
Recurso de R$ 300 milhões gera disputa na cafeicultura 
Priscila Machado 
 
O anúncio da segunda edição do Prêmio Eqüalizador Pago ao Produtor (Pepro) para o café já 
está gerando uma disputa interna na cadeia cafeeira. As cooperativas do setor estão se 
articulando com o governo federal para garantir seu acesso ao Prêmio e acusam exportadores 
e a indústria de atravancarem o processo.  
 
Segundo Lúcio de Araújo Dias, superintendente comercial da Cooperativa Regional de 
Cafeicultores de Guaxupé (Cooxupé), no ano passado boa parte do Prepo recebido pelos 
produtores foi intermediado pelas cooperativas, o que para esse ano-safra estaria sendo 
questionado pela Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) e pelo Conselho dos 
Exportadores de Café no Brasil (Cecafé). "Essas entidades questionaram a forma como foi feito 
em 2007 e levaram ao governo. Eles querem que o Prêmio seja depositado direto na conta do 
produtor", disse o Dias. 
 
Nathan Herszkowicz, diretor executivo da Abic, afirmou que não há nenhuma restrição por 
parte da Associação à participação das cooperativas no processo de formatação do Pepro, mas, 
em relação ao pagamento do Prêmio, Herszkowicz disse que só falaria após a próxima reunião 
do Conselho Deliberativo da Política do Café (CDPC), ainda sem data marcada. "A Abic não 
quer emitir nenhuma opinião ou juízo de valor antes da reunião do CDPC". 
 
Uma das polêmicas que circulam pelo mercado estaria ligada ao fato de algumas cooperativas 
não terem repassado aos produtores o valor total do Prêmio dado pelo governo.  
 
Com infra-estrutura e faturamento semelhante ao de grandes empresas, líderes das principais 
cooperativas do setor já tiveram algumas reuniões com membros do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) para sensibilizá-los de que elas representam milhares de 
pequenos agricultores.  
 
O último encontro, na quarta-feira passada, aconteceu na sede do Conselho Nacional do Café 
(CNC), em São Paulo, e contou com a presença de representantes da Confederação Nacional 
da Agricultura (CNA). Na ocasião foram elaboradas propostas para serem encaminhadas ao 
Mapa, que recebe até hoje as propostas dos cafeicultores.  
 
Anteriormente, nos dias 29 e 21 de julho, lideranças do cooperativismo já haviam se reunido 
na sede da Cooxupé e da Cooparaíso, em São Sebastião do Paraíso. A reunião mais 
importante, no entanto, aconteceu no dia 24 de julho quando o encontro teve a presença de 
Silas Brasileiro, secretário executivo do MAPA, para estabelecer metas para a segunda edição 
do Pepro.  
 
O prêmio se tornou tão almejado em razão da atual situação dos parques cafeeiros, que sem 
terem atingido as cotações recordes das demais commodities agrícolas no primeiro semestre, 
agora sofrem com o alto custo de produção e desvalorização do dólar.  
 
O valor do recurso destinado à cafeicultura pelo programa de governo também aumenta o 
interesse sobre a quem caberá a gestão desse dinheiro. De acordo com o secretário, o governo 
irá investir para a subvenção do produtor R$ 300 milhões.  
 
A expectativa do setor é de que o preço de referência estabelecido seja da ordem de R$ 300 a 
saca de café e o valor do prêmio entre R$ 25 e R$ 30.  
 
A referência de preço sugerida fica bem acima do valor médio da saca de café negociada em 
no último mês de julho que foi de R$ 249,22, e que em dólar não ultrapassou US$ 153,91. O 
câmbio é justamente uma das principais reclamações do setor. Segundo Gil Barabach, analista 
de mercado de café, da Safras & Mercado, o mercado internacional subiu bastante, mas essa 
alta foi depreciada pela questão cambial.  
 



De acordo com Barabach, apesar de uma tendência altista no longo prazo, já que a próxima 
safra será pequena e o estoque de passagem do País no mês de junho foi de 1,5 milhão de 
sacas, o cenário atual para o produtor de café é problemático "Além do impacto do preço dos 
insumos o cafeicultor está sendo penalizado pelo forte aumento do custo da mão-de-obra", 
avalia.  
 
A grande safra 2008/2009 no Brasil, de 45,5 milhões de sacas, é apontada como um dos 
principais que seguram o preço. "Há um problema de pressão sazonal e enxugar a oferta com 
o Pepro seria uma maneira não só de evitar a queda como fazer o preço subir", disse 
Barabach. Mesmo o Pepro sendo tão aguardado, cerca de 30% da safra já foi vendida. 
 
 
Leia mais: 
 
 
Exportação de soja cresce 30% em julho 
 
As exportações brasileiras de soja e derivados tiveram um forte desempenho em volume e 
receita no mês de julho, de acordo com dados divulgados na sexta-feira pela Secretaria de 
Comércio Exterior (Secex). O resultado confirma a forte demanda internacional no período e 
reflete os problemas externos de outros fornecedores, como a Argentina, onde as exportações 
foram prejudicas pelo conflito entre governo e produtores, e os Estados Unidos, que têm os 
mais baixos estoques de soja de sua história.  
 
O Brasil exportou 3,984 milhões de toneladas (t) de soja em grão, 28,8% a mais que no 
mesmo período do ano passado. A receita alcançou US$ 1,092 bilhão, um crescimento de 
121,3% sobre o resultado de julho de 2007, de US$ 859,6 milhões. O preço médio da tonelada 
vendida, US$ 477,5, subiu 111,7% em relação ao mesmo período do ano passado.  
 
Nos derivados, mercado em que a Argentina é o maior exportador mundial, as exportações 
também foram importantes. Os embarques de farelo, de 1,386 milhão de toneladas, 
aumentaram 13% ante julho do ano passado. A receita foi de US$ 536,5 milhões, aumento de 
98% em relação a julho de 2007. O preço médio subiu 89% ante julho/2007 para US$ 387 por 
tonelada.  
 
Os embarques de óleo de soja em julho alcançaram 266,2 mil toneladas, 106% a mais que as 
129,3 mil t embarcadas em junho e 38% a mais que as 193 mil t vendidas em julho/2007. A 
receita foi de US$ 319 milhões, 133% a mais que em julho do ano passado. O preço médio foi 
de US$ 1.199 por tonelada, incremento de 69% em relação a julho do ano passado. 
 
                       Fonte: DCI, São Paulo, 2, 3 e 4 ago. 2008. Empresas & Negócios, p. B2.  


