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 Quando quiseres entender o presente para conjecturar o futuro 
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RESUMO 

 

A pesquisa em Desenvolvimento Social e Políticas Públicas apresenta um 
estudo sobre o programa Certifica Minas Café nos municípios de São Tomás 
de Aquino, São Sebastião do Paraíso, Itamogi e Monte Santo de Minas. O 
programa visa à certificação socioambiental das propriedades produtoras de 
café do Estado de Minas Gerais – que responde por 50% da produção do 
Brasil. O Certifica Minas é uma política pública que vem sendo implementada 
neste Estado desde 2007, através da Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento – SEAPA, e executado pela Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural – EMATER-MG e pelo Instituto Mineiro de 
Agropecuária – IMA.  O objetivo deste trabalho foi analisar se a política pública 
contribui para sustentabilidade socioambiental das propriedades e, por 
conseguinte, do Desenvolvimento Sustentável da região. Visto que, estes 
municípios tem na cafeicultura sua principal atividade econômica. Para tanto, 
foi realizada uma revisão bibliográfica com intuito de conhecer: o contexto 
histórico da cafeicultura brasileira, as políticas públicas direcionadas ao setor e 
o conceito de Desenvolvimento Sustentável. Concomitantemente, foram 
obtidos junto ao escritório da EMATER-MG em São Sebastião do Paraíso os 
resultados de 71 auditorias realizadas nas propriedades, que participam do 
programa, em 2015. Estes dados foram analisados do ponto de vista 
quantitativo, após serem tabulados e convertidos em percentual. Como 
resultado concluiu-se que o programa Certifica Minas Café se constitui em uma 
política pública que colabora parcialmente para o Desenvolvimento Sustentável 
desta região. Pois, um Desenvolvimento Sustentável efetivo implicaria no 
equilíbrio entre ganhos sociais, econômicos e ambientais, um indicativo que os 
dados não demonstraram. 
 

Palavras-chave: Programa Certifica Minas Café. Cafeicultura. Políticas 
Públicas Cafeeira. Desenvolvimentos Sustentável. 
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ABSTRACT 

 

Research in Social Development and Public Policy presents a study on the 
Certifica Minas Café program in the municipalities of São Tomás de Aquino, 
São Sebastião do Paraíso, Itamogi and Monte Santo de Minas. The program 
aims to environmental certification of producing properties of coffee in Minas 
Gerais - which accounts for 50% of production in Brazil. The Certifica Minas is a 
public policy that has been implemented in this State since 2007, through the 
State Secretariat of Agriculture, Livestock and Supply - SEAPA, and executed 
by the Company for Technical Assistance and Rural Extension - EMATER-MG 
and the Minas Institute of Agriculture - IMA. The aim of this study was to 
analyze the public policy contributes to social and environmental sustainability 
of the properties and therefore the sustainable development of the region. Since 
these municipalities have in coffee its main economic activity. Therefore, a 
literature review with the purpose of meeting was held: the historical context of 
Brazilian coffee production, public policies directed to the sector and the 
concept of Sustainable Development. Concomitantly, were obtained from the 
office of EMATER-MG in São Sebastião do Paraíso the results of 71 audits 
carried out in properties participating in the program in 2015. These data were 
analyzed from a quantitative point of view, after being tabulated and converted 
into percentage . As a result, it was concluded that the Certifica Minas Café 
program constitutes a public policy that contributes partly to sustainable 
development of this region. For an effective sustainable development implies a 
balance between social, economic and environmental benefits, an indication 
that the data did not show. 
 
Keywords: Make Mine Coffee Coffee Culture Program. Public Coffee policies. 
Sustainable Development. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objeto desta dissertação de mestrado é o programa Certifica 

Minas Café que começou a fazer parte do meu dia a dia em 2010, quando atuei 

em um projeto de comercialização de cafés especiais1 na Cooperativa Regional 

dos Cafeicultores de São Sebastião do Paraíso – Cooparaiso, no Estado de 

Minas Gerais. 

O programa Certifica Minas Café se diferencia das demais 

certificações existentes no mercado pelo fato de ser uma política pública 

desenvolvida pelo governo do Estado de Minas, o qual tem como objetivo 

fomentar a certificação socioambiental nos parques cafeeiros deste Estado. 

Neste sentido, o poder público estadual procura viabilizar um modelo de 

negócio estruturado no conceito de Desenvolvimento Sustentável. Isto é, uma 

cafeicultura que não vise apenas ganhos econômicos, mas também sociais e 

ambientais. 

Portanto, os produtores que aderem ao programa passam a 

respeitar um código de conduta que contempla obrigações gerenciais, sociais e 

ambientais. E concomitantemente, é uma forma de agregar valor ao café 

produzido, pois o grão passa a ser reconhecido como um produto diferenciado 

no mercado. 

Cabe ressaltar, que este protagonismo mineiro é justificado, pois 

o Estado é o maior produtor brasileiro de café. Segundo estimativas da 

Companhia Brasileira de Abastecimento – Conab, Minas Gerais foi responsável 

por 22.6 milhões (50,1%) das 45.1 milhões de sacas produzidas em 2014 no 

país (Conab, 2014, p.5).  

Contudo, é sabido que o café brasileiro é negociado, na sua 

quase totalidade, como uma commodity, o que representa um produto com 

pouco valor agregado. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior – MDIC (2015) no ano de 2014, apenas 8,5% das 

exportações do café brasileiro foi com valor agregado.  

                                                             
1
 São classificados com cafés especiais os grãos despolpados e lavados, os certificados 

socioambientalmente, os orgânicos e os gourmets (grãos de café arábica, graúdos e de alta 
qualidade). 
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Diante deste contexto, este trabalho tem o objetivo de responder a 

seguinte pergunta: o programa Certifica Minas Café é uma política pública que 

contribui com Desenvolvimento Sustentável das localidades onde está sendo 

implantado?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

1     HISTÓRIA DO CAFÉ: DA ETIÓPIA AO INTERIOR DO 
BRASIL 

 

A Associação Brasileira da Indústria de Café - ABIC (2009) 

ressalta que não há evidências quando o homem começou a utilizar o fruto do 

cafeeiro em sua cadeia alimentar. No entanto, o que persiste são apenas 

lendas, como a que atribui a descoberta do fruto a um pastor de ovelhas, que 

viveu na região da Abissínia, atual Etiópia, onde a planta é endêmica.  

Segundo a lenda, o pastor Kaldi observando suas cabras, notou que 
elas ficavam alegres e saltitantes quando mastigavam os frutos de 
coloração amarelo-avermelhada de um arbusto existente em alguns 
campos de pastoreio. [..] Kaldi comentou sobre o comportamento dos 
animais a um monge da região, que decidiu experimentar o poder dos 
frutos. O religioso apanhou um pouco e levou consigo até o 
monastério. Então começou a utilizar os frutos na forma de infusão, 
percebendo que a bebida o ajudava a resistir ao sono enquanto orava 
ou em suas longas horas de leitura do breviário

2
. (ABIC, 2009) 

Os manuscritos mais antigos que mencionam o café foram 

encontrados no Iêmen, na península arábica, e datam de 574 D.C, onde o fruto 

era consumido in natura. Somente no século XVI, na Pérsia (onde estão 

localizados atualmente o Irã e o Iraque), há relatos do grão sendo torrado e 

moído para ser consumido como conhecemos. 

Nesta região, o fruto ganhou projeção e recebeu a nomenclatura 

de hoje. “O nome café não é originário da Kaffa, local de origem da planta, e 

sim da palavra árabe qahwa, que significa vinho. Por esse motivo, o café era 

conhecido como "vinho da Arábia" quando chegou à Europa no século XIV.” 

(ABIC, 2009). 

Os árabes sabiam da importância comercial da bebida e assim 

controlavam, rigorosamente, o cultivo e o seu preparo. Segundo a ABIC (2009): 

Era proibido aos estrangeiros se aproximassem das plantações, 
enquanto os árabes protegiam as mudas com a própria vida. A 
semente de café fora do pergaminho não brota, portanto, somente 
nessas condições as sementes podiam deixar o país. 
 

Contudo, alemães, italianos e franceses tentavam contrabandear 

mudas, a fim de desenvolverem o plantio do grão em suas colônias. Mas foram 

                                                             
2
 Livro das orações muçulmano que os clérigos devem ler todos os dias. (BREVIÁRIO, 2008-

2013) 
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os holandeses que conseguiram as primeiras mudas, as quais foram cultivadas 

no jardim botânico de Amsterdã. Em pouco tempo, a bebida passou a fazer 

parte do dia a dia dos europeus.  

A primeira muda de café chegou ao Brasil em 1727, em Belém do 

Pará, contrabandeada da Guiana Francesa a pedido do governador do 

Maranhão e Grão Pará. A cultura continuava apresentando grande valor 

comercial, agora potencializado pelo aumento do consumo no mercado 

europeu. Mas, o ouro verde3 continuava muito bem guardado. Para 

contrabandear o produto para o Brasil foi destacado o Sargento-Mor Francisco 

de Mello Palheta. O oficial aproximou da esposa do governador de Caiena, 

capital da colônia, e conseguiu conquistar sua confiança. Desta forma, uma 

muda foi oferecida clandestinamente e trazida escondida na bagagem de 

Palheta. (ABIC, 2009) 

Entretanto, a cafeicultura só veio ganhar corpo nas regiões do Rio 

de Janeiro e no Vale do Paraíba (leste paulista), devido às condições de clima, 

solo e altitude mais propícios ao desenvolvimento dos cafezais. Para 

Guimarães (2010), também havia recursos monetários promissores para sua 

produção nestes locais.  

“Embora não estivesse entre os principais gêneros produzidos 
na capitania no final do século XVIII, quando o açúcar estava 
em destaque, o café apareceu na pauta da exportação em 
1793, com 190 arrobas (46,5 sacas4).” 
 

Guimarães (2010) também destaca que, a partir de 1808, com a 

vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, ocorreu um incremento da 

cafeicultura na região do Vale do Paraíba fluminense e paulista. “Negociantes 

de grosso trato, comerciantes-tropeiros e outros grupos sociais, que prestavam 

serviços à Coroa, receberam sesmarias na região do Vale.” Ou seja, a 

convergência e a abundância de fatores de produção (terras, clima favorável, 

mão de obra escrava e capital), e a demanda crescente (incremento do 

mercado norte-americano), levaram o café à terceira colocação, com um 

                                                             
3 A expressão Ouro Verde designa a riqueza obtida nos cafezais. Nas regiões onde o café tem, 

ou teve, um papel de destaque, é comum encontrar edifícios, empresas, cidade e bairros que 
levam este nome (Autoria própria). 
4
 A saca de 60 quilos, uma medida usada no café atualmente, tem sua origem no escoamento 

do grão por mulas no Brasil do século XVIII, no leste e sul do Estado de Minas Gerais. As 
sacas eram de 75 quilos, mas como as mulas carregavam duas cargas de 60 quilos, a medida 
se tornou padrão. (HISTÓRIA, 2009 apud MOREIRA, 2007) 
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percentual 18,4% na pauta de exportação da colônia na década de 1820. O 

grão só perdia para o açúcar, com 30,1%, e para o algodão, com 20,6%. 

Contudo, o declínio da produção nesta região começou aparecer 

na década de 1870. Alguns fatores importantes como o esgotamento do solo e 

o envelhecimento da mão de obra escrava tornaram visível o declínio da 

produção cafeeira no Vale do Paraíba. Neste momento da história econômica 

brasileira o café já liderava o ranking dos produtos de exportação com 56,8%, o 

que representava valores de 116,6 milhões de libras. (Guimarães, 2010) 
 

1.1     EXPANSÃO DA CAFEICULTURA PARA O OESTE BRASILEIRO 

 

As terras ocupadas pela cafeicultura representavam uma pequena 

porção do território continental. Por conseguinte, o problema do esgotamento 

do solo foi facilmente resolvido com a migração da cultura para regiões do 

oeste paulista5 e leste e sul das Minas Gerais.  

Por outro lado, a abolição da escravatura acabou constituindo 

uma saída, vantajosa, para o setor. Conforme Guimarães (2010): 

[...] passou-se a utilizar com mais intensidade a força de trabalho do 
imigrante, muito mais barata que a do escravo, sob a forma de 
trabalhador livre, conhecida como colonato. Entretanto, mesmo com 
todas as mudanças, o café respondeu na década de 1880, por 64,6% 
das exportações do país.  

Segundo Marcondes (2011, p. 405) a migração da rubiácea para 

o oeste paulista consistiu um processo de ocupação de um território vasto e 

ainda pouco povoado. “A marcha do café no Estado de São Paulo apresentou 

grande heterogeneidade entre os municípios produtores, em termos do número 

de pés de café ou de produção”. Isto significou que, enquanto em algumas 

áreas como na região de Campinas, a produção entrava em declínio, em outras 

(Ribeirão Preto) eram alcançados novos recordes de produção. O café só não 

chegou às regiões da capital paulista, ao Vale do Ribeira e no litoral sul do 

Estado. 

