sistema de 

certificação da FLO (Fairtrade Labelling Organizations International) e/ou produzidas por 

organizações de Comércio Justo. A FLO é responsável pela certificação de produtores, produtos, 
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indústrias e comerciantes e regularmente inspeciona e certifica organizações de produtores em 

mais de 50 países – na África, Ásia, e América Latina – envolvendo aproximadamente um milhão 

de famílias de agricultores e trabalhadores (FLO, 2010). 

 O setor apícola apresenta-se como uma alternativa iminente de fair trade de grande 

relevância econômica para o Brasil, pois compreende uma atividade rural econômica, ambiental e 

ecologicamente correta, de grande relevância para a geração de emprego e renda no campo, além 

de favorecer a inserção, no mercado de trabalho, de pessoas de baixo nível educacional e de 

renda (HOLANDA, 2010).  

 O Brasil desponta como o 11º mais importante produtor mundial de mel e o 5º em 

exportação. O mel brasileiro é hoje cobiçado pelos principais mercados internacionais, por ser 

livre de defensivos, caracterizado como orgânico, e pelo excelente padrão de qualidade. Em 10 

anos, a produção triplicou e as exportações deram um salto de mais de 9.000%, segundo dados da 

CBA (2010).  

 No ano de 2011, o Piauí foi um dos estados brasileiros que mais exportou mel, ocupando 

a terceira posição com 3.664. 319 Kg de mel exportado, ficando atrás apenas dos estados do Rio 

Grande do Sul e São Paulo (CASA APIS, 2011).  A Central de Cooperativas Apícolas do 

Semiárido - Casa Apis - exportou através do fair trade 412.720 toneladas de mel. 

 Com isso, pequenos produtores, associados em cooperativas, estão buscando novos 

mercados e promovendo a inserção dos produtos provenientes da agricultura familiar no mercado 

internacional através do fair trade. Para tanto, o desenvolvimento de inovações a níveis 

organizacionais e sociais tornam-se uma alternativa para suplantar parte deste desafio. 

  Nessa dissertação, a inovação organizacional é entendida como “a implementação de um 

novo método organizacional nas práticas de negócio", "na organização do espaço de trabalho" ou 

nas "relações externas” (OCDE, 2005, p. 51). 

 Já com relação a base teórica de inovação social, é utilizada nessa pesquisa o apresentado 

pelo CRISES (Center de Recherche sur les Innovations Sociales), um dos principais centros que 

se destaca por abranger os diferentes níveis de mudanças das inovações sociais, do qual 

participam diversas universidades interessadas na perspectiva de inovações de cunho social. 

Fundado em 1998, tal centro entende inovação social como sendo "um processo iniciado pelos 
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atores sociais para responder a uma aspiração humana, suprir uma necessidade, trazer uma 

solução ou aproveitar uma oportunidade de ação" (CRISES, 2010, p.5).  

Por tudo, mostra-se relevante um estudo que priorize a análise de inovações 

organizacionais e sociais no processo de certificação fair trade em uma central de cooperativas 

apícolas do nordeste brasileiro. Isso porque uma comunidade antes caracterizada pela 

desorganização de produção e comercial de seus produtos melíferos, em que os atravessadores 

detinham maior parte do lucro, foi reestruturada nos âmbitos organizacional (cooperativas e 

associações) e social, como exigências da certificação fair trade. Por tanto, faz-se necessário um 

entendimento mais aprofundado das consequências organizacionais (estruturais) e sociais do 

processo de certificação fair trade. 

 Dada a contextualização sobre o fair trade e as inovações organizacionais e sociais, parte-

se, então, para o problema de pesquisa. 

 

1.2 Problema de Pesquisa  

 

 Para conseguir a certificação fair trade, alguns requisitos definidos pela FLO devem ser 

cumpridos pelas organizações que desejam tal certificação. Esses requisitos estão divididos em 

três dimensões: sociais, econômicas e ambientais. Os requisitos exigem mudanças significativas 

nas organizações, promovendo inovações organizacionais e sociais.  

 Para analisar diferentes formas de inovação organizacional, Lam (2004) apresenta três 

grupos de fatores inter-relacionados, que segundo a autora podem influenciar a capacidade da 

organização desenvolver e implantar as inovações organizacionais: a) formas de "estrutura 

organizacional" (design organizacional); b) "processo de aprendizado e criação do conhecimento" 

e c) "capacidade organizacional de mudança e de adaptação".  

 Orientado por definição, o CRISES divide seus estudos em três subáreas, ou seja, de 

acordo com três diferentes eixos (dimensões) de pesquisa: a) inovações sociais "territoriais"; b) 

inovações sociais nas "relações de trabalho e na geração de emprego"; c) inovações sociais nas 

"condições de vida".  
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 É com base nos requisitos da FLO, nas dimensões de inovação organizacional de Lam 

(2004) e nas dimensões de inovação social do CRISES (2010) que este estudo contempla o tema 

"certificação fair trade e inovações organizacionais e sociais" 

 Diante do exposto, a pergunta que norteia esta pesquisa é: Como o fair trade pode ser 

compreendido nas perspectivas de inovação organizacional e social? 

 

1.3 Objetivos  

 

Partindo da definição do problema e dos pressupostos da pesquisa, são apresentados os 

objetivos geral e específicos do presente estudo. 

 

1.3.1 Objetivo Geral  

   

Analisar as dimensões de inovações organizacionais e sociais no processo de certificação 

fair trade. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Para atingir o objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos específicos: 

1. Analisar o processo de certificação fair trade na Casa Apis considerando as barreiras e 

conflitos; 

2. Compreender as inovações organizacionais no processo de certificação fair trade de 

acordo com as dimensões (vertentes) “estrutura (design) organizacional”, “cognição e 

aprendizagem” e “capacidade de mudança” propostas por Lam (2004). 

3. Inferir sobre as inovações sociais no processo de certificação fair trade de acordo com as 

dimensões “território”, “trabalho e emprego” e “condições de vida” propostas pelo 

CRISES. 

Compreendido o problema de pesquisa e os objetivos, é apresentada na próxima seção 

uma breve descrição da metodologia da pesquisa. 
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1.4 Metodologia da Pesquisa  

 

Esta pesquisa, de natureza qualitativa, foi realizada por meio de um estudo de caso junto a 

uma Central de Cooperativas Apícolas do Semiárido Brasileiro - Casa Apis. 

A pesquisa sob a forma de estudo de caso é uma investigação empírica, que “investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites 

entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2005, p. 32). 

Os dados primários foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, anotações 

no diário de campo e observação. Já os dados secundários foram coletados via documentos, 

artigos, dissertações e web sites.  

A análise dos dados foi feita de acordo com o referencial teórico do presente estudo e com 

a utilização da técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 1995) e a triangulação de diferentes 

fontes de evidências (YIN, 2005).  

 A análise de conteúdo é definida como um conjunto de técnicas de análise de 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 

1995).  

A triangulação de dados, apontada por Yin (2005) como essencial em estudos de casos, 

foi feita por meio das informações fornecidas pelas próprias entrevistas, visto que estas foram 

realizadas com diferentes atores envolvidos no processo de certificação fair trade, por pesquisa 

documental e observação. Ao final da análise do caso, foi feito um fechamento que apresenta os 

principais elementos das dimensões de inovação organizacional e social no processo de 

certificação fair trade. 

A próxima seção desse estudo aqui descrito apresenta a estruturada a dissertação. 
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1.5 Estrutura da Dissertação   

 

 Esta pesquisa está organizada em cinco seções além da introdução, representando a seção 

1. 

 A seção dois trata do referencial teórico que aborda os temas relacionados aos conceitos e 

tipos de inovações, inovação organizacional, inovação social, fair trade  e certificação fair trade. 

 Na seção três descreve-se a metodologia empregada nesta pesquisa, evidenciando o caso 

estudado, a tipologia da pesquisa e estratégia de pesquisa, a operacionalização das dimensões do 

estudo de caso, a construção e aplicação do instrumento de coleta de material empírico e técnicas 

aplicadas ao material empírico. 

 Serão apresentados os resultados e discussões na seção quatro, em que serão debatidos os 

resultados encontrados na análise das dimensões das inovações organizacional e social, 

comparados aos pressupostos teóricos do CRISES (2010) e LAM (2004) e dos requisitos de 

certificação fair trade da FLO. 

 Por fim, as considerações finais evidenciam as principais conclusões e limitações da 

pesquisa. 

 Apresentada a estrutura da dissertação, na próxima seção inicia-se a apresentação do 

referencial teórico sobre os temas pertinentes nesta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção é realizada a Revisão da Literatura sobre "conceitos e tipos de inovações", 

"inovação organizacional", "inovação social", "

 

2.1 Conceitos e classificação das inovações

 

 Sob uma perspectiva histórica, o processo de inovação sempre existiu. Até o século XVII 

esse processo era informal e baseado no empirismo, tendo como objetivo resolver problemas 

técnicos. A partir do século XVIII, com o uso do conhecimento científico como fonte de

resolução de problemas e com a evolução das sociedades industriais e de suas necessidades, a 

inovação ganha em autonomia (DELGADO, 2007).

 Teoricamente, essa autonomia ganha consistência com Schumpeter, que tornou

principais autores que tratam d

processo caracterizado pela descontinuidade com o que está estabelecido, através de novas 

combinações que são concebidas pela introdução de um novo bem ou nova qualidade de um bem; 

um novo método de produção, a abertura de um novo mercado, a conquista de uma nova fonte de 

matéria-prima ou, ainda, da criação de uma nova forma de organização (SCHUMPETER, 1934).

 Com isso, esta definição seminal de Schumpeter

possíveis de inovação, conforme Figura 1: 

Figura 1 - Tipos de inovação de acordo com Schumpeter

Fonte: Elaborada pelo au
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Para Schumpeter (1934), novas combinações surgem descontinuamente e dão origem aos 

seguinte tipos de inovação: 

a) Introdução de novo método de produção, ou seja, de método que ainda não tenha sido 

testado, não necessariamente método cientificamente novo; ou de nova maneira de comercializar 

um produto; 

b) Introdução de novo produto com o qual os consumidores ainda não estejam 

familiarizados, ou de nova qualidade de um produto; 

c) Abertura de novo mercado, ou seja, de mercado ainda não penetrado, quer tenha 

existido antes ou não; 

d) Conquista de nova fonte de oferta de matérias-primas ou insumos, quer esta fonte 

exista ou tenha de ser criada; 

e) Estabelecimento de nova organização de qualquer indústria.  

Com base nesta tipologia de inovação apresentada por Schumpeter (1934), vários outros 

trabalhos foram sendo desenvolvidos, como os encontrados em Nelson e Winter (1982) e Dosi 

(1991). Nelson e Winter (1982) corroboram com Schumpeter, quando afirmam que o processo de 

inovação, ao envolver um alto grau de incerteza e risco, não só antes, como também após sua 

introdução, gera um contínuo desequilíbrio de mercado, que é responsável pelo crescimento e 

desenvolvimento de uma nação, setor, indústria ou empresa. Na mesma linha de pensamento, 

Dosi (1991) argumenta que a inovação diz respeito à busca, descoberta, experimentação, 

desenvolvimento, imitação e adoção de novos produtos, processos de produção e formas 

organizacionais.  

 Em registros da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) 

encontra-se conceitos sobre inovação com o mesmo enfoque dos autores citados anteriormente. 

Na 1ª edição do Manual de Oslo, a OCDE (1992) tratou apenas das inovações em processos e 

produtos. Com a evolução dos conceitos e estudos realizados, na 2ª edição do Manual de Oslo, a 

OCDE (1997) manteve as abordagens iniciais, focada em inovações tecnológicas em processos e 

produtos e apresentou, em seu Anexo 2, algumas orientações e considerações sobre inovações 

não tecnológicas, apontando para a necessidade de incorporação desta dimensão nos estudos. Por 

sua vez, a 3ª edição do Manual de Oslo (OCDE, 2005) expandiu o campo de atuação e definição 



19 
 

 

 

de inovação para incluir outros tipos de inovações (inovação organizacional e inovação de 

marketing), em estudos deste tema em organizações empresariais, além de inovação de produto e 

processo constante nas edições anteriores. 

 Verifica-se em Damanpour (1991) uma concordância com as abordagens teóricas 

supracitadas quando afirma que uma inovação pode ser um novo produto ou serviço, uma nova 

tecnologia de processo de produção, um novo sistema administrativo ou uma nova estrutura 

organizacional, ou ainda um novo plano ou programa.  

 Nesses conceitos apresentados, é observada a presença do "novo" para caracterizar a 

inovação. No entanto, uma inovação pode ser considerada a adoção de uma nova ideia numa 

organização, sem se considerar quando ela foi adotada no mesmo setor por outras organizações 

(DAMANPOUR; EVAN, 1984). Com a mesma ênfase, Nelson (2006) aponta que a inovação 

engloba os processos pelos quais as empresas dominam e põem em prática os projetos de 

produtos e processos produtivos que são novos para elas, mesmo que não sejam novos em termos 

mundiais ou mesmo nacionais. Portanto, mesmo não sendo inédito no mercado, a inovação existe 

mesmo quando ocorre apenas no âmbito da organização que a adota (GARCIA, 2008) 

 Além do entendimento da inovação de acordo com as abordagens apresentadas, a 

inovação ainda pode ser entendida como um processo interativo. Esta visão interativa de 

inovação é a base para muitas elaborações conceituais relacionadas ao processo inovador, que 

considera o aumento da complexidade, a importância de fontes de conhecimento externa à 

organização e as relações intra e interinstitucionais para o sucesso da inovação. Alguns modelos 

são referências nessa área, como os que tratam de sistema nacional de inovação (FREEMAN, 

1988; LUNDVALL, 1988; 1992), sistemas locais de inovação (CASSIOLATO; LASTRES, 

1999) e os relativos a cadeias produtivas, clusters, redes de empresas (PORTER, 1998).  

 Sob esse aspecto interativo da inovação, Nonaka e Takeuchi (1997) destaca que o 

componente sistemático presente no processo de inovação é a busca de um equilíbrio entre 

valorização do conhecimento endógeno e aquisição de conhecimentos exógenos. A criação de 

conhecimento leva, portanto, a uma inovação contínua, não só processando informações de “fora 

para dentro”, com o intuito de resolver os problemas existentes e se adaptar ao ambiente em 

transformação, mas, também, criando novos conhecimentos e informações de “dentro para fora”, 
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a fim de redefinir tanto os problemas quanto as soluções e, nesse processo, recriar seu meio 

(OLIVEIRA; IPIRANGA, 2009) 

 Enfim, para ocorrer a inovação não é suficiente ter capacidade de acumular capitais e de 

assimilar e adaptar uma apropriada tecnologia, havendo ainda a necessidade de aprender. Neste 

sentido, Lundvall (2002) salienta que o processo de aprendizagem é socialmente vinculado e a 

iniciativa de organizações e instituições (governo, universidades, centros de pesquisa e empresas) 

são cruciais para o surgimento das interações e do intercâmbio para que possam promover a 

inovação. Aprender e inovar depende de saberes tácitos, localizados e cumulativos, estando as 

capacidades de inovação e de aprendizagem fortemente enraizadas na estrutura social, ambiental, 

institucional e produtiva de cada região ou país (OLIVEIRA; IPIRANGA, 2009). 

 A partir da análise do surgimento, conceituação e classificação da inovação, na qual 

foram apresentados diferentes autores e abordagens, nas próximas seções é discutido com mais 

detalhes a teoria que trata da inovação organizacional e da inovação social, focos dessa 

dissertação. 

 

2.2 Inovação organizacional 

 

 Apesar do crescente interesse, a “inovação organizacional” é um conceito ainda em 

desenvolvimento. No meio acadêmico, não há um consenso sobre uma definição do termo 

“inovação organizacional”, permanecendo ambígua. Conforme apresentado anteriormente, foi em 

Schumpeter que apareceu as primeiras tentativas de apresentação da inovação organizacional 

como um dos diferentes tipos de inovação. A partir dos estudos de Schumpeter outros autores 

também iniciaram estudos com foco em "inovação organizacional". Dentre estes destacam-se os 

conceitos apresentados por: Damanpour e Evan (1984), OCDE (1995, 2007, 2006), Lam (2004), 

Armbrustera et al (2008), Schvarz Sobrinho (2009) e ABRACOOP (2012). 

 Para Damanpour e Evan (1984) a inovação organizacional envolve a estrutura 

organizacional e os processos administrativos relacionados indiretamente com as atividades 

básicas de trabalho de uma organização e está diretamente relacionada com a sua gestão. Desde 

este conceito, poucos foram os estudos que focalizaram a inovação organização. 



 

 

 Somente em 1997 a OCDE, através do Manual de Oslo, fez referência a inovações 

organizacionais. Ainda que naquela ocasião o Manual tenha expressado o reconhecimento do 

papel das inovações organizacionais para o desempenho econômico das empresas, o obje

inclusão limitava-se a mostrar que havia uma distinção entre este tipo de inovação e as inovações 

tecnológicas em produtos e processos. 

 As inovações organizacionais ou não tecnológicas, conforme proposto pela OCDE (2004), 

eram entendidas como todas as atividades de inovação não relacionadas com a introdução de um 

bem ou serviço tecnologicamente novo, ou seja, tudo que não se constituísse em inovações 

tecnológicas (MENDES; ALBUQUERQUE, 2007)

organizacional seriam: a introdução de estruturas organizacionais significativamente 

modificadas; a adoção de técnicas de gerenciamento avançado e a implantação de orientações 

estratégicas novas ou significativamente alteradas (OCDE, 2004).

 Em 2005 a OCDE reconhece 

tratadas no Manual, passando a 

significativamente melhorado) produto (bens ou serviços), processo, método de marketing ou 

método organizacional nas práticas de negócio, na organização do espaço de trabalho ou nas 

relações externas” (OCDE, 2005, p. 46), conforme representado na Figura 2.

Figura 2 - Componentes básicos da inovação organizacional de acordo OCDE (2005)

Fonte: Elaborada pelo autor 
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 Dessa forma, de acordo com Mendes e Albuquerque  (2007), o conceito de inovação 

engloba, entre outros, os três componentes básicos das inovações organizacionais: 

a) "Práticas de negócio": referem-se aos novos métodos para organizar as rotinas e 

procedimentos de trabalho, os quais promovam o aprendizado organizacional, a codificação e 

compartilhamento de conhecimento; o desenvolvimento dos empregados; a melhoria dos 

sistemas gerenciais. 

b) "Organização do espaço de trabalho": inclui novos métodos voltados para a 

distribuição de responsabilidades e tomada de decisão. Envolve a escolha do modelo 

organizacional considerado mais adequado à organização, considerando suas especificidades e o 

ambiente em que atua. 

c) "Relações externas": são novos métodos destinados a organizar as relações com outras 

empresas e instituições públicas. Engloba o estabelecimento de novos relacionamentos de 

colaboração e novas formas de interação. 

 Assim, as inovações organizacionais em "práticas de negócios" compreendem a 

implementação de novos métodos para a organização de rotinas e procedimentos para a condução 

do trabalho. Isso inclui, por exemplo, a implementação de novas práticas para melhorar o 

compartilhamento do aprendizado e o do conhecimento no interior da empresa. Um exemplo é a 

primeira implementação de práticas para a codificação do conhecimento, por exemplo pelo 

estabelecimento de bancos de dados com as melhores práticas, lições e outros conhecimentos, de 

modo que se tornem mais acessíveis a outros. Outro exemplo é a primeira implementação de 

práticas para o desenvolvimento dos empregados e melhorias na permanência do trabalhador, 

como os sistemas de educação e treinamento. Outros exemplos são a primeira introdução de 

sistemas de gerenciamento para a produção geral ou para as operações de abastecimento, tais 

como sistemas de gerenciamento da cadeia de fornecedores, reengenharia de negócios, produção 

enxuta e sistemas de gerenciamento da qualidade (OCDE, 2006). 

 Quanto às inovações na "organização do local de trabalho", estas envolvem a 

implementação de novos métodos para distribuir responsabilidades e poder de decisão entre os 

empregados na divisão de trabalho existente no interior das atividades da empresa (e unidades 

organizacionais) e entre essas atividades. Participam também novos conceitos para a estruturação 

de atividades, tais como a integração de diferentes atividades de negócio. Um exemplo de 
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inovação no local de trabalho é a primeira implementação de um modelo organizacional que 

confere aos empregados de uma empresa maior autonomia na tomada de decisões e os encoraja a 

contribuir com suas ideias. Isso pode ser alcançado por meio da descentralização das atividades 

de grupo e do controle gerencial ou pelo estabelecimento de times de trabalho formais ou 

informais nos quais trabalhadores individuais têm responsabilidades de trabalho mais flexíveis. 

Entretanto, inovações organizacionais podem também envolver a centralização de atividades e 

maior responsabilidade final para a tomada de decisões (OCDE, 2006). 

 Já os novos métodos organizacionais nas "relações externas" de uma empresa 

compreendem a implementação de novos meios para organizar as relações com outras firmas ou 

instituições públicas, tais como o estabelecimento de novos tipos de colaborações com 

organizações de pesquisa ou consumidores, novos métodos de integração com fornecedores e o 

uso de outsourcing ou a introdução da subcontratação das atividades de negócios na produção, no 

aprovisionamento, na distribuição, no recrutamento e em serviços auxiliares (OCDE, 2006). 

 Com isso, as inovações organizacionais compreendem mudanças na estrutura e nos 

processos de uma organização, devido à implementação de novos conceitos e práticas de gestão e 

de trabalho, tais como a implementação do trabalho em equipe em sistemas de produção, gestão 

da cadeia de fornecimento ou de gestão da qualidade (ARMBRUSTERA et al, 2008). Nesse 

sentido, a inovação organizacional pode ser entendida como aquela que ocorre em componentes 

relacionados à administração dos negócios e afeta o sistema social da organização, o qual é 

constituído por seus membros e os relacionamentos entre eles (SCHVARZ SOBRINHO, 2009). 

 Um dos principais argumentos para o desenvolvimento e implantação de inovações 

organizacionais baseia-se no entendimento de que este tipo de inovação apresenta vínculos 

diretos com as tecnológicas. A lógica desta relação é que, uma vez assumido que as inovações 

tecnológicas consistem-se em diferenciais de concorrência e elementos fundamentais de 

crescimento econômico, a relevância deste vinculo encontra-se em explorar a potencialidade das 

inovações organizacionais como facilitadoras de inovações tecnológicas (MENDES; 

ALBUQUERQUE, 2007). 

 De acordo com Lam (2004) os vínculos entre estes dois tipos de inovações têm sido 

predominantemente estudados sob o enfoque das inovações organizacionais como resposta às 

forças externas, baseando-se em como tecnologia e mercado afetam os resultados da organização. 
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Armbrustera et al (2008, p. 645) corrobora com Lam (2004) quando afirma que “a inovação 

organizacional pode ser entendida como uma adaptação necessária para a introdução de novas 

tecnologias ou como uma condição prévia para o desenvolvimento de produtos e processos de 

sucesso”.  

 Assim, o propósito das inovações organizacionais seria responder as demandas resultantes 

de um ambiente mais competitivo e do surgimento de inovações tecnológicas. No entanto, a 

autora apresenta como alternativa a perspectiva da inovação organizacional como pré-condição 

de inovação tecnológica. Nesta abordagem, para as inovações organizacionais serem facilitadoras 

de inovações tecnológicas, as iniciativas de mudança seriam direcionadas para as chamadas 

forças endógenas da organização: capacidade de aprendizado, valores, interesses, poder para 

moldar a evolução organizacional e para promover a mudança tecnológica (LAM, 2004). 

 No campo prático da pesquisa de inovações organizacionais em cooperativas, Lopes et al 

(2002 apud SCHVARZ SOBRINHO, 2009) mostram em estudo realizado em 80 cooperativas 

com sedes administrativas nos estado do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e 

Goiás, referente ao período de 1995 a 1997, que naquele período as cooperativas implementaram 

as seguintes reformas entendidas como inovações organizacionais: 

 (1) Administrativas: reestruturação do quadro de funcionários, adequação funcional das 

operações, tomada de decisão no sentido de modernização dos processos produtivos, 

modernização dos sistemas de informação, ampliação dos canais de comercialização, 

terceirização de serviços em geral, reformas gerais nas áreas de armazenamento e transporte 

(logística); 

 (2) Financeiras: controle e programação de compra, venda, fluxo de caixa e de estoques, 

implantação de contabilização por unidade de custo, seleção e redirecionamento da aplicação de 

capital para atividades rentáveis com consequente venda ou eliminação de negócios ou atividades 

deficitárias ou inviáveis economicamente, renegociação de dívidas da cooperativa e dos 

cooperados por meio de securitização (alongamento de dívidas), implantação de políticas de 

capitalização através de quotas-parte dos cooperados e utilização de parte desta capitalização para 

saldar dívidas; 
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 (3) Organizacionais: reforma do estatuto da cooperativa, implantação de programas e 

projetos de capacitação educacional e tecnológica a cooperados, criação de vínculos entre 

cooperado e cooperativa, mediante apoio técnico à produção e doutrinamento cooperativista. 

 Essas mudanças demonstram a profissionalização da gestão nas cooperativas estudadas o 

que contribui para que elas se sobressaíssem, ou seja, sobrevivessem e/ou crescessem no 

ambiente de negócios às quais estavam inseridas (SCHVARZ SOBRINHO, 2009). 

 Em síntese, as inovações organizacionais consistiriam em mecanismos por meio dos quais 

as empresas incorporam novos modelos de organização e de gestão, desenvolvem novas 

competências e estabelecem novas interações e cooperações, que são relevantes para o 

desenvolvimento de novos produtos e processos. 

 Contudo, apesar das tentativas de conceituação de inovação organizacional e da 

importância da implementação de conceitos inovadores de organização para a competitividade de 

uma empresa, até agora tem havido poucas pesquisas sobre as possíveis abordagens para medir e 

monitorar as inovações organizacionais. 

