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Este artigo tem como objetivo analisar a produção científica nacional
e internacional quanto ao tema certificação sustentável do café, em
artigos publicados em periódicos indexados ao Scielo e ao Web of
Science. Neste sentido o artigo traz uma revisão sistemática da
literatura, apresentando o panorama do tema estudado e propondo
algumas perspectivas para seu desenvolvimento. Como principais
resultados têm-se: a construção de uma tabela com a síntese das
principais características das certificações sustentáveis para o café
com maior representatividade na amostra analisada e; a proposição de
uma agenda de pesquisa sobre o tema de estudo a partir das lacunas
observadas.

XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO
Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção
Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015.

Palavras-chave: Cafeicultura; Fairtrade; Rainforest Alliance; Revisão
sistemática;

Sustentabilidade.

2

XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO
Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção
Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015.

1. Introdução
A mudança de paradigma que o termo sustentabilidade traz sugere a existência de um novo
valor organizacional, denominado valor sustentável. De acordo com Hart e Milstein (2004),
este valor que visa simultaneamente à riqueza do acionista e a busca por um mundo mais
sustentável, compreende, dentre outros, a harmonia entre as expectativas das partes
interessadas, sejam elas internas ou externas à organização, a preocupação além da vertente
econômica, valorizando o lado social e ambiental, o reconhecimento da escassez de recursos,
o alinhamento entre as estratégias e a transparência organizacional (ANGELL, KLASSEN,
1999; OLSTHOORN et al., 2001).
A afirmativa de Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009, p. 2, tradução nossa) que diz que
“no futuro, apenas as empresas que fazem da sustentabilidade uma meta vão conseguir
vantagem competitiva”, cria um alerta para uma mudança na estratégia das organizações
produtivas. Tal alerta foi compreendido pelos produtores de café numa abrangência nacional e
internacional, fato demonstrado pelo aumento do número de certificações e normas voltadas à
cadeia global do café (BITZER; GLASBERGEN, 2012).
A certificação sustentável, entendida para fins deste estudo como abrangendo um ou mais
pilares do tripé da sustentabilidade (Triple Botton Line) proposto por Elkington (2001), é um
mecanismo de mercado que busca diferenciar os produtos e sistemas de produção de acordo
com sua atuação sócio-ambiental (PINTO et al., 2014). Em relação aos setores
agroindustriais, a partir da pesquisa de Blackman e Rivera (2010), observou-se que o setor
cafeeiro se destaca em número de estudos sobre os impactos da certificação.
Dietsch (2008) apresenta que é crescente, porém não tão simples, os esforços rumo à
certificação sustentável, sendo que esta pode ser melhor alcançada através da cooperação
entre diferentes stakeholders, tais como organizações certificadoras, setores produtivos e
pesquisadores multidisciplinares. A partir do exposto é formulada a seguinte questão de
pesquisa: qual o panorama e as perspectivas das pesquisas científicas nacionais e
internacionais com foco nas certificações sustentáveis para o café?
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Diante desse contexto esta pesquisa tem como objetivo analisar a produção científica nacional
e internacional quanto ao tema certificação sustentável do café. E para alcançá-la foi
desenvolvida uma revisão sistemática da literatura tendo como base de consulta artigos
publicados em periódicos nacionais e internacionais, indexados ao Scielo e ao Web of Science.

