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Maior e mais importante país produtor de café do mundo, o
Brasil apresenta notável diversidade no cinturão cafeeiro, bem
como em qualidades e modelos tecnológicos, o que, consequen-
temente, gera custos de produção bastante díspares. Além disso,
o País é o maior exportador e segundo maior consumidor mun-
dial da commodity, caminhando a passos largos para assumir a
liderança na quantidade de bebida consumida.

O café produziu e distribuiu riquezas ao longo de nossa
história, gerando renda, divisas e empregos nos locais onde
se instalava. Não à toa, desde o enraizamento da cafeicultura
brasileira, no início do período colonial, o café foi um produto
associado ao pioneirismo e à inovação, com a cadeia produti-
va se caracterizando por elaborar arranjos institucionais efica-
zes, os quais sempre respondiam aos desafios e obstáculos que
emergiam em cada época.

Em 1952, surgia o Instituto Brasileiro do Café (IBC), entidade
criada devido à necessidade de se implementar uma nova lógi-
ca de inserção do café na economia nacional, cujo objetivo era
definir políticas ao setor, assim como controlar e coordenar sua
estratégia em todos os elos da cadeia, desde a produção até a
comercialização interna e externa.

Coordenado pelas deliberações do IBC, o setor cafeeiro re-
estruturou, obteve grandes avanços e, nas décadas de 50 e" 60,
passou a exercer um novo papel no desenvolvimento da econo-
mia nacional, cabendo-lhe a responsabilidade de arcar com a
maior parte das necessidades cambiais do País, já que gerava re-
ceita para a compra de bens de capital destinados ao nascimento
do processo de industrialização e estruturação do Brasil.

Vislumbrando algo ainda maior, a cadeia produtiva do café,
consistente nas políticas internas e ancorada na diplomacia brasi-
leira, inovou ao buscar o apoio de outros países produtores para a
instalação de acordos internacionais, ainda na década de 50, crian-
do uma nova estratégia para estabelecer relações de parcerias.

Tal iniciativa, envolvendo todos os países produtores e, em
uma segunda chamada, as principais nações consumidoras, re-
sultou, no ano de 1962, na criação da Organização Internacio-
nal do Café (OIC).

Essa foi uma experiência inédita no agronegócio mundial e
que se sustenta até os dias atuais, buscando a constituição de
um mercado mais justo e equilibrado, principalmente no que se
refere à defasagem da distribuição das divisas geradas pelo café.

Entretanto, chegou o biênio 1989/1990 e, com ele, a extinção
do IBC e o fim das cláusulas econômicas, ou seja, no Brasil se
optou por uma maior divisão da pauta exportadora - com os

produtos industrializados surgindo como reflexo do dinheiro
do café investido nesse setor — e, mundialmente analisando, o
principal foco dos acordos que deram origem à OIC chegava ao
fim. Dessa forma, o papel da organização foi se esvaziando, o
que abriu espaço para o chamado mercado livre.

A partir desse momento da história, e já sem um órgão re-
gulador interno, a cafeicultura brasileira alternou bons e maus
momentos, mas a ausência do governo federal na implantação
de políticas públicas específicas para o setor não permitiu o
aproveitamento dos momentos benévolos e tampouco a recu-
peração do setor nas épocas de agravamento financeiro.

Comportamento do mercado internacional
Transferência dos estoques
Com a suspensão das cláusulas econômicas do Acordo interna-
cional do Café, em 1989, que buscavam ordenar o fluxo do pro-
duto por meio de cotas de exportação e níveis de preço de mer-
cado, garantindo valores remuneradores aos países produtores,
o mercado cafeeiro internacional mudou significativamente.

Em um primeiro momento, as nações cafeeiras acreditavam no
retorno das cotas e relutavam em ajustar seus procedimentos a essa
nova realidade, mantendo, dessa maneira, seus órgãos internos re-
guladores. O Brasil, que em 1990 elegera diretamente seu primeiro
governo democrático, realizou uma profunda reforma administra-
tiva na gestão pública e, como já informado, extinguiu o IBC.

Apesar da não mais existência do instituto, o governo federal
manteve os estoques públicos (estratégicos) sob sua administra-
ção, evitando a venda desses cafés por anos, o que, certamente,
impediu a formação de uma situação ainda mais dramática no
que se refere aos preços do mercado.

De outro lado, os demais países produtores deram início a um
processo de venda desses estoques para, em parte, compensar a
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queda nos preços internacionais motivada pela liberalização do
mercado cafeeiro.