 Há diferentes interpretações do termo “inovação organizacional” e a falta de uma 

definição amplamente aceita causa dificuldades na concepção e implementação de medidas e 

indicadores que sustentam a validade dessa inovação (LAM, 2005).  Um dos motivos para este 

fato é quanto a inexistência de critérios e objetivos que possibilitem distinguir as diferentes 

categorias. Tendo como base a categorização proposta pela OCDE (2005) (produtos, processos, 

marketing e organizacional) é possível fazer um alerta sobre dois aspectos que representam 

dificuldades adicionais na caracterização das inovações organizacionais: i) frequentemente os 

diferentes tipos de inovação - produtos (bens e serviços); processos; marketing; e organizacional 

– apresentam relações de complementaridade e influência; ii) nem sempre existe uma clara 

distinção entre os diferentes tipos de inovação uma vez que algumas características atendem a 

mais de uma categoria (MENDES; ALBUQUERQUE, 2007). 

 No que se refere à similaridade com os demais tipos, pode-se citar a proximidade das 

inovações organizacionais com as de processos, visto que ambas baseiam-se em objetivos muitos 

próximos, em geral, voltados para reduzir custos, valorizar a eficiência e aumentar a 

produtividade (MENDES; ALBUQUERQUE, 2007). Para a OECD (2005) a diferença entre as 

duas categorias está principalmente no tipo de atividade. Inovação em processo lida com a 
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implementação de novos equipamentos, softwares, técnicas e procedimentos específicos. 

Inovações organizacionais, por sua vez, focam prioritariamente pessoas e organização do 

trabalho. Em síntese, de acordo com Mendes e Albuquerque (2007), pode-se adotar a seguinte 

classificação: 

a) A inovação é em processo quando envolve novos procedimentos ou significativas 

melhorias na produção, visando redução de custos e ou aumento da qualidade e da 

produtividade. 

b) Refere-se à inovação organizacional quando representa o primeiro uso de um novo 

método nas práticas de negócio, na organização do espaço de trabalho e nas relações 

externas. 

c) Engloba os dois tipos - organizacional e de processo - quando se refere a novos 

procedimentos e significativa melhoria na produção, associados ao uso de novos métodos 

organizacionais. 

 Uma das perspectivas que têm sido abordadas em estudos como tentativa de buscar um 

melhor entendimento sobre o que seja inovação organizacional é apresentada por Lam (2004). No 

Quadro 1, três grupos de fatores inter-relacionados, que segundo a autora podem influenciar a 

capacidade da organização desenvolver e implantar as inovações organizacionais: a) formas de 

estrutura organizacional (design organizacional); b) processo de aprendizado e criação do 

conhecimento; c) capacidade organizacional de mudança e de adaptação (MENDES; 

ALBUQUERQUE, 2007). 

Quadro 1 – Dimensões (vertentes) da Inovação Organizacional 
Teoria Base Teórica Foco 

Design Organizacional Burns e Stalker, 1961; 
Lawrence e Lorsch, 1967; 
Mintzberg, 1979; Teece, 19 

Relação entre formas estruturais e a propensão 
de uma organização para inovar.  

Processo de aprendizado e 
criação do conhecimento 

Agyris e Schon, 1978; 
Nonaka, 1994; Nonaka e 
Takeuchi, 1995 

Enfatizam as bases cognitivas de inovação 
organizacional que se relacionam com o 
processo de aprendizagem e criação do 
conhecimento organizacional. 

Capacidade organizacional 
de mudança e de adaptação 

Hannan e Freeman, 1977; 
1984; Romanellie e 
Tushman 1994. 

Entender se as organizações podem superar a 
inércia e se adaptar diante de radicais mudanças 
ambientais e tecnológicas. 

Fonte: Lam (2004) 

 O primeiro grupo " estrutura organizacional" (design organizacional) - foca a relação 

entre a organização ser propensa a inovar e as configurações estruturais. Faz parte desta vertente 
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a teoria da contingência que integra contexto, estrutura e desempenho organizacional. O foco é 

verificar de que maneira e porque, em ambientes de rápidas mudanças, certos modelos de 

estrutura facilitam a criação de novos processos e produtos. Nesta teoria a unidade de análise é a 

organização e o objetivo principal da pesquisa é identificar as características estruturais de uma 

organização inovadora para determinar os efeitos de variáveis estruturais organizacionais em 

inovação de produto e processo. Esta vertente da literatura tem sido mais influente e bem 

integrada na literatura sobre inovação tecnológica (LAM, 2004; MENDES; ALBUQUERQUE, 

2007). 

 A inovação como resultado de um "processo de aprendizagem e de criação de 

conhecimento" é a segunda perspectiva proposta por Lam (2004) para analisar o processo de 

inovação organizacional. Essa perspectiva em contraste, tendem a se concentrar nas formas de 

como as organizações desenvolvem novas ideias para a resolução de problemas. Eles enfatizam 

as bases cognitivas de inovação organizacional que se relacionam com o processo de 

aprendizagem e criação do conhecimento organizacional. Este campo de pesquisa fornece uma 

base para compreender a capacidade das organizações de criar e explorar novos conhecimentos 

necessários para as atividades inovadoras. Esta abordagem baseia-se no reconhecimento da 

informação e do conhecimento como recursos importantes de crescimento das empresas, assim 

como na visão das organizações como capazes de aprender e evoluir (MENDES; 

ALBUQUERQUE, 2007).  

 Considerando a relação de influência entre fatores ambientais e o desenvolvimento e 

difusão de inovações, o terceiro grupo proposto por Lam (2004) - "mudanças organizacionais e 

adaptação" - refere-se as formas como as organizações evoluem e se adaptam ao seu ambiente. 

Seu foco principal é entender se as organizações podem superar a inércia e se adaptar diante de 

radicais mudanças ambientais. Neste contexto, a inovação é considerada como uma capacidade 

para responder a alterações no ambiente externo. A autora interpreta que as inovações 

organizacionais podem ser analisadas e agrupadas segundo diferentes teorias sobre a natureza da 

mudança e a capacidade de adaptação. Dessa forma, a inovação é abordada tanto na perspectiva 

da capacidade da organização reagir e adaptar-se às mudanças do ambiente externo, quanto na 

capacidade de influenciar o ambiente e promover mudanças (MENDES; ALBUQUERQUE, 

2007).  
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 Já com base nos estudo de Armbrustera et al, (2008), as inovações organizacionais podem 

ser diferenciadas em inovações organizacionais estruturais e inovações organizacionais 

processuais. 

 As inovações organizacionais estruturais influenciam as atividades de: mudar e melhorar 

as responsabilidades nas prestações de contas, de comando e os fluxos de informação, bem como 

o número de níveis hierárquicos, a estrutura divisional de funções ou a separação entre linha e 

funções de apoio. Tais inovações organizacionais estruturais incluem, por exemplo, a mudança de 

uma estrutura organizativa de funções (desenvolvimento de produto, produção, recursos 

humanos, etc.) em segmentos, divisões ou unidades de negócios (ARMBRUSTERA et al, 2008). 

 As inovações organizacionais processuais afetam as rotinas, processos e operações de 

uma empresa. Eles podem influenciar a velocidade e a flexibilidade da produção ou a qualidade 

da produção (por exemplo, processo de melhoria contínua e círculos de qualidade) 

(ARMBRUSTERA et al, 2008). 

 De acordo com Armbrustera et al (2008), a inovação organizacional pode ser ainda mais 

diferenciada ao longo de uma dimensão intra-organizacional e inter-organizacional (Quadro 2). 

Quadro 2 - Tipologia de Orientação da Inovação Organizacional 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Adaptado de Armbrustera et al (2008) 

Intra-Organizacional Inter-Organizacional 

 

Inovação 
Estrutural 

• As equipes multifuncionais  
• Descentralização da operação, planejamento e funções de 
controle  
• Células de manufatura ou segmentos  
• Redução dos níveis hierárquicos  
• ... 

• O trabalho em equipe na produção  
• Alargamento enriquecimento  de trabalho  
• Engenharia Simultânea  
• Processo de Melhoria Contínua / Kaizen  
• Os Círculos de Qualidade  
• Auditorias de Qualidade / certificação (ISO)  
• As auditorias ambientais (ISO)  

• Cooperação / redes / 
alianças (P & D, produção, 
serviço, vendas, etc)  
• Outsourcing  
• Offshoring  
• ... 

• Just-in-time (para 
clientes, com fornecedores)  
• Gestão da cadeia de 
Suprimentos  
• Auditorias de qualidade 
ao cliente 
• ... 

 

Inovação 
Processual 

Foco da Inovação 

Tipo  

de 

 Inovação 
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  Enquanto as inovações intra-organizacionais ocorrem dentro de uma organização ou 

empresa, as inovações inter-organizacionais incluem novas estruturas organizacionais ou 

procedimentos além dos limites de uma empresa. Incluem novas estruturas organizacionais no 

ambiente de uma organização, como P & D, cooperação com os clientes, just-in-time, processos 

com fornecedores ou clientes ou práticas de supply chain management com os fornecedores 

(ARMBRUSTERA et al, 2008). 

 As inovações intra-organizacionais podem incidir sobre os serviços ou funções 

particulares ou afetar a estrutura geral e estratégia da empresa como um todo. Exemplos de 

inovações intra-organizacionais incluem a implementação do trabalho em equipe, círculos de 

qualidade, processos de melhoria contínua ou a certificação de uma empresa pela norma ISO 

9000 (ARMBRUSTERA et al, 2008). 

 É óbvio que há uma grande variedade de inovações organizacionais que diferem em 

termos do seu tipo e concentração. Com base nos exemplos fornecidos no Quadro 2, fica claro 

que a categorização proposta é de natureza analítica (ARMBRUSTERA et al, 2008). 

 A diferenciação entre as inovações organizacionais estruturais e processuais é bastante 

tênue em alguns casos de conceitos organizacionais. Na prática, a maioria dos conceitos de 

inovações organizacionais tratam de diferentes aspectos das estratégias de negócios ao mesmo 

tempo (ARMBRUSTERA et al, 2008). 

 Após a apresentação da revisão de literatura sobre inovação organizacional, cabe à 

próxima seção apresentar o próximo foco da dissertação que é a teoria que aborda a inovação 

social. 

 

2.3 Inovação Social 

 

 A "inovação social" é um campo emergente de pesquisa. Como tal, não há uma definição 

geralmente aceita, o que contribui para discussões entre acadêmicos e profissionais sobre como a 

inovação social deve ser definida e que termos devem ser utilizados. De acordo com Bignetti 

(2011) em uma análise da literatura é possível observar que não há um consenso sobre a 

definição de inovação social e sobre a sua abrangência. Em realidade, afirma-se que o tema é 

menos conhecido se comparado com a literatura existente sobre inovação em seu sentido mais 
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amplo, porém tem se multiplicado no mundo as pesquisas sobre essa forma de inovação, 

especialmente nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa.  

 O termo “inovação social” é utilizado por certas abordagens das áreas de Ciências Sociais 

e Ciências Sociais Aplicadas, principalmente com a intenção de fazer referência a mudanças 

sociais que visem à satisfação das necessidades humanas, buscando contemplar necessidades até 

então não supridas pelos atuais sistemas públicos ou organizacionais privados (MOULAERT et 

al., 2005). Nos Estados Unidos, para citar algumas, têm-se as universidades de Stanford, Harvard 

e Brown, têm desenvolvido programas de pesquisa e cursos específicos sobre o tema. No Canadá, 

o CRISES, Centre de recherche sur les innovations sociales, se apresenta como resultado de uma 

rede formada por universidades do Québec que se vinculam através de projetos comuns. Na 

Europa, o INSEAD, a Universidade de Cambridge e iniciativas como o projeto EMUDE 

(Emerging User Demands for Sustainable Solutions), o Consumer Citzenship Network, o 

Creative Communities for Sustainable Lifestyles e o ISESS, Inovation and Social 

Entrepreneurship In Social Services realizam estudos e pesquisas e ações de caráter social 

(BIGNETTI, 2011) 

 Mesmo assim, o crescimento de pesquisas que tratam do tema é crescente. Nesse contexto 

tem os trabalhos desenvolvidos por  Cloutier (2003) quando afirma que a inovação social visa o 

bem estar dos indivíduos e das coletividades. Para a autora a inovação social se define em uma 

ação e numa mudança sustentável (durável) visando desenvolver o indivíduo, o local onde este 

vive (território) ou a empresa. Por isso, tem uma forma particular podendo ser tanto de ordem de 

novos procedimentos, de ordem organizacional, institucional ou apresentar-se de uma forma 

tangível (tecnologia e produto). Quanto ao seu processo, ela é resultado da cooperação entre uma 

diversidade de atores, através de um processo coletivo de aprendizagem e de produção de 

conhecimento (CLOUTIER, 2003). 

 Schumpeter, em 1942, já destacava a necessidade de inovações sociais para garantir a 

efetividade econômica de uma organização, estando estas paralelas às inovações tecnológicas 

(MOULAERT, et al., 2005). Por conta desse fator, a importância das inovações sociais no meio 

organizacional tem recebido crescentes considerações, principalmente relacionadas à cultura e à 

aprendizagem de uma empresa.  
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 Um outro estudo sobre inovação social é apresentado por Mulgan et al. (2007). O autor 

argumenta que a inovação social diz respeito a novas ideias que funcionam na satisfação de 

objetivos sociais e a atividades inovativas e serviços que são motivados pelo objetivo de 

satisfazer necessidades sociais e que são predominantemente desenvolvidas e difundidas através 

de organizações cujos propósitos primários são sociais. A inovação social não tem uma única 

forma, nem é monopólio de um setor, mas pode acontecer em todos os setores - incluindo as 

famílias, que são geralmente ignoradas. A inovação social pode ser conduzido pelos governos 

(novos modelos de saúde pública), o setor privado (software de código aberto) ou sociedade civil 

(fair trade - comércio justo) (MULGAN et al., 2007). 

Para Rollin e Vicent (2007), as inovações sociais respondem a uma necessidade urgente 

de se melhorar as práticas sociais e organizacionais, a fim de gerar novidades que aumentem o 

bem-estar geral da sociedade, não só daqueles detentores de capital para consumir, mas também, 

para aqueles que, muitas vezes, encontram-se à margem da sociedade. 

A inovação social também pode ser entendida como novas ideias (produtos, serviços e 

modelos) que simultaneamente satisfazem necessidades sociais e criam novas relações ou 

colaborações sociais. Em outras palavras, são inovações que, ao mesmo tempo, são boas para a 

sociedade e aumentam a capacidade da sociedade de agir (MURRAY et al., 2010) 

Conforme Bignetti (2011) a inovação social é definida como o resultado do conhecimento 

aplicado a necessidades sociais através da participação e da cooperação de todos os atores 

envolvidos, gerando soluções novas e duradouras para grupos sociais, comunidades ou para a 

sociedade em geral. 

Entretanto, desde as primeiras definições estabelecidas em 1970 por pioneiros nos estudos 

da inovação social, como James B. Taylor e Dennis Gabor, a inovação social tem passado por 

várias formulações (CLOUTIER, 2003). O Quadro 3 apresenta algumas das definições de 

inovação social encontradas na literatura. 

Quadro 3. Definições de inovação social segundo diferentes autores e fontes. 
Autor Conceito 

Taylor (1970) Formas aperfeiçoadas de ação, novas formas de fazer as coisas, novas invenções sociais. 
Dagnino e Gomes 
(2000, in Dagnino 
et al, 2004) 

Conhecimento – intangível ou incorporado a pessoas ou equipamentos, tácito ou codificado – 
que tem por objetivo o aumento da efetividade dos processos, serviços e produtos 
relacionados à satisfação das necessidades sociais. 

Cloutier (2003) Uma resposta nova, definida na ação e com efeito duradouro, para uma situação social 
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considerada insatisfatória, que busca o bem-estar dos indivíduos e/ou comunidades. 
Standford Social 
Innovation 
Review (2003) 

O processo de inventar, garantir apoio e implantar novas soluções para problemas e 
necessidades sociais. 

Novy e Leubolt 
(2005) 

A inovação social deriva principalmente de: satisfação de necessidades humanas básicas; 
aumento de participação política de grupos marginalizados; aumento na capacidade 
sociopolítica e no acesso a recursos necessários para reforçar direitos que conduzam à 
satisfação das necessidades humanas e à participação. 

Rodrigues (2006) Mudanças na forma como o individuo se reconhece no mundo e nas expectativas recíprocas 
entre pessoas, decorrentes de abordagens, práticas e intervenções. 

Moulaert et al. 
(2007) 

Ferramenta para uma visão alternativa do desenvolvimento urbano, focada na satisfação de 
necessidades humanas (e empowerment) através da inovação nas relações no seio da 
vizinhança e da governança comunitária. 

Mulgan et al. 
(2007) 

Novas ideias que funcionam na satisfação de objetivos sociais; atividades inovativas e 
serviços que são motivados pelo objetivo de satisfazer necessidades sociais e que são 
predominantemente desenvolvidas e difundidas através de organizações cujos propósitos 
primários são sociais. 

Phills et al. (2008) O propósito de buscar uma nova solução para um problema social que é mais efetiva,  
eficiente, sustentável ou justa do que as soluções existentes e para a qual o valor criado atinge 
principalmente a sociedade como todo e não indivíduos em particular. 

Pol e Ville (2009) Nova ideia que tem o potencial de melhorar a qualidade ou a quantidade da vida. 
Murray et al. 
(2010) 

Novas ideias (produtos, serviços e modelos) que simultaneamente satisfazem necessidades 
sociais e criam novas relações ou colaborações sociais. Em outras palavras, são inovações 
que, ao mesmo tempo, são boas para a sociedade e aumentam a capacidade da sociedade de 
agir. 

Bignetti (2011) Resultado do conhecimento aplicado a necessidades sociais através da participação e da 
cooperação de todos os atores envolvidos, gerando soluções novas e duradouras para grupos 
sociais, comunidades ou para a sociedade em geral. 

Fonte: Adaptado de Bignetti (2011). 

  

 Cloutier (2003) ainda apresenta quatro (4) categorias de inovações sociais essenciais ao 

desenvolvimento econômico e social:  

a) As inovações sociais relativas à regulamentação e objetivos econômicos (por exemplo, 

o crescimento da produtividade, o sistema de melhoria da educação); 

b) As inovações sociais para proteger o ambiente e garantir a sustentabilidade dos 

recursos naturais (por exemplo, reflorestamento, desenvolvimento sustentável, a produção 

econômica de gestão de energia, água, reciclagem de materiais); 

c) As inovações sociais na esfera política (por exemplo, a descentralização, comunicação 

e cooperação com grupos diferentes); 

d) As inovações sociais no esfera supra-nacional (por exemplo, novas formas de 

cooperação internacional, a reestruturação das relações internacionais em ciência e tecnologia). 
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 Para Henderson (1993) a inovação social transcende objetivos puramente econômicos e 

junta-se a novos valores sociais. Para ele, as inovações sociais fazem parte não apenas de um 

"correção" para ajudar a resolver os atuais problemas sociais, mas também se encaixam em uma 

óptica "preventiva" enraizado na preocupação com a sobrevivência da seres humanos. 

  O ponto de partida para a inovação é uma consciência de que uma necessidade social não 

está sendo atendida e a presença de alguma ideia de como poderia ser atendida. Às vezes, as 

necessidades são flagrantemente óbvias - como falta de moradia, fome ou doença. Mas às vezes, 

as necessidades são menos óbvias, ou não reconhecidos - como a necessidade de proteção contra 

a violência doméstica, ou o racismo (MULGAN et al., 2007). 

 Para a OCDE (2010) a inovação social procura novas respostas para os problemas sociais 

buscando: identificar e entregar novos serviços que melhoram a qualidade de vida dos indivíduos 

e das comunidades; novos processos de integração no mercado de trabalho, novas competências, 

novos empregos e novas formas de participação com diversos elementos que contribuam para 

melhorar a posição dos indivíduos no mercado de trabalho. 

 No Brasil, identifica-se algumas iniciativas que tratam da inovação social, algumas delas 

bem articuladas entre si e que se propõem a sistematizar soluções criativas. A maior parte delas, 

como a Rede de Tecnologias Sociais (RTS), a Fundação Banco do Brasil e o Instituto de 

Tecnologias Sociais (ITS), promove uma abordagem tecnológica para a inovação social. As 

tecnologias sociais compreendem produtos, técnicas e/ou metodologias reaplicáveis, 

desenvolvidas na interação com a comunidade e que representem efetivas soluções de 

transformação social. Essas iniciativas buscam coletar e sistematizar casos e experiências de 

sucesso para a formação de um grande banco de dados, voltado para o fomento de soluções de 

baixo custo, que resolvam problemas concretos da sociedade, seja no meio urbano ou rural. 

Como por exemplo, a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação 

Getulio Vargas, que promove o projeto “Observatório da Inovação Social”, onde são 

desenvolvidos pesquisas e estudos de casos de experiências inovadoras, visando à construção de 

uma esfera pública democrática. Para eles, a inovação social é definida a partir da sua capacidade 

de transformar relações de poder, o que implica uma expansão da cidadania e a redução da 

exclusão social; a construção de novos sujeitos políticos; a transformação das práticas e processos 
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de gestão pública; e o desenvolvimento de novos instrumentos e metodologias de planejamento, 

tomada de decisões, implementação e avaliação de políticas públicas. 

  Um dos centros que se destaca, por abranger os diferentes níveis de mudanças das 

inovações sociais, é o Centre de Recherche sur les Innovations Sociales (CRISES), do qual 

participam diversas universidades interessadas na perspectiva de inovações de cunho social. 

Fundado em 1988, tal centro entende inovação social como "um processo iniciado pelos atores 

sociais para responder a uma aspiração humana, suprir uma necessidade, trazer uma solução ou 

aproveitar uma oportunidade de ação " (CRISES, 2010, p. 5). Desta forma, uma inovação social 

visa mudar as relações sociais, transformar um quadro de ação ou propor novas orientações 

culturais aos envolvidos. A definição de inovação social adotada nesta dissertação é, portanto, a 

estabelecida pelo CRISES.  

 Orientado por definição, o CRISES divide seus estudos em três subáreas (Figura 3), ou 

seja, de acordo com três diferentes eixos (dimensões) de pesquisa: 1) inovações sociais 

"territoriais"; 2) inovações sociais nas "relações de trabalho e na geração de emprego"; e 3) 

inovações sociais nas "condições de vida" (CRISES, 2010).  

Figura 3 - Dimensões da Inovação Social 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com base no CRISES (2010). 

 

 Os membros do primeiro eixo, o do desenvolvimento "territorial", interessa-se por 

regulamentações que envolvam organizações e instituições, e também por práticas e estratégias 

de atores socioeconômicos que tenham influência sobre o desenvolvimento de comunidades e de 

territórios. Desta forma, os pesquisadores estudam diversas empresas e organizações (públicas, 

Dimensões de pesquisa da 
Inovação Social

Relações de trabalho e na 
geração de emprego

Condições de vida

Territoriais
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privadas, cooperativas e associações ) e suas interrelações, redes de atores, sistemas de inovação, 

arranjos de governança e estratégias que contribuam para o desenvolvimento sustentável das 

comunidades e territórios.  As inovações sociais territoriais fazem referência aos projetos de 

cooperação entre organizações que estão inseridas em um dado território, aos novos grupos de 

organizações e suas relações com redes externas de empresas e instituições (universidades), às 

ações de mobilização local para a geração de emprego, ao empoderamento dos atores sociais 

locais e aos programas de incentivo à alocação ou à re-alocação de mão-de-obra no mercado 

(CRISES, 2010). 

O segundo eixo de pesquisa do CRISES envolve estudos sobre "trabalho e emprego", que 

tem foco na organização do trabalho, da regulação do emprego e da governança corporativa no 

setor manufatureiro, nos serviços, na administração pública e na economia do conhecimento. As 

pesquisas deste eixo concentram-se nas dimensões institucionais e organizacionais, e dizem 

respeito tanto às relações entre sindicatos e empresas quanto às políticas públicas e seu interesse 

em determinados temas, como os das estratégias dos atores, das parcerias, da governança 

corporativa, dos novos estatutos de emprego, do envelhecimento no local de trabalho e da 

equidade no emprego. As inovações sociais nas relações do "trabalho e na geração de emprego" 

são constatadas tanto em empresas, quanto em modelos sócio-produtivos e dizem respeito às 

transformações com relação às práticas de trabalho e são oriundas dos atores sociais. Este nível 

de análise também contempla os projetos empresariais de negociação coletiva e as ações e 

práticas conjuntas de organizações.  

O terceiro eixo a melhoria nas "condições de vida das pessoas", e diz respeito ao 

consumo, ao uso do tempo, ao ambiente familiar, à inserção no mercado de trabalho, à habitação, 

à renda, à saúde e à segurança das pessoas. As inovações que abarcam tais temas geralmente são 

feitas em conjunto com políticas públicas e com movimentos, e também abrangem os serviços 

públicos, as práticas de resistência, as lutas populares e as novas maneiras de produzir e de 

consumir.  Nesse contexto, Cloutier (2003) comenta que a inovação social resulta da cooperação 

de uma variedade de atores. A partir desta perspectiva, a inovação social pode ser visto como um 

processo de aprendizagem coletiva e criação de conhecimento. Também requer a participação de 

usuários no processo de criação e implementação de inovação social. A inovação social pode ser 

vista como um processo de aprendizagem que visa o "desenvolvimento individual" e 
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"empoderamento" dos usuários para que possam resolver seus problemas. É através de ações de 

solidariedade que os indivíduos desenvolvem a sua autonomia. Neste sentido, a autora afirma que 

a meta primordial da inovação social é (...) a auto-gestão da vida diária (CLOUTIER, 2003). 

 Em geral, a inovação social é uma resposta para uma situação social insatisfatória. Tem 

como objetivo desenvolver o indivíduo, lugar onde se vive (território) ou a empresa. Ao fazer 

isso, a inovação social não tem uma forma particular. Às vezes, é processual, por vezes, 

organizacional ou institucional (CLOUTIER, 2003). 