2. Certificação sustentável na cafeicultura
O setor cafeeiro é considerado pioneiro em certificação de sustentabilidade (REINECKE;
MANNING; VON HAGEN, 2012). Tal certificação confere aos cafés um rótulo geralmente
ecológico, sendo estes cafés também considerados cafés especiais (BACON, 2005). Em
relação ao conceito, o café sustentável pode ser definido como um "café cultivado de modo
benéfico tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade" (COFFEE RESEARCH
INSTITUTE, c2001-2006, p. 1, tradução nossa).
Sendo um dos primeiros produtos agrícolas a receber certificação no comércio internacional,
o café possui certificações que são aplicadas a nível global (PINTO et al, 2014), sendo que
cada uma tem como foco um aspecto diferente e/ou complementar do tripé da sustentabilidade
(ambiental, econômico e social). Dados do ano de 2010, demonstram que diante da produção
mundial de café, 16% do total foi representado por café certificado e, em relação ao consumo
total, este número foi de 9%, ressaltando que as projeções apontam para uma duplicação nas
porcentagens apresentadas nos próximos cinco anos (PANHUYSEN; VAN REENEN, 2012).
O café não é o único produto que tem se diferenciado em relação a boas práticas sociais e
ambientais, porém ele é, dentre as commodities, o que possui maior visibilidade quanto as
suas diferenciações (HEIDKAMP; HANINK; CROMLEY, 2008). Tais diferenças na
realidade do café se deram em especial em três aspectos: denominação de origem; tipo de
produção

(orgânica,

eco-friendly)

e;

tipo

de

comercialização

(comércio

justo)

(GIOVANUCCI; PONTE, 2005).

3. Procedimentos metodológicos
A presente pesquisa é caracterizada por uma revisão sistemática da literatura e considera para
sua formulação a definição de Waddington et al. (2012, p. 360, tradução nossa) que diz que
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tal revisão possui “um protocolo claro para a busca sistemática em bancos de dados, com um
período de tempo definido, com critérios transparentes para a inclusão ou exclusão de estudos,
bem como a análise e elaboração de relatórios dos resultados do estudo”. Os critérios
utilizados para elaborar a pesquisa, bem como os autores que serviram como base para as
escolhas são apresentados no Quadro 1.
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Em relação aos termos de busca utilizados em cada base, o Quadro 2 apresenta a composição
final destes, com os operadores boleanos e o asterisco (*), o qual foi utilizado para ampliar a
busca, sendo que este representa qualquer grupo de caracteres, incluindo nenhum caractere,
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podendo assim incluir nos resultados palavras com diferentes inícios e términos, com o
mesmo radical (THOMSON REUTERS, c2015).

3.1. Critérios de exclusão
Inicialmente foi feita a exclusão dos artigos duplicados. A partir da amostra encontrada, o
refinamento foi executado através da leitura dos abstracts, sendo considerados os seguintes
critérios de exclusão: aqueles trabalhos que não abordavam os três temas principais desta
pesquisa - certificação, sustentabilidade (ao menos uma das vertentes do Triple Botton Line) e
café. A amostra refinada a partir desses critérios de exclusão foi submetida à leitura dos textos
completos para se executar as etapas da análise dos dados. No entanto, caso o estudo não
apresentasse aderência ao tema de pesquisa, bem como a ausência dos elementos necessários
para sua classificação, ele também seria excluído.
3.2. Procedimentos para a análise
A análise dos dados foi feita em três etapas. Na primeira etapa, análise descritiva dos artigos,
os dados foram analisados utilizando-se uma das técnicas de análise de conteúdo, a análise
categorial (BARDIN, 1977). Foram utilizadas para a classificação dos estudos selecionados as
categorias: nacionalidade dos autores, países pesquisados, revistas, ano e procedimentos
metodológicos.
A segunda etapa da análise consiste na identificação dos tipos de certificação mais utilizados
no setor do café, as definições de sustentabilidade, o foco dado a partir do Triple Botton Line
(ELKINGTON, 2001), e o foco dentro da cadeia produtiva mais abordado nas pesquisas. A
terceira etapa é constituída pela composição de um quadro resumo das certificações
analisadas que tenham demonstrado maior expressividade para o setor cafeeiro. Já as
perspectivas de pesquisa são tratadas nas considerações finais.
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4. Análise dos resultados
As consultas foram realizadas em abril de 2015. Os resultados das buscas estão na Tabela 1,
juntamente com os respectivos termos de busca.

Após a identificação de 70 trabalhos, foram executadas as etapas de exclusão. Os resultados
destas etapas estão expostos na Tabela 2. Na sequência, incluiu-se os artigos encontrados por
meio da execução das etapas do método snowballing (7 artigos no total) e, a partir daí, a
amostra refinada a partir dos critérios de exclusão, foi submetida à leitura dos textos, a fim de
se realizar as etapas da análise dos dados. Aqueles estudos que não apresentavam aderência ao
tema de pesquisa, bem como não possibilitavam a identificação dos elementos requeridos para
consecução das etapas de análise, também foram descartados. Nesta fase foram excluídos
mais 5 trabalhos, resultando em uma amostra final de 37 artigos para análise.

4.1. Análise descritiva dos artigos
A primeira etapa consiste no conhecimento categorial dos artigos analisados. Dentre as
categorias analisadas estão: nacionalidade dos autores, países pesquisados, journals, ano e
procedimentos metodológicos.
A primeira categoria: nacionalidade dos autores foi considerada com o intuito de verificar
quais os países que estão tendo como foco de pesquisa a questão da certificação sustentável
do café. A análise, tal como apresentado na Figura 1, mostrou que a maioria dos autores
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(38%) são dos Estados Unidos, tal expressividade nos estudos deste país se justifica pelo fato
de se tratar de um dos maiores importadores de café a nível mundial (BRASIL, 2014).

Figura 1 - Nacionalidade dos autores da amostra

Em relação aos países que são foco das pesquisas sobre certificação sustentável do café,
destaca-se Nicarágua, Peru e México (Figura 2). O interesse por tais países se justifica pelo
fato de que estes estão presentes no ranking dos principais produtores e exportadores de café
do mundo (BRASIL, 2014). Destaca-se a ausência de expressividade na quantidade de
estudos que analisem o maior produtor e exportador de café em abrangência mundial, o Brasil
(BRASIL, 2014).
Figura 2 - Países pesquisados nos artigos analisados
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Quanto aos principais Journals presentes na amostra, observou-se uma concentração de
aproximadamente 65% (Figura 3) das publicações referentes à certificação sustentável do café
em seis Journals, como segue em ordem decrescente de representatividade, com os
respectivos valores absolutos de artigos: Ecological Economics (6); World Development (6);
Globalizations (4); Agriculture and Human Values (3); Food Policy (3) e; Journal of Business
Ethics (2). Dentre estes seis principais Journals, três deles (Ecological Economics;
Agriculture and Human Values e; Food Policy) figuram na primeira posição em suas áreas de
acordo com o ranking do Journal Citation Reports, o que reforça a qualidade dos artigos
selecionados para tal análise.
Figura 3 – Journals contidos na amostra analisada

A distribuição dos artigos por ano, mesmo não tendo sido colocada nenhuma restrição quanto
ao período de busca, se apresentou a partir do ano de 2005, tendo seu auge no ano de 2012
(Figura 4).
Figura 4 – Ano dos artigos analisados
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Há indicações de que a quantidade expressiva de artigos publicados nesse ano acompanhou a
relevância do ano de 2012 para a sustentabilidade, o qual foi destaque quanto às discussões a
respeito da sustentabilidade a nível mundial, pois foi quando aconteceu a Rio+20 onde chefes
de Estado se reuniram para o estabelecimento de diretrizes para orientar o desenvolvimento
sustentável (BRASIL, 2012).

Figura 5 – Métodos e técnicas utilizadas nos artigos da amostra

Quanto aos métodos empíricos utilizados, cerca de 27% usam o método survey. O estudo de
caso, método qualitativo, é utilizado por 24% dos trabalhos pesquisados, conforme
apresentado na Figura 5.

4.2. Análise exploratória dos artigos
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A expansão dos sistemas de certificação no setor de alimentos em âmbito global reflete as
preocupações quanto ao meio ambiente e a sociedade na questão produtiva e, dentre os setores
com crescimento mais rápido quanto às certificações tem-se o café (RAYNOLDS;
MURRAY; HELLER, 2007). Com o intuito de transmitir ao consumidor uma imagem
positiva em relação aos padrões de sustentabilidade algumas certificações (Figura 6), tais
como Fairtrade, Orgânico e normas denominadas amigas do meio ambiente, tem tido sua
utilização ampliada, com destaque para o Fairtrade (GIOVANUCCI; PONTE, 2005).

