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SINOPSE

As normas voluntárias de sustentabilidade (NVS) assumem papel relevante nas negociações comerciais. As exigências das 
grandes redes multinacionais determinam homogeneizar as características dos produtos e certificar a qualidade deles. Essas 
são imposições a que os fornecedores devem se atentar para garantir acesso aos mercados mais regulados a respeito de 
critérios ambientais, sociais e corporativos. Neste artigo, as NVS são incorporadas em um arcabouço teórico, preenchendo 
a lacuna sobre os efeitos dos padrões privados no comércio internacional. Por meio de uma revisão bibliográfica, são 
discutidos os canais de transmissão das NVS no comércio, os efeitos dos processos produtivos sustentáveis no ponto de 
vista dos fornecedores e consumidores e o papel das redes de varejo na difusão e no estímulo à adoção das NVS. O texto 
fornece um enfoque sobre bens agroalimentares, já que são os mais regulamentados por NVS.
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ABSTRACT

The voluntary sustainability standards (VSS) assume an important role in commercial relations. Homogenization of product 
characteristics and certification of their quality are induced by the requirements of the large multinational chains. These 
are impositions that suppliers must conform to in order to guarantee access to more regulated markets in terms of 
environmental, social and corporate criteria. In this article, the VSS are embedded within a theoretical framework, filling 
a gap on the effects of private standards on international trade. Through a bibliographic review, the article discusses the 
transmission channels of the VSS to trade, the effects of directed production processes from the suppliers’ and consumers’ 
viewpoints and the role of retail chains in disseminating and encouraging the adoption of the VSS. The text focuses on 
agrifood goods, as they are the most regulated through VSS.
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1 INTRODUÇÃO

O aumento das preocupações com o meio ambiente e a necessidade de fomentar o desenvolvimento 
sustentável têm performado iniciativas e medidas sustentáveis por parte dos governos, empresas 
privadas e organizações não governamentais (ONGs). No nível multilateral, o assunto começou a 
ganhar força a partir da Conferência Eco-92, em 1992, e com a adoção da Agenda 21, patrocinada 
pela Organização das Nações Unidas (ONU).7 Ao longo dos anos, novas conferências foram reali-
zadas até que, em 2015, todos os países-membros da ONU aprovaram a Agenda 2030,8 documento 
pelo qual os países se comprometeram a articular suas políticas em busca de dezessete Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Os ODS oferecem um plano global para o alcance da paz e da prosperidade mundial até 2030. 
Para atingir essa meta, os padrões de sustentabilidade oferecem uma solução pertinente, já que dispo-
nibilizam instrumentos sinérgicos aos objetivos estabelecidos pela Agenda 2030. Entre eles, estratégias 
para a garantia de consumo e produção sustentável, trabalho decente e remunerações justas, além 
de ações para amenizar os eventos climáticos e melhorar a segurança alimentar (UNCTAD, 2023).  
Mais especificamente, os padrões de sustentabilidade acrescentam às ações públicas medidas voluntárias 
que estimulam mudanças nos processos de produção, tornando-os ambientalmente mais sustentáveis 
e socialmente mais justos e mais seguros para a saúde do consumidor.

Os padrões de sustentabilidade ou padrões privados – normas voluntárias de sustentabilidade 
(NVS) – tratam de um conjunto de exigências detalhadas para a incorporação de boas práticas sociais 
e ambientais nos processos produtivos (Blankenbach, 2020). A missão geral e os princípios das NVS 
são o alcance da sustentabilidade nas cadeias globais de valor (CGVs), pautado pelos compromissos 
internacionais para o desenvolvimento de padrões e critérios específicos que permitem a avaliação 
da conformidade (UNFSS, 2022). Com isso, as NVS reproduzem ferramentas para mitigar a perda da 
biodiversidade, a poluição, a violação dos direitos humanos e outros aspectos de dimensões econô-
mica, social e ambiental.

No contexto das trocas internacionais, as NVS têm potencial para acelerar as mudanças nos elos 
de produção e comercialização em direção às práticas mais sustentáveis, fortalecendo a integração 
dos produtores nas CGVs. Esse movimento tem ocorrido porque organizações multilaterais, redes 
de varejo e outras instituições privadas têm endurecido o rigor para o cumprimento dos requisitos 
determinados pelas NVS (UNFSS, 2022). Essa estratégia é parte da responsabilidade corporativa 
e do gerenciamento dos riscos que expõem as empresas aos consumidores. Estes, por sua vez, têm 
ampliado suas preferências ao consumismo ético9 (UNCTAD, 2023).

Desde o início da década de 1990, as NVS vêm ganhando importância crescente como instrumento 
regulatório e de governança nas CGVs, o que pode ser ilustrado pela ampliação no número das NVS 
existentes, bem como na área certificada, sobretudo de commodities agrícolas e produtos florestais.10 
Essa expansão se dá, em grande medida, pelo aumento da conscientização dos consumidores sobre 

7. Disponível em: <http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21.htm>. 

8. Disponível em:  <https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf>.

9. Os consumidores influenciam, a partir das decisões de consumo, a forma como os produtos são produzidos e distribuídos. A opção por 
boicotar determinados produtos ou adquirir produtos sustentáveis faz parte do consumismo ético, em que os produtores e atores econômicos 
nas CGVs são estimulados a aumentar a adoção de NVS para incrementar suas vendas e evitar boicotes.

10. Disponível em: <https://www.standardsmap.org/en/identify>.
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questões de sustentabilidade; por boicotes e campanhas de ONGs sobre empresas que permitem ou 
testemunham práticas de produção nocivas; pela competição entre NVS com diferentes configurações 
de partes interessadas; e pelo aumento nas regulamentações públicas sobre temas ambientais e sociais11 
(Thorstensen e Vieira, 2016; Marx, Depoorter e Vanhaecht, 2022).

Embora os governos possam apoiar o uso das NVS por meio de políticas públicas, assistência 
aos produtores ou requerimento de produtos regulamentados nas compras governamentais, as NVS 
são, em essência, diferentes das exigências públicas, tais como normas, regulamentos e procedimentos de 
avaliação de conformidade. As NVS estão associadas aos agentes privados (em geral, com grande poder 
de compra ou de influência), como empresas, associações e ONGs. Essas instituições estabelecem 
esquemas de certificação e códigos próprios a serem seguidos – os chamados padrões privados susten-
táveis. Denominam-se sustentáveis porque tais normas são usadas para garantir que um produto 
seja produzido, processado e transportado de acordo com uma lógica sustentável; e voluntárias porque 
não há obrigatoriedade legal para seu cumprimento (Steidle e Herrmann, 2019).

Ainda que apresente um caráter voluntário, a exigência de NVS pode constituir entraves comerciais, 
ao condicionar a aceitação de produtos no país de destino. O acesso aos mercados é potencialmente 
dificultado pelo não atendimento às exigências privadas (Elamin e Cordoba, 2020; Marx, Depoorter 
e Vanhaecht, 2022). Isso significa que as NVS, ferramentas de sustentabilidade relevantes para a 
expansão e consolidação de práticas sustentáveis, podem ser entendidas como barreiras comerciais 
iminentes em CGVs em alguns setores e indústrias, como agricultura, silvicultura, pesca e mineração.