 Após a apresentação do conceitos e dimensões da pesquisa em inovação social, as duas 

próximas seções abordam os conceitos e o processo de certificação fair trade. 

 

2.4 Fair Trade - Comércio Justo  

 

 O processo de globalização na segunda metade do século XX foi caracterizado por uma 

crescente exploração de pequenos proprietários e suas famílias na Ásia, África e América Latina. 

A competição por commodities agrícolas, o principal mercado de exportação para muitos países 

em desenvolvimento, no mercado global levou a crescente pressão dos preços para os produtores. 

A resultante queda dos preços dos produtos agrícolas piorou tanto a situação da renda quanto as 

condições sociais dos fazendeiros e trabalhadores do setor agrícola (FLO, 2006). De acordo com 

Uriarte (2002) certas circunstâncias enfrentadas por pequenos produtores em países pobres eram 

tidas como sendo “injustas”. Entre estas pode-se citar: 

a) A vulnerabilidade de pequenos produtores a flutuações dos mercados internacionais de 

commodities. Sem acesso a serviços de seguro e crédito e sem reservas de capital, os efeitos das 

flutuações de mercado sobre pequenos produtores podem ser devastadores;  

b) A apropriação de boa parte do valor adicionado ao longo da cadeia produtiva por 

intermediários desnecessários ou sobre-valorizados;  

c) A falta de oportunidades econômicas por dificuldades de acesso a capital 

 Com esta situação, várias iniciativas se desenvolveram gradativamente na sociedade civil, 

(como ONGs, agências de cooperação, instituições filantrópicas e grupos de consumidores), entre 

o fim dos anos 1940 e a década de 1960, nos EUA e na Europa, com o objetivo de criar termos do 
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negócio diferentes e mais justos entre consumidores nos países industrializados e produtores no 

Hemisfério Sul ou nos chamados países em desenvolvimento. A ideia delas era criar um ambiente 

de negócio que ajudasse a aliviar a pobreza, fosse menos exploratório e considerasse parceiras as 

partes envolvidas no negócio comercial, como por exemplo, através de comércio alternativo que 

pudesse contribuir com os pequenos produtores do sul e os consumidores do norte (FLO, 2006; 

RENARD, 2003). 

 Ainda assim, na década de 70, a cooperação entre organizações de comércio alternativo 

era informal e baseada em encontros esporádicos. Na segunda metade da década de 80 

apareceram as primeiras iniciativas formais de colaboração como a IFAT (International 

Federation for Alternative Trade) a maior associação de Fair Trade, reunindo mais de 150 

organizações, entre importadores, produtores, varejistas, organizações de promoção e de 

assessoria, e buscando fomentar a troca de informações e a colaboração entre seus membros. Em 

1988 aparece também a primeira certificadora, a Max Havelaar da Holanda, que daria impulso ao 

aparecimento de várias outras em outros países. Em 1990 é criada a EFTA (European Fair Trade 

Association), uma associação de 12 grandes importadores de produtos de comércio justo na 

Europa, e em 1994 a rede de lojas de Fair Trade na Europa conhecida como NEWS. Em 1994 é 

também formada nos EUA a North American Alternative Trade Organization que no ano 

seguinte mudaria seu nome para Fair Trade Federation (FTF), organização que reúne mais de 90 

comerciantes que vendem 100% sob critérios de Fair Trade no atacado ou varejo nos Estados 

Unidos e Canadá. Alguns destes comerciantes são também membros da IFAT. Finalmente, em 

1997 é criada a FLO (Fairtrade Labelling Organizations International), uma organização 

guarda-chuva das 17 certificadoras nacionais na Europa, EUA, Canadá e Japão (URIARTE, 

2002). 

 Hoje FLO, IFAT, NEWS e EFTA formam um grupo de trabalho conhecido por FINE. 

Este grupo busca harmonizar conceitos, princípios e práticas e fomentar a colaboração entre as 

quatro organizações (URIARTE, 2002). 

  Com tudo isso, surgiu então o movimento internacional de fair trade que critica as 

relações de produção, comércio e consumo e tenta criar relações mais igualitárias para engajar os 

consumidores dos países do Norte com os produtores marginalizados do Sul (RENARD, 2003; 

RAYNOLDS, 2002). Esse tipo de comércio opera sob um conjunto de valores e objetivos 
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diferentes do comércio tradicional, colocando as pessoas, seu bem-estar e a preservação do meio 

ambiente antes da realização do lucro (RAYNOLDS, 2000).  

 Com isso, fair trade é uma abordagem alternativa ao comércio tradicional e é baseado na 

parceria comercial entre produtores e consumidores. Ele oferece aos produtores um acordo mais 

favorável e melhores condições comerciais. Isso lhes dá a oportunidade de melhorar as suas vidas 

e planejar o seu futuro. Por outro lado, oferece aos consumidores um poderoso caminho para 

ajudar a reduzir a pobreza por meio de suas compras diárias (FAIRTRADE INTERNATIONAL, 

2011). 

 De acordo com Adams e Raisboruogh (2008), fair trade é apenas uma de várias formas de 

consumo ético, tais como de cuidados com os animais e turismo sustentável, e é o exemplo 

primário de consumo ético. Consumo ético pode ser definido como qualquer prática de consumo 

na qual compromisso explícito em relação a outros distantes ou ausentes é uma importante 

dimensão no significado da atividade dos atores envolvido. 

 A IFAT define o fair trade como “uma parceria comercial baseada em diálogo, 

transparência e respeito, que busca maior equidade no comércio internacional. Ele contribui para 

o desenvolvimento sustentável através de melhores condições de troca e garantia dos direitos para 

produtores e trabalhadores marginalizados – principalmente no hemisfério sul” (IFAT, 2007). 

 Na busca de uma definição mais ampla a rede informal das quatro principais organizações 

de Fair Trade (Fair Trade Labelling Association, International Fair Trade Association, a 

Network European Workshops e a European Fair Trade Association) sob o anacronismo de 

FINE levou ao seguinte conceito: Fair Trade é uma parceria comercial, baseada em diálogo, 

transparência e respeito, que procura maior equidade no comércio internacional. Ele contribui 

com o desenvolvimento sustentável oferecendo melhores condições de comércio, e ao garantir os 

direitos dos produtores e trabalhadores marginalizados, especialmente no sul. As organizações de 

Fair Trade (apoiadas pelos consumidores) estão engajadas ativamente em ajudar os produtores, 

aumentar a conscientização e fazer campanhas para mudança nas regras e na prática do comércio 

internacional (BECCHETTI; HUYBRECHTS, 2004; EFTA, 2010). 

 Assim, o fair trade pode ser entendido como uma rede na qual se incentiva a integração 

entre produtores, na maioria agroecológicos, e consumidores conscientes e responsáveis, cuja 

relação é orientada para o desenvolvimento solidário e sustentável, beneficiando principalmente 
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os produtores excluídos ou em situação de desvantagens não somente no aspecto econômico, mas 

também culturais, ambientais, sociais, políticas (ALVES, 2008). 

 A organização mundial de comércio justo WFTO (World Fair Trade Organization) 

estabelece dez princípios que devem ser seguidos no dia-a-dia dos grupos de produção para que 

possam ser considerados de fair trade. São realizados monitoramentos periódicos para verificar 

se esses princípios estão sendo seguidos. Seguem os dez princípios e uma breve explicação de 

cada um (BOSSLE, 2011): 

1. Criar oportunidades para produtores em desvantagem econômica: redução da pobreza 

através do comércio, apoio e pequenos produtores. A busca é para que esses produtores busquem 

a auto-suficiência econômica e sua independência. O comércio deve desenvolver as 

comunidades; 

2. Transparência e Responsabilidade: transparência na gestão de pessoas e nas relações 

comerciais. Responsabilidade com todos os membros da cadeia e incentivo à participação de 

todos nas decisões, as informações relevantes devem ser passadas a todos. O canal de 

comunicação funciona e deve ser aberto para todos os níveis da cadeia de suprimentos; 

3. Práticas de Negociação: os negócios devem se preocupar com o bem estar social, 

econômico e ambiental para os pequenos produtores, não em maximizar o lucro. Devem se 

preocupar em atender os pedidos no prazo e respeitarem os contratos, tanto com relação ao prazo 

de entrega como também com relação à qualidade e especificações. Os compradores de produtos 

do comércio justo devem estar cientes das dificuldades de financiamento das comunidades e 

devem estar dispostos a pagar uma parte adiantada (pelo menos 50%). Os fornecedores de 

comércio justo devem assegurar que esse adiantamento do pagamento é repassado aos 

produtores. Caso o comprador queira cancelar a compra, deve consultar os fornecedores, caso o 

cancelamento não seja culpa dos produtores (falta de qualidade ou quantidade demandada), os 

compradores devem pagar pelo trabalho que já foi realizado. As relações são de longo prazo, 

baseadas em solidariedade, confiança e respeito mútuo para a promoção do crescimento do 

comércio justo; 

4. Pagamento de um preço justo: o preço justo deve ser acordado com diálogo, participação 

e deve prover ao produtor o valor real do seu trabalho, assim como deve ser um valor que seja 

sustentado pelo mercado; 
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5. Proibição de trabalho infantil e de trabalho forçado: as organizações devem assegurar os 

direitos dos trabalhadores; 

6. Proibição da discriminação, estímulo à igualdade de gênero e liberdade para a 

associação: não são permitidas discriminação de qualquer tipo. As oportunidades são 

proporcionadas para homens e mulheres que queiram desenvolver as suas habilidades e promover 

o comércio justo e suas comunidades; 

7. Boas condições de trabalho: respeito às leis de trabalho, promoção da saúde e segurança 

do trabalhador; 

8. Desenvolvimento e capacitação dos trabalhadores: as organizações devem promover e 

desenvolver as habilidades e capacidades de seus membros, além de promover o seu acesso aos 

mercados locais, regionais e internacionais. 

9. Promoção do comércio justo: as organizações devem promover o comércio justo, 

proporcionando a informação sobre a comunidade e o produto. Devem usar técnicas de marketing 

e de publicidade; 

10. Preocupação com o meio ambiente: as organizações devem maximizar o uso racional e 

sustentável de matéria prima, comprar localmente, reduzir o uso de energia e de emissões. Devem 

usar materiais reciclados e biodegradáveis para as embalagens e os produtos devem ser 

despachados de navio sempre que possível. 

 Dessa forma, a ideia que se tem com as definições dadas é que o Fair Trade é um 

conceito multidimensional. Enquanto muitos concordam com o caráter multidimensional do 

comércio justo, Beccheti e Huybrechts (2008) acreditam que seus elementos constituintes podem 

ser divididos em quatro categorias principais: comércio, justiça, educação e informação e 

regulamentação. 

 A primeira é o Comércio (Trade), já que, ainda que justo (Fair), ainda está se falando de 

comércio. Os operadores de Fair Trade conduzem diversas atividades de mercado, tais como 

importação, transformação e distribuição, similares a qualquer atividade comercial. A posição de 

comércio desses operadores, no entanto, pode variar, de um modo de produzir mais 

desenvolvimento no Sul a um objetivo próprio. Quando se analisa o produto do Fair Trade, a 

dimensão Comércio pode ser assimilada ao caráter material do produto. De fato, não é o próprio 
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produto que é “justo”, já que nada distingue fisicamente uma banana do Fair Trade de uma 

convencional, mas sim as características invisíveis ligadas às condições nas quais o produto foi 

produzido e comerciado. 

 A dimensão de “justo” constitui o específico e poderoso (ainda que invisível) atributo do 

Fair Trade, diferenciando-os dos produtos que não são do Fair Trade (NICHOLLS; OPAL, 2005, 

BECCHETI; HUYBRECHTS, 2008). Essa característica de “justo” é ligada tanto aos produtores 

quanto aos importadores dos produtos de Fair Trade. Enquanto os primeiros um número de 

critérios organizacionais (produtores de pequena escala, tomadas de decisão democráticas, 

nenhuma discriminação) os últimos recebem direito a condições específicas de comércio (preço 

justo, premium social, pré-financiamento, relacionamento a longo prazo). Pesquisas em Fair 

Trade já tentaram determinar se o preço justo e suas outras ferramentas levam efetivamente a um 

melhor desenvolvimento socioeconômico para os produtores do que no caso do comércio 

convencional (por exemplo, levando a menor desigualdade do que o comércio convencional por 

aumentar a remuneração dos produtores). De acordo com Maseland e De Vaal (2002), esse é o 

caso somente quando a demanda do produto é inelástica (como as commodities) e os 

consumidores tem preferências de justiça. Entretanto, Becchetti e Huybrechts (2006) argumentam 

que a abordagem deles é muito estreita e não leva em conta as características não monetárias do 

Fair Trade, tais como pré-financiamento das produções, promoção da conscientização do 

consumidor, entre outras. 

 O Fair Trade também pode ser visto como uma ferramenta na orientação e 

conscientização dos consumidores. Alguns operadores do Fair Trade conduzem campanhas de 

informação e educação dirigidas aos consumidores. A intenção dessas campanhas é promover o 

Fair Trade e, mais globalmente, educar os cidadãos e governos sobre hábitos de consumo que 

são mais respeitosos para o meio ambiente e para as pessoas, especialmente para os produtores no 

Sul. Mesmo se todos os operadores não conduzissem atividades educacionais, pode-se assumir 

que os consumidores do Fair Trade financiam parte dessas atividades através da compra. 

 Nas origens do Fair Trade, existia uma intenção de definir uma nova estrutura de 

regulamentação para trocas comerciais. Essa estrutura é primeiramente aplicada dentro das 

parcerias de Fair Trade dentro de um número de critérios específicos. Ainda mais, essa estrutura 

de regulamentação ainda intenta influenciar os fluxo principal das praticas comerciais nas trocas 
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internacionais. O design e controle das normas específicas dentro do setor do Fair Trade tem sido 

feita principalmente por organizações de Fair Trade que não conduzem o comércio de 

commodities, mas com foco na criação e controle das normas de Fair Trade (isso é referido como 

o processo de selos). 

 Nesse sentido, a certificação do comércio justo surge como uma oportunidade de garantia 

de novos mercados para os produtos produzidos por pequenos produtores principalmente das 

regiões do planeta menos favorecida. 

 A partir da análise do surgimento e do desenvolvimento da expressão fair trade, cabe à 

próxima seção a apresentação do processo de certificação fair trade. 

 

2.5 Certificação Fair Trade (Comércio Justo) 

  

 Em 1997 surge a “FLO – Fairtrade Labelling Organisations International”, uma 

organização guarda-chuva internacional responsável pela certificação dos produtos, visando a 

harmonização tanto dos critérios e processos para a certificação quanto o logo, ou seja, a 

identificação visual, a ser usada. Até então as entidades nacionais de certificação de cada país 

trabalhavam com critérios e marcas próprias. Além de confundir consumidores, isso resultava em 

superposição de trabalhos e custos desnecessários, por exemplo, com inspetores que realizavam 

visitas aos mesmos países, ou países vizinhos, e que poderiam ser realizados por um só 

profissional num roteiro estendido (SCHNEIDER, 2010). 

 Com isso, um selo único facilitaria o comércio em mais de um país, tornando o negócio 

mais viável para o lançamento de novos produtos. No entanto, o custo de introduzir uma nova 

marca, o desafio de encontrar uma marca que funciona em todos os países, o risco de perder a 

confiança e reconhecimento com o desaparecimento das marcas antigas complicaram uma 

mudança mais rápida (SCHNEIDER, 2010). 

 Vale destacar que a certificação é um instrumento formal que garante que o produto foi 

elaborado segundo especificações de qualidade (padrões) pré-estabelecidas e é reconhecida como 

um instrumento indispensável para dar confiabilidade aos produtos, serviços e empresas. Em 

função dessa particularidade, trata-se de um redutor de assimetrias informacionais e pode ser 
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emitido pela própria empresa, assim como por organizações independentes, privadas ou públicas, 

nacionais e internacionais, a depender do padrão aplicado (MACHADO, 2000) 

 Para Spers e Zylbersztajn (1999), os certificados de qualidade atestam diferentes 

características do produto e ajudam o consumidor a entender essas características ou atributos 

particulares presentes. São fornecidos por um organismo certificador, que verifica e controla o 

produto, atesta os seus atributos de valor e os deixam visíveis para o consumidor pela presença de 

um logotipo ou símbolo. Eles estão regulados oficialmente com a participação de entidades, tanto 

privadas como públicas, na execução do sistema e no seu controle.  

  Dessa forma, os produtos do comércio justo são aqueles produtos certificados sob o 

sistema de certificação da FLO e/ou produzidas por organizações de Comércio Justo. A FLO 

(pronuncia-se Flô), como é chamada no meio do Comércio Justo, é responsável pela certificação  

de produtores, produtos, indústrias e comerciantes. Está sediada na Alemanha, e tem hoje 20 

membros: os 15 países europeus mais o Canadá, os EUA, o Japão, a Austrália e a Nova Zelândia. 

A FLO regularmente inspeciona e certifica organizações de produtores em mais de 50 países – na 

África, Ásia, e América Latina – envolvendo aproximadamente um milhão de famílias de 

agricultores e trabalhadores (FLO, 2010). 

 A produção de produtos do comércio justo atua em cinquenta e nove países, com 650 

grupos de produtores, beneficiando a vida de aproximadamente 7,5 milhões de produtores, 

trabalhadores e suas famílias (FAIRTRADE FUNDATION, 2011). Existem mais de 3000 

produtos que são certificados pelo comércio justo, desde café até flores. No Brasil, são 55 

organizações certificadas pelo comércio justo. Os produtos certificados pela FLO (2005) são: 

café, chá, cacau, açúcar, sucos de frutas, frutas frescas e secas, bananas, vegetais, especiarias e 

ervas, arroz, nozes e óleos, vinho, cerveja e rum. Entre os produtos não alimentícios estão: 

algodão, flores e bolas esportivas (FLO-CERT, 2010). 

 De acordo com dados da FLO, 2009 foi mais um ano de crescimento positivo para o Fair 

Trade em todos os países membros. Estima-se que aproximadamente 27.000 produtos Fair Trade 

estão agora à venda em cerca de 70 países. De acordo com estudos recentes, a consciência do 

consumidor da marca Fair Trade tem excedido 80% em alguns países (SCHNEIDER, 2010). 
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 Apesar da desaceleração econômica global, a Fair Trade alcançou um aumento de 15% 

no valor global de varejo, com vendas estimadas no valor de 3,4 bilhões de euros, tendo este 

valor triplicado desde 2005 (SCHNEIDER, 2010). 

 Na ponta dos produtores, o sistema de Comércio Justo internacional certificado pela FLO 

em 2009 registrou 827 organizações certificadas de produtores, num aumento de 11% em relação 

a 2008, beneficiando mais de 1,2 milhão de produtores e trabalhadores e distribuindo um total de 

52 milhões somente em prêmios que são aplicados diretamente nas comunidades (SCHNEIDER, 

2010). 

 O Selo de Certificação Fairtrade é uma marca independente de certificação dirigida ao 

consumidor, que aparece nos produtos e serve como uma garantia independente de que os 

produtores em desvantagem nos países em desenvolvimento estão tendo um melhor negócio. 

Como resultado da marca Fairtrade, estes produtores recebem um Preço Mínimo garantido que 

cobre os custos de produção sustentável, além de um Prêmio Fairtrade que é investido em 

projetos de desenvolvimento social ou econômico.  

Vale ressaltar que os produtos do comércio justo chegam ao mercado de duas formas, 

uma pelas Organizações de Comércio Alternativo (ATO’s – do inglês Alternative Trade 

Organizations) e via “Iniciativas Nacionais do Selo” (INs). As ATO’s identificam os produtos, 

importam e comercializam através de uma variedade de canais como, em feiras de igreja, internet 

e lojas próprias, entre outras (JONES, COMFORT, HILLIER, 2004). As “Iniciativas Nacionais 

do Selo” (INs) existem para utilizar a Marca de Certificação Fair Trade, nos produtos 

comercializados no país onde atuam. Elas não fornecem a certificação, dão suporte ao produtor 

ou estabelecem padrões. Seu foco de atuação é no mercado consumidor para produtos 

certificados Fair Trade. São exemplos de Iniciativas Nacionais do Selo, a TransFair e a Max 

Havelaar onde os produtos Fair Trade são vendidos em organizações comerciais tradicionais, 

sendo identificados pelo selo. As INs utilizavam selos diferentes para garantir ao consumidor que 

os produtos vendidos atendiam a padrões socioeconômicos justos. Essas INs estão presentes em 

15 países Europeus, na Austrália e Nova Zelândia, Canadá, Japão, Estados Unidos e México 

(como membro associado), cuja função é autorizar o uso do selo e promover o Fair Trade em 

seus respectivos países. Para unificar os critérios internacionais de Fair Ttrade e de adotar um 
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sistema comum de certificação, em 1997, as INs fundaram a Fairtrade Labelling Organizations 

International – FLO (FLO, 2005; MAIA; VIEIRA; WILK, 2007). 

A FLO é uma organização de “terceira parte", independente e não envolvida no negócio, 

que segue práticas internacionalmente aceitas de monitoramento externo. Possui normas sociais, 

de especificação técnica do produto e também algumas normas ambientais, para cada produto. 

Essas normas visam facilitar a aceitação dos produtos no mercado internacional (MAIA; 

VIEIRA; WILK, 2007). 

 Para que ocorra esta certificação é obrigatório que os produtores se organizem em 

associações ou cooperativas. Para adesão a essa certificação não pode haver discriminação e nem 

exclusividade ou preferência baseada em sexo, religião, opinião política, estrato ou origem social. 

Os direitos e tratamentos devem ser iguais a todos os membros. Existe também uma preocupação 

com a educação e com o trabalho infantil (FAIR TRADE BRASIL, 2011). 

Com isso, o sistema Fairtrade proporciona benefícios tangíveis aos pequenos fazendeiros 

e trabalhadores, ao consumidor e ao meio-ambiente (FAIR TRADE BRASIL, 2011): 

a) Pequenos produtores e trabalhadores: A Certificação Fair trade permite que consigam 

independência econômica e fortalecimento, enquanto melhoram sua qualidade de vida. Além de 

obter um preço justo pelo seu produto, os Prêmios Fair trade permitem que os produtores 

melhorem suas comunidades pois eles são principalmente investidos em:  

• Melhor acesso a empréstimos com baixos interesses ou nenhum interesse; 

• Assistência técnica para construir infraestrutura para melhorar a produção; 

• Sistemas de comunicação e equipamento de transporte e processamento coletivos; 

• Melhor serviço de saúde e educação; 

• Treinamento técnico e diversificação de habilidades para membros cooperativos e 

suas famílias; 

• Qualquer outro investimento considerado necessário para a comunidade ou 

organização; 

b) Consumidores: O sistema Fairtrade beneficia o consumidor:  

• Dando-lhes a opção de comprar produtos de acordo com seus princípios e valores; 
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• Dando-lhes o poder de ter um papel na solução para a desigualdade no comércio 

mundial; 

• Proporcionando produtos de alta qualidade; 

• Assegurando-lhes a fonte ética de suas compras; 

c) Meio-ambiente: O Fairtrade recompensa e incentiva praticas de agricultura e produção 

que sejam sustentáveis de um ponto de vista meio ambiental, tais como: 

• Sistemas integrados de administração da lavoura que minimizem o uso de produtos 

poluidores, pesticidas e herbicidas; 

• Técnicas orgânicas de agricultura ;  

• Banir o uso dos pesticidas mais perigosos; 

Destaca-se que apesar de não necessariamente os produtos fairtrade não serem orgânicos, 

os critérios Fairtrade exigem técnicas de agricultura sustentáveis e oferecem um preço maior por 

produtos orgânicos.  

 Ressalta-se ainda que para que o produto receba o selo Fairtrade é necessário que todos 

os elos da cadeia cumpram os critérios estabelecidos. De acordo com Marques et al. (1994), 

“cadeias produtivas são conjuntos de componentes interativos, tais como sistemas produtivos 

agropecuários e agroflorestais, fornecedores de serviços de insumos, indústrias de processamento 

e transformação, distribuição e comercialização, além de consumidores finais do produto e 

subprodutos da cadeia” .  

 Com isso, na Figura 4 descreve-se o sistema do Comércio Justo, que segue em uma 

determinada sequencia na cadeia. As Iniciativas Nacionais estão no centro de todo o sistema: 1) 

recebem recursos e apoio de seus associados; 2) ajudam a definir os critérios internacionais de 

certificação de produtos e produtores junto com a FLO; 3) realizam ações e campanhas de 

educação de seus associados; 4) e de conscientização do público consumidor, além do lobby junto 

a órgãos governamentais; 5) sondam licenciados para a fabricação de produtos, para os quais são 

concedidas as licenças de uso do selo de Fair Trade sob controle regular; 6) e oferecem apoio e 

orientação para o marketing das lojas; 7) o lojista oferece uma gama de produtos a serem 

comprados pelo consumidor (8); O licenciado oferece apoio de marketing às lojas (9), paga o 

importador, que por sua vez paga o produtor (10). Em contrapartida, o importador e os produtores 
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se comprometem a seguir os critérios estabelecidos (11) e (12) em suas relações. A FLO, após 

definir os critérios, certifica e controla os produtores e importadores (13 e 14): 

 Figura 4: O sistema do Comércio Justo 

 
Fonte: SEBRAE (2010, p.10) 

 

 Cita-se também Krier (2005) no qual identifica quatro tipos de organizações envolvidas 

com o Fair Trade: produtores, importadores, lojistas e certificadoras. Os produtores produzem 

artigos agrícolas e outros comercializáveis ou de artesanato das mais variadas espécies, como 

cestas, vidraria, porcelana, joias, instrumentos musicais, brinquedos. Os importadores aceitam 

pagar um preço justo “mutuamente acertado entre os produtores e compradores, que implique em 

uma renda que assegure as condições de vida dos produtores e que cubra o custo da produção 

sustentável” (OLIVEIRA; ARAÚJO; SANTOS, 2008). 