A nova fronteira agrícola a oeste apresentava clima e solos ainda 

melhores que a região do Vale do Paraíba. A região se destacava pela terra 

                                                             
5
 A expressão “oeste paulista”, nas primeiras décadas do século XIX, se referia a regiões de 

Campinas, Mogi Mirim, Pirassunga, São Carlos e Ribeirão Preto, que hoje forma a região 
central e norte do estado (REVISTA CAFEICULTURA, 2009). 
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roxa6, que resultava em melhores colheitas. Este processo de ocupação foi 

estimulado pelas linhas férreas construídas com capital inglês.  

Neste contexto, foram construídos os seguintes eixos logísticos: 

- A Companhia Mogiana de Estradas de Ferro – CMEF: que saia 

de Campinas rumo a Pirassununga e Casa Branca, onde se dividia em três 

ramificações que chegavam: a Ribeirão Preto, Franca e Pedregulho, no norte 

paulista; a São Sebastião do Paraíso e Passos, no sudoeste mineiro e 

Araguari, na região oeste de Minas Gerais (conhecida como Triangulo Mineiro); 
 

 

Figura 1 - Mapa de abrangência da CMEF em 1970 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

Fonte: (CAVALCANTI, 2011) 

- E a Companhia Paulista, que saia da cidade de Campinas e 

passava por Rio Claro, São Carlos, Araraquara e Catanduva. 

                                                             
6
 É um tipo de solo bastante fértil, caracterizado por ser o resultado de milhões de anos de 

decomposição de rochas de arenito-basáltico originadas do maior derrame vulcânico que este 
planeta já presenciou, causado pela separação da Gondwana - América da Sul e África - 
datada do período Mezozóico. É caracterizado pela sua aparência vermelho-roxeada 
inconfundível, devida a presença de minerais, especialmente, o Ferro (SÓ BIOLOGIA, 2015).  
 

 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Solo/Solo8.php/Solo1.php
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Neste novo ciclo de migração da cafeicultura rumo ao interior do 

país, Campinas e Ribeirão Preto tiveram um papel de destaque em momentos 

distintos. Na região de Campinas os cafezais chegaram na segunda década do 

século XIX, e rapidamente começaram a ocupar áreas da cana-de-açúcar. Em 

1836 havia 96 engenhos, que produziam 158 mil arrobas (2,3 milhões de 

toneladas) e 9 fazendas de café que produziram 8 mil arrobas (1.957 sacas). 

Em 1854, a produção de açúcar caiu para 62 mil arrobas (4,2 mil toneladas) em 

44 fazendas e o café chegou a 336 mil arrobas (82.208 sacas) produzidas em 

177 fazendas. 

 

Gráfico 1– Produção de café (em arrobas), na região de Campinas   
(1886-1940) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (MARCONDES, 2011, p. 409) 

 

A disposição cronológica do gráfico 1 inicia com o auge da 

produção cafeeira na região de Campinas em 1886, quando atingiu a marca de 

1,5 milhões de arrobas (367.000 sacas). Os documentos de arrecadação da 

época apontam que a produção não estava restrita mais a grandes latifúndios, 

pois havia desde pequenos produtores de 20 arrobas até os maiores com 20 

mil arrobas. Segundo o autor, o intervalo de 11 anos (1887 a 1898), é causado 

pela falta de “registros mais completos” sobre a cobrança de impostos da 

produção de café na vila de Campinas. No período entre 1899 e 1918 a região 

manteve uma produção média de 1.2 milhões de arrobas (293.600 sacas). No 

entanto, no ciclo de produção 1919-1920 o gráfico demonstra uma queda 

importante da produção em função da geada histórica de 1918. 

(MARCONDES, 2011, p. 409).  
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Segundo Martins (2008, p. 73) o “livro de assentos” escrito pelo 

agricultor Antônio Lourenço Corrêa, da região de Araraquara, relata a 

proporção deste evento climático. 

1918. No dia 25 e 26 de junho do corrente ano, houveram [sic] 
geadas em todo o S. Paulo, que quase em absoluto pode dizer-
se que ficou liquidada a lavoura cafeeira de S. Paulo, cousa 
nunca vista que causou pavor ao ponto de matar gente, cavalo, 
porco, passarinhos, galinha e até peixes. Precedeu a geada, no 
dia 24, uma chuva fina acompanhada de um vento cortante de 
atravessar o sobretudo e sobre a tarde limpou o tempo. Cousa 
notável, a geada caiu com o vento Norte e Noroeste. 

 

Na sequência, há uma grande oscilação entre os ciclos de 

produção 1921-1922 e 1930-1931, e na sequência o processo de declínio da 

cultura naquela região. 

Em Ribeirão Preto os cafezais começaram a aparecer somente na 

década de 1870, favorecido pela expansão da logística ferroviária. 

Nesta região, o café foi resultado do investimento de famílias ricas 

como os Pereira Barreto, Prado e Dumont, que buscavam na cafeicultura a 

valorização de suas terras. Os informes tributários de 1890 apontam que pouco 

menos de 100 cafeicultores produziam duzentas mil arrobas (48.933 sacas). 

Entretanto, os investimentos nas lavouras associado ao clima e a topografia 

permitiram que cerca de 200 cafeicultores produzissem dois milhões de 

arrobas (489.333 sacas), na primeira década do século XX. (MARCONDES, 

2011, p. 412) 

Tanto Campinas quanto Ribeirão Preto não prevaleceram como 

polos cafeeiros. Problemas climáticos, como a grande geada de 1918, e a 

grande crise econômica, que culminou com a quebra da Bolsa de Valores de 

Nova York em 1929, levaram as duas cidades a seguir a vocação de centro de 

serviço regional. E a cana-de-açúcar, o milho e a pecuária retornaram para os 

campos da região. 

Finalmente, as lavouras cafeeiras chegaram na mesorregião do 

sul/sudoeste mineiro, onde clima tropical de altitude, ainda mais favoráveis que 

as regiões antecessoras, em função da topografia (plantações em áreas entre 

900 e 1200 metros) e a implantação da logística através das linha férrea para 

escoamento da produção propiciaram as condições ideais para que o parque 

cafeeiro fosse instalado e permanecesse até hoje.  
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Entretanto, cabe ressaltar que houve dois momentos distintos na 

formação do parque cafeeiro desta região. Os cafezais chegaram primeiro na 

região do sul de minas, no início do século XIX, seguindo outra vertente de 

colonização, que também levou a cultura para a região leste do Estado de 

Minas Gerais e Espírito Santo. Esta corrente migratória é oriunda das regiões 

do Rio de Janeiro e do Vale do Paraíba. À época, as mudas foram trazidas 

pelos tropeiros para as vilas sul mineiras de Airuoca e Baependi, e se 

destinavam apenas ao consumo. (VALE; CALDERARO; FAGUNDES, 2010) 

No sudoeste mineiro, o café começou a ser produzido só no final 

do século XIX, influenciado pela produção nas regiões vizinhas a Ribeirão 

Preto. São referências, atualmente, na produção do grão as cidades de São 

Sebastião do Paraíso, Guaxupé, Cabo Verde, Piunhi, Nova Resende e Carmo 

do Rio Claro.  

Apesar das diversas crises estruturais e financeiras, a produção 

do café arábica se consolidou e hoje constitui o mais importante parque 

cafeeiro do Brasil. Segundo estimativas da Companhia Nacional de 

Abastecimento – Conab (2014, p.5), a mesorregião sul/sudoeste mineira 

produziu 10.7 milhões de saca, o que representa quase metade da produção 

do Estado, estimada em 22.6 milhões de sacas.  

Mas o processo de expansão da cafeicultura não parou nesta 

região, pelo contrário, houve uma continuação deste processo de colonização 

rumo às áreas de cerrado e do norte mineiro.  

A região do cerrado mineiro (oeste do Estado) começou a ser 

ocupada em meados da década de 1980. Segundo o engenheiro agrônomo 

Rodrigo Pontes da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas 

Gerais – FAEMG, a primeira grande ocupação resultou de produtores que 

vieram principalmente dos estados do Paraná e São Paulo. "Muitos tinham 

perdido as lavouras com a geada. A esta situação somou a vontade do governo 

de Minas Gerais em ampliar o parque cafeeiro. Para tal, foram concedidos 

incentivos." (ABREU; RUBIN; PAGEL, 2007).  

No ciclo produtivo 2013/2014, a estimativa da Conab para o 

cerrado mineiro alcançou 5.8 milhões de saca. (Conab, p. 6, 2014) 

Na região da chapada mineira (Jequitinhonha), os cafezais 

irrigados começaram a fazer parte da passagem local ao longo da primeira 
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década do século XXI. Cidades como Capelinha se tornaram referência para 

produtores do sul de minas, que buscam terras mais baratas. Segundo Pontes 

“no Sul de Minas, há áreas que sofrem com as baixas temperaturas e as terras 

também são mais caras. Então, muitos produtores compraram terras no 

Jequitinhonha nos últimos anos" (ABREU; RUBIN; PAGEL, 2007). No ciclo 

2013/2014 a estimativa da Conab para a região foi de 762 mil sacas (Conab, p. 

7, 2014). 

Esta ocupação não se restringe a áreas localizadas no Estado de 

Minas Gerais, porque há produção de café arábica em terras irrigadas no oeste 

do Estado da Bahia e de café conilon em pequenas propriedades em 

Rondônia.  

Este processo de ocupação de novas áreas recebeu um incentibo 

importante a partir dos anos 1950, com o fomento das cooperativas de 

cafeicultores. 

 

1.2     O PAPEL DO COOPERATIVISMO NO PROCESSO DE EXPANSÃO DA 

CAFEICULTURA BRASILEIRA 

 
No decorrer do processo de consolidação da cafeicultura, tanto na 

mesorregião sul/sudoeste mineira quanto nas demais regiões produtoras, 

novas demandas e desafios foram surgindo. Assim, o modelo cooperativista se 

apresentou como alternativa à figura dos atravessadores, isto é, comerciantes 

que intermedeiam a venda de um produto entre o produtor e o varejista, os 

quais fazem parte do cotidiano brasileiro desde o período colonial. 

A origem do cooperativismo se remete ao século XVIII, onde os 

desafios impostos pela Revolução Industrial levaram os trabalhadores a 

conviver com baixos salários e longas jornadas de trabalho. Neste contexto, 

surgiu, em contrapartida, a oportunidade de fomentar a criação da primeira 

cooperativa em 1844, através de um grupo de artesãos ingleses no bairro de 

Rochdale em Manchester. (NASCIMENTO, 2008) 

Para ser enquadrado dentro do modelo cooperativista era, e ainda 

é, necessário seguir os sete princípios, que constituem os balizadores das 

relações cooperativas (SETE, 2008).  São eles:  

1º - Adesão voluntária e livre; 
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2º - Gestão democrática; 

3º - Participação econômica dos membros; 

               4º - Autonomia e independência (as cooperativas são autônomas, 

de ajuda mútua, controladas pelos seus membros); 

5º - Educação, formação e informação; 

6º - Intercooperação; 

7º - Interesse pela comunidade; 

Em 171 anos, o modelo cooperativista alcançou todos os 

continentes, e hoje os números do cooperativismo no mundo são gigantescos. 

A Aliança Cooperativa Internacional – ACI reúne entidades de quase 90 países, 

o que abrange 800 milhões de cooperados e gera 100 milhões de empregos. 

Países como Estados Unidos e Índia são referências, com números que 

chegam a 150 milhões de cooperados. No entanto, um país continental como o 

Brasil só contribui com 4 milhões de cooperados. (COOPERATIVISMO, 2010) 

Na mesorregião do sul/sudoeste mineiro as cooperativas de 

cafeicultores surgiram na década de 1960. Até então, os cafeicultores da região 

dependiam de corretores e armazéns, que ficavam estabelecidos em Campinas 

e Santos para escoar seus grãos. Desta forma, intermediavam e lucravam com 

os negócios provenientes da produção de café das propriedades mineiras. 

Segundo Bialoskorski Neto e Souza (2004 apud IBC, 1965), “O sistema 

agroindustrial do café apresentava nas primeiras décadas do século XX grande 

influência dos comerciantes intermediários e maquinistas7”. Contudo, somente 

em 1952, com o surgimento do Instituto Brasileiro do Café - IBC, (uma 

autarquia federal que definiu as políticas relacionadas à produção do grão até 

1990), é que houve um apoio e direcionamento dos produtores para formação 

de cooperativas, para se livrarem desta rede de intermediários. “O IBC passou 

a implementar uma série de incentivos à formação de novas cooperativas, 

como linhas de crédito e concessão de facilidades à exportação” (NETO; 

SOUZA, 2004, p. 3). Este trabalho do IBC, como política pública direcionada à 

cafeicultura, será apresentado no próximo capítulo. 

                                                             
7
 Os maquinistas são comerciantes que dispõem de máquina de beneficiamento de café. Desta 

forma, conseguem fazer a separação e classificação padronizada do grão, de modo a obter 
uma remuneração maior na revenda (Autoria própria). 
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São exemplos, que contextualizam este período a Cooperativa 

Regional dos Cafeicultores de São Sebastião do Paraíso – Cooparaiso e a 

Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda – Cooxupé. 

A Cooparaiso foi fundada em 1960, por um grupo de 53 

cafeicultores da região de São Sebastião do Paraíso, o que possibilitou criar 

um espaço cooperativo para armazenagem e comercialização do café. 

(COOPARAISO, 2010) 

Três anos antes, a Cooperativa de Crédito Agrícola, com 25 anos 

de atuação na cidade de Guaxupé, passou a se chamar Cooxupé, e iniciou a 

comercialização e armazenagem de café. (COOXUPÉ, [2010]) 

Hoje, segundo a Organização das Cooperativas do Estado de 

Minas Gerais – OCEMG (2015), somente na mesorregião sul/sudoeste mineiro 

existem 31 cooperativas que trabalham com a rubiácea. Dentre elas se destaca 

a Cooxupé, como sendo a maior cooperativa cafeeira do mundo. Com 11.473 

associados, a cooperativa recebeu 4.432.970 sacas de café arábica em 2013, 

o que proporcionou um faturamento de R$ 2 bilhões. (COOXUPÉ, 2014) 

Contudo, atualmente o cafeicultor enfrenta, além dos fatores 

climáticos (que constitui um fator inerente a qualquer atividade agrícola), um 

mercado extremamente competitivo e desregulamentado, em função das 

políticas públicas neoliberais adotadas a partir da década de 1990 (este 

processo será detalhado no próximo capítulo). Apesar da consolidação do 

modelo cooperativista nos últimos 60 anos, faz parte do cenário atual as 

grandes trading companies8 e as empresas de fertilizantes e agrotóxicos 

multinacionais, que tem ditado às regras da produção cafeeira. 

  Segundo Bialoskorski Neto e Souza (p. 4, 2004), dentre os 

diversos ciclos pelo qual passou a cafeicultura brasileira, um ponto marcante foi 

a extinção do IBC, no início dos anos 1990.  O encerramento das atividades do 

Instituto está inserido nas recomendações neoliberais propostas pelo 

Consenso de Washington9. Na prática consistiu o fim da intervenção do Estado 

                                                             
8 São empresas comerciais exportadoras, conhecidas no mercado internacional como "trading 
companies". A atividade dessas empresas não se confunde com a de produção para 
exportação ou de representação comercial internacional, caracteriza-se, especialmente, pela 
aquisição de mercadorias no mercado interno para posterior exportação. (SEVERINI, 2011) 
 

9
 O Consenso de Washington foi a forma como ficou popularmente reconhecido um encontro 

ocorrido em 1989, na capital dos Estados Unidos. Nesse encontro, realizou-se uma série de 



27 
 

na atividade cafeeira, enquanto “a mão invisível da economia de mercado” 

retomou as rédeas do setor, como definiu Adam Smith em sua obra celebre “A 

riqueza das Nações”. 

Portanto, em um mercado onde o café é comercializado como 

uma commodity10, as grandes trades companies se encontram em grande 

vantagem, pois possuem na quase totalidade controle sobre o escoamento da 

produção para o mercado externo. Juntamente com os fundos que operam em 

bolsas de valores eles exercem grande poder na formação dos preços do grão. 

Assim, estes atores fazem o papel dos antigos maquinistas e intermediários, 

quando traçamos um paralelo com contexto histórico desta atividade. 

Por outro lado, as Cooperativas foram se afastando dos princípios 

cooperativistas iniciais (venda direta e fomento de ações que visam a melhoria 

da qualidade de vida do cooperado), para atuarem como prestadoras de 

serviços (revenda de fertilizantes e agrotóxicos, atuação na comercialização 

como maquinista e prestação de serviços bancários).  

Diante disto, os cafeicultores são direcionados e incentivados a 

baterem recordes de produção, como única saída para permanecerem no 

mercado.  

Porto (2010) alerta que muitas cooperativas se tornaram 

“quiosques de venda”. 

“Centenas de Cooperativas se tornaram, na prática, um Quiosque de 
Vendas destas grandes empresas, repassando compulsoriamente 
aos associados insumos, a preços exorbitantes, e que fragilizam a 
saúde financeira não só do produtor individualmente, mas de todo 
sistema”. 

 

  Enquanto no processo de comercialização, o autor aponta que 

“[...] salvo raras exceções, somos “comprados” e não vendedores.”  

Neste sentido, o artigo intitulado “a organização cooperativa sob a 

ótica dos cooperados”, apresenta um questionário aplicado pelos 

pesquisadores da Universidade Federal de Lavras que retrata a realidade 

comum a muitas cooperativas: 

                                                                                                                                                                                   
recomendações visando ao desenvolvimento e à ampliação do neoliberalismo nos países da 
América Latina. (BRASIL ESCOLA, 2015) 
 

10 Commodity (plural commodities), são artigos de comércio, bens que não sofrem processos 

de alteração, ou que são pouco diferenciados. Como seguem um determinado padrão, o preço 
das commodities é negociado na Bolsa de Valores Internacionais, e depende de algumas 
circunstâncias do mercado como o clima, a economia internacional e a oferta e demanda do 
produto. (COMMODITIES, 2011-2015) 
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- 85% dos entrevistados concordaram que grande parte dos 
cooperados não conhece o estatuto da cooperativa; 
- 85% dos entrevistados concordaram que grande parte dos 
cooperados não conhece os princípios cooperativistas; 
- 71% dos entrevistados concordaram que grande parte dos 
cooperados não frequentam assembleias; 
-  50% dos entrevistados concordaram que é complicado entender a 
relação de ser ao mesmo tempo dono e usuário; 
-  71 % dos cooperados concordam que a cooperativa deve atuar na 
educação de seus cooperados, de forma a desenvolver o 
cooperativismo (SETTE; SETTE; SOUZA, 2005). 
 

Assim, a pesquisa retrata a dificuldade dos produtores em exercer 

seu papel político na comunidade. Diante deste contexto, o próximo capítulo 

analisa a relação entre o Estado e os cafeicultores diante das demandas de 

políticas públicas que norteiem e/ou favoreçam este setor da economia 

brasileira. 
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2     AS POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS À CAFEICULTURA 
BRASILEIRA 

2.1   CONCEITOS E PRINCÍPIOS 
 

Em 1970, quando Charles Jones elaborou uma importante 

ferramenta de gestão ao estruturar o processo de implantação das políticas 

públicas em cinco etapas (identificação de um problema, formulação de 

soluções, tomada de decisões, implementação e avaliação), a palavra política e 

suas implicações já fazia parte do dia a dia da sociedade ocidental há séculos. 

(DIAS e MATOS, 2012, p. 63) 

A palavra política teve sua definição clássica no século IV a.C, na 

antiga Grécia, com a obra intitulada “Política”, do filósofo Aristóteles. Trata-se 

de um adjetivo derivado da palavra polis (politikós), que significa tudo que se 

relaciona a cidade e, consequentemente, ao urbano, civil, público e social. 

(DIAS; MATOS, 2012, p. 2) 

Quanto ao conceito de políticas públicas, os autores definem 

como sendo:  

[...] um meio de concretização dos direitos que estão codificados nas 
leis de um país. Neste sentido, na Constituição, não contém políticas 
públicas, mas direitos (a saúde, educação, emprego, meio ambiente 
preservado e infraestrutura), cuja efetivação se dá por meio de 
políticas públicas (DIAS e MATOS, 2012, p.2 apud BUCCI, 2008, p. 
254) 
 

Mas, o advento da pós-modernidade, no final da década de 1980, 

representou um novo desafio à implantação das políticas públicas. A pós-

modernidade não se apresenta apenas como arauto de uma sociedade 

interconectada e globalizada, mas também como um campo fértil ao retorno do 

modelo de governança liberal, ou seja, o neoliberal. Sendo assim, a tônica 

deste modelo é o retorno da concepção de Estado mínimo.  

Este Estado é moldado como uma contraposição ao Estado de 

bem-estar social (wellfare state), o qual foi muito exitoso no período pós 

Segunda Guerra Mundial. Este modelo colocava o Estado como promotor do 

bem estar social, através do fomento de políticas públicas relacionadas à 

saúde, educação, ao emprego e a infraestrutura. Paralelamente, caberia ao 

poder público o papel de regulador da economia.  

No entanto, Gonçalves (2006, p.88) observa que: 
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Somente o Estado possui os atributos de legalidade social, de 
permanência e organização jurídico-legal indispensáveis à 
produção consequente e duradoura das políticas públicas, cuja 
elaboração por organizações privadas (ou pelo mercado, mais 
generalizadamente) seria inviável ou pelo menos incompleta.  
 

O Brasil não ficou alheio a este contexto, pelo contrario, ao longo 

do século XX o país foi fortemente influenciado pelos dois modelos. Neste 

sentido, todos os setores da economia brasileira apresentam em seus 

históricos de desenvolvimento a influencia destes processos. 

No que tange a cafeicultura houve períodos tanto de 

regulamentações e intervenções do Estado como a partir de 1933, com a 

criação do Departamento Nacional do Café, quanto de total desregulamentação 

no início da década de 1990.  

Conforme retratado no primeiro capítulo o café tem tido um papel 

relevante na economia brasileira desde o século XIX, quando chegou ao 

patamar de principal produto de exportação. Ao longo da primeira metade do 

século XX, chegou a 80% da receita cambial do país, o que por sua vez, deu 

aos cafeicultores o poder para influenciar a política, a economia e a sociedade 

brasileira. 

2.2    OS CICLOS DE GOVERNO NO BRASIL E SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS  

CAFEEIRA 

2.1.1   Império (1822-1889) e Primeira República (1889-1930) 
 

Conforme destaca Gremaud (2002, p. 340): 

Desde a época Colonial (1500-1822), passando pelo período Imperial 
(1822-1889) até a República Velha (1889-1930), a economia 
brasileira dependeu quase que, exclusivamente, do bom desempenho 
de suas exportações, as quais, durante todo o período, restringiram-
se a algumas poucas commodities agrícolas. Este fato caracterizou o 
Brasil como uma economia agroexportadora. 

 

Durante o período colonial, a coroa incentivou basicamente o 

desenvolvimento da cafeicultura mediante a concessão de terras. Entretanto, 

em 1894 a transferência do poder dos militares (que haviam derrubado o 

império em 1889) para os civis representou a passagem da República da 

Espada para a Oligárquica. Diante do desempenho positivo alcançado pelo 

grão na economia do país (conforme retrata a tabela 1 a seguir), os 

cafeicultores obtiveram grande representatividade política. 
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A primeira República se caracterizou no plano federal pela política 

do “Café com Leite”, que resultou na alternância de poder entre os Estados de 

São Paulo (café) e Minas Gerais (leite), e marcou o período da historia 

brasileira denominado ciclo do café (1800-1930). Porém, a aliança poderia ser 

chamada de “Café com Café”, pois Minas já constituía uma importante região 

produtora do grão. Completava a conjuntura no plano estadual, a política dos 

governadores, que consistia na troca de favores com o governo federal e o 

coronelismo, no plano municipal, que garantia a eleição dos governadores e 

presidentes aliados das elites locais através do voto de cabresto11. 

(SINDCAFÉ-MG, 2009) 

Portanto, o domínio do poder político se configurou no 

desdobramento deste processo de ascensão econômica, que vinha desde o 

início do século XIX. Segundo Fausto (2004, p.191), na década de 1820 o café 

representava 18,4% da composição da pauta de exportação brasileira, 

enquanto os protagonistas principais eram o açúcar com 30,1% e o algodão 

20,6%.  
 

Tabela 1 - Porcentagem dos oito produtos principais sobre o valor total das 
exportações brasileira no período de 1821 a 1900 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
 
 
 
 
 

Fonte: (FAUSTO, 2004, p. 191) 
 

                                                             
11

 O voto de cabresto foi à forma como ficou popularmente conhecido, desde a época do 
Império, o controle do poder político por meio do abuso de autoridade, compra de votos ou 
utilização da máquina pública para favorecimento pessoal ou de simpatizantes políticos. 
(INFOESCOLA, 2011) 
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Entre as décadas de 1830 e 1860 o café passou a contribuiu com 

uma média de 45% das exportações. O açúcar apresentou forte queda de 24% 

para 12,3%, enquanto o algodão com 18,3% retornou para os patamares da 

década de 1820.  

Nas duas décadas seguintes (1871-1880) o café continuou 

ampliando sua participação e chegou a 61,5% na década de 1880. Por outro 

lado, tanto o açúcar (9,9%) quanto o algodão (4,2%) continuaram apresentando 

quedas expressivas. 

E a ultima década do século XIX (1890) o café se consolidou 

como líder absoluto da pauta de exportações brasileira com 64,5%, enquanto o 

açúcar (6,6%) e o algodão (2,7%) seguiam em declínio.  
 

 

Todo este poder permitiu à burguesia cafeeira controlar a política 
monetária e cambial e, por conseguinte, direcionar as políticas 
públicas que resultaram em negociações de empréstimos 
internacionais para a compra das sacas de café excedentes e, assim 
assegurar o lucro destes cafeicultores (SINDCAFÉ-MG, 2009). 
 

No entanto, Caliari e Bueno (2010, p. 494; 495) demonstram 

como a aplicação incorreta da política pública resultou em um processo de 

feedback positivo, que desencadeou sobre a economia cafeeira durante os 

governos Café com Leite:  

O café é uma cultura permanente, na qual, no início do século XIX, 
cerca de 75%  dos  custos  totais  eram  fixos e apenas 25% eram 
variáveis, isto é, dependiam do tamanho da colheita. Essa 
importância dos custos fixos, aliada ao fato de que o pé de café só 
estava apto a começar a produzir após quatro anos do plantio e 
atingindo a máxima capacidade de produção nove anos depois, 
mostra que, após significativa expansão da demanda, se seguiria 
algum tempo até que a produção pudesse suprir essa demanda 
crescente. Ou seja, os preços continuariam elevados por um grande 
período antes da reação da oferta. Quando a oferta finalmente 
aumentasse, a tendência era de uma superprodução, uma vez que, 
na ausência de sinais negativos no preço, as plantações se 
desenvolviam além do requerido para atender ao crescimento da 
demanda. Dessa forma, um período de escassez na oferta era 
inevitavelmente seguido por um período de superprodução.  
 

Tais políticas de valorização criaram as bases para um ciclo de 
retroalimentação no mercado cafeeiro, no qual as altas dos preços 
faziam com que novos produtores ingressassem, de modo que 
aumentava a oferta e alimentava futuras intervenções. (CALIARI; 
BUENO, 2010, p. 493, apud FURTADO, 1986) 
 

Gremaud, Vasconcellos e Junior (2002, p. 349-354), definiram 

como sendo “um período de defesa da economia agroexportadora”. Se por um 

lado era vantajosa para os cafeicultores, porque usava a desvalorização 
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cambial para proteger os lucros do setor quando ocorria a queda do grão no 

mercado internacional; por outro lado, gerava outros três problemas colaterais. 

O encarecimento de todos os produtos importados e consequente 

efeito inflacionário, pois constituíam a base de consumo da população, visto 

que nossa indústria era incipiente. Além disto, as dívidas em moedas 

estrangeiras também ficavam mais caras. Neste caso, o governo federal era 

diretamente atingido, porque possuía uma elevada dívida externa. Assim, estas 

perdas que deveriam ficar restritas ao setor cafeeiro e eram espalhadas por 

toda a sociedade foi classificada por Celso Furtado como sendo a “socialização 

das perdas”; 

A desvalorização cambial somada à política de valorização do 

café (que implicava no estabelecimento de preço mínimo e estoques 

reguladores definidas no Convênio de Taubaté de 1906), escondia os sinais de 

alerta dado pelo mercado internacional. Ou seja, a necessidade de rever 

investimentos como, por exemplo, na expansão das lavouras diante da 

diminuição da demanda internacional ficava ofuscado. O resultado era sempre 

uma tendência de superprodução e o contínuo endividamento externo do 

governo para manter tais políticas públicas. Além de tudo, esta manutenção de 

preços artificiais incentivava a plantação de café em outros países como a 

Colômbia; 

Por fim, do ponto de vista social ocorria à manutenção dos 

empregos, mas sem ganhos salariais. 

Segundo Mendes (2010, p. 14) pode-se classificar este período 

da primeira República dentro do contexto da teoria das Elites (elitismo).  

Essa teoria descreve a estrutura social como uma pirâmide, cujo topo 
representa um pequeno número de pessoas que exerce 
determinadas formas de poder, e a base se refere à maioria das 
pessoas, cujas influências nas formas de poder parecem ser mínimas 
ou quase nulas. Esta elite dominante é capaz de propor e instituir 
políticas públicas sem, necessariamente, enfrentar oposição 
significativa de grupos sociais menos influentes no sistema político. 

 

As distorções no sistema chegaram ao ponto que em outubro de 

1929 os cafeicultores ainda estavam exportando a safra de 1927, enquanto a 

safra de 1928 estava toda retida nos armazéns do Instituto do Café - uma 

entidade criada pelo governo paulista para regular os estoques e preços do 

grão (FAUSTO, 2004, p.191). 



34 
 

Contudo, Gremaud, Vasconcellos e Junior (2002, p.354) 

concluem que: 

A crise dos anos 1930 foi um momento de ruptura no 
desenvolvimento econômico brasileiro. A fragilização do modelo 
agroexportador trouxe à tona a consciência sobre a necessidade da 
industrialização como forma de superar os constrangimentos externos 
e o subdesenvolvimento. 
 

 

Em face da conjuntura, Getúlio Vargas elaborou e desenvolveu 

suas estratégias de governo quando assumiu, através de um golpe de Estado, 

o posto de chefe da nação em 1930. 
 

2.2.2   Governo Vargas (1930-1945) 
 

Do ponto de vista social, a década de 1920 foi marcada pelo 

agravamento da crise econômica e sérios problemas políticos como os 

levantes tenentistas, as revoltas populares e o agrupamento das oligarquias 

dissidentes na Aliança Liberal (Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba). 

Esta reorganização das forças políticas foi catalisada pela quebra do pacto 

entre paulistas e mineiros, quando o presidente Washington Luiz indicou o 

paulista Júlio Preste, ao invés de um mineiro para sucedê-lo. A vitória do pleito 

foi de Júlio Preste, mas um golpe militar deu o poder a Getúlio Vargas, 

candidato da Aliança Liberal. Por outro lado, a quebra da Bolsa de Nova York, 

em 1929, deflagrou uma crise econômica internacional, que marcou o fim das 

políticas de valorização do café. (SINDCAFÉ-MG, 2009) 

Esta confluência de fatores políticos e econômicos resultaram no 

fim da hegemonia das oligarquias cafeeiras em 1930. E os novos 

direcionamentos das políticas públicas do governo Vargas tinham como 

norteadores a centralização do poder no plano federal, à diminuição da 

dependência do café na pauta de exportação, a diversificação da agricultura 

brasileira e o fortalecimento e expansão do parque industrial nacional 

(Processo de Substituição das Importações – PSI).  

Contudo, dada a sua importância, a cafeicultura não foi deixada 

de lado, pois ainda representava 70% do valor da exportação nacional. Neste 

sentido, o governo Vargas elaborou uma estrutura burocrática ligada ao 

Ministério da Agricultura que pudesse atender as demandas do setor.  
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Seguindo esta orientação, em 1931 foi criado o Conselho 

Nacional do Café – CNC, que tinha como objetivo a redução do plantio durante 

um período prolongado, de modo que a produção se adequasse novamente ao 

consumo mundial. O Departamento Nacional do Café – DNC, que por sua vez 

extingue o CNC e passou a aprofundar a centralização das ações e orientar as 

políticas públicas para o setor até 1991. E, em 1934 foi criado o serviço da 

qualidade do café brasileiro. (JUNIOR, 2013, p.6, apud PELAEZ, 1973, p.218-

226) 

Neste novo modelo, o controle da cafeicultura sai dos estados 

produtores e passa para as mãos do governo federal, que adota medidas de 

controle da produção e dos estoques, até chegar à histórica queima dos cafés 

de baixa qualidade em função das supersafra seguidas. (JUNIOR, 2013, p.58) 

O gráfico da tabela 3 demonstra os resultados obtidos com a 

política pública do governo Vargas.  
 

Tabela 2 - Cafés destruídos pelo Governo Federal e a Produção Nacional 
(1931 – 1945) – toneladas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: GREMAUD; VASCONCELOS; JUNIOR, 2002, p. 362 
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Observa-se que a política pública do governo federal pensada 

para reequilibrar a produção de café à demanda internacional ocorreu em 1931 

com a queima de 13,03% da produção daquele ano. Contudo, cabe ressaltar 

que se tratava de café de má qualidade, que além de desequilibrar o mercado, 

também, comprometia o status do café brasileiro no mercado internacional. 

Em 1933, foram queimadas 46,22% da produção daquele ano, em 

função da super safra. 

Nos anos subsequentes 1934 (30,01%), 1935 (8,94%), 1936 

(14,20%) e 1937 (70,62%) os valores destruídos oscilaram muito em função da 

demanda internacional e da qualidade do café. 

Finalmente, no período entre 1939 e 1944 a política pública 

alcançara seu objetivo com a diminuição progressiva da queima do café, 

quando se resumiu o patamar de 1,18% na safra de 1944. 

Se por um lado o governo Vargas apostava no caminho da 

diversificação da pauta de exportação brasileira que, consequentemente, 

diminuiu a dependência do setor cafeeiro, por outro lado, também se utilizava 

desta e outras políticas públicas, fomentadas pelo ministério da agricultura, 

para fortalecer sua base de sustentação política. 

Os objetivos de Vargas quando da adoção das medidas de política 
agrícola vinculavam-se às questões econômicas e políticas. Assim, 
na distribuição dos instrumentos da política voltada ao setor 
agropecuário havia uma dualidade das decisões tecnocráticas 
relacionadas à sustentação política, ou seja, a implementação das 
medidas de política agrícola ora tinham como motivadores os 
aspectos econômicos e tecnocráticos, ora vinculavam-se à 
necessidade de uma base de apoio político. (SILVA, 2010, p.191) 

 

Na prática, estes arranjos políticos resultaram na criação de 

instrumentos para canalizar recursos para o setor, como a Carteira de Crédito 

Agrícola e Industrial do Banco do Brasil (CREAI), em 1937.  

No entanto, segundo Gremaud, Vasconcellos e Junior (2002, 

p.375) o setor agrícola brasileiro, de modo geral, teve um papel importante no 

processo de industrialização do país, ao contribuir com a liberação de mão de 

obra, fornecimento de alimentos e matérias primas, transferência de capital (em 

função da geração de divisas) e mercado consumidor.  

No que se refere à mão de obra (conforme dados apresentados 

no gráfico 2 a seguir), este processo iniciou no primeiro governo Vargas e se 

acentuou ao longo da segunda metade do século XX. Em termos comparativos, 



37 
 

a população do campo viu nas cidades melhores oportunidades de emprego, 

renda e bem estar social.  

Em contra partida, ao longo deste processo, não foram 

implementadas políticas públicas que equilibrasse este fluxo migratório, de 

modo que pudesse ter evitado os problemas socioambientais comuns aos 

centros urbanos. 
 

 

Gráfico 2 - População residente, por situação de domicílio no Brasil 1960/2000 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 
 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2001, p.15. 
 

O gráfico do IBGE faz um recorte apresentando a população 

brasileira residente no campo e nas cidades, onde fica muito claro que até a 

década de 1960 a população residente na zona rural era ligeiramente maior. 

No entanto, a partir da década de 1970 este quadro se reverte. E nas décadas 

seguintes de 1980, 1990 e 2000 o aumento da população urbana entra em um 

viés muito forte de alta, enquanto a da zona rural continua declinando até se 

estabilizar.  

Cabe destacar que além do êxodo rural também contribuiu para 

este aumento significativo da população urbana as melhores condições de 

alimentação, infraestrutura e de saúde. Enquanto no campo a incorporação de 
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novas tecnologias, a melhoria das condições viárias e as leis trabalhistas 

resultaram em um modelo de migração pendular12.  

Contudo, a era Vargas chegou ao fim com o café ainda liderando 

a pauta de exportação brasileira, mas, definitivamente não desempenhava no 

plano federal o protagonismo político de antes. 
 

Tabela 3 – Estrutura de produção doméstica, exportação e importação de 
produtos primários (1931-1961) – Mil Toneladas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fonte: Gremaud, Vasconcellos e Junior (2002, p.377) apud IBGE (1990) 
 

A tabela 3 apresenta um panorama dos efeitos da aplicação das 

políticas públicas, que visaram a diversificação da produção na pauta de 

exportações brasileira. No subitem exportações, enquanto o café no período 

1931 a 1961 se estabilizou no patamar de 1 milhão de toneladas, o açúcar 

retomou se protagonismo saindo de 11 mil toneladas para 783 mil toneladas. 

No mesmo sentido, o algodão saiu de 21 mil toneladas em 1931 e chegou a 

206 mil toneladas em 1961. Portanto, os números mostram que os objetivos 

das políticas públicas pensadas no governo Vargas foram exitosas. 