Com isso, observa-se uma mudança nos regimes de comércio internacional. Antes, as políticas 
comerciais eram focadas na redução de práticas protecionistas e na promoção de um comércio 
mais livre e sem fricções (cotas, tarifas e subsídios). Com as NVS, o comércio adota um novo 
paradigma regulatório e passa a ser determinado pela administração da precaução (CNI, 2021; 
Mattoo, Rocha e Ruta, 2020), em que são criados requisitos comerciais com base nos pilares 
sociais, ambientais, de qualidade, gestão e ética, tudo isso orientado para a garantia de proteção 
ao meio ambiente, aos trabalhadores e ao consumidor contra riscos, e não mais à competitividade 
do país e da indústria nacional.

Considerando essa nova conjuntura comercial, o objetivo deste trabalho é explorar os desdobra-
mentos das NVS, apresentando o desenvolvimento de uma abordagem teórica, pautada pelas teorias 
de comércio a partir de Melitz (2003). Mais especificamente, sugere-se um arcabouço teórico para 
discutir os novos padrões privados de comércio internacional, em especial as NVS, destacando os 
canais de transmissão, os efeitos comerciais e o papel das redes de varejo e cooperativas. Esse esforço 
é necessário para orientar futuras discussões sobre o tema, incluindo o desenvolvimento de modelos 
empíricos. Além dessa contribuição, o documento discute a forma como a literatura econômica vem 
explorando o tema, ainda incipiente nas análises econométricas do comércio internacional. O texto 
faz alguns apontamentos para o mercado agrícola, já que é a atividade econômica que mais recebe 
requisitos relacionados às NVS.

O texto está estruturado em seis seções, a contar desta introdução. A seção 2 aborda o acesso 
aos mercados condicionado ao cumprimento das exigências dispostas pelas NVS. A 3 explica os 
canais de transmissão das NVS e seus principais efeitos nos fluxos comerciais. A seção 4 discute as 

11. Sobre o aspecto social, merece destaque o surgimento de novas medidas regulatórias na área de devida diligência (due diligence)  
dos direitos humanos.
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perspectivas sustentáveis das NVS e como o comércio pode promover estratégias para se alcançar 
os ODS. Na seção 5, aborda-se o papel das redes varejistas na difusão das NVS. A seção 6, por sua 
vez, traz as considerações finais.

2 AS NVS E O ACESSO A MERCADOS

Uma revisão sistemática da literatura recente classificou os autores que abordam NVS em duas correntes. 
A primeira prioriza os efeitos das NVS como barreiras de acesso ao mercado e a segunda considera 
os seus efeitos catalisadores, estimulando o comércio e legitimando a causa da sustentabilidade.  
Das 85 pesquisas analisadas por Martins, Teixeira e Corrêa (2022), 25 se encaixam na primeira corrente e 
60 sustentam a segunda. Um ponto importante dessa revisão é a predominância de autores europeus 
(53%) e americanos (22%), ao passo que apenas 7% são da América Latina e 4% da Ásia. Esse dado 
revela que os países desenvolvidos são os que despendem maior esforço acadêmico para entender as 
NVS, talvez porque seus consumidores são os que mais buscam por produtos certificados.

De fato, os países desenvolvidos são os que têm maior poder aquisitivo, portanto, mantêm a 
maior parte dos consumidores que podem pagar a mais por produtos regulamentados. Além disso, 
nessas economias, operam empresas que geralmente têm mercado para produtos de maior valor 
agregado, ou seja, aqueles que incorporaram valor aos aspectos sustentáveis. Por essas razões, os 
agentes econômicos desses países tendem a ser mais rigorosos com as questões de sustentabilidade. 
São essas mesmas nações, caracterizadas pelos setores econômicos com exportações diversificadas, 
instituições que funcionam relativamente bem e em um certo nível de desenvolvimento, e que têm 
maior probabilidade de aderir aos esquemas de NVS (UNFSS, 2022) – elas ditam aos países  
em desenvolvimento as exigências regulatórias para que seus produtos ingressem em mercados de 
importação (Martins, Teixeira e Corrêa, 2022).

As nações de menor renda têm capacidades (financeiras, técnicas, institucionais e regulatórias) 
limitadas, o que afeta negativamente sua capacidade de cumprir com os padrões de sustentabilidade. 
Essa dinâmica, entretanto, é diferente para o caso de produtos agrícolas, em que os países em 
desenvolvimento têm maior quantidade de NVS ativas, uma vez que respondem pela maior parte da 
produção global de commodities certificadas, sobretudo os bens da agricultura tropical, como banana, 
café, cacau, algodão, óleo de palma, cana-de-açúcar, soja e chá.

Em muitas economias, a agricultura é a atividade econômica predominante na renda do país. 
Também é um setor importante para a sustentabilidade, pois tem participação relevante nas práticas 
de desmatamento e o uso da terra é fortemente associado às mudanças climáticas. Esta é uma das 
principais razões pelas quais as iniciativas de NVS visam melhorar as práticas de produção nos países 
em desenvolvimento. Apesar da produção concentrada nesses países, é crescente o número de con-
sumidores em economias de alta renda que demonstram preocupação com algumas características 
dos produtos agroalimentares, que vão além da quantidade, do preço e do sabor. Atributos como 
saúde, segurança, proteção ambiental e aspectos morais são acrescidos à função de utilidade, com 
particular relevância no processo de escolha (Gaigné e Gouel, 2022).

Esses atributos podem ser chamados de características de credibilidade (Sheldon, 2017). Embora 
os consumidores saibam o que querem – ou o que não querem –, eles não conseguem identificar, 
mesmo após o consumo, todas as características de um produto, tais como a presença de resíduos de 
pesticidas, modificações genéticas, bem-estar animal, localização e método de produção, preservação 
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ambiental e regularização da mão de obra. As características de credibilidade criam problemas de 
informação assimétrica que podem ser resolvidos pela introdução de rótulos e padrões que garantam 
certos atributos (Macedoni, 2022). É nessa perspectiva que as NVS podem diferenciar os produtos. 
No caso de bens agrícolas e alimentares, que a priori são iguais pela própria definição de commodities, a 
aderência às NVS é uma forma de sinalizar aos consumidores sobre as características as quais buscam.

A tendência ao consumo sustentável estimula mudanças nas dinâmicas agroalimentares globais, 
ao endurecer o rigor na segurança alimentar, nos atributos de qualidade e nas práticas sustentáveis. 
A esse fato, o papel dos padrões sobre produtos e processos é amplificado e as empresas que oferecem 
bens certificados pelos sistemas NVS transmitem a credibilidade requerida pelos clientes. Essa 
tendência se estende à medida que cresce o domínio das cadeias de suprimentos orientadas para o 
comprador, em escala global. Porém, apesar de desempenhar um papel fundamental na organização 
e na transparência nas CGVs, as NVS estão fora do escopo das instituições existentes, sobretudo em 
países em desenvolvimento, o que dificulta a adesão e a disciplina ao uso dos padrões. Com isso, 
a partir do momento em que a conformidade a estes se torna, em termos práticos, uma exigência  
(por parte dos consumidores) para acesso aos mercados, o padrão privado pode se tornar uma barreira 
ao comércio internacional.