 Além de se sujeitarem ao preço justo, o papel dos importadores inclui ajudar os 

produtores no desenvolvimento de produto, em treinamento gerencial, em capacitação e em 

suporte financeiro. Seriam também os responsáveis por desenvolver canais de comercialização de 

lojas Fair Trade a supermercados, vendas por catálogos e internet e, ainda, devem promover a 

conscientização dos consumidores às questões norte-sul e às práticas injustas do comércio 
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internacional e fazer advocacia de mudanças políticas para mudar esse quadro. Os lojistas (ou 

world shops) licenciados, normalmente, associações locais sem fins lucrativos e voluntários, 

devem se encarregar de promover os produtos para o público. As certificadoras (National 

Iniciatives, como a Max Havelaar e a Trans Fair) são encarregadas de promover e licenciar o selo 

“Fair Trade”, que atesta que o produto atende aos padrões exigidos e “contribui para o 

desenvolvimento de produtores e trabalhadores” (OLIVEIRA; ARAÚJO; SANTOS, 2008) 

 Começando pelo produtor, o sistema financeiro do Comércio Justo funciona da seguinte 

forma: 

Figura 5: O sistema financeiro do Comércio Justo 

 
Fonte: SEBRAE (2010, p.10) 
 

 O produtor recebe do importador o preço mínimo definido para sua mercadoria, além do 

“Premium” e, se for necessário, um financiamento para iniciar o plantio ou para antecipar a safra. 

O importador pode ainda, em alguns casos bancar a certificação inicial dos produtores 

(SCHNEIDER, 2010). 

 O importador vende o produto ao licenciado, quando não for ele mesmo, acrescentado de 

suas respectivas margens. O licenciado, então, vende o produto ao varejista, que recebe o preço 

final do consumidor. O licenciado paga a taxa de licença à Iniciativa Nacional que, por sua vez, 
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recebe as contribuições de seus associados e paga suas contribuições para o funcionamento da 

FLO. Desde 2003, a FLO e as Iniciativas Nacionais em reuniões conjuntas com os grupos 

produtores que já participam do sistema decidiram começar a cobrar uma taxa de certificação de 

novos produtores (SCHNEIDER, 2010). 

 Embora todos os envolvidos nas relações comerciais sejam importantes, o consumidor é 

que dá a sustentação do Comércio Justo. Trata-se aqui do consumidor consciente de seu poder de 

escolha, crítico e criterioso, que está disposto a pagar mais por produtos de valor social e 

ambiental agregado, desde que tenha garantias que sua contribuição chegará àqueles que pretende 

favorecer e que não tenha que abrir mão de suas exigências quanto à qualidade apenas para 

‘ajudar’ uma causa. Da mesma forma, este consumidor, quando possível, boicota organizações 

que não respeitem seus valores, pois o consumidor consciente sabe que ao adquirir produtos, está 

também adquirindo relações de compromisso com os produtores (ALVES, 2008). 

Com a criação da FLO, o mercado para produtos com certificação Comércio Justo cresceu 

de forma constante e o crescimento se acelerou significativamente desde 2001, com taxas de 

crescimento entre 20 e mais de 40% ao ano (FLO, 2006). 

Durante 2004, as vendas em varejo de mercadorias com certificação Comércio Justo 

cresceram estimados US$ 1 bilhão, o que em troca levou a uma renda extra de US$ 100 milhões 

para os produtores ligados ao Comércio Justo (FLO, 2006). 

 Em 2010, as vendas mundiais de produtos certificados de comércio justo aumentaram 

para R$ 3,14 bilhões, o que representa um aumento de 40% comparados com o valor de 2009, R$ 

2,24 bilhões. Esse crescimento é atribuído, entre outros fatores, ao apoio que grandes empresas, 

como Starbuck’s, que compra café certificado de comércio justo, a Cardbury e Nestlé com 

chocolates, entre outras. Nesse contexto, destaca-se que os consumidores podem comprar os 

produtos em mercados de produtos alternativos ou em lojas regulares (FAIRTRADE 

FUNDATION, 2011; BOSSLE, 2011). 

 Quanto ao processo de certificação, Maia, Vieira e Wilk (2007), com base na FLO, 

apresentam alguns requisitos mínimos (Quadro 4) que devem ser cumpridos como uma 

precondição para obtenção da certificação e os requisitos de progresso que são aqueles que 

mostram as áreas esperadas que a organização se desenvolva.  
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Quadro 4 - Critérios gerais de fair trade para organizações de pequenos produtores 

Critérios gerais de comércio justo para organizações de pequenos produtores 
Diretriz social 

a) Potencial para desenvolvimento 
b) Os membros da organização devem ser pequenos produtores 
c) Democracia, participação e transparência 
d) Não-discriminação 

Diretriz econômica 
a) Prêmio fair trade 
b) Capacidade de exportação 
c) Fortalecimento econômico da organização 

Diretriz ambiental  
a) Meio ambiente 
b) Condições de trabalho 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na FLO (2010). 

 

Esses requisitos são específicos para cada organização e são determinados após a 

certificação, devendo ser cumpridos dentro de um determinado período de tempo após a 

certificação. 

a. Requisitos de Desenvolvimento Social 

a.1 O Comércio Justo traz Potencial de Desenvolvimento:  O trabalho da organização 

deve contribuir para a melhoria das condições de vida dos produtores e de seus negócios.  

Requisitos Mínimos: a Organização de Produtores deve ser capaz de demonstrar que o 

Comércio Justo fará diferença nos negócios e que os benefícios ajudarão no crescimento dos 

negócios e propiciarão vidas melhores aos produtores e suas famílias. 

Requisitos de Progresso: caso participe do Comércio Justo, sua Organização de 

Produtores deverá elaborar um plano (votado por todos os membros) que mostre como será 

utilizado o dinheiro do Prêmio e outros benefícios do Comércio Justo. 

a.2 Os Membros da Organização devem ser Pequenos Produtores:  Os membros da 

organização devem ser pequenos produtores que não dependam de trabalhadores contratados 

permanentemente, mas que toquem sua propriedade usando, principalmente, seu próprio trabalho 

e o da sua família. 

a.3 Democracia, Participação e Transparência: O Comércio Justo deseja trabalhar com 

organizações que se veem como um instrumento do desenvolvimento social e econômico de 

pequenos produtores, suas famílias e de suas comunidades. A organização deve trabalhar de 
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modo a incentivar este desenvolvimento. Todos os membros devem estar envolvidos na 

organização, devem ter a liberdade de votar em quem quiserem para a Diretoria e estarem 

envolvidos nas discussões sobre as decisões principais, incluindo como os benefícios do 

Comércio Justo (tais como o dinheiro do Prêmio), serão usados.  

Requisito Mínimo: a organização deve ter uma estrutura que permita o seu controle pelos 

membros, como, por exemplo, uma Assembleia Geral. 

Requisitos de Progresso: Esta é uma das principais áreas onde sua organização necessitará 

mostrar progresso conforme o tempo que estiver envolvido. 

a.4 Não-discriminação:A FLO segue a Convenção 111 da OIT pelo fim da discriminação 

de trabalhadores. Esta Convenção diz que você não pode rejeitar pessoas por causa de sua raça, 

cor, sexo, religião, opinião política, nacionalidade ou origem social.  

Requisitos Mínimos: ninguém não pode dizer que uma pessoa não pode fazer parte da 

organização por ser mulher ou fazer parte de um grupo religioso ou político particular, por 

exemplo. O princípio deve ser o de envolver todos os produtores que trabalham na atividade. 

b. Requisitos de Desenvolvimento Econômico 

b.1 O Prêmio do Comércio Justo 

Requisitos Mínimos: A organização deve mostrar que está disposta a administrar o 

Prêmio do Comércio Justo em benefício dos produtores, que tem um mecanismo em prática para 

isso e que pode fazê-lo de forma transparente. As decisões sobre o uso do Prêmio devem ser 

tomadas na Assembleia Geral. 

Requisitos de Progresso: espera-se que a organização tenha planos anuais e orçamentos 

para o uso do Prêmio e que estes devem tornar-se parte dos planos gerais da organização. 

b.2. Capacidade de Exportar 

Requisitos Mínimos: a organização deve ter toda infra-estrutura e capacidade de 

comunicação, venda e entrega de uma mercadoria no mercado externo. Significa ter boas 

instalações para transportar o produto e exportá-lo. O produto deve cumprir com os atuais 

padrões de qualidade para exportação e a organização deve mostrar que tem ou pode exportar 



52 
 

 

 

com sucesso diretamente ou, se necessário, indiretamente (através de um parceiro). Deve também 

haver uma demanda claramente estabelecida de Comércio Justo para o produto. 

Requisitos de Progresso: espera-se que a organização aperfeiçoe sua capacidade 

exportadora a medida que a regularidade e o seu volume de exportações aumente. 

b.3. Fortalecimento Econômico da Organização 

Requisitos de Progresso: o Comércio Justo visa aumentar a capacidade de pequenos 

produtores de trabalhar em conjunto e exportar. Os produtores devem desenvolver suas próprias 

habilidades e capacidades de modo a não depender de terceiros que, por ventura, possam tirar 

vantagens de seu trabalho. 

c. Requisitos de Desenvolvimento Ambiental: O produtor tem que proteger o meio 

ambiente onde trabalha e deve fazer disto um modo de vida nas suas propriedades e na 

organização. 

Requisito Mínimo: o produtor deve certificar-se de que protege o meio ambiente natural 

em torno de onde você trabalha.  

d. Condições de Trabalho 

d.1. Quem deve cumprir: Quando há trabalhadores empregados pela organização de 

produtores ou, quando, os próprios produtores empregam trabalhadores eventuais ou por 

temporada, os trabalhadores deveriam também compartilhar dos benefícios do Comércio Justo.  

d.2. Requisitos de Condições de Trabalho 

d.2.1. Trabalho Forçado e Trabalho Infantil:  As pessoas e seus cônjuges devem ser livres 

para decidir se trabalham para você ou não. Crianças menores de 15 anos não devem trabalhar. O 

trabalho não deve impedir a escolarização ou diminuir a capacidade de aprender devido ao 

cansaço ou doença. O trabalho não deve causar problemas para o desenvolvimento social, físico 

ou moral dos jovens. 

d.2.2. Liberdade de Associação e Negociação Coletiva: É preciso reconhecer os direitos 

de todos os trabalhadores de se organizarem e poderem coletivamente negociar suas condições de 

trabalho, permitindo que Sindicatos e os representantes eleitos tenham acesso aos trabalhadores 

no lugar de trabalho e você deve reunir-se com estes representantes periodicamente. 
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d.2.3. Condições de Emprego:  Todos os trabalhadores devem trabalhar sob circunstâncias 

de emprego justas. Deve ser pagos salários iguais ou mais elevados do que estabelecem as leis 

nacionais e acordos sobre salários mínimos. 

d.2.4. Saúde e Segurança Ocupacional:  O produtor tem que reduzir situações de risco à 

saúde e garantir a segurança de seus trabalhadores tanto quanto for possível. É precisa certificar-

se de que o ambiente de trabalho e todo o equipamento e maquinaria que são usados são seguros.  

 Depois desta apresentação dos critérios de certificação da FLO, o próxima seção da 

dissertação aqui descrita apresenta a metodologia da pesquisa adotada para a realização da 

pesquisa empírica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA

 

Nesta seção será caracterizada a metodologia da pesquisa com relação a cinco 

desdobramentos: (1) Descrição 

constitutiva das dimensões da pesquisa; (4) instrumento de coleta de material empírico; 

técnicas aplicadas ao material empírico.

 

3.1 Descrição do Caso 

 

A Casa Apis encontra

Cidadania Vale do Guaribas 

abrange uma área de 22.822,40 Km² e é composto por 39 municípios

Piauí, Alegrete do Piauí, Belém do Piauí, Betânia do Piauí, Bocaina, Caldeirão 

Campo Grande do Piauí, Caridade do Piauí, Dom Expedito Lopes, Francisco Santos, Fronteiras, 

Geminiano, Itainópolis, Jacobina do Piauí, Jaicós, Marcolândia, Massapê do Piauí, Monsenhor 

Hipólito, Padre Marcos, Paquetá, Patos do Piauí, Paulis

Santana do Piauí, Santo Antônio de Lisboa, São João da Canabrava, São José do Piauí, São 

Julião, São Luís do Piauí, Simões, Sussuapara, Vera Mendes, Vila Nova do Piauí, Francisco 

Macedo, Curral Novo do Piauí e Aroeiras d

A população total do Território da Cidadania Vale do Guaribas 

Figura 7, é de 331.395 habitantes, dos quais 182.642 vivem na área rural, o que corresponde a 

55,11% do total. Possui 47.428 agricultores familia

comunidades quilombolas. Seu IDH médio é 0,60 (CASA APIS, 2010).

Figura 6: Mapa de l

Fonte: Adaptado

PESQUISA  

Nesta seção será caracterizada a metodologia da pesquisa com relação a cinco 

(1) Descrição do caso; (2) tipologia e estratégia da pesquisa;

constitutiva das dimensões da pesquisa; (4) instrumento de coleta de material empírico; 

técnicas aplicadas ao material empírico. 

A Casa Apis encontra-se atualmente em uma área geográfica denominada 

Cidadania Vale do Guaribas – PI que tem como principal cidade Picos

abrange uma área de 22.822,40 Km² e é composto por 39 municípios

Piauí, Alegrete do Piauí, Belém do Piauí, Betânia do Piauí, Bocaina, Caldeirão 

Campo Grande do Piauí, Caridade do Piauí, Dom Expedito Lopes, Francisco Santos, Fronteiras, 

Geminiano, Itainópolis, Jacobina do Piauí, Jaicós, Marcolândia, Massapê do Piauí, Monsenhor 

Hipólito, Padre Marcos, Paquetá, Patos do Piauí, Paulistana, Picos, Pio IX, Queimada Nova, 

Santana do Piauí, Santo Antônio de Lisboa, São João da Canabrava, São José do Piauí, São 

Julião, São Luís do Piauí, Simões, Sussuapara, Vera Mendes, Vila Nova do Piauí, Francisco 

vo do Piauí e Aroeiras do Itaim) (CASA APIS, 2010)

A população total do Território da Cidadania Vale do Guaribas 

é de 331.395 habitantes, dos quais 182.642 vivem na área rural, o que corresponde a 

55,11% do total. Possui 47.428 agricultores familiares, 1.193 famílias assentadas e 19 

ilombolas. Seu IDH médio é 0,60 (CASA APIS, 2010). 

Mapa de localização do Território Vale do Guaribas no Estado do Piauí

Adaptado Casa Apis, 2011 
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Nesta seção será caracterizada a metodologia da pesquisa com relação a cinco 

) tipologia e estratégia da pesquisa;  (3) definição 

constitutiva das dimensões da pesquisa; (4) instrumento de coleta de material empírico; e (5) 

se atualmente em uma área geográfica denominada Território da 

cidade Picos (PI). Esse Território 

abrange uma área de 22.822,40 Km² e é composto por 39 municípios (Acauã, Alagoinha do 

Piauí, Alegrete do Piauí, Belém do Piauí, Betânia do Piauí, Bocaina, Caldeirão Grande do Piauí, 

Campo Grande do Piauí, Caridade do Piauí, Dom Expedito Lopes, Francisco Santos, Fronteiras, 

Geminiano, Itainópolis, Jacobina do Piauí, Jaicós, Marcolândia, Massapê do Piauí, Monsenhor 

tana, Picos, Pio IX, Queimada Nova, 

Santana do Piauí, Santo Antônio de Lisboa, São João da Canabrava, São José do Piauí, São 

Julião, São Luís do Piauí, Simões, Sussuapara, Vera Mendes, Vila Nova do Piauí, Francisco 

o Itaim) (CASA APIS, 2010) 

A população total do Território da Cidadania Vale do Guaribas – PI, representado na 

é de 331.395 habitantes, dos quais 182.642 vivem na área rural, o que corresponde a 

res, 1.193 famílias assentadas e 19 

 

do Território Vale do Guaribas no Estado do Piauí 
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 A Casa Apis foi fundada em 2 de julho de 2005 em Picos (PI) e foi construída para ser a 

maior indústria processadora de mel da América Latina. O empreendimento atende diretamente 

cerca de 1.500 apicultores em 34 Municípios, e tem a função de agregar 8 cooperativas dos 

estados do Piauí e Ceará, com capacidade de beneficiamento e processamento de 

aproximadamente 2.000 toneladas de mel por ano. Atua diretamente no processo agroindustrial, 

beneficiando, envasando e comercializando o mel. Com essas ações é agregado valor ao produto, 

direto na origem, diminuindo assim a ação dos atravessadores e aumentando a renda dos 

produtores, principalmente da agricultura familiar. Instalada em uma área de mais de 11 mil 

metros quadrados, a Casa Apis funciona como uma central, que recebe o mel direto dos 

produtores e cooperativas e faz apenas o processamento, que nada mais é que uma filtragem para 

remover os restos de cera e alguns outros materiais, como asas de abelhas. Depois disso, o 

produto passa por uma desumidificação e finalmente por uma padronização de cor, fundamental 

para a comercialização (CASA APIS, 2010). 

 Atualmente, a Casa Apis atende ao mercado nacional e exporta para Estados Unidos, 

Itália e Europa. Cerca de 1.500 famílias participam do projeto, tendo como renda, 

aproximadamente, um salário mínimo e meio por mês (CASA APIS, 2010). 

  

 A Casa Apis (2010) tem como missão: 

Possibilitar aos apicultores, com base nos princípios da cooperação, solidariedade, 
autogestão e distribuição de renda, atuar em toda a cadeia produtiva - produção, 
beneficiamento e comercialização, agregando valor de qualidade ao mel e demais 
produtos apícolas, dentro dos padrões dos mercados interno e externo, proporcionando a 
reversão justa dos lucros para a base produtiva (CASA APIS, 2010). 

  
  
 A Casa Apis é constituída por sete (07) cooperativas singulares (1º grau) sendo seis (6) no 

Estado do Piauí e uma no Estado do Ceará (Figura 9): 

a) Cooperativas no Estado do Piauí: 

• COOPASC (Cooperativa de Apicultores e Produtores Rurais do Território Serra da 

Capivara): em Anísio de Abreu; 

• COOPARN (Cooperativa Apícola da Região de São Raimundo Nonato): em São 

Raimundo Nonato; 

• COMPAI (Cooperativa Mista de Pequenos Agricultores de Itainópolis): em Itainópolis; 



 

 

• MELCOOP (Cooperativa dos Apicultores d

• COOABEL (Cooperativa Apícola Batalha/Esperantina Ltda

• COODERVAP (Cooperativa de Desenvolvimento Rural do

em Piracuruca. 

b) Cooperativa no Estado do Ceará: 

• COAPIS CARIRI (Cooperativa Mista dos Apicultores do Cariri

  

 De acordo com a Casa Apis (201

localidades e 970 apicultores

 O organograma da Casa 

Figura 8

Fonte: Casa 

ADMINISTRATIVO

CONTABILIDADE
CUSTOS.GERAIS

CONTAS APG/REC

(*)  PCP – Planejamento e Controle da Produção

P&D – Planejamento e Desenvolvimento de Produto

MELCOOP (Cooperativa dos Apicultores do Piauí): em Picos; 

Cooperativa Apícola Batalha/Esperantina Ltda): em Esperantina;

Cooperativa de Desenvolvimento Rural do Vale do Rio Piracuruca Ltda

b) Cooperativa no Estado do Ceará:  

Cooperativa Mista dos Apicultores do Cariri): em Santana do Cariri.

Figura 7: Mapa de localização das cooperativas

Fonte: Casa Apis (2010) 

Casa Apis (2010), 58 municípios dos estados do 

picultores fazem parte do público influenciados pela central.

O organograma da Casa Apis é representada na Figura 8: 

Figura 8: Organograma da Casa Apis 

Fonte: Casa Apis (2012) 
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): em Esperantina; 

Vale do Rio Piracuruca Ltda): 

): em Santana do Cariri. 

Figura 7: Mapa de localização das cooperativas 

 

), 58 municípios dos estados do Piauí e Ceará, 231 

fazem parte do público influenciados pela central. 

 

APOIO TÉCNICO
AS COMUNIDADES
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Quanto as exportações, em junho de 2011 foram exportados quase US$ 6 milhões em mel. 

O preço médio do mel foi a US$ 3,22 por quilo. Neste mesmo mês, o maior exportador foi o 

Estado do Piauí, com US$ 1.945.766,00, recebendo US$ 3,27 por quilo de mel, acima do preço 

médio. Na mesma época, o segundo maior exportador foi o estado de São Paulo, com US$ 

1.553.741,00, ao preço de US$ 3,24/kg. Os Estados Unidos foram o principal destino de 

exportações de mel, US$ 3.562.175,00, respondendo por mais da metade (60,66%) da receita 

total das vendas, ao preço de US$ 3,17 por quilo. A Alemanha foi o segundo mercado de mel e o 

terceiro foi o Reino Unido (UNISOL, 2011). Todos esses números só são possíveis graças a 

certificação fair trade que possui o mel processado na Casa Apis (CASA APIS, 2010). 

  

3.2 Tipologia e estratégia da pesquisa  

  

 No sentido de responder ao problema da pesquisa e atingir os objetivos, será adotada uma 

abordagem qualitativa, de caráter exploratório, descritivo e documental e quanto ao procedimento 

é adotado um estudo de caso único (Figura 9).  

Figura 9 – Tipo de pesquisa 

 
Fonte: Autor 
 

 Esta pesquisa caracteriza-se como teórico-empírica, tendo uma abordagem, de acordo 

com Godoy (1995), qualitativa, uma vez que não procura enumerar e/ou medir os eventos 

estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados, mas envolve a obtenção de 

dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do 

Tipo de pesquisa

Abordagem

Estratégia de Pesquisa

Qualitativa

Exploratória

Descritiva

Estudo de Caso Único

Documental



58 
 

 

 

pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a 

perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo. Utilizando uma 

perspectiva qualitativa, um fenômeno pode ser mais bem compreendido no contexto em que 

ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado uma perspectiva integrada. Para tanto, o 

pesquisador vai a campo buscando “captar” o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das 

pessoas nele envolvidas, considerando os pontos de vista relevantes (GODOY, 1995). 

 Com relação à estratégia de pesquisa foi utilizada a abordagem estudo de caso único. A 

pesquisa sob a forma de estudo de caso é uma investigação empírica, que “investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites 

entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2005, p. 32). De acordo 

com Mitchell (1983), o estudo de caso é uma forma de organizar dados sociais, de modo a se 

poder identificar a característica unitária do objeto que está sob análise. 

 A realização de estudos de casos únicos justifica-se em três situações: a) quando o objeto 

estudado representa o caso decisivo ao se testar uma teoria; b) quando o caso selecionado 

representa uma situação rara ou extrema; ou c) quando o caso em questão é revelador a respeito 

do fenômeno que está sendo estudado (YIN, 2005). Entretanto, aconselha-se que, ao se optar por 

um estudo de caso único, este deva ser um representante típico de sua realidade incomum. O caso 

escolhido deve ser no mínimo relevante, isto é, digno de acolher os esforços de uma pesquisa de 

caráter acadêmico (YIN, 2005). Sendo assim, optou-se pela Casa Apis como objeto deste estudo 

devido ao fato de se tratar de um empreendimento econômico e solidário de referência em relação 

ao que ora se propõe a investigar. 

  A realização do estudo contou com quatro fases: (1) definição e projeto (1); preparação e 

coleta de dados (2); análise inicial (3); análise final e conclusões (4) (Quadro 5). 

Quadro 5: Etapas da pesquisa 
Fase 1:  
Definição e projeto 

Revisão da literatura para a formulação do problema 
Definição do Problema 

Fase 2:  
Preparação e coleta de dados 

Revisão bibliográfica e pesquisa documental prévia 
Preparação das perguntas da estrevista semi-estruturada  
Aplicação das entrevistas  

Fase 3:  
Análise Inicial 

Tratamento e interpretação dos dados: análise de conteúdo e triangulação das 
fontes de evidências 
Entrevistas complementares 

Fase 4:  
Análise final e conclusões 

Análise dos resultados 
Considerações finais 

Fonte: autor 
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 A unidade de análise foi composta por gestores da Casa Apis, presidentes das 

cooperativas, pequenos produtores, profissionais responsáveis pelo processo de certificação fair 

trade e supervisor e agentes ADRS (agentes de desenvolvimento rural sustentável), conforme 

Quadro 6. 

Quadro 6 - Participantes da pesquisa 
Entrevistado Organização / 

Cooperativa 
Legenda utilizada na 

análise dos dados 
Período da 
entrevista 

Diretor Administrativa Central - Casa 
Apis 

Gestor 1 Janeiro (2012) 

Diretor Comercial Central - Casa 
Apis 

Gestor 2 Nov (2011) 

Consultor responsável 
pela certificação fair trade 

SEBRAE Consultor 1 Jan. (2012) 

Consultor responsável 
pela certificação orgânica 

SEBRAE Consultor 2 Nov (2011) 

Supervisor ADRS SEBRAE e FBB Supervisor ADRS Nov. (2011) 
Agente ADRS SEBRAE e FBB Agente ADRS1 Jan. (2012) 
Agente ADRS SEBRAE e FBB Agente ADRS2 Jan. (2012) 
Presidente de Cooperativa COAPIS CARIRI Presidente 1 Jan. (2012) 
Presidente de Cooperativa MELCOOP Presidente 2 Jan. (2012) 
Presidente de Cooperativa COOPARN Presidente 3 Jan. (2012) 
Produtor  COAPIS CARIRI Produtor 1 Jan. (2012) 
Produtor MELCOOP Produtor 2 Jan. (2012) 
Produtor COOPARN Produtor 3 Jan. (2012) 
Produtor COMPAI Produtor 4 Jan. (2012) 
Produtor COOABEL Produtor 5 Jan. (2012) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

A entrevistas foram realizadas nas dependências da Casa Apis e também no auditório do 

SEBRAE, quando ocorreu a reunião do Conselho Consultivo Local - CCL e vários produtores 

estavam presentes. 