Partindo deste mesmo pressuposto, no que se refere à produção 

doméstica, todos os produtos apresentados tiveram crescimento expressivo 

                                                             
12

 É um movimento populacional onde as pessoas saem de sua cidade pela manhã, para o 
local de trabalho ou estudos em outra localidade, e só retornam somente à noite (Autoria 
própria).  
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neste período de três décadas. Isto é explicado pelo processo de 

industrialização e o crescimento demográfico apresentado anteriormente.  

No que se refere ao aumento significativo do consumo doméstico 

de café, que subiu de 979 mil toneladas em 1957 para 1.4 milhões de 

toneladas em 1961, é o resultado das políticas públicas de incentivo ao 

consumo interno do presidente Juscelino Kubitschek conforme descrito a 

seguir. 

Mesmo o fortalecimento da burguesia industrial não significou um 

enfraquecimento e distanciamento da oligarquia cafeeira do poder. Pelo 

contrário, a classe manteve grande influência no congresso federal, nos 

governos estaduais e municipais dos estados produtores. Isto permitiu a 

manutenção de alguns privilégios econômicos e o absoluto controle sobre o 

uso e propriedade da terra (LOCATEL; LIMA, 2014, p.5). 

Do ponto de vista social a mudança de poder da oligarquia 

cafeeira para o grupo político liderado por Vargas não significou uma ruptura no 

sistema de governo. Pelo contrário, ocorreu apenas uma reacomodação no 

centro do poder brasileiro enquanto as elites estaduais continuaram ditando os 

rumos do país.  
 

2.2.3   Segunda República (1945-1964) 
 

Este período da história brasileira foi marcado pela grande 

efervescência sociopolítica com a consolidação do populismo nacionalista e a 

passagem de nove presidentes da república no período de 15 anos. Neste 

cenário de instabilidade política e econômica, os governos que se sucederam 

prosseguiram com o modelo econômico de fortalecimento e ampliação do 

parque industrial brasileiro. 

Neste ambiente, os cafeicultores brasileiros viam boas 

perspectivas, pois nos primeiros anos do pós Segunda Guerra Mundial o preço 

do café foi liberado nos Estados Unidos, a Europa retornou as compras, brocas 

e geadas reduziram os estoques do DNC, na Venezuela os cafezais estavam 

sendo substituídos pelo petróleo e na Colômbia a exaustão e limitação das 

terras restringia a ampliação de novas plantações.  
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No plano nacional os arranjos políticos resultaram na criação do 

Instituto Brasileiro do Café (IBC), em 1952, que substituiu o DNC. Locatel e 

Lima (2014, p.4) ressaltam que estes instrumentos de fomento das políticas 

públicas cafeeiras foram criados de forma que “atendessem aos interesses de 

segmentos mais expressivos do setor agrário, ou seja, que tinham se 

desenvolvido”. No mesmo contexto foram criados o Instituto do Açúcar e do 

Álcool (IAA) e a Comissão Especial da Lavoura Cacaueira (CEPLAC). 

Segundo Neto e Souza (2004, p.3) “o IBC passou a fornecer uma 

série de incentivos à formação de novas cooperativas, como linhas de crédito e 

concessão de facilidades à exportação”. Como descrito anteriormente as ações 

visavam livrar os cafeicultores da dependência de intermediários (corretores, 

armazéns e maquinistas).  

Mas, o foco principal do governo federal era estabelecer as bases 

de uma economia industrial. E conforme destaca Gremaud, Vasconcellos e 

Junior (2002, p.378-380) o auge desse período de industrialização foi o Plano 

de Metas (1956-1960), adotado no governo de Juscelino Kubitschek. Entre os 

anos de 1955 a 1961, a indústria teve um crescimento médio de 10,48%, 

enquanto a agricultura desenvolveu apenas 4,91%. Segundo os autores, estes 

números estão “totalmente de acordo com as metas do plano, que 

praticamente desconsiderou a agricultura e as questões sociais”.  

No entanto, o café continuava um produto chave no governo de 

Juscelino, porque permanecia liderando a pauta de exportação de produtos 

primários (conforme apresentado na tabela 3), e assim gerava divisas 

importantes para sustentar o Plano de Metas. Más, crescia a insatisfação do 

setor cafeeiro com a falta de estabilidade dos preços no mercado mundial e 

com a política de confisco cambial13. 

Em 1956, a insatisfação com o governo federal levou os 

cafeicultores da região de Londrina (norte do Paraná) e de Marília (centro-oeste 

de São Paulo), a organizar a “Marcha da Produção”.  

O dia 21 de setembro de 1956 foi a primeira data marcada para uma 
marcha até o Palácio do Catete no Rio de Janeiro, numa caravana de 

                                                             
13 O confisco cambial foi um mecanismo de geração de poupança interna, criado em 1954, que 

tinha como objetivo a transferência de renda do setor exportador (cafeeiro) para o setor 
industrial. A ação consistia na retenção de parte do valor recebido, em moeda estrangeira, no 
momento da conversão da quantia recebida em moeda nacional. (CESÁRIO; NOLLI, 2009, 
p.145) 
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carros e caminhões. No entanto, a data foi adiada para maio de 1957 
e a “Marcha” só não ocorreu porque, pela pronta intervenção do 
Exército, o governo susteve o movimento (BENEVIDES apud 
CESÁRIO; NOLLI, 2009, p.149). 
 

Em 1958, a “Marcha da Produção” reacende em Londrina e na 

cidade vizinha de Maringá. Com o respaldo da igreja católica local e sob a 

liderança de Álvaro Godoy, um exímio orador, grande proprietário de terras e 

presidente da Associação dos Lavradores do Norte do Paraná (ALNP). O 

movimento revindicava:  

1º Extinção do ‘confisco cambial’, extinção do IBC e extinção da 
Comissão Executiva de Assistência à cafeicultura; 
2º Defesa, compra e armazenamento de café no interior, com 
fiscalização, garantia de preço mínimo e assistência financeira do 
Banco do Brasil; 
3º Execução efetiva, pela Comissão de Financiamento da Produção, 
do preço mínimo dos cereais; 
4º Financiamento imediato do Serviço de Assistência ao Trabalhador 
Rural. (CESÁRIO; NOLLI, 2009, p.151) 
 

Figura 2 – Manifestantes na “Marcha da Produção” (1958) 

 

 

 

 

 

 
 

      

 
 

      Fonte: (FERNANDO, 2011) 
 

Novamente Juscelino Kubistschek não abre canais de diálogo e, 

novamente, autoriza o ministro da Guerra, o Marechal Lott, a reprimir o 

movimento. Segundo Cesário e Nolli (2009, p.171) “os cafeicultores de 

Londrina desistiram do movimento e os de Maringá persistiram. A quatro 

quilômetros de Maringá encontraram tropas do Exército e também desistiram”. 

Como resposta à insatisfação dos cafeicultores, o governo de 

Juscelino desenvolvia uma ampla propaganda das ações do governo e das 

ações de fomento ao setor cafeeiro. 

 Martins (2008, p. 255) destaca outras ações em resposta ao 

descontentamento do setor. 
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É assinado em 1958, no Rio de Janeiro, o Convênio da Organização 
Central do Café, que resultou em 1962, no Acordo Internacional do 
Café, que estabelecia cotas de exportação por país produtor, para 
maior controle da oscilação da produção e dos preços do mercado 
mundial.  
Também 1958 foi lançado a “campanha para aumento do consumo 
interno”, que, utilizando café estocado, fez crescer o mercado 
doméstico de dois milhões para sete milhões de sacas, em 1965. 
[...] Concomitantemente, desenvolveu-se uma política de erradicação 
dos cafezais pouco produtivos para limitar o plantio e diversificar 
economicamente as regiões cafeeiras. Novos entrepostos do IBC 
foram criados. 

 

Os cafeicultores tiveram parte das demandas atendidas, mas as 

instabilidades sociopolíticas e econômicas continuaram até culminar com o 

golpe militar de 1964. Enfim, mesmo que o foco dos presidentes que 

sucederam a Vargas fosse à industrialização, ainda ocorria uma forte 

dependência do governo federal dos recursos obtidos na exportação do café.   
 

2.2.4   Regime Militar (1964-1985) 

 

Os primeiros anos da década de 1960 ficaram marcados na 

história brasileira, pelo recrudecimento da crise sociopolítica e econômica. E a 

cafeicultura brasileira não permaneceu alheia aos seus desdobramentos. 

Do ponto de vista econômico, Gremaud, Vasconcellos e Junior 

(2002, p.384) relatam que o primeiro quinquênio desta década foi marcado pela 

crise econômica derivada do alto endividamento público (agravado no decorrer 

do programa de Planos de Metas), que implicou na queda dos investimentos, 

na baixa taxa de crescimento e na inflação de 90% em 1964.  
 
 

Tabela 4 – Relação entre o PIB, o crescimento da produção industrial e a taxa 
de Inflação (1961-1965) 

   

 

 

 

 

 

                    

 
 

                       Fonte: Gremaud, Vasconcellos e Junior (2002, p.385) apud Abreu (1990)   
                       *IPC- RJ 
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A falta de sustentação da política desenvolvimentista do 

presidente Juscelino Kubistschek resultou na deterioração da economia 

brasileira conforme exposto na tabela 4. O período entre 1961 e 1963 é 

emblemático, pois o Produto Interno Bruto sofre uma forte retração e cai de 

8,6% em 1961 para 0,6% em 1963. Na prática foi o reflexo do baixo 

crescimento da produção industrial que caiu de 11,1% em 1961 para – 0,2 em 

1963. Neste momento o setor industrial já ditava o ritmo de crescimento do 

país. 

No aspecto sociopolítico, Fausto (2004, 191) aponta outra série 

de eventos que geraram conflitos: 

- A política externa do governo Jânio Quadros, propunha a terceira 
via, ou seja, uma relação internacional independente dos Estados 
Unidos e da União Soviética; 
- A personalidade instável do presidente Jânio refletia no seu 
governo, que administrava sem uma base política de apoio do PSD e 
PTB

14
 no congresso e, culminou, na estratégia equivocada de 

renuncia (o que agravou a crise política), pois seu vice João Goulart 
(PTB) estava em visita oficial à China comunista; 
- O fortalecimento dos movimentos sociais e o surgimento de novos 
atores como as Ligas Camponesas

15
 e a União Nacional dos 

Estudantes – UNE; 
- No poder João Goulart promulga o Estatuto do Trabalhador Rural, 
que instituiu a carteira profissional para o trabalhador do campo, a 
regulamentação da jornada de trabalho, o salário mínimo e o repouso 
semanal e as férias remuneradas; 
- E o Movimento Operário e de Reformas de Base intensificam as 
mobilizações e a pressão social, porém sem o mesmo controle do 
Estado, como ocorrera na época de Vargas. 

 

Neste cenário, a mobilização do setor agrícola como um todo, era 

no sentido de manutenção da posse da terra e na limitação de direitos 

trabalhista, visto como um aumento do custo de produção. 

Os setores ligados à agricultura tiveram suas demandas 

representadas na União Democrática Nacional – UDN, um movimento que 

surgiu como uma frente de oposição ao governo Vargas e, em 1945, se tornou 

partido político. Apesar de coexistirem no mesmo partido ideias liberais e 

autoritárias, progressistas e conservadoras, o udenismo se caracterizou pela 

defesa do liberalismo clássico, o apego ao bacharelismo, ao moralismo e a 

                                                             
14

 O Partido Social Democrático – PSD e o Partido Trabalhista Brasileiro – PDT dominavam o 
congresso. 
15

 As Ligas Camponesas constituiu no processo de organização de trabalhadores rurais e 
pequenos posseiros (que foram expulsos de suas terras por grandes fazendeiros), 
principalmente no nordeste brasileiro, que não foram inseridos nas políticas populistas do 
período anterior.   
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aversão ao populismo. Após três derrotas consecutivas nas eleições 

presidenciais de 1945, 1950 e 1955, o partido apoiou a campanha vitoriosa de 

Jânio Quadros em 1960 e o golpe militar de 1964 (CPDOC/FGV, 2012). 

Com a ascensão, e posterior permanência, dos militares no poder 

tanto a cafeicultura quanto os demais setores agrícolas viram o risco de uma 

reforma agrária abrangente ser neutralizado. Contudo, apesar dos indicativos 

apontarem para uma nova reorganização da estrutura de poder no Brasil, na 

prática o elitismo prevaleceu com o respaldo dos militares. 