O Brasil manteve a retenção de seus estoques públicos de café
até 1994, ano em que o País alterou sua estratégia para fazer o
chamado "choque de oferta", cuja intenção era frear a disparada
dos preços que acontecia no período em função de uma geada
ocorrida nos cafezais brasileiros. Somente naquele ano, o Brasil
vendeu aproximadamente 2,5 milhões de um total de cerca de
17,4 milhões de sacas estocadas.

Ainda que tomada com a intenção de mitigar momentos de
disparadas ou de desmoronamentos no mercado cafeeiro inter-
nacional, a postura de realização dos estoques adotada pelos paí-
ses produtores foi negativa ao setor, haja vista que novos estoques
passaram a ser formados nas nações importadoras, transferindo
a elas o poder de formação de preços, o que acentuou o desequi-
líbrio entre oferta pulverizada e demanda oligopolizada, uma vez
que os principais consumidores são países desenvolvidos e que
concentram a pequena elite das indústrias torrefadoras mundiais
(Nestlé, Kraft Foods, Sara Lee, Folgers, Tchibo e Starbucks).

Evolução anual dos estoques em países
produtores e importadores

Com base nos gráficos anteriores, que mostram a reversão
dos principais armazenadores de café no mundo e a recupe-
ração constante dos preços do café ao longo dos últimos sete
anos, não podemos cair na ilusão de que os países importadores
não exercem diretamente pressão nas cotações. Isso porque, em
2001, ano em que se iniciou a ascensão dos preços, estes esta-
vam em níveis historicamente pífios, além do fato de que essa
recuperação baseou-se, principalmente, no crescimento contí-
nuo do consumo mundial ante uma evolução menor das safras
médias globais.

Comportamento do mercado internacional
Transferência dos lucros
A inversão ocorrida nos detentores dos estoques de café, os
quais migraram dos países produtores aos consumidores, gerou
um desequilíbrio na distribuição da receita gerada com a co-
mercialização do produto.

Segundo dados da ONG Oxfam, em 1991, ainda sem a influ-
ência do fim das cláusulas econômicas e dos reflexos do livre
mercado, os países produtores detinham 30% dos US$ 21 bilhões
gerados pelo mercado de café. Dez anos após, esse percentual de-
cresceu a apenas 8%, com os países exportadores recebendo, em
2001, míseros US$ 5,6 bilhões de um total de US$ 64,4 bilhões.

De lá para cá, passados mais oito anos, a conjuntura merca-
dológica não se alterou significativamente, com dados preli-
minares, apurados pela Frente Parlamentar do Café em ONGs,
indicando que o percentual recebido pelos países produtores
oscila entre 7% e 15% de uma movimentação total de quase
USS 100 bilhões.

Comportamento do mercado brasileiro
Câmbio: o maior imposto
Enquadrado nessa nova situação de livre mercado, o Brasil pas-
sou a sofrer com a disparada dos custos de produção e a estabi-
lização dos preços do café no mercado físico, uma vez que, por
mais que o mercado internacional apresente cotações mais ele-
vadas, a política cambial interna impossibilita que esses ganhos
sejam repassados aos produtores.

Com base em dados do Centro de Estudos Avançados em
Economia Aplicada da Escola Superior de Agricultura "Luiz de
Queiroz" (Cepea/Esalq), da Universidade de São Paulo (USP),
notamos que a variação do dólar diante do real, de meados de



2002 até os dias atuais, percorreu um caminho oposto ao segui-
do pelos preços do café no mercado físico.

Assim, o cafeicultor, já sem condições de ter reservas finan-
ceiras para se planejar em relação à aquisição de insumos, vive
situação extremamente negativa, pois tão logo negocia sua sa-
fra e honra seus compromissos relativos às linhas de crédito de
agentes financeiros, obtendo novos recursos para adquirir os
insumos e investir em suas lavouras, eles veem o dólar subir em
relação ao real e, consequentemente, seus custos de produção
acompanharem essa trajetória. Dessa forma, o câmbio se tornou
o "maior imposto" que o produtor paga.

Não bastasse o cenário descrito, é interessante notar que, prin-
cipalmente após o ano de 2003, toda vez que os preços internos
do café apresentaram recuperação, a divisa norte-americana, de
outro lado, caía, sendo o fato aliado à disparada dos custos de
produção, um dos principais fatores da perda de rentabilidade
do cafeicultor brasileiro.

Comportamento do mercado brasileiro
Disparada dos custos de produção
Além dos problemas cambiais, a cafeicultura brasileira viven-
ciou e ainda vive com a ascensão desenfreada de seus custos de
produção, com os principais insumos e maquinários utilizados
na lavoura tendo seu valor elevado em mais de 250% desde
1994, ao passo que o preço da saca de café arábica nacional su-
biu pouco mais de 20% no mesmo intervalo.