 

3.3 Definição constitutiva das dimensões da pesquisa 

 

 Para operacionalizar as dimensões foram utilizados os requisito de certificação da FLO e 

os modelos propostos pelo CRISES (2010) e Lam (2004) apresentados no Quadro 7. 

Quadro 7: Dimensões da pesquisa 
Requisitos (Critérios) da FLO para a Certificação Fair Trade 

Diretriz Social 
Potencial para desenvolvimento 
Os membros da organização devem ser pequenos produtores 
Democracia, participação e transparência 
Não Discriminação 
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Diretriz Econômica 
Prêmio Fair Trade 
Capacidade de exportação 
Fortalecimento econômico da organização 
Diretriz ambiental  
Meio ambiente 
Condições de trabalho 

Dimensões (vertentes) de Lam (2004) para a Inovação Organizacional 
Estrutura organizacional (design organizacional) 
Processo de aprendizado e criação do conhecimento 
Capacidade organizacional de mudança e de adaptação 

Dimensões do CRISES (2010) para a Inovação Social 
Inovações sociais territoriais 
Inovações sociais nas "relações de trabalho e na geração de emprego 
Inovações sociais nas condições de vida 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
  

 As dimensões de inovação organizacional e social serão descritas na análise dos 

resultados tomando por base as mudanças provocadas na Casa Apis a partir da busca do 

atendimento aos requistos da FLO. 

 

3.4 Construção e aplicação do instrumento de coleta de material empírico 

 

 A coleta de dados de uma pesquisa, de acordo com Yin (2005), deve seguir alguns 

princípios como os da utilização de : a) várias fontes de evidências; b) um banco de dados para o 

estudo de caso, no qual exista uma reunião formal das evidências distintas; e c) um encadeamento 

de evidências, através de ligações explícitas entre as questões elaboradas, os dados coletados e as 

conclusões do estudo. 

 Yin (2005) destaca que existem seis fontes de evidências principais para a coleta de dados 

em estudos de casos, que são: a) a documentação; b) os registros em arquivos; c) as entrevistas; 

d) a observação direta; e) a observação participante; e) a observação participante; e f) os artefatos 

físicos. 

  Dadas as opções de coleta, a escolha para a coleta dos dados primários dessa dissertação 

recaiu sobre a realização de entrevistas semi estruturadas e análise de documentos. De acordo 

com Rapley (2004), as entrevistas são as principais fontes de coleta de dados utilizadas pelos 

cientistas sociais. Conforme Gil (2008), a entrevista semi estruturada se guia por pontos de 
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interesse que o pesquisador vai explorando ao longo do curso da própria entrevista, tornando-se 

um instrumento de coleta de dados mais flexível do que o das entrevistas estruturadas. 

 Além dos dados primários que foram obtidos por meio de entrevistas com os 

entrevistados descritos no Quadro 6 e de anotações no diário de campo, a pesquisa utilizou fontes 

de dados secundários. Mattar Neto (2002) destaca a pesquisa documental de arquivos não 

encontrados em bibliotecas e a pesquisa na internet como fontes relevantes de dados secundários. 

Desta forma, os dados secundários coletados referem-se a documentos fornecidos, atas de 

reunião, ofícios, material publicitário, artigos científicos e web sites da organização.  

 A coleta de dados contou, então, com a realização de 15 entrevistas semiestruturadas. As 

entrevistas foram realizadas na cidade de Picos, na sede da Casa Apis e no auditório do SEBRAE 

durante a reunião do Conselho Consultivo Local da Casa Apis. Estas entrevistas foram gravadas 

com recurso de áudio e o período da coleta de dados compreendeu os meses de novembro de 

2011 e janeiro de 2012. 

 A lista com a descrição e a localização nos instrumentos de entrevistas das dimensões 

utilizadas nesta pesquisa está sumarizada nos APÊNDICES 1, 2, 3 e 4 

 

3.5 Técnicas de análise aplicadas ao material empírico 

  

 O método de análise do material empírico empregado no estudo de caso foi: análise de 

conteúdo e a triangulação de diferentes fontes de evidências. De acordo com Yin (2005), a 

investigação de estudo de caso enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito 

mais variáveis de interesse do que pontos de dados, e, como resultado, baseia-se em várias 

evidências, com os dados precisando convergir em um formato de triângulo, e, como outro 

resultado, beneficia-se do desenvolvimento prévio de preposições teóricas para conduzir a coleta 

e a análise de dados. Ou seja, o estudo de caso abrange desde a lógica do planejamento, as 

técnicas de coleta de dados até as abordagens para a análise dos mesmos.  

 A análise de conteúdo é definida como um conjunto de técnicas de análise de 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
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relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 

1994).  

 Godoy (1995), afirma que qualquer comunicação que vincule um conjunto de 

significações de um emissor para um receptor pode, em princípio, ser traduzida pelas técnicas de 

análise de conteúdo. Parte do pressuposto que por trás do discurso aparente, esconde-se um outro 

sentido que convém descobrir. 

 Bardin (1994) afirma também que a análise de conteúdo é um método que pode ser 

aplicado tanto na pesquisa quantitativa como na investigação qualitativa, mas com aplicações 

diferentes, sendo que na primeira, o que serve de informação é a frequência com que surgem 

certas características do conteúdo, enquanto na segunda é a presença ou a ausência de uma dada 

característica de conteúdo ou de um conjunto de características num determinado fragmento de 

mensagem que é levado em consideração.  

 Para Silva, Gobbi e Simão (2005), o método da análise de conteúdo aparece como uma 

ferramenta para a compreensão da construção de significado que os autores sociais exteriorizam 

no discurso. 

 O primeiro passo para a análise do discurso consiste em estar de posse dos dados que 

poderão ser coletados a partir de entrevistas semi-estruturadas, questões abertas dos questionários 

ou outras ferramentas que o pesquisador julgue adequadas. De posse dos dados o pesquisador 

parte para a análise e interpretação das informações colhidas para, em seguida, chegar à etapa da 

conclusão (SILVA; GOBBI; SIMÃO, 2005). 

 Já Bardin (1995) apresenta a utilização da análise de conteúdo em três fases 

fundamentais: a pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. Na primeira fase 

é estabelecido um esquema de trabalho que deve ser preciso, com procedimentos bem definidos, 

embora flexíveis. A segunda fase consiste no cumprimento das decisões tomadas anteriormente, e 

finalmente na terceira etapa, o pesquisador apoiado nos resultados brutos procura torná-los 

significativos e válidos. 

 Laville & Dionne (1999) apresentam como etapas do processo de análise de conteúdo a 

etapa do recorte dos conteúdos, a definição das categorias analíticas e a categorização final das 

unidades de análise. Tais etapas estão sucintamente descritas a seguir: 

a) O Recorte de Conteúdos: A análise dos conteúdos coletados e organizados passa 

primeiramente pela etapa do recorte, na qual os relatos são decompostos para em seguida serem 
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recompostos para melhor expressar sua significação. Os recortes devem alcançar o sentido 

profundo do conteúdo ou passar ao largo das ideias essenciais. Os elementos assim recortados 

vão constituir as unidades de análise, ditas também unidades de classificação ou de registro . As 

unidades consistem em fragmentos do discurso manifesto como palavras, expressões, frases ou 

ainda ideias referentes a temas recortados (LAVILLE & DIONNE, 1999, p. 216). 

 b) A Definição das categorias analíticas: Os elementos de conteúdo agrupados por 

parentesco de sentido irão se organizar sob as devidas categorias analíticas, tal procedimento 

poderá ser da seguinte forma: 

- Modelo aberto as categorias não são fixas no início, mas tomam forma no curso da análise. 

- Modelo fechado o pesquisador decidi a priori as categorias apoiadas em um ponto de vista 

teórico que submete frequentemente à prova da realidade. 

- Modelo Misto as categorias são selecionadas no início, mas o pesquisador se permite modificá-

las em função do que a análise aportará. Para esta pesquisa utilizou-se o modelo misto. 

 De acordo com Laville & Dionne (1999), um bom conjunto de categorias deve ser 

pertinentes, tão exaustivas quanto possíveis, não demasiadas, precisas e mutuamente exclusivas. 

 c) A Categorização final das unidades de análise: A categorização final se refere a uma 

análise de reconsideração da alocação dos conteúdos e sua categorização a partir de um processo 

iterativo característico do modelo circular da pesquisa qualitativa. O processo permite uma 

análise mais profunda dos recortes com base em critérios discutidos e incorporados. Tratase de 

considerar uma a uma as unidades à luz dos critérios gerais de análise, para escolher a categoria 

que convém melhor a cada uma (LAVILLE & DIONNE, 1999, p. 223). 

 A triangulação de dados, apontada por Yin (2005) como essencial em estudos de casos, 

foi feita por meio das informações fornecidas pelas próprias entrevistas, visto que estas foram 

realizadas com diferentes atores envolvidos no processo de certificação fair trade. Ao final da 

análise do caso, foi feito um fechamento que apresenta os principais elementos das dimensões de 

inovação organizacional e social no processo de certificação fair trade. 
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4. RESULTADOS  E DISCUSSÃO 

 

4.1 Barreiras e conflitos no processo de certificação fair trade 

 

 Nessa seção busca-se "analisar o processo de certificação fair trade na Casa Apis 

considerando as barreiras e conflitos", primeiro objetivo específico da pesquisa. 

 A certificação fair trade foi adquirida pela Casa Apis no dia 28 de janeiro de 2010. A 

instituição certificadora foi a FLO-CERT GmbH. De acordo com o entrevistado "Consultor 1" 

"foram necessários 14 (quatorze) meses para que a Casa Apis conseguisse esta certificação e o 

valor pago a FLO-CERT foi de R$ 14.500,00". 

 Inicialmente, foram incluídas somente quatro cooperativas para a certificação fair trade, a 

COMPAI, CODERVARP, COOABEL, MELCOOP. Isso devido "ao alto custo da certificação, 

pois os valores disponíveis para certificação não dava para abranger todas as cooperativas. 

Também, por serem cooperativas com um maior número de pequenos apicultores, e por último 

por possuírem maior abrangência territorial" (Consultor 1). 

De acordo com o entrevistado "Consultor 1", todo o processo de certificação envolveu 

diversos custos e dependeu da quantidade de cooperativas associadas e do número de cooperados. 

Entre os principais custos do projeto, estão:  

Contratação de um consultor para gestão do projeto de certificação e inserção no 
mercado de Fairtrade, viagens às 04 (quatro) cooperativas associadas que participaram 
da certificação, para esclarecer e preparar os cooperados para as auditorias e realização 
de um seminário de Comércio Justo em Picos. Os recursos necessários para suprir esses 
custos foram provenientes do Projeto do SEBRAE Nacional, com contrapartida da 
CASA APIS (Consultor 1). 

O consultor 1 confirmou que anualmente o FLO-CERT realiza uma auditoria para renovar 

a certificação e o custo atual da CASA APIS – fatura recebida em junho/2012 – é de €$ 2.970,00 

(aproximadamente R$ 7.500,00).  Em 2011 a CASA APIS pediu e conseguiu um desconto de 

50% dos custos da auditoria de renovação. Esse valor é complementada pela FLO. 

A certificação fair trade na Casa Apis passou por 6 (seis) etapas, conforme Figura 10: 

 
 
 
 



 

 

Figura 10

Fonte: Elaborado pelo autor

 

 De acordo com o "C

certificação fair trade: 

 1. Preparação e pedido para certificação:

solicitação à FLO solicitando a certificação. Em seguida a Casa Apis 

agenda da auditoria. Posteriormente o 

seriam os pontos principais da auditoria. 

visita, lista das entrevistas que querem fazer e dos documentos que querem avaliar

 2. Reunião de abertura

o Conselho de Administração, outros comitês e os associados que puderam estar presentes

reunião.  Nesta o auditor se apresentou, explicou pessoalmente como se daria a auditoria, assim 

como os padrões, o preço mínimo e princípi

discutido as principais mudanças/medidas que seriam necessári

(Consultor 1).  

  

 

Figura 10: Etapas da certificação fair trade na Casa Apis

Fonte: Elaborado pelo autor 

De acordo com o "Consultor 1", estas foram as etapas para que a Casa Apis conseguisse a 

e pedido para certificação: Primeiramente a 

solicitando a certificação. Em seguida a Casa Apis 

. Posteriormente o auditor da FLO enviou uma carta informando sobre quais 

os pontos principais da auditoria.  Esta carta contém a “agenda” da vi

lista das entrevistas que querem fazer e dos documentos que querem avaliar

2. Reunião de abertura com auditores: Ao chegar à Casa Apis

Administração, outros comitês e os associados que puderam estar presentes

o auditor se apresentou, explicou pessoalmente como se daria a auditoria, assim 

reço mínimo e princípios principais do Comércio Justo. Em segui

as principais mudanças/medidas que seriam necessárias na estrutura da organização 
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na Casa Apis 

 

, estas foram as etapas para que a Casa Apis conseguisse a 

Primeiramente a Casa Apis enviou uma 

solicitando a certificação. Em seguida a Casa Apis aguardou a carta com a 

enviou uma carta informando sobre quais 

rta contém a “agenda” da visita: a estrutura da 

lista das entrevistas que querem fazer e dos documentos que querem avaliar (Consultor 1). 

Casa Apis, o auditor se reuniu com 

Administração, outros comitês e os associados que puderam estar presentes na 

o auditor se apresentou, explicou pessoalmente como se daria a auditoria, assim 

os principais do Comércio Justo. Em seguida foi 

as na estrutura da organização 
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3. Revisão documental (previamente providenciados para enviar à FLO-CERT) 

  O auditor comprovou, entre outras, provas documentais de: Documentos da 

contabilidade, do balanço, relatórios, etc.; Atas da assembleia geral; Estatuto e Regulamentos 

internos e folhas salariais, práticas de saúde e segurança. 

As informações contidas nestes documentos foram comprovadas durante a visita e as 

entrevistas (Consultor 1). 

 4. Entrevistas com os auditores 

 O Auditor entrevistou diferentes pessoas e contrastou as informações obtidas de cada um. 

As pessoas entrevistadas eram membros do comitê executivo, sócios das cooperativas e também 

trabalhadores da Casa APIS.  A visita de campo incluiu o escritório e a central da cooperativa, os 

entrepostos processadores, os armazéns dos insumos, a propriedade e as atividades do trabalho 

apícola (Consultor 1). 

 5. Visita de campo com os auditores 

 A visita do campo foi uma rota aleatória e participativa, e nela o auditor esteve sempre 

acompanhado da pessoa responsável pela parte que está se auditando, para que o auditor fizesse 

as perguntas necessárias para esclarecer as eventuais dúvidas. Foram visitados também os 

arredores para observar os possíveis efeitos que a organização provoca no meio ambiente 

(Consultor 1). 

 6. Reunião de encerramento com os auditores 

 Semelhante ao início da auditoria, o encerramento se realizou com uma reunião. Nesta 

reunião foram descritas as forças e fraquezas da organização, as não-conformidades e se 

esclareceram os temas que necessitaram de esclarecimentos (Consultor 1). 

Quanto ao que foi apresentado no referencial teórico, a FLO possui critérios que precisam 

ser respeitados para que possa ser liberado o direito do uso do selo fair trade. Esses critérios 

estão agrupados em três diretrizes: social ("potencial para desenvolvimento", "os membros da 

organização devem ser pequenos produtores", "democracia, participação e transparência" e "não 

discriminação"), econômica ("prêmio fair trade", "capacidade de exportar e fortalecimento 

econômico da organização") e ambiental ("meio ambiente e condições de trabalho") (FLO, 2010). 
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De acordo com o Consultor 1:  

A auditoria leva em consideração todos os critérios para certificar ou renovar a 
certificação, e com o passar do tempo, vão aumentando as exigências. Quando é 
identificada alguma não conformidade, a CASA APIS é obrigada a tomar as medidas 
indicadas pela FLO no relatório que é emitido no final da auditoria – já foram 03, vamos 
passar pela quarta agora em julho. 

Exemplos: 

a) Comércio Justo contribui para o desenvolvimento: enviou-se os documentos 
comprobatórios (notas fiscais, orçamentos, ética) dos equipamentos adquiridos, dos 
treinamentos, dos serviços contratados com os recursos do prêmio do comércio justo; 

b) Membros são pequenos produtores: enviou-se a listagem dos associados com os dados 
socioeconômicos de cada um. A auditoria entrevistou vários associados, aleatoriamente 
para comprovação; 

 c) Democracia, participação e transparência: todas as decisões são tomadas em 
assembleia, por maioria. Os Conselhos se reúnem sem a presença da diretoria e as contas 
são analisadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal (todos os documentos que comprovam 
isso – Atas, balanços, pareceres - são verificados pela FLO-CERT); 

 e) Não Discriminação: Verificado pela auditoria in loco, como em qualquer empresa: 
entrevistas, salários nas carteiras de trabalho, etc.; 

 f) Condições de trabalho", (6) "Liberdade de Trabalho", (7) "Liberdade de Associações 
e Negociação Coletiva", (8) "Condições de Emprego e Salário: todas são relacionadas ao 
trabalho na Central, onde temos um corpo de funcionários. São realizadas entrevistas 
para comprovar a livre circulação e participação em sindicatos, salários iguais para 
cargos iguais, livre de trabalho escravo ou infantil, etc.; também se a cooperativa tem 
treinamento e kits de primeiros socorros, etc.; 

g) Prêmio do Comércio Justo: a CASA APIS desenvolveu um demonstrativo específico 
para os recursos oriundos do prêmio do comércio justo. Nele é comprovado todos os 
gastos, com a decisão em assembleia, o orçamento dos itens (a serem adquiridos), a nota 
fiscal, etc. 

h) Ambiental: A CASA APIS é obrigada a elaborar um estudo de avaliação de impacto 
ambiental em toda a área de atuação dos seus cooperados, planejar a implementação do 
plano ambiental e monitorar os resultados do impacto (medidas tomadas). Este está em 
andamento (Consultor 1). 

  

 Através desse relato, verifica-se que a Casa Apis apresentou os requisitos necessários para 

a obtenção da certificação. No entanto, o gargalo para essa aquisição, além da falta de recursos 

financeiros para arcar com a certificação, de acordo com "Consultor 1" foi a "baixa formalização 

documental das cooperativas", "controles financeiros frágeis" e "problemas no cumprimento das 

normas estatutárias" e "baixo conhecimento sobre fair trade".  

Além dessas barreiras descritas pelo Consulto 1, ainda foram apontadas pela auditoria, 

durante o processo de certificação, 11 inconformidades (conforme Quadro 8). Com isso foi 

necessário que a CASA APIS apresentasse medidas para superá-las. As maiores dificuldades 
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estavam concentradas nas cooperativas singulares, as quais não possuíam controles 

administrativos e financeiros exigidos pela certificadora. 

Quadro 8: Barreiras (inconformidades) encontradas na auditoria de certificação fair trade na Casa Apis 
Inconformidades Descrição da inconformidade Medidas tomadas pela Casa Apis 

(Barreira) 
Inconformidade 1 

A Melcoop não está legalmente afiliada a 
Casa Apis 

Em AG (Assembleia Geral) a CASA APIS 
aprova a filiação da MELCOOP. 

(Barreira) 
Inconformidade 2 

O Escopo da certificação fair trade não foi 
discutido em AG de todas as organizações 
membro. 

Em AG a CASA APIS discute entre todas as 
cooperativas de base, quais fariam parte do 
certificado fair trade. 

(Barreira) 
Inconformidade 3 

Nenhum sistema de cotas para entrega do 
produto ou de divisão do preço mínimo foi 
definido. 

Em AG  a CASA APIS discute a garantia a 
todos os associados de uma cota mínima. 

(Barreira) 
Inconformidade 4 

Nem todos os sócios das organizações de 
base que fazem parte do certificado FT (fair 
trade)  são sócios legais dessas 
organizações. 

A Casa Apis providencia a lista dos 
apicultores legalmente associados nas 
cooperativas de base. 

(Barreira) 
Inconformidade 5 

A organização não implementou um 
subgrupo da assembleia geral no nível da 
organização central para lidar com os 
assuntos relativos ao Comércio Justo. 

Em AG a CASA APIS, foi aprovada a 
formação de um Conselho Gestor para o 
comércio justo  

(Barreira) 
Inconformidade 6 

O conselho fiscal da Casa Apis não se reúne 
na frequência definida no seu estatuto  e os 
encontros acontecem juntamente com a 
diretoria. 

Foi realizada uma oficina de capacitação dos 
conselheiros em 21/06/2009 e agendada 
reuniões dos conselhos fiscais;  

(Barreira) 
Inconformidade 7 

A organização de 2º grau não possui um 
livro de membros que claramente identifique 
os membros ativos. Duas das 03 
organizações de 1º. grau submetidas a 
certificação Fairtrade e que foram visitadas, 
não possuem controle dos seus membros 
ativos e inativos. 

ATA da AG e cópia do livro dos sócios 
ativos e inativos da CASA APIS. 

(Barreira) 
Inconformidade 8 

A organização não cumpre seu estatuto por 
que os órgãos não se reúnem conforme 
definido no documento (conselho fiscal e 
conselho consultivo).  

Ata do Conselho Consultivo da CASA APIS 
com a agenda de reuniões nas singulares 
para preencher os cargos das diretorias; e 
cópia dos estatutos da MELCOOP, 
COMPAI, CODERVARP e COOABEL. 

(Barreira) 
Inconformidade 9 

A Casa Apis não definiu com as 
organizações a padronização do sistema 
financeiro.  

Declaração da Diretoria da CASA APIS: 
esclarecimento sobre o sistema adotado para 
controlar o recebimento e a utilização dos 
recursos oriundos de operações de vendas 
Fairtrade;  

(Barreira) 
Inconformidade 

10 

As organizações sócios, submetidas a 
certificação Fairtrade não possuem em seus 
regulamentos interno ou estatutos um 
procedimento formal para adesão de novos 
cooperados dentro. 

ATA da 10ª. AG, onde foi discutido e 
aprovado na AG da CASA APIS 
regulamentando a entrada de novos 
associados e aprovado em AG. 

(Barreira) 
Inconformidade 

11 

Durante a auditoria se identificou que uma 
função específica pode ter dois salários 
distintos. Não está clara para FLO-CERT a 
razão dessa diferença salarial. 

Cada função da CASA APIS possui 
diferente faixa salarial. Uma funcionária foi 
nomeada para um cargo e estava exercendo 
outro. Este erro foi devidamente corrigido 
com a alteração na mudança do cargo na 
Carteira de Trabalho da referida funcionária. 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em documentos fornecidos pela Casa Apis. 
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 Alguns produtores relataram ainda que: 

A nossa maior dificuldade foi organizar a papelada da cooperativa. Muita coisa tinha que 
ser organizada. Foi um período difícil. Foram muitas exigências, muita correria para 
organizar todos os documentos. A gente teve que fazer muitas reuniões para acertar tudo 
para conseguir a certificação (Presidente 2). 
 
A questão burocrática da cooperativa foi complicada. A cooperativa não tinha uma 
organização do jeito que eles queriam. Mais nós corremos atrás. Tivemos que fazer 
reuniões. Em cooperativa é assim, uns ajudam mais outros menos. Temos que seguir o 
que está no estatuto, se não a coisa fica desorganizada e isso foi cobrado muito da gente 
(Produtor 4). 
 
Ninguém sabia exatamente o que era o comércio justo. Participamos de reuniões e 
palestras. Mesmo assim foi difícil compreender como isso ia funcionar. Muita coisa era 
cobrada da gente (Produtor 4). 
 

Atualmente os apicultores tem compreendido melhor o fair trade. Conforme o "Consultor 

2" isso vem ocorrendo, 

[...] porque é de grande interesse desses produtores estarem informados sobre esta 
certificação, uma vez que o prêmio pago para eles depende do volume de produto (mel) 
enviado para a Casa Apis, ou seja, quanto mais mel enviado, maior sua participação no 
prêmio que será pago a Cooperativa a qual pertencem que se incumbirá de repassar aos 
produtores para que seja utilizado de forma coletiva (Consultor 2). 
 
Hoje eu sou consciente da importância do comércio justo. Sei que isso é uma coisa boa 
pra nós. Se trabalharmos unidos colheremos bons resultados com o comércio justo. Isso 
só traz coisas boas. Mais só vai pra frente se ficarmos unidos (Produtor 5). 

 

Além de tudo,  para o "Consultor 2" "a  falta de uma UEPA (Unidade de Extração de 

Produtos das Abelhas) com estrutura adequada para os padrões de uma certificação desse nível; 

falta de organização na base produtiva, para que os produtores possam realizar uma apicultura 

com qualidade e pouco recurso para que os produtores possam aumentar seu plantel de 

colmeias", também são pontos que dificultam o processo de certificação fair trade em outras 

cooperativas. Ele relatou que  

É exigido de toda e qualquer Cooperativa, antes de ingressar numa certificação de 
Comércio Justo, organização em relação ao grupo; que todos tenham os mesmos 
objetivos quanto ao uso do prêmio; é exigido que a comunidade envolvida já tenha 
passado por capacitação em Cooperativismo e Associativismo; que tenha na comunidade 
uma Unidade de Extração de mel, equipada adequadamente para tal atividade; é exigido 
das Cooperativas que todo seu quadro societário esteja legalmente constituído e 
documentado; é exigido a todas as Cooperativas, Atas de reuniões com o grupo de 
produtores; Ata de reuniões indicando qual a proposta eleita pelo grupo para a utilização 
do prêmio pago pelo Comércio Justo. O mais difícil na certificação foi organizar a 
cooperativa e manter funcionando conforme o estatuto, criar o plano ambiental e 
executar (Consultor 2). 
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 Dessa forma, os principais pontos identificados como barreiras e conflitos durante o 

processo de certificação configuram-se principalmente  na "baixa formalização documental das 

cooperativas", "em controles financeiros frágeis", "em problemas no cumprimento das normas 

estatutárias" e "no baixo conhecimento sobre fair trade". 

 As próximas subseções apresentam as análises dos resultados da pesquisa em relação as 

dimensões de inovação organizacional e social. Vale ressaltar que as inovações geradas no 

processo de certificação fair trade não ocorreram intencionalmente. No entanto essas inovações 

foram necessárias para a concretização de tal certificação. 

 

4.2 Inovação organizacional  
 
4.2.1 Inovação organizacional e a dimensão design organizacional 
 

 De acordo com o que foi exposto no referencial teórico, a dimensão "estrutura 

organizacional" (design organizacional)  foca a relação entre a organização ser propensa a inovar 

e as configurações estruturais. O foco é verificar de que maneira e porque, em ambientes de 

rápidas mudanças, certos modelos de estrutura facilitam a criação de novos processos e produtos. 

Nesta teoria a unidade de análise é a organização e o objetivo principal da pesquisa é identificar 

as características estruturais de uma organização inovadora para determinar os efeitos de 

variáveis estruturais organizacionais em inovação de produto e processo (LAM, 2004). 

 Alguns pontos caracterizados como inovação organizacional com a dimensão de 

"estrutura organizacional" serão descritas nessa seção. 

 Para que a Casa Apis chegasse ao alcance da certificação fair trade algumas decisões e 

mudanças, a nível de organização social dos apicultores, contribuíram para que ocorresse tal fato. 

Primeira delas foi a organização da base produtiva através da criação das associações de 

apicultores em diferentes comunidades do Território Vale do Guaribas. Sem esta organização da 

base produtiva o surgimento das cooperativas seria inviabilizado. Dessa forma, as associações 

contribuíram para um primeiro panorama de organização social da cadeia produtiva de 

apicultores. Com o surgimento das associações, a segunda mudança a nível de organização social 

foi a fundação das cooperativas, formadas por um conjunto de associações constituídas pelos 
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produtores de mel da região, ora denominadas de cooperativas de 1º grau. Só então, a partir da 

organização da base produtiva em cooperativas, uma terceira mudança foi viabilizada, a criação 

da Casa Apis (Figura 11), que é uma central de cooperativas e uma inovação por ser uma nova 

forma de organização (SCHUMPETER, 1934; DOSI, 1991). 

 
Figura 11: Complexo Casa Apis 

Fonte: Casa Apis (2010) 

 De acordo com o "Produtor 1", 

 
Quando começou essa estória de fundar a associação, ninguém sabia muito bem o que 
isso ia melhorar pra gente. No início foi muita reunião. Depois resolvemos criar a 
associação. As coisas começaram a melhorar um pouco. Começamos a trabalhar mais 
unido. Daí veio a cooperativa. Que foi melhor ainda. Sem a cooperativa a gente não 
podia fazer parte da Casa Apis. A Casa Apis, apesar das dificuldades de capital de giro é 
muito boa. A gente começou a trabalhar melhor. Eles cobram da gente um mel mais 
bom, de qualidade (Produtor 1). 
 

Para o surgimento da Casa Apis foi necessária a participação de vários parceiros, como 

Fundação Banco do Brasil, SEBRAE, ICCO, Unitrabalho,  Unisol, Governo Federal, Governo do 

Estado do Piauí, CODEVASF, FEAPI e IES (Universidade Federal do Piauí - UESPI, Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - IFPI, Universidade Estadual do Piauí - 
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UESPI e Faculdade RSÁ). Essas relações externas caracterizam-se como estabelecimento de 

novos relacionamentos de colaboração e novas formas de interação (OCDE, 2010). 

 

Sem a participação dos parceiros seria impossível a existência da Casa Apis. Sem eles 
não teríamos condições de arcar com todas as necessidades. Isso porque a Casa Apis é 
constituída por pequenos produtores, sem condições financeiras suficientes para arcar 
com o projeto. Recebemos desde recursos financeiros a suporte técnico como 
consultorias. O projeto é grandioso e importante, requer muitas ações em parceria. 
Sozinhos não seriamos nada. Se não fosse a ajuda dos parceiros ainda estávamos com 
aquela produção de mel totalmente desorganizada e sem expectativas de melhorias para 
a vida da população mais carente que sobrevive do mel. Não teríamos a estrutura que 
temos hoje (Gestor 1). 

 

 Com a Casa Apis, a cadeia produtiva do mel no Território Vale do Guaribas torna-se 

estruturalmente mais organizada, por envolver diferentes atores sociais, que vão desde os 

apicultores aos mais importantes parceiros.  

 A Casa Apis hoje é constituída por uma estrutura física e tecnológica bastante avançada 

para os moldes de um sistema produtivo melífero formado por pequenos produtores, sendo isso 

uma caracterização de inovação organizacional em relação a dimensão "estrutura organizacional" 

por apresentar uma estrutura que facilita a criação de novos processos e produtos (LAM, 2004). 

Toda a estrutura física e todo o maquinário utilizado no processamento do mel da Casa Apis foi 

desenvolvido pelo presidente da central. O mais marcante foi o desenvolvimento de um 

desumidificador, como um novo produto e processo (LAM, 2004) da Casa Apis, único na 

América Latina.  

Toda a estrutura da Casa Apis foi produto das ideias do presidente da central. Ele teve a 
ideia da planta baixa e das máquinas utilizadas no processamento do mel. A mais 
impressionante foi o desumidificador. O mel produzido em nossa região tem uma grande 
concentração de umidade. Então é necessário que se retire essa umidificação. Por isso o 
presidente teve a iniciativa de desenvolver essa máquina. Toda a produção dela foi feita 
aqui mesmo em Picos. É a mais avançada em termos de tecnologia de desumidificação 
de mel. O mercado exige essa qualidade e a Casa Apis está preparada para atender às 
exigências (Gestor 1). 

 

 De acordo com o Presidente da Casa Apis, 

 

O sistema de desumidificação baseia-se em um conjunto de discos iguais, que giram 
vagarosamente, ‘pescando o mel’, dentro de um recipiente hermético, expondo o mel a 
um fluxo contínuo de ar seco até a desumidificação desejada (Presidente da Casa Apis). 
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 Esse aparato tecnológico da Casa Apis representa um exemplo de tecnologia social que, 

segundo Mello (2010), compreendem produtos, técnicas e/ou metodologias reaplicáveis, 

desenvolvidas na interação com a comunidade e que representem efetivas soluções de 

transformação social.  

 Um dos principais argumentos para o desenvolvimento e implantação de inovações 

organizacionais baseia-se no entendimento de que este tipo de inovação apresenta vínculos 

diretos com as tecnológicas. A lógica desta relação é que, uma vez assumido que as inovações 

tecnológicas consistem-se em diferenciais de concorrência e elementos fundamentais de 

crescimento econômico, a relevância deste vinculo encontra-se em explorar a potencialidade das 

inovações organizacionais como facilitadoras de inovações tecnológicas (LAM, 2004) 

 Com isso, a partir das mudanças supracitadas, das contribuições das parcerias e do 

desenvolvimento estrutural e tecnológico da Casa Apis, um mercado mais consistente para o mel 

produzido foi buscado  o que caracterizou a abertura de um novo mercado (SCHUMPETER, 

1934), o que trouxesse um ganho financeiro mais vantajoso aos produtores permitindo a exclusão 

da atuação dos atravessadores que ficavam com a maior parte dos ganhos com a comercialização 

do mel.  O mercado externo foi a saída encontrada, principalmente os mercados norte americano 

e europeu. Por exigência do mercado algumas mudanças estruturais e processuais na Casa Apis 

foram necessárias. Dentre elas as que geraram um impacto mais perceptível foram as 

certificações de orgânico e fair trade do mel produzido pelos pequenos produtores.     

 

Depois de todo o trabalho de conscientização dos produtores da importância da 
organização das cooperativas, da criação da Casa Apis, tivemos que pensar como 
poderíamos agregar valor ao nosso produto. Com a ajuda do SEBRAE buscamos 
primeiramente a certificação de produto orgânico na IBD e depois a certificação de fair 
trade. Hoje é uma realidade. O nosso produto é exportado para outros países, 
principalmente para os EUA e para a Europa. As certificações agregam valor, isso 
porque o consumidor lá paga mais caro por produtos com essas certificações. O nosso 
produto é diferenciado e valorizado lá fora. Com isso também vendemos o mel com um 
preço diferenciado. Claro que não foi fácil. São muitas exigências. Se não fosse a busca 
constante da organização da cooperativas, das parcerias, da melhoria da extração e 
processamento do mel não seria possível exportarmos hoje. Primeiramente porque os 
atravessadores estariam atuando, segundo por que  não seria possível ter um mel de 
qualidade e terceiro por não seria possível conseguir as certificações (Consultor 2). 

 

Vale ressaltar que no Vale do Guaribas, antes da presença da Casa Apis, o produtor de 

mel recebia dos atravessadores, em média, quarenta a cinquenta reais, por balde de mel de 25Kg, 
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equivalente a dois reais por Kg. De acordo com o SEBRAE (2010), o valor médio do Kg 

exportado era de dois dólares, em janeiro de 2008, sendo que o valor do dólar era equivalente a 

R$ 1,80, em média, no período, o atravessador ou a empresa compradora faturava R$ 3,60 por 

kg.  

Com isso, a Casa Apis tem contribuído para mudar a dinâmica da apicultura no Território 

do Vale do Guaribas. Atualmente, o valor médio alcançado pelo apicultor, processando sua 

produção por meio da Central, é de R$ 110,00, por balde de 25 kg. Este valor é praticamente o 

dobro que o apicultor ganhava antes da Casa Apis, porque o mel da Central é diferenciado das 

produções apícolas convencionais, considerando que a maior parte dos apiários da Casa Apis são 

certificados como produtores de mel orgânico e fair trade, o que aumenta o preço do produto, 

principalmente no relacionamento comercial com o mercado externo. 

 Essas certificações geram uma receita de aproximadamente 30% de ganhos financeiros 

reais aos produtores. Além desse ganho financeiro, o mel fair trade da Casa Apis permite que o 

produtores possam ter a garantia de um preço mínimo de venda do produto, o que garante uma 

um preço justo sem prejuízo, o que não acontecia quando comercializavam o mel com os 

atravessadores. Permite também um adiantamento financeiro, para que possam subsidiar a 

produção. Um outro benefício da mercado fair trade é o "prêmio fair trade". Esse prêmio é 

repassado a comunidade (cooperativas) para que elas possam usar em benefício da melhoria de 

vida dos produtores. Vale ressaltar que a capacidade de gerenciamento desse prêmio é umas das 

exigências no processo de certificação. 

 

Nossa vida era só sofrimento. Tínhamos que vender nosso mel para os atravessadores, 
que combinavam o preço entre eles e pagavam muito pouco. A Casa Apis nos deu 
condições de produzir mais e dar mais valor ao nosso produto (Produtor 3). 
 

 No entanto, para possibilitar a venda através do fair trade, um novo processo (LAM, 

2004) de fluxograma operacional (Figura 12) teve que ser desenvolvido pela Casa Apis, o que 

caracteriza uma inovação organizacional. De acordo com OCDE (2005) a introdução de sistemas 

de gerenciamento para a produção geral ou para as operações de abastecimento são exemplos de 

inovação organizacional. 

 
 



 

 

Figura 12: Fluxograma operacional da Casa Apis

Fonte: Casa Apis (2010). 
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Figura 13 - Mix de produtos Casa Apis

Fonte: Casa Apis (2010). 
 

 Embalagens, rótulos, diferentes produtos composto por mel foram desenvolvidos

produtos, LAM 2004) com a finalidade de serem comercializados no mercado interno.

Inicialmente houve uma euforia quando iniciado a comercialização desses produtos no mercado 

interno. Isso porque os v

supermercados pelo produtos da Casa Apis.

de venda. Quando o vendedor retornou aos supermercados para vender a reposição dos produtos 

percebeu que os mesmos praticamente estavam nas prateleiras. Poucos produtos foram vendidos, 
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vendedor voltou aos supermercados novos pedidos não foram feitos. Isso por
praticamente não foi vendido. Acreditávamos que poderíamos ganhar mais com a venda 
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 A partir do que foi apresentado nessa seção, verifica-se que a Casa Apis atendeu alguns 

dos requisitos da FLO relacionados com a inovação organizacional e a dimensão "estrutura 

organizacional" durante processo de certificação fair trade: A Casa Apis mostrou-se com 

potencial para: desenvolvimento (através da diferenciação nos negócios e benefícios que ajudam 

no crescimento dos negócios propiciando melhorias na vidas dos produtores e suas famílias -  

(FLO, 2010), para a exportação (venda do mel orgânico e fair trade para o exterior) e 

fortalecimento econômico da organização (com os ganhos gerados pela comercialização do mel 

fair trade  (FLO, 2010). Com o atendimento desses requisitos, inovações organizacionais a nível 

de dimensão de "design organizacional" foram conquistadas, principalmente levando em 

consideração a criação de uma nova forma organizacional (SCHUMPETER, 1934; DOSI, 1991) 

(central de cooperativas) e o desenvolvimento estrutural e tecnológico da Casa Apis que 

facilitaram a criação de novos processos (LAM, 2004) (através do desenvolvimento do processo 

mostrado no fluxograma operacional)  e produtos  (LAM, 2004) (mel orgânico e fair trade e mix 

de produtos). 

 

4.2.2 Inovação organizacional e a dimensão "processo de aprendizagem e de criação de 
conhecimento" 
 

 A inovação como resultado de um "processo de aprendizagem e de criação de 

conhecimento" é a segunda perspectiva proposta por Lam (2004) para analisar o processo de 

inovação organizacional. Essa perspectiva em contraste, tendem a se concentrar nas formas de 

como as organizações desenvolvem novas ideias para a resolução de problemas. Eles enfatizam 

as bases cognitivas de inovação organizacional que se relacionam com o processo de 

aprendizagem e criação do conhecimento organizacional. Este campo de pesquisa fornece uma 

base para compreender a capacidade das organizações de criar e explorar novos conhecimentos 

necessários para as atividades inovadoras. Esta abordagem baseia-se no reconhecimento da 

informação e do conhecimento como recursos importantes de crescimento das empresas, assim 

como na visão das organizações como capazes de aprender e evoluir.  

 Alguns pontos caracterizados como inovação organizacional com a dimensão de 

"processo de aprendizagem e de criação de conhecimento" serão descritas nessa seção. 
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 "Um exemplo de inovação no local de trabalho é a primeira implementação de um modelo 

organizacional que confere aos empregados de uma empresa maior autonomia na tomada de 

decisões e os encoraja a contribuir com suas ideias"(OCDE, 2005). 

Inicialmente pode-se estabelecer uma relação com essa dimensão ao processo de mudança 

na extração do mel com consequente melhoria da qualidade do mel. Conforme observado na 

anteriormente na Figura 12, a implantação das casas do mel foi fundamental para se estabelecer 

um padrão de qualidade e sanidade do produto:  

Para que se possa manipular produtos alimentícios de forma higiênica e segura, 
garantindo ao consumidor a qualidade do produto final, é indispensável que esses 
procedimentos sejam realizados em instalações e condições adequadas, específicas à 
classe de produtos a serem processados. No caso do mel, o local destinado para a sua 
extração chama-se de unidade de extração, normalmente denominada “Casa do Mel”. 
Para o seu processamento, o local indicado é o Entreposto de Mel, embora essa etapa 
possa a ser executada também na casa do mel, caso esta apresente as condições e o 
dimensionamento recomendado (PEREIRA, 2003 apud MELLO, 2010). 

Nesse aspecto, o desenvolvimento de novas ideias para a resolução de problemas (LAM, 

2004) surgiu a partir de capacitação e treinamentos com vistas a assimilação e utilização de novas 

formas (LAM, 2004) de extração do mel que consiste no uso de ferramentas de domínio e 

conhecimento dos apicultores só que num espaço único, limpo e organizado, com consciência 

ambiental, o que garante um resultado antes não encontrado, porque o beneficiamento primário 

era anteriormente realizado em ambiente externo, era realizado ao ar livre, e comprometia o mel 

com contaminações e sujeiras (MELLO, 2010). 

De acordo com o "Produtor 1" e o "Consultor 2" 

Naquele tempo tudo era difícil. A gente fazia uns "ocos" nos troncos. As abelhas 
produziam os mel nesses troncos e depois a gente tirava o mel usando a fumaça. Hoje 
não, nós temos apiários, a coisa ficou mais moderna, produzimos mais e melhor. Isso 
sempre foi exigido de nós. Sempre foi passado pra gente produzir com qualidade e sem 
matar as árvores. Hoje eles cobram muito a preservação da natureza. Se não a gente pode 
até perder a certificação fair trade, porque eles são muito exigentes nessa parte. [...] A 
Casa Apis foi muito importante. Sempre a gente participa de reuniões, de treinamentos 
pra aprender como fazer as coisa do jeito certo (Produtor 1). 

 

Quem muito contribui com esse aprendizado dos apicultores são os ADRS (Agentes de 

Desenvolvimento Rural e Sustentável). As capacitações organizadas pela Casa Apis e o 

acompanhamento da produção e dos apicultores pelos Agentes de Desenvolvimento Rural 



79 
 

 

 

Sustentável (ADRS) são instrumentos de aprendizagem e criação do conhecimento 

organizacional (LAM, 2004) valorizados pelos agricultores familiares, que apontam uma efetiva 

mudança positiva nos resultados coletivos da produção no campo e novas formas de 

aprendizagem a nível de processo de produção, que redefinem soluções para os problemas 

encontrados (NONAKA e TAKEUCHI, 1997). 

Muitas coisas a gente aprende com os ADRS. Eles estão o tempo todo conversando e 
ouvindo a gente. Sempre que a gente tem uma dificuldade eles tentam ajudar. É um 
projeto muito importante. Estão sempre fazendo reunião, explicando o que é certo que é 
errado (Produtor 3). 

 O ADRS é, por definição, a pessoa capacitada e treinada para o atendimento básico 

específico de uma atividade numa comunidade rural. Assim, um ADR – APIS é a pessoa 

preparada para ser o principal instrumento de desenvolvimento da Apicultura em sua 

comunidade. É o Técnico de Assistência Básica, que absorverá e aplicará em campo todo 

conhecimento teórico e prático disponível (SEBRAE, 2007).  

Nós temos uma missão que é a de contribuir com os apicultores. A FBB é quem nos 
paga e também quem realiza os treinamentos. Atuamos junto aos apicultores tentando 
amenizar e resolver problemas ligados a apicultura. Assim, fazemos reuniões e 
explicamos tudo o que é repassado pra gente. Temos um supervisor. Ele é o responsável 
por passar várias informações e nós repassamos aos produtores (ADRS 1). 

 Neste sentido, Lundvall (2002) salienta que o processo de aprendizagem é socialmente 

vinculado e a iniciativa de organizações e instituições (governo, universidades, centros de 

pesquisa e empresas) são cruciais para o surgimento das interações e do intercâmbio para que 

possam promover a inovação. Aprender e inovar depende de saberes tácitos, localizados e 

cumulativos, estando as capacidades de inovação e de aprendizagem fortemente enraizadas na 

estrutura social, ambiental, institucional e produtiva de cada região ou país (OLIVEIRA; 

IPIRANGA, 2009). 

 Outro aspecto a ser destacado quanto ao processo de aprendizagem é a busca pelo 

"empoderamento" dos produtores através do processo de democratização de participação do 

apicultores nas decisões da Casa Apis, o que garante poder de decisão (OCDE, 2005). Em 

reuniões, os produtores são estimulados a participarem através do voto ou mesmo através de 

discussões sobre algo que envolve a Casa Apis. 

Eu realmente me sinto dono da Casa Apis. Sempre que posso participo das reuniões e dô 
minha opinião. Temos que entender que a Casa Apis não é de uma ou outra pessoas. É 
de todos nós (Produtor 5). 
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Antes de tomar qualquer decisão importante fazemos reuniões com os produtores para 
que eles possam opinar. Também fazermos reuniões para explicar o que está 
acontecendo na Casa Apis e esclarecer algumas dúvidas sempre que surgem (Gestor 2). 

 A garantia de participação dos apicultores nos processos de decisões promove o 

empoderamento dos produtores. Um exemplo são as decisões acerca do que deve ser feito com o 

prêmio fair trade.  

O dinheiro ganho com o prêmio fair trade, não é nem de "sicrano" ou "beltrano", são de 
todos, todos são donos desse dinheiro. Por isso tem que ser uma decisão conjunta 
(Gestor 2).  

 Contudo, verifica-se que a Casa Apis atendeu alguns dos requisitos da FLO relacionados 

com a inovação organizacional e a dimensão "aprendizado e criação do conhecimento " durante 

processo de certificação fair trade: A Casa Apis mostrou-se com potencial para: garantir o 

processo Democracia, Participação e Transparência (através da realização assembleias para que 

as decisões sejam tundas de forma coletiva), gerenciamento do prêmio fair trade e cuidado com o 

meio ambiente -  FLO, 2010 (através de novas formas de manejo no processo de extração do mel, 

sem a utilização de queimadas e sem uso de defensivos agrícolas). Com o atendimento desses 

requisitos inovações organizacionais a nível de dimensão de " aprendizado e criação do 

conhecimento " foram conquistadas, principalmente levando em consideração o aprendizado 

adquirido para um novo processo de extração do mel, o aprendizado gerado a partir do trabalho 

dos ADRS e no processo de empoderamento do produtores a partir da participação nas decisões 

da Casa Apis.  Apesar de tudo, não foram identificadas nas entrevistas relatos que comprovam 

um aprendizado direto com processo de certificação fair trade. Verifica-se "aprendizados" mais 

relacionados ao processo produtivo que em relação ao fair trade. 

4.2.3 Inovação organizacional e a dimensão "mudanças organizacionais e adaptação" 

  

 Considerando a relação de influência entre fatores ambientais e o desenvolvimento e 

difusão de inovações, o terceiro grupo proposto por Lam (2004) - "mudanças organizacionais e 

adaptação" - refere-se as formas como as organizações evoluem e se adaptam ao seu ambiente. 

Seu foco principal é entender se as organizações podem superar a inércia e se adaptar diante de 

radicais mudanças ambientais. Neste contexto, a inovação é considerada como uma capacidade 

para responder a alterações no ambiente externo. A autora interpreta que as inovações 

organizacionais podem ser analisadas e agrupadas segundo diferentes teorias sobre a natureza da 
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mudança e a capacidade de adaptação. Dessa forma, a inovação é abordada tanto na perspectiva 

da capacidade da organização reagir e adaptar-se às mudanças do ambiente externo, quanto na 

capacidade de influenciar o ambiente e promover mudanças. 

 Dessa forma, o surgimento da Casa Apis é um exemplo de  inovação organizacional 

relacionada a dimensão "mudanças organizacionais e adaptação". Apesar do potencial apícola no 

Território Vale do Guaribas por ser uma região de semiárido mas com floração nativa e sem 

agrotóxico, o que permite uma produção de mel com mais qualidade, essa região, em tempos 

atrás, encontrava-se com um sistema de produção melífera obsoleto comparada às exigências dos 

maiores mercados desse tipo de produto. Com isso, foi a partir do surgimento da Casa Apis que 

essa realidade começou a mudar.  

Antes não tínhamos muitas expectativas na apicultura. Era uma coisa que a gente fazia 
sem muita vontade por que o dinheiro que juntava com a venda de mel era muito pouco. 
Mas depois que a gente se organizou várias pessoas vem ajudando a gente. É bem 
diferente daquela época. Muita coisa mudou de lá para cá. Principalmente porque nosso 
mel agora tem mais valor agregado, a gente consegue ganhar mais (Produtor 2). 

 Isso permitiu uma mudança na forma de se trabalhar e comercializar o mel, fazendo com 

que as cooperativas evoluíssem e se adaptassem às exigências do ambiente de mercado (LAM, 

2004) e implementasse um novo método organizacional nas práticas de negócio, (OCDE, 2005), 

principalmente na forma de produção, processamento e comercialização. A capacidade de 

exportação foi um marco em termos de inovação organizacional ligada a dimensão de "mudanças 

organizacionais e adaptação". Isso só foi possível com a certificação fair trade, como forma de 

resposta a alterações no ambiente externo (LAM, 2004) e como uma mudança na estrutura e nos 

processos de uma organização (ARMBRUSTERA et al, 2008). Com a certificação, a 

comercialização para o mercado externo foi viabilizada, mostrando a capacidade da Casa Apis 

em reagir e adaptar-se às mudanças do ambiente externo (LAM, 2004). O primeiro mercado foi o 

dos EUA. Neste, iniciou-se o processo de mudança e adaptação ao mercado, que exige produtos 

de qualidade e de comprovações através de selos (certificações).  

A comercialização para o exterior foi um marco na Casa Apis. Tivemos muitas 
dificuldades. Mais depois de tudo tivemos resultados fantásticos. Todo mundo ficou 
feliz, os parceiros, nós e principalmente os produtores. Eles não imaginavam que o mel 
que eles produzem um dia poderia ir para fora do país. Mais que isso foi perceber que 
estariam ganhando mais com isso (Gestor 2). 
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 Com isso, a partir do que foi apresentado nessa seção, verifica-se que a Casa Apis atendeu 

alguns dos requisitos da FLO no processo de certificação fair trade relacionado a inovação social 

com dimensão mudanças organizacionais e adaptação ": A Casa Apis mostrou-se com potencial 

para desenvolvimento e capacidade de exportação (FLO, 2010), conforme já comentado 

anteriormente. Com o atendimento desses requisitos, inovações organizacionais a nível de 

dimensão de " mudanças organizacionais e adaptação" foram conquistadas, principalmente 

levando em consideração as mudanças provocadas pela certificação fair trade que garantiu a 

venda do mel para o mercado externo. 

 Vale destacar que apesar dessas mudanças promovidas a partir da certificação, a Casa 

Apis ainda encontra dificuldades em promover mudanças em relação a forma de comercialização 

do mel e quanto a dificuldades relacionadas a falta de capital de giro. De acordo com o "Gestor 

2", 

Ainda sentimos muito com a demora no repasse do dinheiro com a venda do meu para o 
exterior. Isso causa muitos transtornos, porque o produtor quando envia o mel para a 
Casa Apis quer receber logo o seu dinheiro e isso nem sempre é possível por falta de 
capital de giro. Já tentamos de várias forma. Uma das saídas é diminuirmos os custos 
internos. Estamos com uma consultoria pra reduzirmos os custos e economizar para 
tentar amenizar esse problema. Um outro problema é a demora na venda. Muitas vezes o 
produto fica estocado e o produtor esperando pelo dinheiro. Isso dá espaço para os 
atravessadores atuar. Eles estão com o dinheiro não mão e acabam seduzindo alguns 
produtores com a disponibilização imediata no pagamento (Gestor 1). 

  O mercado interno seria uma mudança que poderia resolver tal problema, mas como 

explicado anteriormente, nesse mercado os produtos orgânicos e fair trade ainda encontram 

resistências no Brasil por terem um valor agregado e preço diferenciado (preço maior) o que 

prejudica as vendas pelo fato da maioria dos consumidores nacionais ainda avaliar a compra pelo 

preço e não por ser orgânico ou fair trade. 

 

4.3 Inovação social  

 

4.3.1 Inovação social e a dimensão "território" 

 

 Essa dimensão de pesquisa está relacionado a regulamentações que envolvam 

organizações e instituições, e também por práticas e estratégias de atores socioeconômicos que 

tenham influência sobre o desenvolvimento de comunidades e de territórios. Desta forma, os 
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pesquisadores estudam diversas empresas e organizações (públicas, privadas, cooperativas e 

associações ) e suas inter-relações, redes de atores, sistemas de inovação, arranjos de governança 

e estratégias que contribuam para o desenvolvimento sustentável das comunidades e territórios.  

As inovações sociais territoriais fazem referência aos projetos de cooperação entre organizações 

que estão inseridas em um dado território, aos novos grupos de organizações e suas relações com 

redes externas de empresas e instituições (universidades), às ações de mobilização local para a 

geração de emprego, ao empoderamento dos atores sociais locais e aos programas de incentivo à 

alocação ou à re-alocação de mão-de-obra no mercado (CRISES, 2010).  

 De acordo com Perico (2009), o espaço e seus componentes adquirem expressão territorial 

ao possibilitar que a pertinência, a apropriação, o empoderamento e a subordinação social a esse 

espaço convertam-se em mobilização concreta, ante as finalidades inerentes a um território 

identificado em sua dimensão política e institucional. Assim, um território se constitui em ação 

política ou expressão política. 

Nessa pesquisa, a inovação social "territorial" está relacionada com uma rede de parceiros 

(atores) que contribuem com a Casa Apis e para o processo de certificação fair trade. Nesse 

aspecto, Bignetti (2011) afirma que o resultado do conhecimento aplicado a necessidades sociais 

através da participação e da cooperação de todos os atores envolvidos, gerando soluções novas e 

duradouras para grupos sociais, comunidades ou para a sociedade em geral constituem inovações 

sociais. 

 Com isso, Melo (2010) comenta que no Território do Vale do Guaribas há três redes de 

atores (política, técnica e comunicação) (Figura 14) que contribuem com a Casa Apis, o que 

caracteriza um exemplo de inovação social com dimensão "territorial" (CRISES, 2010). A rede 

política de suporte contribui com o funcionamento da central representada pelo Comitê Gestores 

(CG), com a participação de organizações e parceiros institucionais. A outra rede técnica de 

mobilização social, é formada pelos Agentes de Desenvolvimento Rural Sustentável (ADRS) e 

Instituições de Ensino Superior (IES), situadas na cidade de Picos. Uma terceira rede identificada 

é a rede de comunicadores sociais locais, composta por jornalistas, comunicadores e radialistas 

vinculados aos veículos de comunicação do Território e aos meios de comunicação comunitária. 

Dessa forma, verifica-se que inovação social resulta da cooperação de uma variedade de atores 

(CLOUTIER, 2003), isso porque as inovações sociais territoriais fazem referência aos projetos de 
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cooperação entre organizações que estão inseridas em um dado território, aos novos grupos de 

organizações e suas relações com redes externas de empresas e instituições (CRISES, 2010). 

 

Figura 14 - Redes atores de apoio 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

a) Rede Política: Comitê Gestor 

Participam do CG representantes da central e das cooperativas de base; as instituições que 

promovem investimentos financeiros, políticos e de suporte a gestão; além de outras organizações 

públicas, privadas e governamentais que interagem com os empreendimentos. Nos encontros do 

CG são debatidos temas como a elaboração e acompanhamento do planejamento estratégico 

anual; gargalos da produção e comercialização; estratégias e perspectivas de construção de novas 

alianças e parcerias para o fortalecimento e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos 

econômicos e solidários (MELO, 2010). 

O Comitê Gestor é uma espécie de conselho consultivo do empreendimento, mas que vai 

além do mero aconselhamento. Todos os representantes das instituições envolvidas que 

participam das reuniões saem com tarefas e compromissos assumidos. No âmbito da Casa Apis o 

Comitê Gestor é definido em estatuto como instância formal, chamada de Conselho Consultivo. 

(MELO, 2010). 

Nada aqui é decidido de forma isolada ou individualmente. Para que uma decisão 
importante seja tomada todos são consultados. Procuramos fazer as coisas de forma 
transparente. Mesmo os nossos parceiros, que muito contribuem com a Casa Apis, 
participam das decisões orientando sempre que necessário (Gestor 2). 

 Entre as instituições parceiras estão a Fundação Banco do Brasil (FBB) (que contribui 

com o Projeto de implantação, através de recursos destinados a construção da agroindústria, de 

Rede Política

Rede Técnica
Rede de 

Comunicação
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20 casas de mel, compra de Máquinas e Equipamentos, Móveis e Utensílios, Laboratório e 

Transporte) o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (SEBRAE) (com 

consultorias), a Fundação Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho 

(Unitrabalho) (apoio na formalização e estruturação formal das cooperativas), a Organização 

Intereclesiástica de Cooperação para o Desenvolvimento (ICCO) (apoio na formalização e 

estruturação formal das cooperativas), entidade holandesa, e a União e Solidariedade das 

Cooperativas e Empreendimentos e Economia Social do Brasil (Unisol Brasil) (apoio na 

formalização e estruturação formal das cooperativas), além e diversas outras instituições públicas. 

Cada instituição trouxe sua experiência e capacidade, para interagir com a Casa Apis (MELO, 

2010). 

b) Rede Técnica: ADRS e IES 

 Os ADRS, grupo de vinte técnicos que atuam sobre a apicultura, são, na maioria, jovens 

indicados pelas próprias comunidades de origem, capacitados para realizarem o acompanhamento 

técnico dos apiários, locais onde ficam as caixas de abelha, e das casas do mel. Esse modelo de 

agentes segue o que propõe o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), por meio da 

política nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), porém, com uma forte ênfase 

na dimensão do diálogo e mobilização social dos agricultores familiares apicultores (MELO, 

2010). Os ADRS constituem-se com uma rede técnica e social, como conceitua Neder (2008, 

p.95): 

Redes técnicas não podem sobreviver apenas das relações sobre especialistas [...] pois 
dependem do reconhecimento do meio social e dele sofrem influência. Por isso o 
prestígio de uma rede técnica decorre do fato delas serem também integradas com redes 
sociais. Redes sociais lidam sobretudo com relações e identidades, consolidam com o 
ator-mundo três situações básicas para haver enraizamento das inovações sociais e 
técnicas; podem iniciar a construção de relacionamentos estáveis, podem reunir 
diferentes identidades; e são capazes de elaborar uma história comum. Essas três 
condições dependem de como são construídas as conexões entre redes técnicas e sociais, 
sob que base elas se expandem, e como são mantidas.  

 

Os ADRS estabelecem uma relação de comunicação direta e cotidiana, de solidariedade e 

parceria, auxiliando os produtores na resolução de pequenos problemas, promovendo um 

acúmulo de saberes entre o técnico e o prático, o que depois será socializado nos encontros 
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periódicos entre os agentes. O ADRS também se constitui enquanto uma tecnologia social à luz 

do que indica Baumgarten (2008, p. 106), 

A ideia de intervenção sociológica nas situações sociais, implícita no conceito de 
técnicas sociais (Mannheim, 1982) é ampliada, contemporaneamente, através do 
conceito de tecnologias sócias, para uma ideia de intervenção da ciência e tecnologia no 
sentido de resolver problemas sociais, a partir da expressão de necessidades e carências 
sociais e com o concurso das coletividades atingidas. Esse ponto de vista permite 
retomar a ideia de planejamento estratégico como ação coletiva que busca caminhos para 
o comportamento humano e para as relações sociais através de estruturas capazes de 
assegurar a dignidade humana e a sustentabilidade social e natural. Em tal conceito de 
tecnologia social a técnica pode ser tomada como um instrumento de emancipação social 
e não como meio de dominação, forma de controle ou causa de exclusão social. 

As IES também fazem parte da rede técnica. Existem quatro IES estabelecidas em Picos: 

a Universidade Federal do Piauí (UFPI); a Universidade Estadual do Piauí (UESPI); o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) e o Instituto de Educação Superior R. 

Sá (IESRSA), esta a única IES particular da região.  

Todas elas estão atuando com atividades acadêmicas e de extensão junto aos EES. A 
UFPI atua no âmbito dos cursos de nutrição e química, na análise dos produtos in natura 
das unidades e produção; a UESPI, por meio do seu curso de comunicação social, tem 
participado das ações de divulgação e comunicação das ações dos EES; o IFPI tem 
contribuído na perspectiva de estudar as necessidades de novos equipamentos aos EES; e 
a IESRSA, por meio de seus cursos de comunicação social e administração, tem 
solucionado demandas e criado alternativas para o fortalecimento institucional dos 
empreendimentos, como a construção das páginas eletrônicas na internet da Casa Apis 
(Gestor 2). 

 Atualmente, a participação das IES apresenta-se como decisiva para o fortalecimento e 

reconhecimento da Casa Apis pela sociedade local. Exemplo desse envolvimento foi o 

compromisso firmado pelas quatro IES de coordenar, junto com a Casa Apis, o Centro 

Tecnológico da Apicultura do Piauí (Centapi), fato que gera credibilidade aos EES. O Centapi é o 

fruto de investimento realizado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), conjuntamente 

com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Paraíba (Codevasf). No 

Centro, há um amplo auditório, laboratórios para análise e mel, além de espaços para incubação e 

iniciativas para o fomento e fortalecimento da apicultura) (MELO, 2010). 

Lundvall (2002) salienta que o processo de aprendizagem é socialmente vinculado e a 

iniciativa de organizações e instituições (governo, universidades, centros de pesquisa e empresas) 

são cruciais para o surgimento das interações e do intercâmbio para que possam promover a 

inovação. 
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c) Rede de Comunicação 

 Conforme apontado por Toro (2005 apud MELO, 2010), os reeditores sociais constituem 

vozes autorizadas, a exemplo dos jornalistas, comunicadores sociais e comunitários. Esta rede de 

comunicadores, reeditores sociais, a partir de seu envolvimento e compreensão do papel e 

significado dos empreendimento econômico e solidário, pode constituir-se como rede social e 

rede técnica, ao mesmo tempo, promovendo o fortalecimento da imagem das cooperativas e dos 

agricultores familiares, por meio dos canais de comunicação que operam, também, mobilizando a 

sociedade local para o reconhecimento e a valorização dos empreendimentos solidários. Para isto, 

os comunicadores precisam estar esclarecidos e convencidos sobre o novo processo de 

desenvolvimento proposta e em construção. Na cidade de Picos, por exemplo, a rede de 

jornalistas e comunicadores tem uma relação muito próxima com as centrais, promovendo a 

divulgação das principais atividades e notícias relacionadas a Casa Apis (MELO, 2010). 

 Com isso, a partir do que foi apresentado nessa seção, verifica-se que a Casa Apis atendeu 

alguns dos requisitos da FLO no processo de certificação fair trade relacionados a inovação 

social com dimensão "territorial": a Casa Apis mostrou-se com potencial para desenvolvimento e 

para a democracia, participação e transparência, através da colaboração de vários parceiros. Com 

o atendimento desses requisitos, inovações sociais a nível de "territorial" foram conquistadas, 

principalmente levando em consideração o apoio das redes de política de suporte, rede técnica e 

de mobilização social, e rede comunicadores sociais locais que contribuem socialmente com os 

apicultores, promovendo mudança sustentável (durável) e desenvolvendo os indivíduos 

(produtores) e o local onde vivem (território) (CLOUTIER, 2003) através do estabelecimento de 

novos relacionamentos de colaboração e novas formas de interação (OCDE, 2010) tendo uma  

influência sobre o desenvolvimento da comunidades do Território Vale do Guaribas (CRISES, 

2010). 

   
4.3.2 Inovação social e a dimensão "trabalho e emprego" 

 

As pesquisas desta dimensão concentram-se nas dimensões institucionais e 

organizacionais, e dizem respeito tanto às relações entre sindicatos e empresas quanto às políticas 

públicas e seu interesse em determinados temas, como os das estratégias dos atores, das parcerias, 
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da governança corporativa, dos novos estatutos de emprego, do envelhecimento no local de 

trabalho e da equidade no emprego. Os pesquisadores do eixo  "trabalho e emprego" atentam para 

as dimensões organizacionais e institucionais que se relacionam com a regulação, a governança, o 

emprego e a organização do trabalho (CRISES, 2010). De forma mais ampla, as inovações 

sociais nas relações do trabalho e na geração de emprego são constatadas tanto em empresas, 

quanto em modelos sócio-produtivos e dizem respeito às transformações com relação às práticas 

de trabalho e são oriundas dos atores sociais. Este nível de análise também contempla os projetos 

empresariais de negociação coletiva e as ações e práticas conjuntas de organizações.  

O primeiro aspecto a ser destacado nessa dimensão de inovação organizacional são as 

mudanças da organização do trabalho, a melhoria das condições de trabalho e as oportunidades 

de emprego. Antes do surgimento da Casa Apis, os apicultores relatam que as condições de 

trabalho não eram ideais comparadas com as de hoje. Isso devido ao não conhecimento de 

técnicas mais sofisticadas e corretas de produção e extração do mel. Outro fator era a de que o 

trabalho era realizado de forma irregular quando analisado aspectos de preservação ambiental. 

Com uma maior profissionalização da cadeia produtiva melífera na região, oportunidades de 

empregos surgiram, seja como apicultor, como colaborador na Casa Apis ou mesmo como 

ADRS. 

É fácil notar as melhorias em termos de trabalho. A apicultura era tida apenas como um 
complemento de renda sem muita importância. Hoje tem famílias que tem a apicultura 
como principal fonte de renda. Isso porque ocorreu uma profissionalização no sistema 
produtivo. Tivemos capacitação e treinamentos. Muita coisa precisa melhorar, mais 
estamos no caminho certo. Diversos empregos foram criados. Tivemos um aumento no 
número de apicultores e contratamos colaboradores para trabalhar na central. A FBB 
também contribui com esse aumento através do projeto ADRS, em que várias pessoas 
começaram a trabalhar como agentes (Gestor 2). 

 
 

Com isso, o setor apícola apresenta-se como uma alternativa iminente de fair trade pois 

compreende uma atividade rural econômica, ambiental e ecologicamente correta, de grande 

relevância para a geração de emprego e renda no campo, além de favorecer a inserção, no 

mercado de trabalho, de pessoas de baixo nível educacional e de renda (HOLANDA, 2010). 

 

As condições de trabalho melhoraram bastante. Hoje eu tenho mais orgulho de ser 
apicultor. Principalmente por ter melhorado a minha renda e vê que o mel que produzo 
vai até pra outros países. E não é só eu que vive da apicultura. Tenho outros parentes que 
também vivem disso (Produtor 5). 
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 Com isso, a partir do que foi apresentado nessa seção, verifica-se que a Casa Apis atendeu 

alguns dos requisitos da FLO no processo de certificação fair trade relacionados a inovação 

social com dimensão "trabalho e emprego": A Casa Apis mostrou-se com potencial atender ao 

critério de melhoria das condições de trabalho. Com o atendimento desses requisitos, inovações 

sociais a nível de "trabalho e emprego" foram conquistadas, principalmente levando em 

consideração as mudanças da organização do trabalho, a melhoria das condições de trabalho e as 

oportunidades de emprego. 

 
4.3.3 Inovação social e a dimensão "condições de vida das pessoas" 

 

Esta dimensão envolve estudos sobre a melhoria nas "condições de vida das pessoas", 

principalmente no que diz respeito ao consumo, ao uso do tempo, ao ambiente familiar, à 

inserção no mercado de trabalho, à habitação, à renda, à saúde e à segurança das pessoas. As 

inovações que abarcam tais temas geralmente são feitas em conjunto com políticas públicas e 

com movimentos, e também abrangem os serviços públicos, as práticas de resistência, as lutas 

populares e as novas maneiras de produzir e de consumir (CRISES, 2010). 

O fair trade vem agindo diretamente sobre as operações de mercado, propondo uma nova 

forma de se fazer negócios, baseada na distribuição mais justa dos lucros obtidos através da 

cadeia pelos seus diversos agentes, valorizando sobretudo o produtor (SEBRAE, 2011) e 

gerando, consequentemente inovações sociais quanto aos aspectos de "condições de vida". Isso 

porque o fair trade é um movimento que garante aos produtores o recebimento pelo seu produto 

um preço que supere os custos de produção, garanta uma renda de sobrevivência e seja obtido 

através de contratos de longo prazo que proporcionem uma segurança real e, para muitos, a 

possibilidade de adquirir os conhecimentos e habilidades de que necessitam para desenvolver 

seus negócios e incrementar suas vendas (SEBRAE, 2011). 

Por tanto, a inovação social com foco nas melhoria das "condições de vida" é identificada 

e relatado nas entrevistas principalmente quanto a garantia do preço mínimo e quanto ao prêmio 

fair trade. 
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Com o prêmio compramos um notebook com impressora para a cooperativa e dois 
colorímetro para medir a cor do mel (Presidente 1). 
 
Normalmente esses prêmios tem sido utilizados para a aquisição de equipamentos 
apícolas de uso coletivo; construção, reforma de instalações nas Unidades de extração do 
mel (Consultor 2). 

 
Isso lhes dá a oportunidade de melhorar as suas vidas e planejar o seu futuro. Por outro 

lado, oferece aos consumidores um poderoso caminho para ajudar a reduzir a pobreza por meio 

de suas compras diárias (FAIRTRADE INTERNATIONAL, 2011). 

 

Os prêmios pagos às Cooperativas, de acordo com o volume de entrega de mel na Casa 

Apis, foram os seguinte: 

 

Tabela 1 - Valor recebido com o prêmio fair trade por cooperativa 
Cooperativa Valor recebido com o prêmio fair trade 

R$ 
MELCOOP 52.236,19 
COMPAI 11.053,52 
COABEL 2.103,57 
COOPASC 20.986,03 
CODEVARP 16.909,39 
COOPIX - Essa Cooperativa foi desvinculada da Casa Apis 3.121,91 
TOTAL  106.410,36 (DE 2010 ATÉ JUNHO/2012) 

Fonte: Casa Apis, 2010. 
 
 

Outros fatores também têm contribuído na melhoria da qualidade de vida. A própria 

atuação profissional dos produtores como apicultores tem melhorado a qualidade de vida. 

 

De acordo com o "Produtor 2", 

 
Apesar de sofrermos com a estiagem por vivermos numa região que chove muito pouco 
nos temos conseguidos bons resultados com apicultura, tem conseguido segurar o 
homem no campo sem ser preciso se deslocar para outros centros em busca de 
sobrevivência. Aqui  não existe trabalho escravo, não agredimos  o meio ambiente, e que 
o recursos financeiros são aplicados. Deixamos de usar de veneno nas roças e evitamos o 
desmatamento. Na comercialização do mel é possível vendê-lo com preço justo, com 
uma antecipação de valores entre 25 a 50 % do contrato e um prêmio de 25 centavos de 
dólares por quilo.  Com o prêmio adquirimos cisternas, 15 quites contendo seis jalecos e 
seis gorros para as casas de mel, cera de abelha para os produtores e indumentária 
apícola e isso tem melhorado o nosso trabalho e a nossa qualidade vida (Produtor 2) 
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A atividade apícola por si, já traz melhoria na renda. Mas com o surgimento da Casa 
Apis e das cooperativas, nós dominamos toda a cadeia da produção até a 
comercialização e regulamos o mercado (Presidente 3). 
 
Não tenho paramento para medir a questão da saúde. Mais quando é possível melhorar a 
renda e qualidade de vida, acredito que a saúde também tenha sua melhora. Outro coisa 
importante foi a retomada dos estudos de alguns produtores (Produtor 4). 
 
 

 Isso mostra que a Casa Apis, através do fair trade, vem operando sob um conjunto de 

valores e objetivos diferentes do comércio tradicional, colocando as pessoas, seu bem-estar e a 

preservação do meio ambiente antes da realização do lucro (RAYNOLDS, 2000). Isso respaldado 

em inovações sociais que protegem o ambiente e garante a sustentabilidade dos recursos naturais 

(CLOUTIER, 2003).   

 

 De acordo com o "Consultor 2", algumas mudanças significativas são visíveis nas 

condições de vida dos produtores depois da Casa Apis: 

 

ANTES 
- Antes não existia uma empresa comercializadora, que pudesse representar esses 
produtores, e exportasse seu mel. 
- Não existia representatividade dos produtores, junto ao poder público que pudesse 
levar algum projeto de melhoria para a categoria; 
- Não existia nem um órgão que buscasse a qualificação, treinamento e capacitação 
para que esses produtores pudessem praticar uma apicultura organizada de forma 
racional; 
- Não existia força competitiva que fizesse frente ao atravessador, deixando todos esses 
produtores, refém dessa ação maléfica; 
- Antes esses produtores não participavam de projetos de doação de colmeias, 
equipamentos e Unidades de Extração de mel, a custo zero para o produtor; 
- Antes não existia o projeto de assistência ao produtor;  
- Antes não existia certificação para esses  produtores. 
DEPOIS 
 
- Hoje, com a criação da Casa Apis,  os produtores podem ter seus produtos exportados 
para os Estados Unidos e Europa; 
- Os produtores podem barganhar melhores preços através da Casa Apis; 
- Toda a categoria recebem treinamento, qualificação e capacitação a custo zero, 
através da política de qualificação da Casa Apis, através das parcerias com o SEBRAE, 
SENAI e outros órgãos de fomento. 
- A Categoria é mais valorizada, participam de eventos importantes, intercâmbio, 
seminários e congressos de apicultura, aprendendo e adquirindo experiências para 
serem aplicadas em sua atividade; 
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- Através de convênios e parcerias estabelecidas com a Casa Apis, os produtores 
participam de projetos de doação de colmeias, equipamentos e Unidades de Extração 
de mel, a custo zero para o produtor; 
- Hoje, a maioria dos apicultores recebem assistência e  orientação inteiramente 
gratuita, através dos ADRSs (Agente de Desenvolvimento Regional Sustentável), 
projeto custeado pela FBB(Fundação Banco do Brasil), em parceria com a Casa Apis; 
- Hoje, 70% dos produtores já possuem Certificação orgânica, e 6 das 7 Cooperativas 
singulares vinculadas à Casa Apis, já estão inseridas na certificação do Comércio Justo 
(Fair trade). 
- Tudo isso gerou melhoria, melhores condições de trabalho, renda e educação. 

 

Além disso, o "Gestor 2" também apresenta outros ganhos dos produtores que 
comercializam seu produto através da Casa Apis, 
 

• Aumento da produção (Incremento de colmeias); 
• Aumento da produtividade (Assistência técnica, via ADRS); 
• Agregação de valor/renda (Certificações e inteligência comercial); 
• Organização da base produtiva (Projeto de Comunicação e ADRS); 
• Diversificação de produtos (Avanços tecnológicos); 
• Capacitação (Boas práticas de produção); 
• Educação/Inclusão digital (Estações digitais) - FBB.  
• E participação em feiras 

 

Com isso, a partir do que foi apresentado nessa seção, verifica-se que a Casa Apis atendeu 

alguns dos requisitos da FLO no processo de certificação fair trade relacionados a inovação 

social com dimensão "condição de vida": A Casa Apis mostrou-se com potencial atender ao 

critério de melhoria das condições de trabalho e meio ambiente  e não discriminação (FLO, 

2010). Com o atendimento desses requisitos, inovações sociais a nível de "condições de vida" 

foram conquistadas, as provocadas pelo prêmio fair trade e a garantia do preço mínimo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A inovação organizacional e social pelo fato de serem conceitos ainda não tão bem 

definidos e ainda em construção, apresentam-se como questões desafiadoras em suas análises nas 

organizações.  No meio acadêmico, não há um consenso sobre uma definição dos termos 

“inovação organizacional” e "inovação social" 

Tendo em vista o objetivo da pesquisa, que foi analisar as dimensões de inovações 

organizacionais e sociais no processo de certificação fair trade em uma central de cooperativas 

apícolas do nordeste brasileiro, julga-se atingido tal objetivo, uma vez que as inovações 

organizacionais e sociais foram apresentadas e discutidas. 

 Dentre os principais pontos identificados como barreiras e conflitos durante o processo de 

certificação configuram-se principalmente a "baixa formalização documental das cooperativas", 

"controles financeiros frágeis", "problemas no cumprimento das normas estatutárias" e "baixo 

conhecimento sobre fair trade". Com isso nota-se que as barreiras no processo de certificação 

fair trade, neste estudo, são caracterizadas por questões de ordem interna. 