Os militares classificavam o campo, em termos tecnológicos, 

como um setor atrasado e que demandava de apoio do Estado. Segundo esta 

visão, a modernização do campo implicaria na garantia de fornecimento de 

alimentos à população urbana (em crescimento) e a geração de divisas com a 

exportação de commodities (café, soja, milho).  Neste sentido, Gremaud, 

Vasconcellos e Junior (2002, p.406-407) elencam as políticas públicas 

fomentadas pelo governo federal neste período: 

- O Sistema Nacional de Crédito Rural – SNCR foi instituído em 1965, 
com recursos do orçamento do governo e agenciado pelo Banco do 
Brasil. Entre 1970 e 1980 os agricultores se beneficiaram com taxas 
de juros negativas, pois os empréstimos foram feitos com taxas 
nominais fixas em um ambiente de alta e crescente inflação. Apenas, 
médios e grandes produtores obtinham os créditos devido as 
dificuldade de acesso ao sistema; 
- As Políticas de Garantias de Preços Mínimos – PGPM tinham como 
objetivo principal a garantia de um preço mínimo de venda nos 
períodos de safra. No entanto, a ação também procurava reduzir as 
incertezas quanto aos preços futuros, que por sua vez, influem nas 
decisões sobre plantio.  
Outras ações desenvolvidas pelo governo eram as Aquisições do 
Governo Federal – AGF, através de compras de produtos com 
preções prefixados e o Empréstimo do Governo Federal – EGF, que 
financiava a estocagem do grão, de forma que o produtor poderia 
escolher o melhor momento para a venda. 
E visando a modernização das técnicas de produção do campo foram 
criadas, em 1973, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 
Embrapa e a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (EMBRATER). 

 

No entanto, somente em 1999 foi criado a Embrapa Café, como 

órgão integrante da estrutura da Embrapa, para coordenar estratégias e ações 

direcionadas especificamente à cafeicultura (EMBRAPA, [201-]).  

A participação brasileira no mercado internacional de café foi 

caindo de 49,23% em 1961 até se estabilizar no patamar de 31,80% em 2000. 

Concomitantemente, seus principais concorrentes (Colômbia, Vietnã e 
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Indonésia), que possuíam 12,31% do mercado mundial em 1961, responderam 

por 28,37% em 2004. Neste mesmo período, a área colhida ampliou apenas 

3% e a produção mundial passou de 4,25 milhões de toneladas na década de 

1960 para 7,53 milhões de toneladas na década de 2000, isto é, 71% de 

aumento em quatro décadas (SIQUEIRA, 2005, p. 210).  

Para o autor: 

“a liderança no setor é definida não apenas pela disponibilidade de 
terras para o plantio, mas também pela produtividade, qualidade no 
processo de produção e no produto final, além do domínio das etapas 
de distribuição nos principais mercados consumidores (SIQUEIRA, 
2005, p. 211).” 

 

Neste sentido, é importante destacar no gráfico 3 o desempenho 

da Colômbia que alcançou o patamar de 1 milhão de toneladas 1992, e nos 

anos seguintes estabilizou na casa de 700 mil toneladas. E o Vietnã que entre 

1961 e 2003 partiu do zero para alcançar o patamar de 800 mil toneladas. 

 

Gráfico 3 - Evolução da Produção dos Dez Maiores Produtores Mundiais de 
Café Verde – 1961/2003 (Em Milhões de Toneladas) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

Fonte: SIQUEIRA, 2005, p. 211. 
 

Quanto à produção brasileira o destaque é a queda acentuada da 

produção no período de 1961 a 1976. Este processo é o resultado de uma 

política de erradicação dos cafezais, que iniciou em 1962 e culminou com a 

geada histórica no Paraná em 1975. Entre 1954 e 1962 a saca de café havia 
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caído de US$ 86,83 para US$ 39,24, diante deste cenário o governo federal 

optou pela erradicação de cafezais e o incentivo a diversificação de culturas. 

Ou seja, seguiu-se um outro caminho em relação a política anterior, que 

queimava o grão até que a produção se alinhasse com a demanda.  

Segundo Filho (2011), “só no Estado do Espírito Santo 300 

milhões de pés de café (53,8%) foram erradicados, o que deixou 60.394 

trabalhadores desempregados, enquanto cerca de 200 mil pessoas deixavam a 

zona rural”. 

A partir de 1976 o Brasil recupera o posto de líder mundial na 

produção de café (gráfico 3), mesmo com um cenário externo de forte retração 

da economia. Ao mesmo tempo em que ocorria uma diminuição dos créditos 

agrícolas fornecidos pelo SNCR, devido ao contingenciamento de recursos em 

função das metas de estabilização que tentava reequilibrar a inflacionada e 

deficitária economia brasileira (GREMAUD; VASCONCELLOS; JÚNIOR, 2002, 

p.418). Concomitantemente, a cafeicultura se beneficiava da 

maxidesvalorização de 30% da moeda nacional em 1979.  

Se por um lado os anos 1970 ficaram marcados pelo esgotamento 

do modelo desenvolvimentista do milagre econômico, por outro a cafeicultura 

brasileira havia sido elevada a um novo patamar em termos tecnológico e 

organizacional. 
 

2.2.5   Nova República (1985-2015) 

 

A década de 1980 está registrada na história brasileira como o 

início do processo de redemocratização do país e também como a “década 

perdida”, em função do esgotamento do modelo desenvolvimentista dos 

militares. Conforme Gremaud, Vasconcellos e Junior (2002, p.418), o ambiente 

econômico brasileiro era configurado por um processo de acelerada inflação, 

aumento do déficit público e pela diminuição das reservas internacionais. Este 

processo foi intensificado devido à reversão das condições de financiamentos e 

a elevação das taxas de juros internacionais, que refletia um ambiente 

econômico conturbado do segundo choque do petróleo. 

Neste momento ocorria a consolidação da reorganização 

geográfica do parque cafeeiro nacional. Em 1975, no Estado do Paraná, 
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enquanto caia neve na capital Curitiba a geada devastava os cafezais do norte 

do Estado (Londrina, Maringá e Umuarama). O evento climático foi o estopim 

para os produtores rurais da região definirem novos rumos para a agricultura 

local. Assim, ou abandonaram a cafeicultura e investiram na produção 

mecanizada de grãos (soja, milho, trigo), dentro da concepção de 

modernização do campo, ou migraram para outras regiões do país como, por 

exemplo, o cerrado brasileiro. No caso da segunda opção era o desdobramento 

das políticas públicas idealizadas no regime militar, que incentivara a ocupação 

do interior do país. Para Lemes (2010):  

O cenário paranaense, cultivado pela tecnologia nas décadas 
seguintes, elevou os 63 mil hectares de café adensado para um total 
de 107 mil hectares. A revolução permitiu que o Estado, mesmo com 
uma área menor nos anos 90, mantivesse a produção em alta. 

 

Segundo o engenheiro agrônomo Rodrigo Pontes da Federação 

da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais – FAEMG, a primeira 

grande ocupação do Cerrado mineiro resultou de produtores que vieram, 

principalmente, dos Estados do Paraná e São Paulo. "Muitos tinham perdido as 

lavouras com a geada (1975). A situação somou a vontade do governo de 

Minas Gerais em ampliar o parque cafeeiro. Para tal, se concedeu incentivos." 

(ABREU; RUBIN; PAGEL, 2007).  

Neste processo, a Embrapa teve um papel importante, pois em 

1975 foi criado o Centro de Pesquisa Agropecuária do Cerrado – CPAC 

(Embrapa Cerrado). Este centro desenvolveu pesquisas de correção de solo, 

que possibilitaram o desenvolvimento do café, soja, milho, algodão, cana-de-

açúcar entre outros produtos, de forma mecanizada, em um solo ácido (alta 

concentração de alumínio) e distrófico (pobre em nutrientes como o Nitrogênio, 

Fósforo e Potássio).  

No caso do Estado de São Paulo, o Programa Nacional do Álcool 

– PROÁLCOOL iniciado em 1975, o qual teve o objetivo de alavancar a 

produção de álcool combustível como alternativa as crises do petróleo, 

contribuiu definitivamente para o fim dos cafezais na maioria dos municípios do 

nordeste e norte paulista.  

No campo econômico, o decênio (1985-1994) continuou 

registrando grandes oscilações nas taxas de inflação, que por sua vez gerava 

grandes dificuldades na condução de negócios no país; não só para a 
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cafeicultura, mas para qualquer outra atividade que se propunha realizar no 

país. Houve várias tentativas de reorganizar a economia, através de cinco 

planos econômicos, até o êxito do plano Real em 1994.  

Ao mesmo tempo, o fortalecimento do processo de globalização 

reconfigurou as relações comerciais, produtivas, financeiras, institucionais e 

sociais, conforme os avanços tecnológicos conectavam todos os pontos do 

planeta. 

Gremaud, Vasconcellos e Junior (2002, p.461) ressaltam que: 

“Essa nova fase tem levado a profundas readaptações nas estruturas 
econômicas nacionais, com uma ampla valorização do “mercado”, 
uma preocupação crescente com a “competitividade”, e uma menor 
participação do Estado, configurando-se a volta do chamado 
liberalismo econômico”. 

 

Neste período de grandes mudanças, o governo federal criou o 

Fundo de Defesa da Economia Cafeeira – FUNCAFÉ, através do Decreto nº 

2.295 de 15/09/1987, com recursos oriundos de impostos obtidos da 

exportação do grão, da doação de entidades públicas e privadas nacionais e 

internacionais, do produto da venda dos estoques reguladores adquiridos com 

recursos do fundo e pelos resultados de aplicações financeiras do recurso. 

Segundo o Decreto os valores obtidos constituem um fundo que se destina a 

dar suporte financeiro à política pública cafeeira através de: 

- Bonificações e incentivos à exportação de café; 
- Formação de estoques reguladores; 
- Despesas de custeio (colheita, estocagem, renovação das lavouras 

e equipamentos); 
- Modernização das técnicas de estocagem; 
- Promoção de pesquisas (qualidade, novas tecnologias, diagnósticos 

e cooperação técnica nacional e internacional); 
- Incentivo ao cooperativismo, na melhoria da infraestrutura logística 
do setor; 
- Apoio a parques industriais de torrefação, moagem e café solúvel; 
- Promoção do aumento do consumo interno e externo (BRASIL, 

1987).  
 

O fundo é administrado pelo Mistério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior em parceria com os recursos Banco do Brasil 

(gestão financeira) e a Conab (estoques reguladores). Na prática consiste 

numa ferramenta de suporte ao setor, porém sem o aporte direto de recursos 

públicos, como era feito no passado e que ficou popularmente conhecido como 

socialização de perdas.  

Contudo, segundo o Centro do Comércio de Café do Rio de 

Janeiro – CCCRJ, no final da década de 1980 ocorreu um forte movimento do 
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setor para que se diminuísse o papel do Estado na economia cafeeira, onde o 

IBC era visto como um empecilho às novas demandas do mercado. Ou seja, o 

mercado demandava pela volta do liberalismo na econômica brasileira. 

Paralelamente, a diminuição da participação do café na economia 

e na receita cambial contribuiu para a ruptura, em 1989, do Acordo 

Internacional do Café que vigorava desde 1962 (CCCRJ, 2006).  

Em 1993 o café ocupava, apenas, o 7º lugar na pauta de 

exportação brasileira. Ou seja, a tabela 6 demonstra o resultado exitoso das 

políticas públicas que foram implementadas a partir do governo Vargas, e que 

se tornaram a linha mestra das gestões seguintes. 
 

Tabela 5 – Exportação brasileira por item selecionado (1993-2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Fonte: Gremaud, Vasconcellos e Junior (2002, p.496) apud Boletim do Banco 
Central do Brasil, Março/2000. 

 
 

Entre os produtos primários a soja e os minérios já despontavam 

como um dos principais itens. Quanto ao bloco dos produtos industrializados é 

importante ressaltar que, no ano 2000, contribuiu com US$ 37,6 bilhões da 

pauta de exportação, o que representou mais que o dobro do valor do bloco 

dos produtos primários (US$ 17,3 bilhões). 

No início dos anos 1990 o governo liderado por Fernando Collor 

de Melo institucionaliza o modelo neoliberal e o mercado assume, 

definitivamente, as rédeas do setor cafeeiro.  

Nesse contexto, algumas empresas públicas como a Empresa 
Brasileira de Extensão Rural (EMBRATER), Banco Nacional de 
Crédito Cooperativo e o Instituto Brasileiro do Café (IBC) são extintos, 
e como ressaltado, sua intervenção na agricultura é levada ao mínimo 
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possível com a redução do crédito rural e outros mecanismos de 
apoio. Nesse período, a iniciativa privada é responsável pelo 
fornecimento de financiamentos no meio rural e pela regulação da 
oferta e demanda (REDIN; FIALHO, 2010, p.7) 
 

Diante da nova conjuntura, o mercado procurou se organizar e, 

em 1991, uma reunião na cidade de Varginha, no Estado de Minas Gerais, 

criou o Comitê Brasileiro do Café – CBC. O comitê é formado pelos quatro 

setores que compõem a cadeia produtiva do grão (produção, exportação, 

indústria de café solúvel e de torrefação), e assim se estabeleceu como 

interlocutor entre o setor produtivo e o governo federal (CCCRJ, 2006).  

No âmbito das relações internacionais, em 1993 o Brasil, a 

Colômbia, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicarágua e Honduras firmam 

o acordo que implantou o Plano de Retenção, através da fundação da 

Associação dos Países Produtores de Café – APPC.  