Esses dados são adequados para chegarmos a um verdadeiro
raio X da crise da cafeicultura brasileira, pois demonstram o cres-
cimento do preço dos fatores de produção, ao passo que a cotação
do café permanece praticamente "tabelada", o que retirou a renta-
bilidade do produtor e gerou o acúmulo crescente de dívidas.

Para se ter uma idéia dessa defasagem, caso corrigido pelo
crescimento percentual médio ocorrido nos valores de salários e
insumos (+428,9%), a saca de café deveria ser cotada, atualmen-
te, a R$ 1.314,84. Já se corrigida pelo crescimento dos demais
produtos (170,4%), a saca de café chegaria a R$ 672,20.

Além disso, não podemos esquecer que o cafeicultor brasilei-
ro, mesmo sendo o mais competente e detentor das melhores
qualidade e produtividade mundiais, sofre ainda com a legis-
lação mais severa do planeta, tanto a trabalhista quanto a am-
biental, fato que aumenta ainda mais seus gastos para produzir
dentro dos padrões exigidos.

Em situações como esta, o governo deveria interferir positi-
vamente, adotando medidas que apresentem ao mercado um
patamar mínimo justo de preço a ser pago pelo produto. Infe-
lizmente, o que se viu foi o oposto.

Desde a safra 2001/02, quando o café foi incluído na Política
de Garantia de Preços Mínimos, as cotações estipuladas para o
produto ficaram sempre muito aquém da realidade de mercado
e dos custos de produção. Assim, se desfez a ideologia de um
preço mínimo de garantia, o qual deveria, dentro de livre com-
petitividade, expressar um patamar que possibilite que a mer-
cadoria não seja comercializada abaixo dos níveis financeiros
gastos para ser produzida.



Comportamento do mercado brasileiro
Competência do produtor do Brasil
Apesar de todos os empecilhos expostos, o produtor nacional de
café mantém sua responsabilidade com a sustentabilidade em
seus três aspectos - social, ambiental e econômico e pratica-
mente dobrou a produtividade, elevando a produção sem am-
pliar a área destinada à cultura. Isso só foi possível devido às li-
nhas de financiamentos disponibilizadas pelos diversos agentes
financeiros que trabalham com os recursos do Fundo de Defesa
da Economia Cafeeira (Funcafé).

Evolução da área e das safras no Brasil

Entretanto, esse fator, atualmente, passa a ser desconsiderado,
uma vez que a incongruência existente entre preços e custos in-
viabilizou que o produtor honrasse seus compromissos com os

agentes financeiros, retirando-lhes, portanto, o acesso ao crédi-
to. Assim, o produtor, irônica e infelizmente, deixa de ter direito
aos recursos de um fundo que foi constituído por sua própria
contribuição.

Descaso com o café — Brasil
Governança do Funcafé
Pressionada pelas entidades representantes de classe, como o
Conselho Nacional do Café e a Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA), a Câmara dos Deputados instituiu,
em dezembro de 1995, uma Comissão Especial para debater a
gestão do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, com o objeti-
vo de adaptá-lo aos novos tempos da economia e da cafeicultura
mundiais. O fruto desse trabalho, liderado no Congresso pelos
deputados federais Carlos Melles e Silas Brasileiro, resultou, em
outubro de 1996, na criação do Conselho Deliberativo da Polí-
tica do Café (CDPC).

Definiu-se que o conselho seria composto por representantes
do setor privado e do governo federal, sendo uma instância para
diálogo democrático e deliberativo sobre o agronegócio café. Os
primeiros trabalhos realizados pelos titulares do CDPC foram
pró-ativos, implicando a elaboração de planos de safra que uti-
lizam recursos do Funcafé para o financiamento de custeio, co-
lheita e comercialização. Com o passar do tempo, novas linhas
foram criadas para "subsidiar" o produtor, como as de investi-
mento em pesquisa e marketing e as especiais para recuperação
de cafezais afetados por chuvas de granizo e para liquidação de
dívidas vinculadas às Cédulas de Produto Rural (CPRs).

Lamentavelmente, à medida que foram adotadas essas medi-
das pelo CDPC, o governo se esqueceu de cuidar do café em
função da pouca representatividade econômica que ganhara na
pauta exportadora. Assim, o setor produtor mergulhou em em-
préstimos sucessivos para manter a atividade, sendo esse o fator
do aumento da produtividade e da adoção da sustentabilidade
em seus três pilares.

Passaram-se mais de dez anos nos quais o produtor comer-
cializa seu café abaixo dos custos de produção, o que reflete o
abandono e a inexistência de políticas públicas ao setor. Essa
situação desencadeou uma inadimplência considerável nos
pagamentos das linhas de financiamentos do Funcafé criadas
pelo CDPC e, consequentemente, impossibilita que o produ-
tor se capitalize, com novos créditos, para continuar investin-
do nas lavouras e manter a competitividade da cafeicultura
brasileira no mundo.

S.O.S. Café
Insatisfeitos como cenário atual e quase em situação de insol-
vência, os cafeicultores brasileiros se mobilizaram. O primeiro
ato foi a realização de uma audiência pública, solicitada pelo de-
putado Carlos Melles, presidente da Frente Parlamentar do Café
na Câmara dos Deputados, que debateu a situação econômica
do produtor e aprovou propostas elaboradas pelo CNC e pela



CNA para tentarem sanar o crônico endividamento e a falta de
renda na atividade.

Passados quase quatro meses da audiência, o governo fe-
deral não tomou posição em relação à situação do café, não
adotando nada do proposto pelas lideranças. Como reflexo, o
setor produtor voltou a se organizar e, liderado pelo Conse-
lho Nacional do Café, juntou mais de 25 mil pessoas, no dia
16 de março, em Varginha (sul de MG), no Movimento S.O.S.
Cafeicultura - Marcha pelo Café, manifestação pacífica e or-
deira que uniu toda a sociedade na defesa do setor produtor
da cafeicultura.

Esse apoio se justifica pelo fato de o café ser a principal
fonte de emprego e renda nos aproximadamente 1.900 mu-
nicípios em que é cultivado. Assim, com o produtor descapi-
talizado, tanto o comércio quanto a indústria locais sentem
esse reflexo e o empobrecimento dessas localidades se torna
iminente.

Ao término da Marcha pelo Café, foi elaborada a Carta de
Varginha, na qual lideranças de classe e da sociedade, senadores,
deputados estaduais e federais endossaram os pleitos aprovados
na audiência pública de dezembro de 2008, que têm como pilar
de sustentação a geração de renda e a conseqüente saída do en-
dividamento.

A proposta base foi assim definida: "conversão de toda a dívi-
da do segmento produtor da cafeicultura nacional, consideradas
as operações adimplentes e inadimplentes do Funcafé e das de-
mais fontes de crédito rural, consolidadas em 31 de dezembro
de 2009, em produto físico - sacas de 60 kg de café -, pelo preço
referencial de R$ 320,00, ao longo de 20 anos, de modo que se-
jam quitados 5% ao ano.

O governo federal sentiu o peso do setor produtor, que reali-
zou mais duas audiências públicas na Câmara dos Deputados,
uma para debater o endividamento agrícola nacional e outra
para discutir a governança do Funcafé. Além disso, as áreas

econômica e de planejamento do governo passaram a entender
melhor a situação vivida pelos produtores e, em conjunto com
o Ministério da Agricultura, adotou medidas iniciais, atenden-
do parcialmente aos pedidos dos cafeicultores (veja detalhes na
matéria Governo teve ação positiva, mas cafeicultura precisa de
mais , nesta edição de Agroanalysis).

O novo despertar do gigante
Brasil disposto a implantar política programática para o café
Em setembro deste ano, ao longo da última rodada de reuniões
da Organização Internacional do Café, em Londres (ING), o go-
verno brasileiro, representado pelos Ministérios da Fazenda, do
Planejamento e da Agricultura, por parlamentares da Câmara
Federal, e também pelo Itamaraty, retomou velhos costumes,
assim como ocorrido nas décadas de 50 e 60, e expôs sua inten-
ção de implantar políticas consistentes para a cafeicultura nos
cenários interno e externo.

A missão brasileira esclareceu a sua intenção de reassumir a li-
derança e a responsabilidade pela cafeicultura mundial ao expor
sua nova prioridade, que é a de introduzir uma agenda de ações
de sustentabilidade econômica na cafeicultura mundial, uma
vez que sustentabilidades ambiental e social só se tornam reali-
dades com a estabilidade financeira dos produtores. Essa postu-
ra recebeu apoio dos demais países cafeicultores do mundo.

A conclusão desse material está diretamente ligada ao atendi-
mento integral dos pleitos do setor produtor, que estão expostos
na matéria Governo teve ação positiva, mas cafeicultura precisa
de mais, e seguem os passos do ilustre escritor carioca Machado
de Assis no livro Dom Casmurro. Ou seja, finalizamos voltando
ao começo, na expectativa de que o governo federal e a Organi-
zação Internacional do Café retomem a postura de verdadeiras
lideranças sobre a cafeicultura e deliberem sobre trabalhos e
ações que foquem a geração de renda aos produtores e, conse-
quentemente, a todos os elos da cadeia produtiva.
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