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O Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) liberou ontem mais R$ 157 milhões em 
recursos para o financiamento da safra 2008 do café. Deste total, R$ 150 milhões poderão ser 
adquiridos no Banco do Brasil e os outros R$ 7 milhões com o Banco Safra. Com isso, já estão 
disponíveis R$ 357 milhões, de um total de R$ 496 milhões previstos para a colheita. Os R$ 
139 milhões restantes serão ofertados à medida que as instituições financeiras contratadas 
pelo Funcafé, que é administrado pelo Ministério da Agricultura, solicitarem.  
 
No total, são esperados recursos de R$ 2,16 bilhões para 2008, que estão divididos em custeio 
(R$ 453), colheita (R$ 496 milhões), estocagem (R$ 898 milhões) e Financiamento para 
Aquisição de Café (FAC) (R$ 313 milhões). "A expectativa é que os cafeicultores utilizem todos 
esses recursos. Mas o café é uma cultura extremamente sensível, depende do mercado e do 
clima", avaliou Lucas Tadeu, diretor do Departamento de Café do Ministério da Agricultura.  
 
Ele ressalta que é melhor sobrarem os recursos no mercado do que faltar, pois o cafeicultor 
capitalizado pode escolher a melhor hora para vender e saldar o empréstimo. Disse ainda que 
os créditos poderão ser contratados até outubro próximo e que o prazo para pagamento varia 
de acordo com a região. "Se o cafeicultor converter o produto para estocagem, por exemplo, 
pode conseguir um período de até um ano e meio para quitar a dívida", analisou Tadeu.  
 
Os critérios para a concessão do empréstimo são regulamentados pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN) por meio da resolução 3.451. De acordo com o Ministério da Agricultura, o 
limite de empréstimo para cada produtor é de R$ 250 mil, mas existe a possibilidade de que 
esse valor aumente para R$ 400 mil nos próximos dias. Em 2006, tudo o que foi ofertado, 
cerca de R$ 1,57 bilhão, foi utilizado pelos produtores. Já no ano passado, os cafeicultores 
utilizaram R$ 1,6 bilhão de um total de R$ 2 bilhões oferecidos pelo governo.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29 maio 2008, Empresas & Negócios, p. C8. 
 