A associação se inspirou no cartel, exitoso, conduzido pela 

Organização dos Países Produtores de Petróleo – OPEP, que conseguira 

elevar o preço do barril de petróleo em 1973 de US$ 2,90 o barril para US$ 

11,65, isto é, um aumento no valor da commodity de 400% em 4 meses (Ipea, 

2010).  

Mas, segundo Miranda e Saes (2008) a “ideia naufragou frente à 

dificuldade de controlar um mercado no qual é fácil entrar e os que nele estão 

poderão sempre reivindicar um quinhão maior para si”. 

Em 1996, o Decreto federal nº 2.047, criou o Conselho 

Deliberativo da Política do Café – CDPC, que instituiu uma instância colegiada 

e deliberativa com o objetivo de aprovar políticas públicas para o setor cafeeiro. 

O conselho possui 12 cadeiras, onde 7 assentos são preenchidos pelo governo 

(o que lhe permite, caso interesse, ter o controle das decisões) e 5 por 

representantes do setor. O CDPC também está incumbido de gerir os recursos 

do FUNCAFÉ e de aprovar o plano safra (BRASIL, 1996).  

Paralelamente, o produtor de café que se enquadra na agricultura 

familiar, isto é, que possui propriedade até 4 módulos fiscais16, pode ter acesso 

                                                             
16

 De acordo com a Lei nº 8.629/93, no art. 4º, II, o módulo fiscal também é parâmetro para a 
classificação fundiária do imóvel rural quanto a sua dimensão, sendo entendido 
como minifúndio o imóvel rural de área inferior a 1 (um) módulo fiscal; pequena 
propriedade o imóvel rural de área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos 
fiscais; média propriedade aquele de área compreendida entre 4 (quatro) e 15 (quinze) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8629.htm
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as políticas públicas fomentas através do Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar – Pronaf, o qual se destina a: 

[...] estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão de obra 
familiar, por meio do financiamento de atividades e serviços rurais 
agropecuários e não agropecuários desenvolvidos em 
estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas (BRASIL, 
2015). 

 

O programa disponibiliza crédito agrícola, com juros subsidiado 

pelo governo, para custeio da safra e atividade agroindustrial (investimento em 

máquinas, equipamentos e infraestrutura de produção). Cabe ressaltar que o 

Pronaf não é uma política pública direcionada à cafeicultura, pois atende a 

todos os setores da agricultura nacional. 

Para a cafeicultura, o momento atual é caracterizado por um 

cenário onde o setor não possui mais o mesmo protagonismo (que influenciou 

a agenda das políticas públicas ao longo do século XX), e agora tem que 

disputar a atenção do Estado, para suas demanda, com os demais setores. 
 

Gráfico 4 – Pauta de exportações brasileiras 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Bradesco (2015) 
 

Conforme os dados disponibilizados no gráfico 4, em 2014 o café 

contribuiu com apenas 2,9% da pauta de exportação brasileira. Mas, em 

termos percentuais continua sobressaindo na pauta de exportação brasileira os 

                                                                                                                                                                                   
módulos fiscais; e grande propriedade com área superior a 15 (quinze) módulos fiscais. (O 
ECO, 2013) 

 



52 
 

produtos primários como: o complexo da carne (7,5%), petróleo e derivados 

(11,2%), minérios metalúrgicos (12,6%) e o complexo da soja (14,0%). 

No entanto, é importante destacar que, se por um lado o objetivo 

de Getúlio Vargas de diversificar a pauta de exportação foi alcançado, por outro 

o país continua liderando a produção mundial de café com 32,22% do mercado 

(tabela 6). Ou seja, mesmo representando um percentual pequeno, quando 

comparado com os demais itens da pauta de exportação brasileira, o país 

continua liderando o ranking mundial dos exportadores de café.  
 

Tabela 6 – Principais Países Exportadores de Café (2011-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               Fonte: ABIC (2014)                                                    volume em mil sacas de 60 Kg 
                          * Estimativas 
 

Contudo, o café brasileiro continua sendo um produto com pouco 

valor agregado. O Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comercio - MDIC, 

apresentou em 2015 o relatório intitulado “Reposicionamento estratégico das 

indústrias processadoras de café do Brasil: propostas para sistematização de 

políticas públicas e estratégias de negócio”, que pretende nortear as ações do 

governo para fomentar a agregação de valor ao produto. Segundo o estudo, 

em 2014 apenas 8,5% das exportações de café teve valor agregado, enquanto 

as exportações do café como matéria prima somaram US$ 6.6 bilhões. 

Portanto, o relatório só reforça o papel do Brasil na economia mundial como um 

ator coadjuvante, pois apesar do desenvolvimento de seu parque industrial, ao 

longo do século XX, continua como um fornecedor de matérias primas.  
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O documento do MDIC também aponta outros entraves:  

a)  Limitações de gestão interna da grande maioria das empresas de 
micro, pequeno e médio porte de torrefação de café; 
b) Falta de interesse das empresas nacionais de café torrado e moído 
em competir no mercado externo com marcas próprias ou mesmo 
fabricando para terceiros do país de destino; 
c)  Falta de interesse das empresas estrangeiras instaladas no Brasil 
em exportar café torrado e moído para competir com suas filiais 
instaladas em outros países; 
d) Dificuldade de importação de café verde de outros países, que 
permita: 

i) Garantir o fluxo contínuo de matéria-prima para a indústria do 
café solúvel; 

ii) A inversão da tendência de importação crescente de blends
17

  
de café torrado e moído para atender ao mercado local de maior valor 
agregado; 

iii) A elaboração e exportação de blends de café torrado e 
moído que possam atender ao gosto dos diversos consumidores do 
planeta;  
e) Tributação excessiva da União Europeia e do Japão sobre o café 
industrializado brasileiro, seja solúvel, seja torrado e moído; 
f) Falta de estrutura de governança que congregue os esforços da 
cadeia produtiva como um todo, não somente de um segmento 
específico; 
g) Acesso dificultado das indústrias exportadoras aos créditos de 
ICMS gerados pela compra de matéria-prima nos diversos estados 
produtores (MDCI, 2015, p. 198-199) 
 

 

Em 2014, o Conselho Deliberativo da Política do Café (CDPC) 

definiu a distribuição de recurso do FUNCAFÉ de R$ 3.825 bilhões para setor, 

conforme a Lei Orçamentária Anual 12.952/2014, de 20/01/2014, do Conselho 

Monetário Nacional (CMN), da seguinte forma: 

- Operações de crédito para estocagem, até R$ 1,3 bilhão; 
- Financiamento para aquisição de café, R$ 500 milhões; 
- Custeio, R$ 845 milhões; 
- Financiamento de contratos de opções e operações em mercados 

futuros R$ 10 milhões;  
- Recuperação de cafezais danificados R$ 20 milhões. 
- Capital de giro de R$ 1.150 bilhões, sendo: 
- R$ 200 milhões para as indústrias de café solúvel;  
- R$ 300 milhões para as indústrias de torrefação de café;  
- R$ 400 milhões para as cooperativas de produção;  
- R$ 250 milhões para exportação (CONSELHO, 2014). 
 

 Diante de uma cadeia produtiva, onde os investimentos e as 

políticas públicas devem ser pensados de forma sistêmica pode-se concluir 

que: 

1) Mesmo as indústrias de café solúvel e de torrefação recebendo 

R$ 500 milhões ficou claro que o foco delas não é o mercado externo; 

                                                             
17

 O blend é o processo de mistura de diferentes tipos de cafés, mediante uma porcentagem 
específica, que gera uma mistura com sabor específico (Autoria própria).  
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2) O Estado brasileiro tem restringido seu papel apenas como 

fornecedor de linhas de crédito. Assim, não há uma estratégia de governo que 

direcione suas agências de fomento (Sebrae, Apex), secretarias e ministérios 

no sentido de fomentar ações que agregue valor ao produto. Tanto que fica 

claro a falta de pró-atividade da diplomacia brasileira diante das taxações 

impostas pelos europeus e japoneses, que rebeneficiam o café brasileiro para 

reexportar com maior valor agregado. 

3) Apesar do CDPC equacionar estes recursos conforme as 

demandas e interesses de cada seguimento dentro da cadeia produtiva do 

café, a planilha de Controle e Acompanhamento de Convênio – 2014 (Anexo A) 

do FUNCAFÉ aponta que apenas 0,06% dos recursos (R$ 2.262.235,00) foram 

gastos com pesquisa, extensão rural e divulgação do produto. Este valor foi 

contabilizado da seguinte forma: 

a) R$ 419.415,00 Simpósios e Seminários; 

b) R$ 602.900,00 na participação em feiras internacionais; 

c) R$ 800.000,00 direcionado ao Desenvolvimento da 

Cafeicultura em Minas Gerais (Qualificação, Assistência Técnica e 

Extensão Rural) através a Emater-MG; 

          d) R$ 399.920,00 para o Programa de Difusão e 

Transferência de Tecnologia Cafeeira da Fundação Procafé de Varginha, 

Minas Gerais (MAPA, 2014). 

O valor pode ser considerado insignificante quando direcionado 

para promoção e desenvolvimento do maior produtor mundial de café.  

Por fim, e de forma isolada, o Estado de Minas Gerais (que 

contribuiu com metade da produção brasileira do grão), vem desenvolvendo 

desde 2007 uma política pública específica para o setor cafeeiro no âmbito do 

seu território. O programa Certifica Minas Café tem como objetivo estimular a 

agregação de valor através da certificação socioambiental. Más, para analisá-lo 

é necessário compreender primeiramente os conceitos de Desenvolvimento e 

Desenvolvimento Sustentável apresentados no próximo capítulo. Ao contrário 

das políticas públicas analisadas neste capítulo, que tiveram e/ou tem como 

objetivo principal o desenvolvimento econômico, esta, por sua vez, se propõem 

ao equilíbrio entre os ganhos econômicos, sociais e ambientais. 
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3    OS MODELOS DE DESENVOLVIMENTOS E SUAS 
IMPLICAÇÕES À CAFEICULTURA BRASILEIRA 

3.1  AS DEFINIÇÕES SOBRE DESENVOLVIMENTO 

 

O filósofo Zambam (2012, p.124) ao analisar os conceitos de 

liberdade, justiça e desenvolvimento sustentável em Amatya Sen, apresenta, 

etimologicamente, a expressão “desenvolvimento” como sendo a junção entre 

des+envolver, cujo objetivo é “tirar o que está oculto ou libertar o que está 

envolto, isto é, uma ação que visa tornar conhecido aquilo que até o presente é 

desconhecido”. 

 Todavia, o desenvolvimento no que se aplica ao processo de 

progresso da humanidade se tornou um conceito muito mais amplo, em que 

somente os apontamentos etimológicos não são capazes de determinar 

definições conclusivas. 

Neste sentido, tanto para Zambam (2012) quanto Veiga (2010),  

analisam o conceito de desenvolvimento dentro do contexto da economia e da 

sociologia. Contudo, são recortes didáticos, pois Veiga (2010, p. 51-56) 

também apresenta outros exemplos de análise do desenvolvimento, com o 

trabalho de Jacobs (2001), onde esta temática é analisada do ponto de vista 

biológico. 

Para Zambam, no que tange ao contexto econômico “o 

desenvolvimento é um processo que supõe a ação do homem sobre os bens 

da natureza e, por meio de diferentes mecanismos, busca satisfação de 

interesses imediatos” (ZAMBAM, 2012, p. 124). Já o aspecto social perpassa 

pela “satisfação das necessidades básicas dos seus membros sintetizadas nas 

condições de educação, saúde, [moradia, cultura e tecnologia] e segurança” 

(ZAMBAM, 2012, p. 126). 

A difusão do conceito de desenvolvimento como 

“crescimento econômico”, como conhecemos, só ganhou corpo no final do 

século XVIII, e alcançou a maturidade na primeira metade do século XX. O 

sociólogo e economista Sachs (2000, p.47) correlaciona o auge deste processo 

de desenvolvimento progressista com as luta por direitos humanos como 

sendo:  



56 
 

duas ideias-força destinadas a: exorcizar as lembranças da Grande 
Depressão (1929) e dos horrores da Segunda Guerra Mundial (1939-
1945); como alavanca para fornecer os fundamentos para o sistema 
das Nações Unidas; e como impulsionador dos processos de 
descolonização. 
 

É comum as pessoas associarem desenvolvimento com 

crescimento econômico. Na prática o “espírito do lucro”, aguçado pelas 

atividades comerciais desde a expansão marítima europeia no século XV, deu 

o contorno ao conceito de desenvolvimento atual. Ou seja, o fator econômico 

tem determinado os caminhos e os processos de desenvolvimento.  

 

3.2   O MODELO DE DESENVOLVIMENO ADOTADO PELO BRASIL 

 

O processo de desenvolvimento socioeconômico brasileiro desde 

o período colonial esteve correlacionado as condições exógenas. 