 Quanto a análise de inovação organizacional na dimensão "estrutura organizacional", 

verificou-se que na Casa Apis a criação de dimensão de "design organizacional" foram 

conquistadas, principalmente levando em consideração a criação de uma nova forma 

organizacional (SCHUMPETER, 1934; DOSI, 1991) (central de cooperativas) e o 

desenvolvimento estrutural e tecnológico da Casa Apis que facilitaram a criação de novos 

processos (LAM, 2004) (através do desenvolvimento do processo mostrado no fluxograma 

operacional)  e produtos  (LAM, 2004) (mel orgânico e fair trade e mix de produtos). 

 Em relação a inovação organizacional na dimensão de "aprendizado e criação do 

conhecimento" foi destacada em discurso dos entrevistados o "aprendizado" ligado ao trabalho 

dos ADRS e no processo de empoderamento do produtores a partir da participação nas decisões 

da Casa Apis.  

 Já as inovações organizacionais a nível de dimensão de " mudanças organizacionais e 

adaptação" foram identificadas nas mudanças provocadas pela certificação fair trade e 

consequentemente no processo de exportação. 
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 Quanto as inovações sociais a nível de "territorial" foram destacadas, principalmente o 

surgimento  das redes de política de suporte, rede técnica e de mobilização social, e rede 

comunicadores sociais locais que contribuem socialmente com os apicultores, promovendo 

mudança sustentável (durável) e desenvolvendo os indivíduos (produtores) e o local onde vivem 

(território). 

Em relação inovações sociais a nível de "trabalho e emprego" foram verificadas mudanças 

da organização do trabalho, a melhoria das condições de trabalho e as melhores oportunidades de 

emprego. 

Na análise das inovações sociais com dimensão nas "condições de vida" o prêmio fair 

trade e a garantia do preço mínimo, de acordo com as entrevistas, foram os pontos mais relatados 

nessa dimensão de inovação. 

Todas essas considerações vem de encontro com a importância da constituição das 

cooperativas como organizações sociais. Sozinhos os apicultores não conseguiriam resultados 

consideráveis a níveis econômicos, sociais e ambientais. 

 Afora os resultados, nesta pesquisa foi utilizada uma metodologia de estudo de caso em 

uma central de cooperativas apícolas do Território Vale do Guaribas, no estado do Piauí. A 

central, Casa Apis, vem se destacando pelos avanços sociais conquistados a partir da 

comercialização do mel na forma de fair trade. 

Porém, mesmo tendo avanços sociais, a Casa Apis ainda encontra problemas relacionados 

a falta de capital de giro, atuação de atravessadores e fuga dos enxames devido a estiagem que 

assola a região.   

Como sugestão de novas pesquisa relacionadas ao tema,  recomenda-se analisar o 

comportamento  da Casa Apis para com o mercado interno  comparado ao externo ou 

dimensionar a atuação dos ADRS como agentes propulsores de inovações sociais. Umas das 

limitações do estudo foi a não verificação das implicações gerenciais no processo de tomada de 

decisões por parte da equipe gerencial da Casa Apis quanto aos aspectos de comercialização dos 

produtos no mercado externo e a negociação com os trades. 

 

 

 

 



95 
 

 

 

REFERÊNCIAS 

ADAMS, M.; RAISBOROUGH J. What Can Sociology Say About FairTrade?: Class, 
Reflexivity and Ethical Consumption. Sociology, Reino Unido, v. 42, n. 6, p. 1165-1182, 2008. 

ALVES, Flávia Keller. Arranjo Socioprodutivo de Base Comunitária (APL.COM): Um 
Projeto Piloto na Comunidade do Entorno da Micro-Bacia do Rio Sagrado (Morretes/PR). 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU – FURB. Dissertação apresentada ao 
Programa de Pós- Graduação em Administração (PPGAd) do Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas da Universidade Regional de Blumenau, 2008. 

ARMBRUSTER et al. Organizational innovation: The challenge of measuring non-technical 
innovation in large-scale surveys. Technovation 28 (2008) 644-657. 

BARDIN, I. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições Setenta, 1995. 

BECCHETTI, L.; HUYBRECHTS; B. The dynamics of fair trade as a mixed-form market. 
Journal of Business Ethics, Holanda, v. 81, n. 4, p. 733-750, 2008. 

BIGNETTI, Luiz Paulo. As inovações sociais: uma incursão por ideias, tendências e focos de 
pesquisa. Ciências Sociais Unisinos 47(1):3-14, janeiro/abril 2011 © 2011 by Unisinos - doi: 
10.4013/csu.2011.47.1.01 - Ciências Sociais Unisinos, São Leopoldo, Vol. 47, N. 1, p. 3-14, 
jan/abr 2011. 

BOSSLE, Marilia Bonzanini. Comércio Justo no Brasil e a comercialização de produtos do 
algodão ecológico. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto 
Alegre, 2011. 

BAUMGARTEN, Maíra. Ciência, tecnologia e desenvolvimento: redes e inovação social. In: 
Parcerias Estratégicas - Junho - nº 26. Brasília, 2008. 

CASSIOLATO, J.E.; LASTRES, H. Globalização & Inovação localizada: experiências em 
sistemas locais no Mercosul. Brasília, IBICT/MCT, 1999. 

CBA – CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APICULTURA . Disponível em < 
http://www.brasilapicola.com.br/brasil-apicola>. Acesso em 12 de janeiro de 2011. 

CLOUTIER, J. Qu’est-ce que l’innovation sociale? Collection Études théoriques. Disponível 
em < http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0314.pdf>. Acesso em 18 dez. 2009. 

CRISES.  Centre de Recherche sur les Innovations Sociales. Rapport Annuel des activités 
scientifiques du CRISES 2009-2010. Quebec, 2010. 



96 
 

 

 

DAMANPOUR, F. Organizational complexity and innovation: developing and testing market in 
the UK. British Food Journal, v.106, n.4, p.328-335, 1991. 

DAMANPOUR, F.; EVAN, W.M. Organizational innovation and performance: The problem of 
organizational lag. Administrative Science Quarterly, 29: 392-409, 1991. 

 DELGADO, Natalia Aguilar. A Inovação sob a Perspectiva do Desenvolvimento Sustentável: 
os casos de uma cooperativa de laticínios brasileira e de outra francesa. Dissertação de Mestrado, 
Porto Alegre: UFRGS, 2007. 

DOSI, Giovanni et al. (ed.). Technical Change and Economic Theory. London/New York: Pinter 
Publishers, 1988. 

EFTA - EUROPEAN FAIR TRADE ASSOCIATION: <http://www.eftafairtrade.org/>. Acesso 
em: 26 fev. 2010. 

FAIR TRADE BRASIL. Perguntas Frequentes sobre Fairtrade. Disponível em: < 
http://www.it2web.com/sites/fairtrade/faq.asp>. Acesso em 10 de set. de 2011. 

FAIRTRADE INTERNATIONAL. Boost for Fairtrade in Brasil. Disponível em: 
http://www.fairtrade.net/single_view1.0.html?&cHash=bba9084d39&tx_ttnews%5btt_news%5d
=201. Acesso em: 28 abr. 2011. 

FLO - FAIR TRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL: Uma Introdução 

à Certificação de Comércio Justo, 2006. <http://www.fairtrade.net/> Acesso em 30 fev. 2011. 

FREEMAN, C. Diffusion: the spread of new technologies to firms, sectors and nations. In: . In: 

HEERTJE, A. (Ed.). Innovation, Technology and Finance. Oxford, Basil Blackwell, 1988. 

GARCIA, Fernando Jarrais. Um estudo sobre as formas de inovação e os critérios de 

avaliação dos prêmios de inovação. Dissertação de Mestrado, Caxias do Sul: UCS, 2008. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisas. São Paulo: Atlas, 2008. 

GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. In: Revista de 
Administração de empresas - RAE, v. 35, n. 2, mar./abr., 1995, p. 57-63. 

HENDERSON, H. Social innovation and citizen movements. Futures, 25 (3), 322-38, 1993. 

HOLANDA, Francisco das Chagas da Costa Holanda. Apicultura na Microrregião de Picos – 
um estudo de caso. 2010. 76f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia). Universidade 
Federal do Ceará, Fortaleza. 2010. 



97 
 

 

 

IFAT - Internacional Fair Trade Association. Annual Report 2007. Disponível em: 
<http://www.wfto.com/index.php?option>. Acesso em 21 de dez. de 2011. 

JONES, P.;COMFORT, D.; HILLIER, D. A Case Study of Local Food and its routes to market in 
the UK. British Food Journal, v.106, n.4, p.328-335, 2004. 

LAM,  Alice. Organizational Innovation. Brunel Research in Enterprise, Innovation, 
Sustainability, and Ethics. Brunel University, 2004. 

LAVILLE, P.; DIONNE, J. A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em 
ciências humanas. Porto Alegre: Artmed, 1999.  

LAWRENCE, P.R. and LORSCH, J.W. (1967). 'Differentiation and Integration in Complex 
Organizations'. Administrative Science Quarterly, 12:1-47. 

LUNDVALL, B. National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and 
Interactive Learning. Pinter Publishers: Londres, 1992. 

MACHADO, R.T.M. Rastreabilidade, tecnologia da informação e coordenação de sistemas 
agroindustriais. São Paulo: USP, 2000. Tese (Doutorado em Administração) Faculdade de 
Economia e Administração. 

MAIA, Tatiana; VIEIRA, Luciana Marques; WILK, Eduardo de Oliveira. Um estudo exploratório 
sobre o sistema de certificação fair trade e suas possibilidades de aplicação na cadeia apícola. 
SIMPOI – POMS – 2007  

MASELAND, R.; VAAL A. D. How fair is fair trade ?, De Economist, Holanda, v. 150, n. 3, p. 
251-272, 2002. Disponível em: <http://www.springerlink.com/content/bqf5f96bcr8nyd4y/>. 
Acesso em: 27 abr. 2010. 

MATTAR NETO, J. A. Metodologia científica na era da informática. São Paulo: Saraiva, 
2002. 

MATTAR, F. N. Pesquisa de marketing. São Paulo: Atlas, 1996.  

MELLO, Claiton José. O "Oitavo Cipó" e o Desafio da Ação Cooperativa de Agricultores 
Familiares: um estudo de caso sobre os empreendimentos econômicos e solidários das cadeias 
produtivas do mel e do caju, no Território do Vale do Guaribas, PI. Dissertação de Mestrado. 
Centro de Desenvolvimento Sustentável. Universidade de Brasília, Brasília, 2010. 

MENDES, Paule Jeanne & ALBUQUERQUE, Rui. Instituições de Pesquisa Agrícola e 
Inovações Organizacionais: O Caso da Embrapa – Brasil. XII Seminario Latino-Iberoamericano 
de Gestión Tecnológica - ALTEC, Buenos Aires, 2007. 



98 
 

 

 

MOULAERT, F. et al. Towards alternative model(s) of local innovation. Urban Studies, v. 42, 
n. 11, p. 1969-1990, 2005. 

MULGAN, G. The process of social innovation. Innovations, spring, p. 145-142, 2006. 

MULGAN, G.; TUCKER, S.; SANDERS, B. 2007. Social Innovation: What It Is, Why It Matters 
and How It Can Be Accelerated. London, The Young Foundation. Disponível em: 
www.youngfoundation.org. Acesso em: 23/07/2011. 

NEDER, R. T. Rede sociotécnica e inovação social para sustentabilidade das águas urbanas: 
um estudo sobre os bloqueios á difusão do novo paradigma da qualidade para inovação 
sociotécnica por meio da governança democrática de comitês de bacia no Brasil. São Paulo: 
Casa Editorial Maluhy & Co., 2008. 

NELSON, R. R., & WINTER, S. G. (1982). An evolutionary theory of economic change. Estados 
Unidos: Harvard University Press. 

NELSON: R.R. Sistemas Nacionais de Inovação: retrospectiva de um estudo In: NELSON: 
R.R. As fontes do Crescimento Econômico: clássicos da inovação. Campinas: Unicamp. 2006. 

NICHOLLS, A.; OPAL, C. FairTrade: Market-Driven Ethical Consumption. London: SAGE 
Publications, 2005. 

NONAKA I.; TAKEUCHI, I. e H. The knowledge-creating company. New York: Oxford 
University Press, 1997. 

PERICO, R. E. Identidade e território no Brasil. Brasília: Instituto Interamericano de 
Cooperação para a Agricultura, 2009. 

OCDE, ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO ; Manual de oslo, terceira edição, 2005. Tradução para o português sob 
responsabilidade do FINEP – financiadora de estudos e pesquisas. 

OCDE. 2006. ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 
DEVELOPMENT . Oslo Manual: Disponível em: www.oecd.org. Acesso em: 20/01/2011. 

OLIVEIRA, Leonel Gois Lima; IPIRANGA, Ana Sílvia Rocha. Sustentabilidade e Inovação na 
Cadeia Produtiva do Caju no Ceará. Revista Gestão.Org – 7 (2):252-272 – Mai/Ago 2009 

OLIVEIRA, R. F.; ARAUJO, U. P.; SANTOS, A. C. Efeito do Fair Trade na cooperativa de 
agricultores familiares de café de Poço Fundo MG. Organizações Rurais e Agroindustriais, 
Lavras, v. 10, n. 2, p. 211-225, ago. 2008. 



99 
 

 

 

PARREIRA, Luiz Eduardo. Negócios solidários em cadeias produtivas: protagonismo 
coletivo e desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro. Fundação Banco do Brasil, 2007. 

PORTER, Michael E. Competição: estratégias competitivas essenciais. Rio de Janeiro: Campus, 
1999. 

RAPLEY, R. Interviews. In. SEALE, Clive et al. (Eds.). Qualitative research practice. London: 
Sage, 2004, p. 15-33. 

RAYNOLDS, L. T. Consumer/Producer Links in Fair Trade Coffee Networks. Sociologia 
Ruralis, Amsterdam, v. 42, n. 4, p. 404-424, 2002. 

RENARD, M. C. Fair trade: quality, market and conventions. Journal of Rural Studies, Oxford, 
v. 19, p. 87–96, 2003. 

ROLLIN, J.; VICENTE, V. Acteurs et processus d'innovation sociale au Québec. Québec: 
Université du Québec, 2007.  

SCHIFFMAN, Leon G.; KANUK, Leslie Lazar. Comportamento do consumidor. 6. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2000.  

SCHNEIDER, Johann Wolfgang. Pesquisa mundial de comércio justo. Brasília: SEBRAE, 
2007. 

SCHUMPETER, Joseph. Capitalismo, socialismo e democracia. Rio de Janeiro: Fundo de 
Cultura, 1982. 

SCHVARZ SOBRINHO, Romeu. Proposta de estrutura para análise da natureza das 
inovações em organizações: uma aplicação em cooperativas agropecuárias paranaenses. Tese de 
Doutorado, Porto Alegre: UFRGS, 2009. 

SEBRAE - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS -. 
Pesquisa mundial de comércio justo. Disponível em 
<http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/BDS.nsf/0D9F6C222DEF277B8325739100684DDA/
$File/NT000372D6.pdf>. Acesso em 12 de jan. de 2011 

SILVA, C. R.; GOBBI, B. C.; SIMÃO, A. A. O uso da análise de conteúdo como ferramenta 
para pesquisa qualitativa: descrição e aplicação do método. Organizações Rurais e 
Agroindustriais - Revista Eletrônica de Administração da UFLA. Lavras-MG, v. 7, n. 1, p. 70-81, 
jan./abr. 2005. 

SCHNEIDER, Johann. Relatório da pesquisa mundial de comércio justo. Brasília: SEBRAE, 
2010. 



100 
 

 

 

SPERS, E.; ZYLBERSZTAJN, D. Estudo de caso Dunguling State. Certificação de Qualidade 
na Agricultura Australiana. Seminário Internacional PENSA , 1999.  

TORO, J. B. A construção do público. cidadania, democracia e participação. Rio de janeiro: 
Editora Senac Rio, 2005. 

URIARTE, A. Fair Trade: Uma Introdução e Algumas Reflexões. Disponível em: 
<http://www.crescer.org/glossario/doc/62.pdf>. Acesso em: 10 fev. de 2011. 

YIN, R. K. Estudo de Caso: planejamento e métodos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 

 

APÊNDICE 1 - Instrumento Parte 1 - Questões Gerais 

Quadro 9 - Instrumento 1 de coleta de dados 
Problema de Pesquisa 

Como o fair trade pode ser compreendido nas perspectivas de inovação organizacional e social? 
Objetivo Geral 

Analisar as dimensões de inovações organizacionais e sociais no processo de certificação fair trade em uma 
central de cooperativas apícolas do nordeste brasileiro. 
Estudo de caso: Técnica de análise: Análise de conteúdo e triangulação 

Instrumento Parte 1 - Questões Gerais 
1. Perguntas direcionadas aos Gestores Casa Apis 

a) Como surgiu a Casa Apis? 
b) Nº atual de cooperativas (segundo grau) e associações? Associados? 
c) Como é feito o transporte do mel? 
d) Tipos de certificação? 
e) Número de cooperativas com a certificação? Porque as outras não tem? 
f) Como o FT agrega valor ao produto?  
g) Produção total antes e depois da certificação FT? 
h) Diferença entre vender para o mercado interno e externo? 
i) Quais são expectativas para o mercado interno? E para o externo? 
j) Além do FT, comercializa o convencional? 
k) As instituições públicas e o governo apoiam o FT? 
l) Qual o principal desafio a ser enfrentado para aumentar a comercialização dos produtos FT? 
m) Quem são os consumidores FT? 
n) Com relação à produção, vocês trabalham por encomenda ou são feitos produtos para estoque? Como foi 

essa escolha? Existe algum benefício entre uma forma e outra? 
o) Participam de feiras? De que feiras participam. Quantas feiras participaram? 
p) Acha que cooperativa deva continuar exportando com o FT? 
q) Como vê o mercado de mel futuramente? 
r) Qual a maior dificuldade para expandir a produção? 
s) O que leva os produtores vender a produção aos atravessadores? 
t) Na comunidade há muitos apicultores que não são associados? Pq? 
u) Há possibilidade de expansão da produção? Por novos associados? Qual a maior dificuldade para 

expandir a produção? Há crédito, Capital de Giro? Área disponível? 
v) Antes da certificação, como ocorria a comercialização do mel? 
w) Quais os requisitos para se tornar um associado da Casa Apis? 

2. Perguntas direcionadas aos Produtores 
a) A quanto tempo trabalha como apicultor? 
b) Por que se associar a Cooperativa? E a casa apis? O que melhorou depois da Casa Apis? 
c) Se não estivesse trabalhando como apicultor estaria fazendo outra coisa? 
d) Como surgia a associação? E a cooperativa? 
e) Como ocorria a extração de mel anteriormente? 
f) O que precisa ser melhorado na Casa Apis? 
g) Já ocorreu algum conflitos na cooperativa? E na Casa Apis?Quais? 
h) Você participa das reuniões? Tem voz e vez? Você realmente sente-se um dos donos da Casa Apis? Por 

que? 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE 2 - Instrumento Parte 2 – Processo de certificação fair trade 

Quadro 10 - Instrumento 2 de coleta de dados 
Problema de Pesquisa 

Como o fair trade pode ser compreendido nas perspectivas de inovação organizacional e social? 
Objetivo Geral 

Analisar as dimensões de inovações organizacionais e sociais no processo de certificação fair trade em uma central 
de cooperativas apícolas do nordeste brasileiro. 

Estudo de caso: Técnica de análise: Análise de conteúdo e triangulação 
Instrumento Parte 2 – Processo de certificação fair trade 

a) Objetivo específico 1: Analisar o processo de certificação fair trade na Casa Apis considerando as barreiras e 
conflitos; 

Conceitos e Autores utilizados Foco no Instrumento de Coleta de Dados 
Adams; Raisborough (2008) 
Becchetti;Huybrechts (2008) 
FLO (2011) 
Maia; Vieira; Wilk (2007) 
Raynolds (2002) 
Renard (2003) 

1. Perguntas direcionados ao consultor responsável pela certificação 
(SEBRAE) 

a) Em que ano ocorreu a certificação? Quanto tempo durou para que 
conseguisse a certificação? 

b) Qual instituição certificadora? 
c) Quais foram as etapas do processo de certificação? 
d) Principais exigências para conseguir a certificação? 
e) Custos da certificação? Repasse dos custos para a certificação?Quem 

financiou? Se paga anuidade? Quanto? Vale a pena? 
f) Houve resistências à certificação? (De que forma vocês trabalham 

isso? Existem conflitos no processo de certificação? Como lidam 
com isso? Que tipo de conflito existe? 

g) Diferença entre o antes e o depois da certificação? 
h) Com a certificação melhorou a qualidade do produto e do processo?  

 
2. Perguntas direcionados ao Produtores 

a) Você lembra das etapas do processo de certificação? 
b) Quais foram as rincipais exigências para conseguir a certificação? 
c) Já receberam prêmio FT? Qual o valor? O  destino? 
d) Custos da certificação? Repasse dos custos para a certificação?Quem 

financiou? Se paga anuidade? Quanto? Vale a pena? 
e) Houve resistências à certificação? (De que forma vocês trabalham 

isso? Existem conflitos no processo de certificação? Como lidam 
com isso? Que tipo de conflito existe?) 

f) Vocês percebem diferenças entre antes e depois da certificação? 
Quais? 

g) Com a certificação melhorou a qualidade do produto e do processo?  
h) Você entende realmente o que é e como funciona o comércio justo? 
i) Sabe pra onde vai o mel que você produz? 
j) Antes da certificação, como ocorria a comercialização do mel? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE 3 - Instrumento Parte 3 – Dimensões da Inovação Organizacional 

Quadro 11 - Instrumento 3 de coleta de dados 
Problema de Pesquisa 

Como o fair trade pode ser compreendido nas perspectivas de inovação organizacional e social? 
Objetivo Geral 

Analisar as dimensões de inovações organizacionais e sociais no processo de certificação fair trade em uma central 
de cooperativas apícolas do nordeste brasileiro. 

Estudo de caso: Técnica de análise: Análise de conteúdo e triangulação 
Instrumento Parte 2 – Dimensões da Inovação Social 

b) Objetivo específico 2 - Identificar e caracterizar as inovações organizacionais no processo de certificação fair 
trade de acordo com as dimensões (vertentes) “design organizacional”, “cognição e aprendizagem” e 
“capacidade de mudança” propostas por Lam (2004). 

Conceitos e Autores utilizados Foco no Instrumento de Coleta de Dados 
Lam (2004); 
Junga; Chowb;  Wuc (2003) 
Armbrustera et al (2008) 
Chuang (2010) 
Lundvall (1992) 
Nonaka; Takeuchi (1997) 
OCDE (2010) 

Perguntas direcionadas a todos os envolvidos na pesquisa 
1. Desing Organizacional 

a) O que começou mudar no momento da certificação em relação à 
cooperativa e a produção?  

b) Com a certificação melhorou a organização da cooperativa? Como?  
c) A estrutura da cooperativa mudou? E as casas de mel? E a qualidade 

do mel?  
 
2. Cognição e aprendizagem 

a) Houve reuniões antes da certificação? 
b) O que mais aprendeu depois do surgimento da Casa Apis? Quem 

contribui com esse aprendizado? 
c) O que aprendeu com a certificação do comércio justo? Quem 

contribui com esse aprendizado? Isso teve algum impacto na sua 
vida, na produção e na cooperativa? 

d) Sabe o papel dos ADRS? Considera importante o trabalho deles? O 
que tem aprendido com eles?  

e) Participou de palestra/cursos? 
f) Ocorreu alguma mudança quanto a conscientização da preservação 

ambiental? 
 
3. Capacidade de mudança 
Como foi a adaptação ao processo de certificação? 
O que tem feito para manter a certificação? 
Tem controle dos documentos da cooperativa? 
Todos os cooperados tem o mesmo pensamento de fazer a cooperativa 
crescer? 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE 4 - Instrumento Parte 4 – Dimensões da Inovação Social 

Quadro 12 - Instrumento 4 de coleta de dados 
Problema de Pesquisa 

Como o fair trade pode ser compreendido nas perspectivas de inovação organizacional e social? 
Objetivo Geral 

Analisar as dimensões de inovações organizacionais e sociais no processo de certificação fair trade em uma central 
de cooperativas apícolas do nordeste brasileiro. 
Estudo de caso: Técnica de análise: Análise de conteúdo e triangulação 

Instrumento Parte 3 – Dimensões da Inovação Social 
c) Identificar e caracterizar as inovações sociais no processo de certificação fair trade de acordo com as dimensões 

“território”, “condições de vida” e “trabalho e emprego” propostas pelo CRISES. 
Conceitos e Autores utilizados Foco no Instrumento de Coleta de Dados 

CRISES (2010) 
Chambon et al. (1982); 
Mulgan et al. (2007); 
Dees et al. (2004); 
Cloutier (2003) 
Taylor (1970) 
Dagnino e Gomes (2000, in 
Dagnino et al, 2004) 
Novy e Leubolt (2005) 
Rodrigues (2006) 
Moulaert et al. (2007) 
Phills et al. (2008) 
Pol e Ville (2009) 
Murray et al. (2010) 
Bignetti (2011) 

Perguntas direcionadas a todos os envolvidos na pesquisa 
 
1. Território 
Quais os parceiros da Casa Apis?  
Como esses atores (parceiros) contribuem e contribuíram com a Casa Apis? 
Que projetos desenvolvem? 
 
2. Condições de vida 

a) Com o surgimento da Casa Apis  e das cooperativas melhorou as 
condições de emprego? De renda? De saúde? De educação? De 
Segurança? De Moradia? (P) 

b) Houve uma melhoria no resultado financeiro depois de adotar cert. 
FT? (G/P) 

c) O que tem feito com o prêmio FT? 
 
3. Trabalho e emprego 

a) Você têm "voz" nas tomadas de decisão da organização? 
b) Os funcionários são formais e tem contratos permanentes? (Os 

contratos de trabalhos são baseados em relações formais, informais, 
temporários, familiares)? 

c) Quais os requisitos para se tornar um associado da Casa Apis? 
d) O que mudou em sua vida com relação ao trabalho na apicultura 

com a certificação fair trade? 
Fonte: Elaborado pelo autor 
  

 


