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Introdução: Os alunos extensionistas no projeto de Consultoria ao 3º setor, do curso de
Administração do Unileste, investigaram as diversas formas de trabalho associado e
autogestionário, como estratégia para compreender metodológica e cientificamente as
intervenções necessárias à execução do projeto.
O projeto realizado em parceira com o Instituto Cenibra atende a comunidades  no
município de Antônio Dias (Indaiá) e em Periquito (Comunidade em Ação) com três
Associações de mulheres. Futuramente poderá trabalhar com essas comunidades para
que sejam declaradas e certificadas com o selo internacional (FLO), como Comércio
Justo.
 Objetivo: Investigar a alternativa econômica de parceria comercial baseada em
diálogo, transparência e respeito, buscando maior igualdade no comércio internacional,
dando autonomia aos produtores e trabalhadores desfavorecidos ao criar um negócio
vantajoso para todos os grupos agentes do Comércio Justo: produtores, trabalhadores,
negociantes, revendedores e consumidores.  Metodologia: A metodologia utilizada foi
a de pesquisa descritiva, exploratória e bibliográfica acerca da temática do comércio
justo e sua possibilidade de aplicação nos projetos de extensão atendidos pelos
discentes, ora autores. Resultados: Criado nos EUA e Europa, em iniciativas de
negócios diferentes e mais justos entre os consumidores no Hemisfério Sul, chamados
países em desenvolvimento. A ideia era criar um ambiente de negócio que ajudasse a
aliviar a pobreza dos produtores e suas famílias, que sofreram com a exploração
devido o processo de globalização.
Desde 1997, diferentes correntes de certificação decidiram juntar forças e organizar
suas atividades sob uma única organização chamada Fairtrade Labelling International
Organizations (FLO). O resultado deste processo é que as várias iniciativas nacionais
de certificação estão cada vez mais harmonizadas em sua utilização em produtos de
Comércio Justo. 
Requer estratégias de mercado específicas garantindo que mercado e consumidor em
cooperação com os seus membros devem determinar como aumentar o impacto do
trabalho e ser mais eficaz no futuro dos comerciantes, se pretendem exportar o seu
produto, ou importar produto com os princípios de: Pagamento de preço justo;
Transparência na gestão da cadeia; Organização democrática dos produtores
(cooperativas ou associações). 
O Comércio Justo oferece aos produtores um tratamento mais justo e termos
comerciais mais rentáveis, permitindo melhorar as condições de vida e fazer planos
para o futuro.
 Conclusão: O Comércio Justo (Fair Trade) trata de uma estratégia mundial para
diminuição da desigualdade e fortalecimento do desenvolvimento sustentado, à medida
que propicia uma visão estratégica de inclusão social, ambiental e econômica, abrindo
espaço para um comércio internacional.
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