Figura 6 - Tipos de certificações sustentáveis para o café citadas na amostra analisada

4.2.1. As definições de sustentabilidade
As certificações sustentáveis acompanham as diferentes vertentes contidas no termo
sustentabilidade, sendo que nem todos os programas de certificação são adequados para o
contexto cultural e ecológico ao mesmo tempo (DIETSCH, 2008). Assim, buscou-se verificar
no contexto de cada estudo quais as definições de sustentabilidade que estavam sendo
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consideradas. Observou-se que apenas uma minoria dos artigos analisados (0,18%),
apresentavam alguma definição de sustentabilidade, as quais serão explicitadas a seguir.
Ingenbleek e Reinders (2013) entende o termo sustentável como sendo o cumprimento das
normas para os aspectos sociais e ambientais da produção e do comércio. Reinecke, Manning
e Von Hagen (2012) complementam afirmando que um padrão de sustentabilidade pode ser
definido como um conjunto de regras voluntárias pré-definidas, procedimentos e métodos
para avaliação sistemática, mensuração, auditoria e comunicação do comportamento social e
ambiental ou ainda do desempenho das empresas.
Já Manning et al. (2012) e Kolk (2013) consideram sustentabilidade na perspectiva do Triple
bottom line, abrangendo aspectos econômicos, ambientais e sociais, no intuito de proteger e
melhorar o ambiente natural (Figura 7). Para Kolk (2013) a sustentabilidade visa salvaguardar
os direitos do trabalho e da saúde das comunidades locais; promover práticas produtivas,
eficientes e competitivas através de projetos que ajudam os pequenos agricultores a melhorar
a qualidade dos seus produtos; se apropriar de uma parcela maior do preço de exportação
através da melhoria do acesso ao mercado e logística e; obter uma renda justa e crescente para
os futuros cafeicultores.
Figura 7 – Foco dos artigos no Triple Botton Line

Para Linton (2008), café sustentável é aquele cultivado de forma agradável tanto ao meio
ambiente quanto a sociedade. Na visão de Giovanucci e Ponte (2005) o conceito de
sustentabilidade na agricultura geralmente se refere a aspectos chamados de viabilidade
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econômica para os agricultores, conservação ambiental e responsabilidade social (ver figura
7).
Por fim, Vermeulen (2012) restringe o entendimento do conceito para um objeto de estudo
específico, os sistemas de governança em cadeia de suprimentos sustentáveis. Tal autor define
como sendo formas de cooperação de agentes de mercado em cadeias de suprimentos
internacionais, possivelmente em conjunto com agentes não-mercantis, na melhoria das
condições ambientais e sociais de operações produtivas.

4.2.2. Foco das pesquisas dentre os agentes da cadeia
As análises mostraram que 43% dos estudos focam no pequeno produtor, os outros se
subdividem entre consumidor, produto final, cadeia de valor global do café, relação
comprador-fornecedor, cafés especiais, as próprias certificações, o mercado para cafés
sustentáveis e apenas um artigo tem como objeto de estudo uma multinacional. O foco no
pequeno produtor se justifica pelo fato de que a produção de café em todo o mundo tem
predominância dos pequenos produtores (ELDER; ZERRIFFI; LE BILLON, 2013). Estima-se
que pequenos produtores produzem 75% do café originado de países dos continentes
Africano, Asiático e Americano (BACON, 2005)

4.3. Composição do quadro resumo
Com a análise dos artigos percebeu-se a ausência de um quadro que sintetizasse as principais
características das certificações sustentáveis para o setor cafeeiro. Partindo desta lacuna foi
elaborada a sequência de quadro a seguir. Estes quadros compilam as informações
encontradas de forma dispersa na literatura, a respeito das cinco certificações com maior
representatividade na amostra analisada. Com isso espera-se facilitar o entendimento e a
comparação entre as certificações sustentáveis que se destacam para o produto café.
Primeiramente, o Quadro 3 faz a caracterização das principais certificações sustentáveis para
o café com o intuito de apresentá-las em relação a sua criação e propósito. Na sequência, o
Quadro 4 traz um resumo de como acontece o processo de certificação, apresentando a
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certificadora, a questão financeira, rigor e monitoramento. Por fim o Quadro 5 apresenta a
abrangência, as estratégias de marketing e as especificações sociais e ecológicas.
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5. Considerações finais
O objetivo deste artigo foi analisar o panorama das pesquisas científicas nacionais e
internacionais sobre certificação sustentável para café e suas perspectivas. Para tanto foi
realizada uma revisão sistemática tendo como base de consulta artigos publicados em
periódicos nacionais e internacionais, indexados ao Scielo e ao Web of Science.
Diante da análise apresentada propõe-se uma agenda de pesquisa a partir das lacunas
observadas na amostra. Pode-se observar que há poucos trabalhos que comparem populações
que receberam certificação sustentável e que não receberam. Entende-se que uma das maiores
dificuldades é o estabelecimento de indicadores que possam medir o impacto da adoção da
certificação sustentável na população de produtores de café. Há tentativas neste sentido
(SILVA et al., 2014), mais ainda são poucas.
Outro aspecto importante é a pouca atenção dada aos certificados estabelecidos pelas grandes
redes varejistas. Apesar de haver trabalhos mostrando como a cadeia de valor do café
sustentável está estruturada e a importância dos grandes varejistas determinando certificados
sustentáveis privados, não há trabalhos destacando o impacto da ação destes sobre os outros
agentes da cadeia de valor, principalmente produtores. Uma exceção é o trabalho de Kolk
(2012) que destaca a experiência da Divisão Internacional de café da Sara Lee´s, maior
compradora mundial de café certificado UTZ.
Há grande atenção em analisar o impacto dos projetos relacionados a café sobre as
comunidades (KOLK, 2013), mas muito pouco foi encontrado a respeito do impacto destes
programas no Brasil, maior produtor mundial de café. Há trabalhos sobre outros países do
continente americano, como Nicarágua (BACON, 2005; VALKILA, 2009), Costa Rica
(BLACKMAN; NARANJO, 2012), México e Peru (BARHAM; WEBER, 2012), também
sobre países africanos, como é o caso de Uganda (CHIPUTWA; SPIELMAN; QAIM 2015),
mas apenas um publicado por autor brasileiro em uma revista internacional (PINTO et al.,
2014), a Ecological Economics e outro publicado em uma revista nacional (SILVA et al.,
2014), a Revista de Economia e Sociologia Rural.
Em relação à sustentabilidade poucos trabalhos deixaram explícito o conceito de
sustentabilidade que estavam adotando, contudo, ao analisar o referencial teórico e métodos
dos artigos estudados, percebeu-se a predominância do conceito do Triple Botton Line. No
entanto, notou-se uma ausência de trabalhos que cruzem a vertente econômica com a
ambiental e a social com a ambiental, sugerindo assim caminhos para novos estudos.
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Em complemento, observou-se a ausência de artigos que façam um paralelo entre certificação
e desempenho. Os poucos trabalhos que tratam do assunto, colocam como variável de medida
os preços prêmios (HIRA; FERRIE, 2006) e a produtividade (KILLIAN et al., 2006), bem
como índice de diminuição de pobreza e lucratividade (BEUCHEUT, 2011) o que apresenta
boas perspectivas de pesquisa.
Como limitação desta pesquisa tem-se a restrição das buscas a duas bases de dados (Web of
Science e Scielo), o que pode ter reduzido a amostra e com isso as possíveis conclusões.
Contudo ressalta-se que a amostra compreendeu publicações dos principais journals nacionais
e internacionais, se mostrando assim, mesmo que restrita, com alto potencial qualitativo para
tal estudo.
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