A investigação das NVS como novos tipos de entraves é realizada com bastante cautela, uma vez 
que as normas não representam medidas ou práticas que necessariamente violam regras internacionais.  
Tanto é verdade que não existem foros internacionais centralizados para debater e questionar tais 
padrões, como ocorre para as medidas públicas dispostas nos acordos de Medidas Sanitárias e  
Fitossanitárias (Sanitary and Phytosanitary Measures – SPS) e Barreiras Técnicas ao Comércio (Technical 
Barriers to Trade – TBT). Por não serem elaborados e implementados no nível governamental, não 
está claro em que medida ou em quais circunstâncias padrões privados poderiam ser tratados como 
de responsabilidade do Estado e questionados no âmbito da Organização Mundial do Comércio 
(OMC). No entanto, as NVS criam dificuldades de acesso a mercados similares às barreiras não 
tarifárias de caráter público.

As barreiras comerciais correspondem aos obstáculos que impedem empresas entrantes de se  
estabelecerem em determinado mercado, e afetam as empresas já consolidadas na tentativa de  
se manter e crescer no exterior. Qualquer negócio que deseja se expandir para o mercado interna-
cional deve ter em conta quais medidas poderão impedir de lograr sucesso nas relações comerciais.  
As empresas que já fazem negócios devem conhecer as barreiras para definir estratégias de cresci-
mento futuro. Algumas barreiras existem em razão de políticas e regulamentos do governo, outras 
são barreiras ocultas, que existem naturalmente, e os órgãos governamentais não têm soluções sobre 
elas (Chaudhari, Giedraitis e Kapse, 2012).

Forças sociais, como aquelas que surgem das alterações do comportamento de consumo, podem 
restringir atividades no âmbito das relações internacionais na forma de barreiras ocultas. Empresas 
(sobretudo as redes de varejo, no âmbito do comércio de bens agroalimentares) podem interromper 
os fluxos de comércio com companhias estrangeiras a qualquer momento, seja por questões sociais 
e ambientais, seja por medidas relacionadas à qualidade do produto, seja por quaisquer outros 
comportamentos econômicos sustentáveis. Gilpin (2004) argumenta sobre o dumping social,12  

12. Países se sentem prejudicados por competir com outros que mantêm atividades econômicas com ações trabalhistas ilegais, com baixos 
salários e condições indignas dos trabalhadores. Essas práticas resultam em baixos custos de produção e menor preço, configurando 
concorrência desleal.
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que justifica a interrupção comercial quando exportadores não se comprometem com os direitos 
trabalhistas fundamentais e não fornecem boas condições de trabalho. As barreiras ocultas de cunho 
ambiental surgem quando exigências ambientais, tais como rotulagem ambiental, passam a ser um 
determinante de acesso ao mercado. Em ambos os casos, as NVS resolvem o problema de adequação 
às boas práticas sociais e ambientais.

Na dinâmica do capitalismo responsável, os Estados, as empresas, o setor financeiro e os 
investidores passam a se reestruturar conforme as demandas dos consumidores que, de certa forma, 
compõem essas barreiras ocultas (Freeman, Martin e Parmar, 2007). Por essa razão, as NVS são 
exemplos das chamadas novas barreiras comerciais, que contemplam medidas ou práticas que não 
necessariamente violam regras internacionais, mas criam dificuldades de acesso a mercados. A figura 1 
mostra que as NVS, enquanto classificadas como novas barreiras, estão situadas entre políticas 
comerciais tradicionais – como tarifas, quotas e subsídios, estabelecidas pelo governo e com aparato 
da OMC – e as novíssimas barreiras, que decorrem da decisão individual13 das empresas em adotar 
medidas que melhorem sua imagem.

As novíssimas barreiras contemplam ações para evitar boicotes praticados por grupos de con-
sumidores e redes varejistas (Sánchez-Bravo et al., 2021). Também incorporam os compromissos 
voluntários das empresas de zerar suas emissões; os padrões de mercado que exigem compatibilidade 
com políticas internas das empresas ou indicam regionalização da produção e qualidades exigidas 
dos fornecedores; as taxonomias para divulgação de riscos socioambientais etc.14

FIGURA 1
Novas e novíssimas barreiras ao comércio

Novas barreiras

Barreiras 
comerciais

Novíssimas barreirasBarreiras tradicionais

Tarifas, subsídios, quotas, 
regras de origem, 
compras públicas, 
medidas antidumping 

Iniciativas públicas: 

segurança do alimento 
(Acordo SPS), rotulagem e 
métodos de produção 
(Acordo TBT), tarifa de 
carbono (Acordo Gatt)

Iniciativas privadas: 
padrões privados, 
iniciativas de mercado, 
barreiras reputacionais 
(não há regras 
internacionais para 
medidas privadas)

Boas práticas corporativas
para melhor gerir a cadeia 
produtiva e evitar boicotes

Fonte: CNI (2021, p. 59).
Elaboração dos autores.
Obs.: Gatt – General Agreement on Tariffs and Trade.

13. As decisões de adotar códigos de conduta de boas práticas, suspender ou rejeitar produtos são tomadas no âmbito interno das empresas. 
O setor privado não consegue antecipar ou se preparar adequadamente diante da imprevisibilidade dessas medidas, que seguem critérios 
ambientais, sociais e de governança (environmental, social and corporate governance – ESG), visando à transparência de ações para evitar 
repercussões negativas sobre a reputação das empresas.

14. Disponível em: <https://www.unpri.org/>.
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3 CANAIS DE TRANSMISSÃO DAS NVS

As NVS podem afetar o comércio por meio de quatro canais. Primeiro, pelos custos de produção, 
ao determinar modificações na estrutura produtiva. Segundo, pelos aspectos de sinalização – um 
produto certificado traz consigo informações sobre a sua origem, incluindo os atributos produtivos e 
socioambientais da cadeia de produção. Pelo caráter informacional, as firmas que operam conforme 
regras das certificadoras reduzem as assimetrias de informação entre produtores e consumidores; 
seguindo essa lógica, o terceiro canal refere-se à diferenciação do produto, uma vez que produtos 
certificados podem alterar a qualidade percebida no mercado consumidor e se tornar um elemento de 
diferenciação. O último canal ocorre por meio da estrutura de mercado, em que o produto certificado 
pode ter melhores condições para acessar determinados mercados.

Esses quatro canais têm base nas teorias de comércio, que evoluem a partir dos clássicos, na 
abordagem das vantagens comparativas e especialização; das teorias contemporâneas, que discutem 
os padrões relacionados à produtividade; da informação assimétrica; da qualidade; e das regula-
mentações. A “nova nova teoria do comércio”, iniciada por Melitz (2003), incorpora às defasagens 
tecnológicas e mudanças técnicas (Posner, 1961) possibilidades de ganho comercial pelo monopólio 
de inovações (Dosi, 1984), concorrência imperfeita, economias de escala, comércio intraindústria 
(Krugman, 1983; Helpman e Krugman, 1985) e produtividade (Porter, 1990), além da diferenciação 
dos produtos, da preferência pela variedade da oferta e da classificação das firmas em exportadoras 
e não exportadoras (Chaney, 2008; Shingal e Ehrich, 2018).

