
CARO BIO 
 

Reproduzimos um flash da autoria de Lucien Gauthier (publicado 

no semanário Informations Ouvrières – Informações operárias – do 

Partido Operário Independente, de França, nº 469, de 6 de Setembro de 

2017) sobre os fabulosos negócios feitos com base nos chamados 

produtos biológicos. 
 

 
 

A venda de produtos biológicos (bio) tem-se desenvolvido muito. Em 

todos os supermercados, as suas secções não param de crescer: produtos 

cosméticos bio e alimentos bio que estão juntos das secções onde são 

vendidos produtos distribuídos através do comércio equitativo (1) e, agora, 

dos produtos vegans. 

Utilizando o desejo dos consumidores de quererem comer produtos de 

melhor qualidade, a indústria agro-alimentar e os grandes distribuidores 

lançaram-se sobre estes mercados. 

Em 2016, o mercado bio conseguiu 20% de progressão nos seus 

lucros. E os resultados estão à vista: 45 mil ovos bio vendidos pela grande 

distribuição em França estavam contaminados com Fipronil 

(https://pous4.wordpress.com/2017/08/18/ovos-contaminados-acto-isolado-

ou-leis-do-mercado/) e bolos com o rótulo bio foram retirados da venda por 

esta razão. 

A Associação UFC-Que choisir (União Federal dos Consumidores – 

O que escolher) publicou um estudo muito significativo. Um cabaz 

comprado num supermercado com os mesmos produtos dá os seguintes 

resultados: enquanto o cabaz convencional custa 368 euros, o cabaz bio custa 

660 euros. 

https://pous4.wordpress.com/2017/08/18/ovos-contaminados-acto-isolado-ou-leis-do-mercado/
https://pous4.wordpress.com/2017/08/18/ovos-contaminados-acto-isolado-ou-leis-do-mercado/


As grandes superfícies justificam a diferença de preços afirmando que 

a compra de produtos bio ao produtor – uma vez que se trata de produção 

biológica – é mais cara. O que é verdade. Mas o estudo da UFC-Que choisir 

demonstra que os preços de produção mais elevados do bio representam 

apenas metade do sobrecusto. No caso do cabaz convencional a 368 euros, 

os custos de produção são de 180 euros e a margem de lucro do distribuidor 

é de 169 euros, sendo o IVA 19 euros. No cabaz bio a 660 euros, os custos 

de produção são de 321 euros e a margem de lucro distribuidor é de 304 

euros (isto é, arrecada mais 124 euros), sendo o IVA 35 euros. 

Compreende-se que a indústria agro-alimentar e a grande distribuição 

se tenham apoderado do mercado bio… 
 
------------------------------------------------------- 
 

(1) O chamado comércio equitativo (ou justo) – em inglês: fair trade – é o comércio onde o 

produtor receberia uma remuneração justa pelo seu trabalho. O exemplo da composição 
do preço final do café ao consumidor, na Europa Ocidental, é elucidativo do modo como 

as coisas se passam na realidade do comércio mundial. O comércio justo é uma miragem 

no sistema capitalista, no seu estado supremo - o imperialismo. 
 
 
 
 

 
 
 

Composição do preço final do café ao consumidor, na Europa Ocidental: 

 

44,9% Impostos, direitos aduaneiros, frete. 

  23,7% Margem do varejo. 

17,8% Margem dos atacadistas e torrefadores.  

8,5% Proprietários da plantação.   

5,1% Salários dos trabalhadores. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa

