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Estatuto da Terra 

Lei nº 4.504 

Art. 85. A fixação dos preços mínimos, de acordo com a essencialidade 

dos produtos agropecuários, visando aos mercados interno e externo, 

deverá ser feita, no mínimo, sessenta dias antes da época do plantio em 

cada região e reajustados, na época da venda, de acordo com os 

índices de correção fixados pelo Conselho Nacional de Economia. 

§ 1° Para fixação do preço mínimo se tomará por base o custo efetivo da 

produção, acrescido das despesas de transporte para o mercado mais 

próximo e da margem de lucro do produtor, que não poderá ser inferior a 

trinta por cento. 

§ 2º As despesas do armazenamento, expurgo, conservação e 

embalagem dos produtos agrícolas correrão por conta do órgão 

executor da política de garantia de preços mínimos, não sendo 

dedutíveis do total a ser pago ao produtor. 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4504.htm 

 

A economia cafeeira brasileira, com seu arranjo produtivo reunindo mais 

de 300 mil produtores espalhados em 16 Estados da Federação, conta 

com extraordinária vitalidade na sua face agrícola, permitindo ao Brasil 
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manter-se como principal país produtor do mundo desde os primórdios 

do consumo de café pela humanidade. 

Esse sucesso produtivo vem sendo há anos comprometido pela falta de 

políticas públicas desenhadas para compatibilizar o tamanho do Brasil 

no mercado mundial do café aos permanentes desafios da 

comercialização do produto. 

Tratando-se de um produto com características específicas, cultura 

perene e produto não perecível, o comportamento de curto prazo da 

demanda é extremamente errática, deslocando-se permanentemente 

em função de expectativas de produção e da fragilidade do 

ordenamento da oferta ao mercado mundial por parte dos países 

produtores, cabendo ao Brasil lugar de destaque. 

É fundamental termos em mente que a relação entre oferta e demanda 

mundial do produto está em equilíbrio há anos, o que define os limites 

do desafio que o Brasil tem por enfrentar, diferentemente da situação de 

décadas atrás quando havia clara superprodução.  

Por séculos o Brasil, quer por políticas da União de forma isolada, após 

a constituição do Instituto Brasileiro do Café – IBC – no ano de 1952, ou 

em combinação com ações dos Estados produtores, sempre entendeu 

os desafios do mercado mundial de café.  

Com a extinção do IBC e a dispersão do conhecimento e 

responsabilidades na formulação e execução da política cafeeira 

brasileira, o Brasil passou de herói a vilão.  
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Quando milhões de brasileiros de várias centenas de municípios 

dependem dessa atividade, e sendo o Brasil o líder isolado na produção 

mundial do produto, não há como deixarmos essa situação sem 

resposta. 

Os arranjos institucionais de determinada atividade não são definidos 

por caprichos, mas sim a partir do momento em que há consciência, 

conhecimento, das ferramentas necessárias ao bom desempenho de 

uma atividade econômica e social. 

Procurando colaborar na resposta ao desafio posto, propomos a criação 

do PACTO DO CAFÉ. 

Essa proposta visa não somente a constituição de um arranjo de 

políticas públicas compatíveis com os permanentes desafios do setor 

como também trazer à mesa os diversos interlocutores dos Governos 

Estaduais, do Governo Federal e dos produtores brasileiros a uma 

atitude.
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1 

 

TRANSPARÊNCIA: Auditoria nas dívidas dos devedores, com o 

objetivo de todos conhecerem a verdade, a realidade. Esse pedido foi 

feito em 2009 e até hoje o Governo não executou. 

 

Soluções para o endividamento; medidas de curto e médio prazo: 

 

 Conversão do endividamento passado e presente – vencido e 

não vencido – de todas as fontes de recursos, transformadas em 

sacas de café – equivalência produto – por vinte anos, que é o 

tempo de exploração (vida útil de uma lavoura de café), ao 

preço de R$ 347,00 por saca, que é o custo de produção da 

CONAB 2013/2014, acrescido de 30%, assim como previsto no 

Estatuto da Terra. 

 Programa de Opção: como política de governo para todos os 

produtores de café pelo prazo de 5 anos-safra, buscando atingir 

um volume de 15% a 20% da produção anual de café arábica, 

valendo para as safras de 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 

2016/2017 e 2017/2018, até a formação de um estoque 

regulador equivalente a 50% da exportação anual do Brasil. 
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 Programa PEPRO: prêmio de escoamento também como 

política de governo por 5 anos-safra com início na safra 

2013/2014, para volume equivalente a 30% da produção de 

cada ano com o prêmio de 20% acima do preço mínimo fixado 

anualmente. 

 Programa de Troca de Insumos e Máquinas: essas operações 

de troca por café são usos e costumes praticados pelas 

empresas fornecedoras com os produtores diretamente ou por 

intermédio de suas cooperativas de produção no fomento das 

boas práticas culturais representados pelo uso de insumos. O 

limite dessa operação é no máximo de 30% da produção do 

ano-safra seguinte, fruto pendente, podendo as empresas 

credoras da troca do café serem contempladas por essa 

modalidade. 

 Programa de CPR – Cédula do Produtor Rural: em volume 

correspondente de até 40% da produção anual de cada 

produtor, ao preço de mercado com subvenção dos encargos 

financeiros, a custo zero para o produtor. 

 Revisão da política de utilização do FUNCAFÉ: seus 

mecanismos de utilização serem usados como fonte garantidora 

– mitigando riscos do sistema financeiro – e não para 

financiamentos. 
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 Revisão do Arranjo Institucional: O Conselho Deliberativo da 

Política do Café foi criado para ser uma Agência Reguladora do 

Café, com autonomia. A sua transformação em Agência 

Reguladora tem que ser concluída, e nesse processo cabe o 

estudo da criação da CIDE – Contribuição Independente do 

Domínio Econômico – para capitalizar o FUNCAFE – Fundo de 

Defesa da Economia Cafeeira. 

 Centro de Inteligência e Produção de Conhecimento: O 

Brasil precisa recuperar seu conhecimento na área do café, 

papel desempenhado no passado pelo IBC e OIC – 

Organização Internacional do Café. Como proposta, já aprovada 

por ampla gama da comunidade cafeeira do Brasil, propomos a 

criação do Centro de Inteligência com a Fundação Dom Cabral, 

o que demandará alocação de 2 milhões de reais ao ano em 

ação compartilhada entre o FUNCAFE e o Fundo Mineiro do 

Café. 

 Programa de Hedge para Venda Futura: Trava para a venda 

futura na BMF bem como no mercado, com o margeamento e 

encargos financeiros subvencionado, a custo zero para o 

produtor. O volume de operações para esta ação deverá 

representar um volume significativo de café para cada ano-safra. 

 Programa de Apoio e Incremento a Mecanização: que já foi 

apresentado ao Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento – MAPA – para colhedeiras individuais para o 
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trabalhador rural e máquina de grande e médio porte para 

produtores, cooperativas e associações. 

 Financiamento de Usinas Regionais e Comunitárias: para 

preparo de café para pequenos e médios produtores, em 

especial os Pronafianos, possibilitando uma imensa redução de 

custo em infraestrutura para os produtores e produzindo cafés 

especiais como cereja descascado. 

 Estudar como eliminar a duplicidade de pagamento fiscal: 

no caso do Funrural, encargos sociais e a revisão do ICMS nos 

Estados.  

 Desoneração da folha de pagamento do produtor de café: 

usar de mecanismos similares ao que o governo Federal já fez 

em outros segmentos.  

 Micro Empreendedor Individual – MEI: estimular, como 

política de governo, a inclusão do trabalhador rural.  

 Programa de Sustentabilidade Econômica, Ambiental e 

Social: inserir nos programas previstos nos itens anteriores um 

prêmio para produtores com cafés certificados. 

 Ter Sempre em Mente o Histórico e o Papel do Café para o 

Brasil e para o Mundo Produtor de Café: Levando em conta 

que o Brasil é insubstituível no suprimento mundial do produto, 

que o Brasil caminha para ser o maior consumidor de café do 
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mundo, com responsabilidades no suprimento interno e externo, 

particularmente na variedade arábica, o País precisa 

desempenhar novamente a liderança de todas as ações no 

contexto mundial. No caso especifico de Minas Gerais, que é o 

maior Estado produtor do Brasil, lhe cabe a responsabilidade de 

ser um ativo agente promotor de políticas públicas. 

 Revisitar a criação e atuação da Associação dos Países 

Produtores de Café – APPC. Criada pelo Decreto nº 2.020, de 

02 de outubro de 1996, que promulga o Acordo de Criação da 

APPC e o Plano de Retenção de Café, assinados em Brasília, 

em 24 de setembro de 1993. A revitalização da APPC pode 

representar o canal de comunicação e articulação de políticas 

públicas entre os principais produtores de café no mundo, sob a 

liderança do Brasil (Decreto nº 2.020 disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/D2020.htm>). 

 Reavaliar o Atual Papel da OIC – Organização Internacional 

do Café: A conjugação da existência da OIC e do IBC – Instituto 

Brasileiro do Café – davam ao Brasil no passado o potencial de 

coadunar políticas públicas nacionais com ações internacionais. 

Presentemente a OIC precisa de uma agenda articulada com as 

políticas brasileiras para o café. 
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Ações específicas e urgentes para o sistema cooperativo de café 

do Brasil:  

Na década de 1960 foram fundadas as organizações cooperativistas do 

café nas principais regiões produtoras seguindo os estímulos advindos 

pela criação da OIC e IBC. 

A criação dessas cooperativas possibilitou um dos melhores exemplos 

de rede organizacional bem sucedido para o negócio agrícola.  

O sistema cooperativo de café com mais de 50 anos de profícua 

organização para o setor produtor é o braço mais eficaz para 

implementação e execução de políticas públicas no café, atingindo quer 

produtores cooperados, sindicalizados ou não. 

Desta feita, as cooperativas refletem e dependem diretamente da 

situação econômica e social dos produtores. Todos os contratos de 

apoio financeiro e operacional ao produtor de café são na maioria 

gerados pelas cooperativas. Quando o produtor vai mal a cooperativa 

vai mal. Foi assim nas Quotas Partes, na Securitização, no Pesa e no 

Recoop. Havendo uma cédula de produtor cujo cumprimento não 

ocorre, essa obrigação cai imediatamente na responsabilidade da 

3 – PROPOSTAS PARA O SISTEMA COOPERATIVISTAS DE 
CAFÉ 
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cooperativa, gerando uma dívida, assim como definido pelo Ato 

Cooperativo. 

Ao longo de todos esses anos os recebíveis de cooperativas junto aos 

seus produtores quando não honrados no prazo contratual geram uma 

asfixia total para essas organizações. Problema financeiro recorrente 

conhecido pelo Governo e o Sistema Financeiro. 

Essa situação necessita de urgente solução! 

Diante da reincidência das crises do café é importante relembrar as 

soluções que o Brasil encontrou na história das políticas públicas para o 

setor, em especial depois de 1989-90 com a extinção do IBC, quando o 

Brasil perdeu seu formulador e executor de políticas públicas para o 

café, cujo principal mandato legal era defender e mitigar o risco do 

produtor brasileiro de café. 

O atual endividamento crônico do produtor de café é resultado direto do 

livre mercado e da inexistência de políticas públicas adequadas. Com o 

objetivo de conhecermos em detalhe o endividamento do produtor, é 

fundamental a auditoria das dívidas, inclusive das razões da sua 

geração, e nesse contexto, revisitando a importância da política de 

estoque reguladores de café, que sempre foram benéficas ao País e 

mais recentemente a política de opções de venda ao governo federal e 

do programa PEPRO, cuja implementação vem sendo feita de forma 

errática e não contínua comprometendo suas eficácias. 
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Não podemos deixar de mencionar que o custo de produção de café no 

Brasil vem aumentando de forma significativa nos últimos anos, situação 

que somente a elevação da produtividade não pode neutralizar. 

A situação crônica dos produtores é reproduzida de forma exponencial 

no sistema cooperativo, que absorve de forma coletiva o problema de 

cada um de seus membros, já que ela faz papel de banco, financiando a 

produção, financiando a colheita, operacionalizando a colheita, como 

rede armazenadora, fomentadora de insumos, ao arranjar e avalizar 

crédito, por ser interveniente na troca de produtos com insumos entre 

produtor e as empresas fornecedoras.  

O custo do crédito rural para todas essas operações é utópico. O nível 

de 5,5% de juros anunciados no plano de safra chegam ao produtor 

associados a outras linhas mais caras, formando um mix de juros real da 

ordem de 24% aa. 

O endividamento crônico dos produtores e estando suas garantias 

exauridas, o patrimônio está todo gravado, leva a uma situação que os 

bancos não emprestam mais recursos pela inexistência de garantias 

adicionais. 

A proposta para o sistema cooperativo de café é fazer um novo 

RECOOP, programa implementado no passado com resultados 

positivos. 

Usar o número de produtores ativos de cada cooperativa, com o 

deposito de café realizado em um período mínimo de 3 anos, permitindo 
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que as cooperativas possam, com o recurso do FUNCAFE, terem o 

valor de R$ 50.000,00 por produtor, medida de vital importância. 

Essa medida feita no passado em conjunto com a Securitização, Pesa e 

Recoop, teve efeitos estruturantes para o segmento.  

É absolutamente urgente a formação de um pacto pelo café. 

“Os Governantes reclamam que as suas receitas caem, os produtores 

pagam com suor, lágrima e o patrimônio essa perda de receita.” 



 

 

 
29/10/2013  15 
 

 

 

 

 1981: Criação do CNC – Conselho Nacional do Café. Entidade 

representativa dos produtores e de suas cooperativas de produção. 

 1988: Estudo “Propostas de Cenários para a Reformulação 

Institucional da Economia Cafeeira no Brasil” (Prof. Paulo Haddad, p. 1-

89, abr. 1988, disponível em <http://www.pactodocafe.com.br/pdf/Propostas - Paulo 

Haddad.pdf>). 

 1988/89 e 1990/91: A interminável crise do setor cafeeiro após a 

extinção da IBC e a suspensão das cláusulas econômicas da OIC. 

 1992: Grupo de Trabalho GT 41, criado pela Portaria Interministerial 

41/92, de 1992, para exame de alternativas e propostas de medidas 

para enfrentamento da crise do setor cafeeiro (Grupo de Trabalho 

Instituído pela Portaria Interministerial N.41/92. p. 1-120, 1992, disponível em 

<http://www.pactodocafe.com.br/pdf/GT-41.pdf>). 

 1995/98: Ações em defesa da agricultura e da cafeicultura e das 

cooperativas de produção - As quotas partes, a Securitização, o 

PESA e o RECOOP. (Medida Provisória nº 2.168-40 de 24 de agosto de 2001, 

disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2168-40.htm>; Lei nº 9.138 

de 29 de novembro de 1995, disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9138.htm>; Resolução n° 2.471 de 26 de 

fevereiro de 1998, disponível em 

<http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/1998/pdf/res_2471_v1_O.pdf>; Medida 

4 - ANTECEDENTES 
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Provisória nº 1.715-2 de 29 de outubro de 1998, disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas/1715.htm>). 

 1996: Criação do CDPC – Conselho Deliberativo da Política do 

Café.  (Decreto nº 2.047 de 29 de outubro de 1996, disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/d2047.htm>). 

 2001 – Associação dos Países Produtores de Café – APPC, realiza 

programa de retenção, tendo o Brasil retido 2,9 milhões de sacas, 

liberados em dezembro de 2003, no volume de 2,6 milhões de 

sacas. 

 2002/2003: Lançamento do 1º Programa de Opções de venda ao 

Governo Federal Fernando Henrique Cardoso, para 3 milhões de 

sacas (Audiência de 23 julho de 2002, p. 1-18, disponível em: 

<http://www.pactodocafe.com.br/pdf/Audiencia FHC - 2002.pdf>). 

 2005: Setor Produtivo pede lançamento do 2º Programa de Opções 

de venda ao Governo Federal Luiz Inácio Lula da Silva                                              

(Disponível em: 

<http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/3386_relatorio_de_atividades_do_funcafe

_2005.pdf>). 

 2005: Seminário Internacional “Café – Novos Desafios e 

Oportunidades”, no Itamaraty, em Brasília. 

 2008/2009: Movimento SOS Café (Informativos Frente Parlamentar do Café: 

Informativo 1 de abril de 2008 disponível em: <http://www.pactodocafe.com.br/pdf/Inf 

FPC 01 - Abr 2008.pdf>, Informativo 2 de setembro de 2009 disponível em: 

<http://www.pactodocafe.com.br/pdf/Inf FPC 02 - Set 2009.pdf>; Informativo 3 de 
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outubro de 2009 disponível em: <http://www.pactodocafe.com.br/pdf/Inf FPC 03 - Out 

2009.pdf>). 

1. 10/12/2008 – Audiências Públicas Câmara dos Deputados 

2. 16/03/2009 – Marcha pelo Café – Varginha 

3. 23/06/2009 – Audiência Pública Câmara dos Deputados 

 
Parte do Informativo Fundo Parlamentar do Café de setembro de 2009, disponível em: 

<http://www.pactodocafe.com.br/pdf/Inf FPC 02 - Set 2009.pdf>. 
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 2009: Reunião da OIC – Organização Internacional do Café.  

 2009: Discurso brasileiro sobre “Sustentabilidade Econômico, 

Social e Ambiental”, condicionada à renda na Cafeicultura, no dia 

23/09/2009, na 103ª Reunião da Organização Internacional do Café 

– OIC. Londres, 21 a 25 de setembro de 2009 (disponível em: 

<http://www.pactodocafe.com.br/pdf/Discurso OIC - CM -2009.pdf>). 

 2009: Debate Público “Café: importância na saúde e na 

economia”, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Presença 

do vice-governador de Minas, Antônio Anastasia, e do presidente da 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho. 

 2013: Reunião com o Governador Antônio Anastasia: em 

15/10/2013, foi pedido que o grupo reunisse e apresentasse, 

através da Secretário da Agricultura de Minas, um elenco de 

propostas para que o Governador apresentasse ao Governo 

Federal, com Prefeitos, Sindicatos, Cooperativas e Lideranças 

(Disponível em: 

<https://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/2009/11/Not_770024.html>). 

 

Nota: O Grupo foi na Secretaria da Agricultura propondo um 

prazo de espera de 90 dias para o pagamento dos 

financiamentos do setor produtor e o lançamento do PEPRO. 

Convictos de que medidas isoladas não resolvem a atual 

situação do produtor de café, recomendamos observar as 
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propostas estruturantes do passado, contidas no boletim do 

SOS café de setembro de 2009, na conclusão dos trabalhos 

do GT 41 de março de 1992, o documento do Prof. Paulo 

Haddad de 1988, o artigo “Porque não reagimos” de 

dezembro de 2012 e o boletim nº 3 da Frente Parlamentar do 

Café de 23 de junho 2009. 

 