Eaton e Kortum (2002) forneceram novas bases para explorar o modelo ricardiano, discutindo 
o papel das empresas exportadoras como propulsoras de novas tecnologias no comércio internacional.  
Ao acrescentar a estrutura tradicional clássica na síntese da teoria do comércio de Helpman e Krugman 
(1985), a “nova” teoria foi expandida, mas ainda não se mostrava ampla o suficiente para acomodar 
fatos estilizados, que refletiam a capacidade produtiva das empresas, observados nos microdados por 
volta da década de 1990.

A “nova nova” teoria do comércio, conforme pontuado por Ranjan e Raychaudhuri (2016), 
discute que, primeiro, exportar é uma atividade para poucos. Qualquer que seja o setor, um número 
restrito de empresas exporta. Segundo, os exportadores são maiores, mais produtivos e mais inten-
sivos em capital que os não exportadores. Sob a perspectiva da produtividade da mão de obra e da 
produtividade total dos fatores, conseguem pagar salários relativamente mais altos.

Melitz (2003) usa esses fatos para incorporar às análises a heterogeneidade das firmas, ou seja, a 
mudança fundamental ocorre na formalização da produção,15 ao considerar um conjunto de firmas 
no mercado, cada uma produzindo bens horizontalmente diferenciados sob retornos crescentes 
usando a mão de obra como único fator de produção. Precisamente, combina elementos da teoria 
de comércio e da organização industrial para sugerir um arcabouço teórico em que as estruturas de 
produtividade e de custos devem compor o rol de determinantes que explicam as vantagens compa-
rativas de empresas que atuam em um mesmo segmento.

Posteriormente, o modelo de Melitz (2003) foi incrementado por Helpman, Melitz e Rubinstein 
(2008) e ampliado por Chaney (2008), para justificar por que as empresas com maior produtividade 

15. Pelo lado da demanda, Melitz (2003) usa a mesma estrutura de Krugman (1983), em que os consumidores são caracterizados por 
preferências com elasticidade de substituição constante (constant elasticity of substitution – CES), com predileção a diferenciação de bens.

https://www.zotero.org/google-docs/?RedNmM
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se autosselecionam para exportar. A resposta está na capacidade das empresas mais produtivas em 
assistir o mercado externo, uma vez que, para atender aos requisitos dos parceiros comerciais, os 
exportadores devem arcar com custos de entrada irrecuperáveis, inclusive para atender a um novo 
padrão comercial (Fiankor, Haase e Brümmer, 2021; Gaigné e Gouel, 2022), e somente as empresas 
mais produtivas conseguem esse feito. Tal achado é consistente com o primeiro canal em que as NVS 
afetam o comércio, nomeadamente o canal produtivo, que envolve os custos de produção.

Os componentes de custo fixo afetam a probabilidade de comércio entre dois mercados. Já os 
custos variáveis afetam as relações comerciais de produtos que já são consolidados bilateralmente 
(Maskus, Otsuki e Wilson, 2013) e ocorrem para atualizar e manter a adequação às NVS, como as 
despesas com as atividades de controle, monitoramento, testes, auditorias e a renovação da certificação 
nos processos produtivos (Beghin e Xiong, 2018; Shingal, Ehrich e Foletti, 2020).

É altamente provável que um país exportador com fluxos comerciais consolidados em deter-
minado país arque com os custos fixos adicionais para um novo produto entrar e manter-se nesse 
mercado. Isso ocorre porque as relações comerciais bilaterais consolidadas fornecem know-how para 
o exportador – portanto, o país acumula experiências em cumprir os regulamentos específicos  
para exportar outros produtos. Nesse caso, o custo fixo marginal para os envios de um novo bem para 
um mercado já consolidado é relativamente menor em comparação a um país que sequer exporta 
para tal destino (Fiankor, Haase e Brümmer, 2021).

Essa constatação corrobora as conclusões de Grant, Peterson e Ramniceanu (2015), ao observarem  
que os pares de países com menores fluxos bilaterais encaram um custo fixo relativamente mais elevado 
em relação aos pares com comércio estabelecido. Os investimentos em novas técnicas de produção 
e os ajustes necessários são comparativamente mais altos para aqueles países. Entretanto, uma vez 
que se paga por esse custo de entrada, as empresas promovem a modernização e atualizam as cadeias 
de fornecimento, levando a um aumento de produtividade e até mesmo a uma redução de custos 
no longo prazo, já que eles deixam de ser fixos (custo de entrada) para se tornar variáveis (custo de 
manutenção) (Graffham, Karehu e MacGregor, 2007; Swinnen, Olper e Vandevelde, 2019).

O mesmo raciocínio é aplicado às empresas que enfrentam diferentes NVS para um mesmo 
produto. Ao adotar uma NVS, a companhia encara altos custos de adaptação para produzir de acordo  
com as diretrizes de sustentabilidade. Os custos fixos incluem investimentos em treinamentos,  
infraestrutura de produção limpa e garantias de segurança e saúde. Depois de lidar com esses custos 
únicos, a adoção de novas NVS ocorre por meio de incrementos específicos para realizar os ajustes 
de acordo com os requisitos do novo padrão (Dietz e Grabs, 2022). Sob certos sistemas regulatórios, 
porém, os custos podem se estender além do necessário para atender às especificações das NVS, 
como os custos para que as autoridades fiscalizadoras garantam que os produtos estejam de acordo 
com as especificações requeridas, incluindo testes, monitoramento, auditoria e taxa de participação 
na certificadora.

As empresas que arcam com esses custos e ainda oferecem preços competitivos têm grandes 
chances de expandir sua parcela de mercado (Hejazi, Grant e Peterson, 2018). Nesse aspecto, os 
produtores que possuem mais renda ou ativos têm mais facilidade para estar em conformidade com 
essas condições; já os pequenos produtores geralmente são discriminados ou enfrentam dificul-
dades adicionais nos mercados regulamentados por NVS (Disdier, Gaigné e Herghelegiu, 2021).  
Essa questão pode ser parcialmente resolvida quando os pequenos produtores agem de forma 
cooperativa ou por meio de redes varejistas.
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Outra questão relaciona a lacuna de governança entre as regulamentações governamentais e os 
requisitos das NVS. Os padrões públicos normalmente são mais brandos em países em desenvolvimento 
que em economias desenvolvidas. Em contrapartida, as NVS são mais rigorosas, independentemente  
do nível de desenvolvimento de um país. Produtores e empresas de países em desenvolvimento 
tendem a operar sob regulamentações mais fracas, de modo que o cumprimento das NVS exige 
maiores alterações nos modelos produtivos, o que pode envolver custos de produção mais elevados 
e a necessidade de capacidade técnica e know-how. Comparativamente, nos países onde as regula-
mentações governamentais são mais rigorosas, o cumprimento das NVS pelos produtores tende a 
ser facilitado (Marx, Depoorter e Vanhaecht, 2022).

Na perspectiva dos custos de conformidade e do acesso aos mercados, as NVS podem ser tratadas 
como barreiras não tarifárias com efeitos protecionistas. Essa condição não se aplica ao caso em que 
os produtores estrangeiros são mais eficientes em cumpri-las que os produtores nacionais (Marette 
e Beghin, 2007). Outra possibilidade ocorre quando os benefícios sociais das NVS extrapolam os 
custos. Nesse caso, as NVS que transmitem informações ao consumidor por meio de certificações, 
rótulos e selos abordam falhas de mercado, como externalidades e informações assimétricas (Gaigné e 
Gouel, 2022), mas, sob assimetria de informação, apenas empresas com produtividade suficientemente 
alta têm capacidade de exportar (Disdier, Gaigné e Herghelegiu, 2021).

A assimetria de informação ocorre quando os consumidores não têm acesso às características dos 
produtos ex ante e ex post, tal qual os atributos relacionados aos processos produtivos que incorrem em 
custos ambientais e sociais, como a produção em áreas desmatadas, bem-estar animal e uso de mão de 
obra infantil (Gaigné e Larue, 2016; Krauss et al., 2022). A assimetria de informação entre consumi-
dores e produtores pode impedir o bom funcionamento dos mercados e, na pior das hipóteses, levar 
a falhas de mercado. No contexto das decisões de consumo, as falhas de mercado implicam que os 
consumidores, ao desconhecer as características de credibilidade imputadas no produto, reconhecidas 
apenas pelo produtor, não estariam dispostos a pagar mais por melhor qualidade, levando à falta de 
motivação dos produtores em oferecer itens de qualidade superior (Zee, 2018).

Critérios de qualidade podem resolver o problema informacional (Disdier, Gaigné e Herghelegiu, 
2021) – neste caso, as NVS atuam como uma forma de sinalização, o segundo canal de transmissão 
das NVS sobre o comércio. No contexto das características de sustentabilidade, a assimetria de 
informação é aparente para os consumidores, pois remete a custos de pesquisa antes da compra 
(Zee, 2018). A avaliação voluntária por parte das empresas resolveria esse problema, ao possibilitar 
que o consumidor tenha conhecimento sobre a qualidade dos seus produtos, com a garantia de 
um terceiro independente, sem custos. Para as empresas que atuam no mercado internacional, a 
sinalização de qualidade pode variar entre os mercados,16 exigindo que as organizações se adequem 
às diferentes formas de indicar a qualidade.

Até recentemente, as teorias (tradicionais) de comércio internacional negligenciaram a existência 
de diferenças de qualidade dos produtos entre os países. Contudo, a literatura que tem avançado na 
abordagem da heterogeneidade das empresas vem incorporando a diferenciação horizontal e vertical17  
da qualidade como estratégia de sinalização, um fator-chave do desempenho das exportações (Fiankor, 
Haase e Brümmer, 2021; Hallak, 2006; Khandelwal, 2010; Macedoni, 2022).

16. Os países podem exigir diferentes NVS, implicando custos que variam entre os mercados de destino das mercadorias. 

17. A diferenciação horizontal ocorre quando uma parte dos consumidores prefere um produto enquanto outros consumidores preferem 
outro. A diferenciação vertical corresponde à situação em que todos os consumidores preferem um produto a outro.

https://www.zotero.org/google-docs/?MckBgM
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Para estabelecer a diferenciação, as empresas exportadoras bem colocadas nos mercados globais 
usam insumos de maior qualidade, sistemas de produção mais avançados e trabalhadores mais quali-
ficados. Com efeito, essas empresas conseguem sinalizar a qualidade dos seus produtos e ofertá-los a 
preços mais altos (preço prêmio) (Dietz e Grabs, 2022; Macedoni, 2022), mas isso só ocorre quando 
os critérios de produção especificam um nível de qualidade, caracterizando um mercado de produtos 
diferenciados – o terceiro canal de transmissão das NVS sobre o comércio.

Em relação ao pagamento por produtos de qualidade superior, os importadores que têm maior 
disposição para pagar por preços premium estão localizados no norte global. Os países mais desen-
volvidos assistem a mudanças significativas nos padrões de consumo, e a liberalização do mercado 
abriu espaço para um segmento de produtos que atendem a demandas mais sofisticadas (Samper e 
Quiñones-Ruiz, 2017). Marcas gourmet e especiais representam um fator importante na alteração dos 
padrões de demanda, induzindo uma pressão sobre as outras marcas para desenvolverem programas 
e iniciativas para novos nichos de mercado, satisfazendo às necessidades de consumo de uma parcela  
da população mais exigente e com maior poder aquisitivo. As NVS, portanto, aparecem como opor-
tunidade para diferenciar os produtos.

Apesar desses apontamentos, há um corpo na literatura que sugere que as NVS nem sempre 
geram produtos diferenciados, mas criam uma padronização em um nível de qualidade superior. 
Ou seja, o que antes era um diferencial passou a ser usual e difundido entre os produtores (Veiga, 
Barbosa e Saes, 2016), com a possibilidade de exclusão de produtos de baixa qualidade no mercado 
e de indução ao aumento da competição de preços (Delimatsis, 2016; Fiankor, Haase e Brümmer, 2021). 
Essa abordagem é coerente com a teoria do ciclo de vida do produto, que descreve como uma 
indústria evolui ao longo dos anos para além das fronteiras nacionais.

De fato, o modelo teórico de Abel-Koch (2013) prevê que as NVS podem reduzir a concorrência 
para a variedade de produtos regulamentados no mercado. Os exportadores que conseguem explorar a 
concorrência reduzida neste novo ambiente repassam os custos extras de produção aos consumidores, 
como preços mais altos. Em outras palavras, os critérios mais rigorosos de qualidade podem remover 
variedades de produtos que os consumidores demandem, mas que não satisfaçam aos padrões.  
Com isso, é estabelecido um novo patamar de qualidade, mas os produtos transacionados apresentam, 
pelo menos, esse padrão.

No caso do café, em 2017, cerca de 55% do grão produzido mundialmente foi certificado, 
recebendo alguma forma de NVS, o que faz desta commodity a mais notória em termos de regulação 
privada (Grabs, 2020, p. 105). No entanto, as vendas de café certificado naquele ano nem sempre 
ocorreram sob preço especial ou alguma vantagem de diferenciação, o que sugere certa padronização 
do café às NVS.

Com o aumento da produção mundial de café certificado, os prêmios pagos ao produtor caíram, 
embora ainda exista um certo benefício monetário, a depender do tipo de certificação e da forma de 
articulação entre fornecedores e empresas que atuam em redes agroindustriais estritamente coorde-
nadas (Zylbersztajn e Farina, 1999). Além disso, para o cômputo dos prêmios, é preciso considerar 
as especificidades do mercado, que podem refletir aspectos regionais que afetam as negociações 
individuais para cada contrato de compra de café. De qualquer forma, a tendência é clara: os prêmios 
que o mercado está disposto a pagar para o café certificado diminuíram acentuadamente na última 
década (Grabs, 2020, p. 107).
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O caso do café fortalece a ideia de que os produtos compatíveis com NVS podem deixar de com-
petir com os não regulamentados (Grabs, 2020), corroborando as chances de a concorrência ocorrer 
apenas entre produtos produzidos sob os princípios das NVS (Delimatsis, 2016). Esta possibilidade 
afetaria a estrutura do mercado, expondo os bens aos tratamentos discriminatórios ou comportamentos 
anticoncorrenciais, assim como seria a imposição de tarifas ou outras políticas comerciais. Esse desdo-
bramento representa consequências sobre a viabilidade econômica da produção sustentável, ao criar 
pressão sobre a competição entre diferentes certificações, especialmente quando diversos esquemas 
liderados por grandes empresas entram no mercado. Contribui também para a prática da certificação 
múltipla das mesmas fazendas com diversos padrões de sustentabilidade, pois esta visa acessar mais 
canais de vendas. Vale ressaltar, novamente, que apenas as firmas de alta produtividade conseguem 
se estabelecer nesse mercado (Gaigné e Gouel, 2022; Krauss et al., 2022; Macedoni, 2022).

Essa discussão reforça a concepção de um novo patamar de qualidade mínima, que reduz o 
número de firmas sobreviventes, resolvendo, assim, os problemas do tipo “limão”18 (Akerlof, 1978) e 
estimulando a entrada de empresas de maior qualidade no mercado (Ronnen, 1991). Em contrapartida, 
com a difusão dos padrões e com o caráter “voluntório”19 da adoção das NVS como exigência para 
certos destinos, as empresas que mantêm conformidade podem perder a vantagem de comercializar 
um produto diferenciado, uma vez que o padrão se torna comum e menos significativo.

O último canal de transmissão das NVS sobre o comércio ocorre pela estrutura de mercado.  
À medida que a conformidade com as NVS se torna mais essencial para assistir determinadas transações 
comerciais, mais assimétrica será a distribuição de poder de barganha entre os elos das cadeias globais 
de suprimentos e maior será a barreira à entrada de novos fornecedores. Esse mecanismo legitima o 
aumento da responsabilidade socioambiental das empresas que se mantêm, por garantir o conteúdo 
exigido pelas NVS (Marx, Depoorter e Vanhaecht, 2022). Essa noção ajuda a capturar o grau em que 
as empresas líderes atendem às expectativas dos consumidores – ao aceitarem tais responsabilidades à  
disposição de seu poder, agem de acordo com as críticas ou demandas feitas em relação a eles. 

Isso explica por que o uso de NVS é bastante difundido por grandes varejistas e por que as NVS 
dificultam o acesso de produtores de países pobres a mercados de países desenvolvidos. A orientação ao 
consumidor influencia a difusão das NVS, pois isola as empresas líderes do escrutínio crítico. Assim, 
os grandes varejistas desenvolvem sistemas rigorosos para fornecer garantias ao consumidor de que 
estão cumprindo os compromissos de sustentabilidade em suas CGVs. Negligenciar as necessidades 
financeiras e comerciais dos produtores de baixa renda – e as condições de produção nos países em 
desenvolvimento – explica as barreiras criadas por esses padrões que limitam as exportações de países 
em desenvolvimento (Thorstensen e Vieira, 2015).

O principal argumento para que as NVS tenham efeitos deletérios no comércio internacional 
gira em torno do ônus dos custos de conformidade (Hobbs, 2010). Em contrapartida, argumenta-se 
que elas ajudam a reduzir os custos de transação entre compradores e vendedores e tornam o 
comércio mais provável. Mangelsdorf (2011) e Swan, Hadley e Cichon (2010) concluem que as NVS 

18. Em inglês americano, limão é a gíria que designa um produto de péssima qualidade – no Brasil, seria chamado de abacaxi. Em seu 
exemplo original (Akerlof, 1970), os problemas do tipo “limão” preveem a assimetria de informação entre as partes negociantes como uma 
das causas que dificultam a venda de carros bons usados e de seguros de saúde para idosos, além de ajudar a explicar a escassez de crédito 
em países em desenvolvimento.

19. Voluntário e obrigatório.

https://www.zotero.org/google-docs/?xgUrZ6
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reduzem o comércio quando os custos de conformidade superam os custos de transação e promovem 
o comércio quando o inverso ocorre.

A figura 2 sintetiza as formas pelas quais as NVS afetam o comércio, seja de maneira positiva, 
atuando como catalisadores, ou negativa, tomando a forma de uma barreira comercial.

FIGURA 2
Canais por meio dos quais as NVS afetam o comércio

NVS

Barreiras comerciaisCatalisadoras ao comércio

Custo de conformidade, implementação, 
monitoramento e certificação 

Dificuldades técnicas e/ou financeiras para 
implementar os requisitos das NVS 

Efeito deslocamento ou de exclusão (pequenos exportadores, 
incapazes de cumprir as exigências, podem sair do mercado)

Estrutura e acesso ao mercado, estrutura e participação nas CGVs 

Comércio

Aumento da demanda (diferenciação do produto e 
sinalização de qualidade) 

Maior competitividade

Maior acesso aos mercados e redução dos custos de 
transação (harmonização, reconhecimento mútuo e 
redução das assimetrias de informação) 

Redução das lacunas institucionais e de desenvolvimento 
entre os parceiros comerciais  

Preços premium

Melhoria da produtividade

Fonte: Elamin e Cordoba (2020, p. 6) e UNCTAD (2023, p. 3).

Elaboração dos autores.

4 PERSPECTIVAS COMERCIAIS SUSTENTÁVEIS DAS NVS

Como visto, a governança do comércio internacional tem sido coordenada por NVS em um formato 
que envolve a criação de regras amplamente praticadas e até exigidas pelos agentes do mercado, 
podendo transcender as fronteiras nacionais (Abbott, Green e Keohane, 2016; Barnett, Dembo e 
Verhulst, 2013; Gonçalves e Costa, 2011). A perspectiva para essa coordenação da governança global 
é aumentar, uma vez que há necessidade de alteração substancial dos paradigmas econômicos para 
superar os diversos desafios de sustentabilidade em todo o mundo, como desmatamento, poluição da 
água, perda de biodiversidade, insegurança alimentar, riscos à saúde e à segurança dos trabalhadores 
(Elkington, 2020; Jackson, 2009; Raworth, 2017; Rockström et al., 2009; Wackernagel, Beyers e 
Rout, 2019). Nesse contexto, Elder et al. (2021) e UNFSS (2017) destacam os efeitos indiretos  
e diretos das NVS na sustentabilidade.

https://www.zotero.org/google-docs/?73Wc7C
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No primeiro caso, ao considerar o comércio internacional como um motor para o crescimento 
econômico inclusivo e a erradicação da pobreza, variáveis que possuem efeito potencial sobre o 
comércio afetam indiretamente o alcance do desenvolvimento sustentável, uma vez que países com 
maior nível de renda (estimulado pelo comércio) têm melhores condições e maiores possibilidades 
de fomentar e difundir práticas sustentáveis.

O efeito direto, por sua vez, trata do potencial das NVS em contemplar áreas que possibilitem 
práticas sustentáveis, inclusive as que permitem atingir os ODS relacionados aos processos sus-
tentáveis de produção. Um estudo empírico comparou 10 ODS com os requisitos de 122 NVS 
constantes no Sustainability Map20 e constatou haver um grande potencial para se criarem comple-
mentaridades institucionais entre as NVS e os ODS, sobretudo em áreas como trabalho digno 
(ODS 8), produção e consumo responsáveis (ODS 12) e vida na terra (ODS 15) (UNFSS, 2018). 
A figura 3 explana os caminhos pelos quais as NVS afetam as esferas social, ambiental e econômica, 
reforçando os efeitos indiretos.

FIGURA 3
Exemplos de efeitos indiretos das NVS nas dimensões econômica, social e ambiental

SocialEconômica

Efeito sobre produtividade, renda 
e financiamento 

Prêmio (pagamento extra)

Diferenciação, identidade e propriedade 
intelectual que agregam valor agregado

Maior produção 
agrícola/maiores rendimentos

Acesso a insumos agrícolas

Cultivo de variedades melhores

Adoção de práticas agrícolas 
 mais eficientes

Envolvimento em outras atividades
de geração de renda (embalagem, 

 comércio, processamento)

Melhor acesso ao crédito 
e opções financeiras

Agrupamento de agricultores para 
acesso e gestão de recursos financeiros

Capacitação, capital social, serviços 
sociais e saúde

Acesso a serviços especializados

Treinamentos e melhores 
práticas de gestão

Criação de cooperativas, associações 
ou grupos de agricultores

Atendimento a leis trabalhistas

Uso de equipamentos de proteção

Mecanismos estabelecidos para 
monitorar as violações do trabalho 
infantil, análogos à escravidão e em 
condições perigosas

Mecanismos de monitorar matrículas 
de crianças na escola

Infraestrutura construída por empresas 
para serviços sociais

Melhores instalações

Ambiental

Preservação da água e biodiversidade, 
qualidade do ar e do solo, contenção 
ao desmatamento

Integração lavoura-floresta-pecuária

Plantio de árvores ao redor de 
corpos d’água 

Monitoramento de boas práticas de uso 
de agroquímicos (tipo e quantidade)

Aumento do uso de estrume e outras 
matérias orgânicas, como fertilizantes

Redução da erosão dos solos 
e corte de árvores

Diminuição no uso de 
combustíveis fósseis

Cogeração de energia pelo 
reaproveitamento de biomassa

Aumento da circularidade de insumo

Elaboração dos autores.

20. Disponível em: <https://www.standardsmap.org/en/identify?sectors=>.
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5 O PAPEL DAS GRANDES REDES VAREJISTAS NO ESTABELECIMENTO 
DAS NVS: O CASO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS

As NVS incidem predominantemente em produtos primários, especialmente em bens agrícolas, mas 
também são aplicadas a produtos eletrônicos, tecidos e vestuário (com grande preocupação às condições 
trabalhistas e sociais), construção civil, setor energético, equipamentos médicos, mineração, entre 
outras áreas. A rápida expansão do uso de NVS no comércio internacional está, em muitos casos, 
relacionada ao aumento do controle das grandes redes varejistas sobre as CGVs, o que, por sua vez, 
também é associado à garantia dos interesses dos consumidores sobre segurança alimentar e as 
dimensões social e ambiental da sustentabilidade.

Embora um corpo da literatura sugira que os padrões de qualidade são orientados para o  
mercado para atender às preferências dos consumidores, os compradores corporativos e os líderes 
das cadeias de suprimentos, ao articular seus sistemas de produção, impulsionam a expansão da 
produção e do consumo de produtos regulamentados. Nesse caso, as redes de varejo atuam como 
gatekeepers (porteiros) que controlam a entrada dos produtores em CGVs certificadas (Gaigné e 
Gouel, 2022; Loconto, 2014).

Pela grande atuação das redes varejistas e dos processadores de alimentos na oferta alimentar, 
estes passaram a dominar a distribuição de alimentos, atuando como intermediários entre o produtor 
e o consumidor. Por essa razão, buscam maneiras de manter o controle dos sistemas produtivos 
para garantir a qualidade do produto ao cliente. Para isso, ampliam as exigências sobre a aplicação 
de NVS existentes, bem como difundem novas normas, contribuindo para a modernização das 
regulamentações agroalimentares.

Alguns fatores explicam a atuação crescente desses atores. Primeiro, o aumento do poder eco-
nômico das redes de supermercados. À medida que as redes de varejo se concentram, por meio de 
expansões, aquisições e fusões, passam a atuar, com filiais, em mais países, com posições poderosas 
no mercado. O segundo fator descreve as iniciativas da indústria alimentícia para restaurar e manter 
a confiança do consumidor nos alimentos adquiridos por suas redes. Para manter a confiança no 
consumo, seguir apenas as regulamentações governamentais parece insuficiente. A ocorrência de 
incidentes alimentares e socioambientais relacionados aos processos produtivos sugere, na ótica das 
organizações de consumidores e indústria de alimentos,21 que os padrões estabelecidos pelo governo 
podem ser inadequados (Havinga, 2018).

Os fornecedores se beneficiam da intermediação das redes varejistas. A eficiência da cadeia de 
suprimentos alcançada por essa indústria e a capacidade de conectar consumidores e fornecedores em 
plataformas multiprodutos geram oportunidades para os produtores aumentarem sua participação no 
mercado. Estes se beneficiam das economias de escala viabilizada pelos varejistas, alcançando grande 
número de consumidores em um único estabelecimento (Richards e Hamilton, 2013).

No âmbito internacional, os produtores domésticos podem se beneficiar dos efeitos de rede –  
a capacidade de uma marca ser vendida globalmente. Assim, a expansão internacional das redes 
de varejo reduz os custos de comercialização dos produtores nacionais de alimentos e aumenta  

21. As críticas à capacidade regulatória dos governos não se limitam ao domínio da regulação alimentar. A capacidade dos governos de 
regular os mercados tem sido criticada por ser ineficaz, inadequada e desatualizada. Fulponi (2006) relata que os principais varejistas  
de alimentos nos países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) responderam às crises sanitárias impondo 
padrões de qualidade mais rigorosos que as medidas públicas.
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as exportações (Cheptea, Emlinger e Latouche, 2019). Contudo, esse canal só é factível quando os 
fornecedores têm capacidade de atender aos requisitos de qualidade e às NVS que os varejistas exi-
gem, fazendo valer o argumento de que, devido aos custos associados, apenas as empresas grandes 
têm capacidade de manter a venda por meio desse canal.

Além das redes de varejo, é importante considerar o papel das trading companies (empresas 
comerciais) que atuam no comércio de commodities agrícolas (como algodão, café, cacau, grãos, 
oleaginosas e gado). Essas empresas fazem a intermediação entre fornecedores e consumidores de 
diferentes países, realizando a cotação e a contratação de transporte nacional ou internacional e, ainda, 
o despacho aduaneiro, tanto na importação como na exportação. Esse agente facilita o fornecimento 
de alimentos, combustível e fibras para consumidores em todo o mundo.

Assim como as redes varejistas, as trading companies também são alvo de críticas por omitirem 
os impactos socioambientais da produção, incluindo a expansão das áreas agrícolas por práticas de 
desmatamento, degradação de florestas e destruição do habitat e de ecossistemas naturais. A questão 
é que as trading companies representam um pequeno grupo de empresas e intermedeiam um volume 
considerável de produtos oriundos de um grande número de fornecedores. Portanto, podem se 
responsabilizar pela conformidade na base produtiva, ao exigir certificações de que a produção é 
sustentável (Ermgassen et al., 2022).

Para superar as assimetrias de informação, a divulgação de qualidade pode assumir diferentes 
formas. Uma delas é a garantia emitida por um terceiro independente (certificação). No entanto, as 
atividades de sinalização de qualidade implicam um custo irrecuperável para a empresa, e esse custo 
varia entre países de origem, mercados de destino e produtos (Disdier, Gaigné e Herghelegiu, 2021). 
Redes de varejo (e mesmo as trading companies) devem ter capacidade para identificar, engajar e 
exercer influência sobre o produto, os processos de produção e o desempenho dos fornecedores, 
visto que assumem as responsabilidades pelas suas ações. Em alguns casos, as empresas excluem 
explicitamente fornecedores quando estes não cumprem com os compromissos de fornecimento 
sustentável (Ermgassen et al., 2022).

Embora as pequenas empresas possam ter dificuldade de investir individualmente em sinalização 
de qualidade, há espaço para os produtores agirem cooperativamente. Essa questão é especialmente 
importante para os países em desenvolvimento, pois aliar-se a grupos aumenta a capacidade do pro-
dutor destes países de se beneficiar de economias de escala para integrar CGVs e acessar mercados 
certificados22 (Loconto, 2014). Apesar de o mercado de produtos certificados ainda representar 
apenas uma pequena fração do comércio internacional de produtos agrícolas, as CGvs certificadas 
dependem da produção dos pequenos produtores nos países em desenvolvimento (Loconto, 2014).

Dietz e Grabs (2022) citam o exemplo dos produtores de Honduras, que se uniram em cooperativas 
para garantir a certificação da Fairtrade. O ganho de escala conduz à redução de custos para os 
produtores graças ao melhor acesso às análises de solo, fertilizantes orgânicos, armadilhas para insetos, 
coleta de lixo nas fazendas, assistência técnica para a redução da intensidade de uso de pesticidas e 
melhorias na cobertura do solo. Na dimensão social, os produtores recebem treinamento sobre a 
aplicação correta de agroquímicos e primeiros socorros, e têm acesso a equipamentos de proteção 
individual e depósito para pesticidas. Outros benefícios incluem a possibilidade de pagar salários 
mais altos aos colaboradores que auxiliam na produção e colheita e o acesso facilitado ao crédito.

22. As economias de escala reduzem os custos de conformidade para os pequenos produtores, distribuindo os custos entre vários  
fornecedores atomizados.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estudos que abordam as NVS e seus potenciais desdobramentos sobre o comércio internacional são 
relativamente recentes e ainda não muito abundantes. A própria existência desse tipo de barreira ao 
comércio permanece desconhecida por muitos. A realização de trabalhos empíricos, por sua vez, é 
dificultada pela quase ausência de bases de dados. Apesar de o tema ser da maior importância para 
países em desenvolvimento, por serem grandes exportadores de produtos do agronegócio, setor sobre o 
qual recai grande parte das NVS, o assunto ainda é pouco conhecido nessas nações, como se percebe 
na distribuição geográfica dos estudos sobre o assunto.

Assim, o objetivo deste artigo foi, primeiro, introduzir o tema a partir das “novas novas” teorias 
de comércio desenvolvidas a partir de Melitz (2003), aspecto ainda pouco explorado na literatura, 
enfatizando a heterogeneidade das firmas e também dos produtos. Os padrões privados foram explo-
rados sob a forma de quatro canais que alteram as decisões de compra e venda dos agentes econômicos, 
sob uma perspectiva de barreiras ou catalisadores de comércio. As discussões e análises fornecidas 
pretendem servir de base para diálogos que conduzam a ações para o desenvolvimento sustentável 
adequadas às necessidades dos consumidores e às condições e aos níveis de desenvolvimento dos países.

Em segundo lugar, o artigo analisa os possíveis efeitos das NVS sobre os processos produtivos. 
Por um lado, elas resultam em maiores custos de produção, comprometendo a competividade. Por 
outro lado, as NVS podem facilitar o acesso aos mercados pelos aspectos de sinalização: um produto 
certificado garante as características de credibilidade exigidas pelo consumidor, incluindo os atributos 
produtivos e socioambientais da cadeia de produção. As firmas que operam conforme regras das 
certificadoras reduzem as assimetrias de informação entre produtores e consumidores, podendo 
inclusive tornar seu produto diferenciável, com possibilidades de receber preço premium por alterar a 
qualidade percebida no mercado consumidor. Todavia, é fundamental enfatizar os aspectos negativos 
sobre o comércio, na medida em que boa parte da literatura, principalmente a produzida na Europa, 
analisa os efeitos positivos das NVS (UNFSS, 2022).

As redes varejistas e as trading companies, como empresas intermediárias entre os elos produtor e 
consumidor, estimulam a adoção e a difusão das NVS. Essa ação pretende reduzir o risco reputacional 
das empresas, que estão sujeitas a boicotes iniciados por consumidores ou ONGs. A comercialização 
de bens certificados é um recurso já conhecido na área de segurança alimentar, em que as empresas 
adotam medidas preventivas para garantir a inocuidade do alimento. Essa medida se expandiu 
para outras áreas da sustentabilidade, como solução aos desafios sistêmicos trabalhistas, ambientais  
e de governança.

É de se esperar que o papel e o peso das NVS cresçam cada vez mais, à medida que as preocupações 
globais sobre a sustentabilidade e as mudanças climáticas ganham espaço no debate público e 
participação nos parlamentos dos países mais desenvolvidos. Ao mesmo tempo, muitas vezes, podem 
simplesmente ocultar pressões protecionistas por parte desses mesmos países. Como apontado, boa 
parte das medidas incide sobre produtos do agronegócio. Por essa razão, é essencial que o tema ganhe 
espaço no debate político e acadêmico no Brasil – não apenas para entender seus efeitos, mas também 
para propor políticas públicas voltadas a ajudar setores do agronegócio, tanto no fornecimento de 
informações como na assistência técnica. As contribuições aqui expostas também servirão de base 
para futuros trabalhos empíricos a respeito dos efeitos das NVS sobre o comércio exterior, em 
especial para os produtos de origem agropecuária e florestal no Brasil.
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