 Do ponto de vista econômico a cafeicultura brasileira constituiu a 

linha mestra por mais de um século. Os resultados positivos se explicam pela 

demanda de países importadores, como Inglaterra e Estados Unidos, que já 

detinham o controle sobre a Divisão Internacional do Trabalho – DIT.    

Com relação ao desenvolvimento social, este processo exógeno 

resultou em uma sociedade desigual. Uma pequena parcela da sociedade 

(cafeicultores, comerciantes e políticos) se beneficiaram dos lucros da 

exportação do café em detrimento do restante da população.  

Mesmo no período entre 1930 e 1964, quando os recursos 

obtidos com as exportações do produto financiaram o processo de 

industrialização do país, não ocorreu um desenvolvimento socioeconômico 

equânime. Pelo contrario, a população que fora marginalizada no campo 

migrou para as periferias das cidades e passou a atender parte da demanda 

por mão de obra barata das indústrias.  

Portanto, o processo de desenvolvimento socioeconômico 

brasileiro continuou produzindo desigualdades, mesmo em um período do seu 

auge (1968-1973), que ficou conhecido como “milagre econômico brasileiro”. 

Este período do desenvolvimento socioeconômico brasileiro foi 

embasado na teoria da distribuição de renda de Simon Kuznets (da década de 

1950), a qual tinha a renda per capita como referência de distribuição de renda. 
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Segundo Veiga (2010, p. 77), o economista russo naturalizado estadunidense 

contribuiu para definir com rigor o “produto”, o “rendimento” e a “despesa”, o 

que possibilitou a investigação das contas nacionais. Desta forma, em 1971, 

Kuznet foi agraciado com o Prêmio Nobel de Economia pela criação do 

indicador econômico denominado PIB (Produto Interno Bruto). O Prêmio Nobel 

contribuiu para a difusão da “curva de Kuznets” ou “curva do ‘U’ invertido”, que 

analisa a relação crescimento econômico e distribuição de renda como 

sinônimo de um modelo de desenvolvimento. 

Porém, Veiga (2010) ressalta que a intenção de Kuznets, era 

exclusivamente: 

[...] de mostrar que as evidências disponíveis faziam pensar que a 
desigualdade de renda tendia a aumentar na fase inicial da 
industrialização de um país, ocorrendo o inverso em fase posterior, 

quando este país estive desenvolvido (VEIGA, 2010, p. 77). 
 

Mas, na prática acabou servindo como “base científica” à famosa 

metáfora que explicava a necessidade de que primeiro o “bolo” cresce 

(crescimento econômico) para, posteriormente, ser “repartido” (distribuição de 

renda). No Brasil esta ideia foi muito difundida pelo economista Delfim Neto, 

que ocupou o ministério da fazenda entre os anos de 1967 e 1974.  

Este modelo desenvolvimentista reforçou na cultura brasileira “a 

busca da satisfação de interesses imediatos” e individualista, em detrimento de 

um desenvolvimento socioeconômico pautado no coletivo. Ou seja, “a 

satisfação das necessidades básicas dos seus membros sintetizadas nas 

condições de educação, saúde, [moradia, cultura e tecnologia] e segurança” 

(ZAMBAM, 2012, p. 126).  

3.3   DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO OU DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL? 

 

A Segunda Guerra Mundial definiu uma nova ordem mundial, 

onde os Estados Unidos, União Soviética, China, França e Reino Unido saíram 

como os grandes vencedores do conflito. No entanto, os Estados Unidos 

(capitalista) e a União Soviética (socialista) se tornaram as duas 

superpotências, das quais os demais países do globo tiveram que se alinhar a 

uma das ideologias.  
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No plano socioeconômico, o modelo norte-americano de 

desenvolvimento do pós-guerra estava pautado: nos moldes da democracia 

ocidental; no controle dos fluxos de capitais; e no equilíbrio das relações entre 

capital e trabalho, através do Estado de bem estar social (Welfare State). Ou 

seja, uma resposta ao modelo soviético de desenvolvimento, que se 

configurava em uma ditadura nos moldes socialista, na economia planificada e 

no bem estar social. 

O Brasil permaneceu alinhado aos Estados Unidos, o que refletiu 

nas políticas públicas implementadas a partir dos governos Vargas descritas 

neste trabalho. 

 Contudo, enquanto os avanços dos armamentos nucleares 

definiam a paz da Guerra Fria entre as duas superpotências (Estados Unidos e 

União Soviética), a corrida espacial colocava o fator tecnológico, 

definitivamente, como um dos sustentáculos do processo de desenvolvimento.  

Neste sentido, os avanços da revolução verde na agricultura 

contribuíram para refutar a tese da teoria malthusiana de 1798, a qual defendia 

que a população mundial cresceria em progressão geométrica, enquanto a 

produção de alimentos em progressão aritmética. No campo este 

desenvolvimento tecnológico contribuiu para modernizar equipamentos e 

insumos. Porém, à medida que estes avanços tecnológicos melhoravam e 

aumentavam os índices de produção, também implicava no aumento da 

demanda de recursos naturais. 

Sincronicamente, tal processo era bem visto pelos dirigentes 

brasileiros, em especial no período dos governos militares (1964-1985), os 

quais tiveram formação positivista e classificavam a agricultura brasileira, de 

um modo geral, como arcaica e pouco eficiente.  

No que tange a cafeicultura brasileira, esta corrente de 

pensamento norteou as políticas públicas, que fomentaram a pesquisa e a 

extensão rural, as quais resultaram no Know how (saber fazer) de uma 

agricultura dos trópicos e no aumento superlativo da produtividade.  

Segundo Gladyston Carvalho, coordenador do programa de 

pesquisa em cafeicultura da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas 

Gerais – EPAMIG:  
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“Os estudos desenvolvidos nesses 40 anos foram fundamentais para 
a tecnificação das lavouras e melhoria na qualidade de vida dos 
cafeicultores do maior estado produtor de café. Em quatro décadas a 
média de produção aumentou de 11 para 23 sacas por hectare" 
EPAMIG (2014)  
 

Na prática, os ganhos de produtividade foram obtidos através do 

melhoramento genético das plantas, da adaptação e/ou desenvolvimento de 

máquinas e equipamentos direcionado aos cafezais brasileiros e no uso 

intensivo dos agrotóxicos.  

No entanto, este desenvolvimento progressista, que tinha como 

bandeira acabar com a fome no planeta, começou a ser questionado por um 

grupo de cientistas, pensadores e economistas ao redor do planeta. Eles 

indagavam sobre o uso massivo e inadequado dos agrotóxicos, dos limites e a 

capacidade de resiliência dos recursos naturais e, de forma generalizada, da 

insustentabilidade do progresso da humanidade retroalimentado por ganhos 

econômicos.  

Segundo Serpa (2012) a jovem Rachel Carson “ouso, uma guerra 

desigual, contra o poder arrogante dos acadêmicos, deslumbrados na década 

de 1950 com a revolução da química orgânica”. A bióloga marinha juntou uma 

“grande munição científica” ao compilar artigos científicos em 57 das 328 

páginas do seu livro intitulado “Primavera Silenciosa”. Este material estava 

espalhado por bibliotecas de muitas universidades dos Estados Unidos e 

disponibilizá-los ao grande público foi seu grande trunfo. Sua tese sustentava 

que o uso, excessivo, de agrotóxicos nas plantações americanas estava 

destruindo e contaminando a cadeia alimentar e, por conseguinte, afetando a 

biodiversidade local.  

O livro inicia narrando a fábula de uma cidade fictícia norte-

americana que vai se silenciando com a morte de peixes, pássaros e crianças 

devido ao uso do agrotóxico DDT (Dicloro-Difenil-Tricloroetano), o primeiro 

pesticida moderno.  

O texto foi lido pelo então presidente norte-americano John 

Kennedy, que ordenou a abertura de uma investigação mais detalhada sobre o 

assunto, o que resultou na proibição do uso do DDT nos Estados Unidos.  

Segundo Serpa (2012) de nada adiantou a fúria da indústria 

química, que “inebriada pelo sucesso dos novos compostos e substâncias que 
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permitiam domar desde as dores de cabeça até doenças consideradas 

incuráveis décadas antes”. A Primavera Silenciosa já havia deflagrado uma 

fissura no modelo de desenvolvimento progressista norte-americano 

alavancado pelos avanços tecnológicos. Pois, estes produtos eram colocados 

rapidamente no mercado sem verificar a toxidade dos princípios ativos. Enfim, 

o fator ambiental não poderia mais ficar de fora de uma proposta de um novo 

modelo de desenvolvimento.  

No Brasil o DDT foi definitivamente bandido das lavouras somente 

em 2009, com a publicação da Lei nº 11.936/09, pelo presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva (Anvisa, 2009). Ou seja, mas de cinquenta anos depois da 

proibição norte-americana. 

Assim como Carson, o economista Nicholas Georgescu-Roegen 

também foi ignorado pelos colegas da academia. O precursor da economia 

ecológica criticava como seus colegas simplificavam os modelos econômicos.  

Ele discordava da economia tradicional que simplificava o ser humano ao 

resumir suas necessidades apenas em consumo e na produção. Segundo 

Georgescu-Roegen, este modelo elaborado no século XIX e conhecido como 

homo economicus refutava outras dimensões culturais e comportamentais do 

homem como moral, ética, religião, política, o meio ambiente e etc. 

(CARPINTERO, 2006) 

No entanto, seus estudos contribuíram para nutrir mais 

questionamentos e novos estudos no meio acadêmico sobre as relações entre 

desenvolvimento socioeconômico e o meio ambiente. 

Em 1968, o italiano Aurélio Peccei e o cientista escocês 

Alexander King reuniram um pequeno grupo internacional de cientistas, 

educadores, economistas, humanistas, industriais e funcionários públicos de 

nível nacional e internacional na Accademia Nazionale dei Lincei, em Roma, 

Itália. Os convidados discutiram assuntos ligados às relações internacionais, 

em especial, aqueles relacionados ao consumo de recursos limitados em um 

mundo em constante interdependência (THE STORY, [2015]). Por consenso, 

os participantes optaram por não se aterem às instituições e desenvolver um 

trabalho informal.  
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O Clube de Roma contribuiu para o debate sobre 

Desenvolvimento ao publicar em 1972 “Os limites do crescimento”, um estudo 

encomendado ao Massachusetts Institute of Technology – MIT. 

O estudo da fase 1 (um) foi dirigido por uma equipe internacional sob 
a direção do Professor Dennis Meadows, com o apoio financeiro da 
Volkswagen Foundation. A equipe examinou os cinco fatores básicos 
que determinam e, por conseguinte, em última análise limitam o 
crescimento em nosso planeta – população, produção agricultura, 
recursos naturais, produção industrial e poluição (MEADOWS et 
al, 1972, p.11, grifo nosso) 

 

Estes cinco fatores foram analisados conforme a metodologia da 

Dinâmica de Sistemas18 e apontaram que: 

1 - Se as atuais tendências de crescimento da população mundial – 
industrialização, poluição, produção de alimentos e diminuição dos 
recursos naturais – continuarem imutáveis, os limites de crescimento 
neste planeta serão alcançados algum dia dentro dos próximos cem 
anos. O resultado mais provável é um declínio súbito e incontrolável, 
tanto da população quanto da capacidade industrial. 
2 - É possível modificar estas tendências de crescimento e formar 
uma condição de estabilidade ecológica e econômica que se possa 
manter até um futuro remoto. O estado de equilíbrio global poderá ser 
planejado de tal modo que as necessidades materiais básicas de 
cada pessoa na terra sejam satisfeitas e que cada pessoas tenha 
igual oportunidade de realizar seu potencial humano individual 
(MEADOWS et al, 1972, p.27). 

 

O relatório recebeu muitas críticas e foi considerado 

neomalthusiano e fatalista. A tese de “crescimento zero” se configurava em 

uma crítica da teoria de crescimento econômico, muito difundida na segunda 

metade do século XX, do qual se destaca como seu principal representante o 

norte-americano Robert Solow, Prêmio Nobel de Economia em 1987. Por outro 

lado, os intelectuais que analisavam o desenvolvimento sob a ótica dos países 

periféricos ou, como são conhecidos hoje, em desenvolvimento, também 

criticavam o estudo. O economista paquistanês Mahbub ul Haq apresentou a 

seguinte tese: 

 “As sociedades ocidentais, depois de um século de crescimento 
industrial acelerado, defendem o congelamento do crescimento 
(desenvolvimento) com a retórica ecologista, o que atinge de forma 
direta os países pobres, que tendem a continuarem pobres” (WADA, 
2015) 

 

                                                             
18

 A metodologia de Dinâmica de Sistemas foi criada por informático e engenheiro de sistemas 
norte-americano Jay Forrester, na década de 1950. Seu objetivo era entender o 
comportamento de sistemas complexos em um período de tempo, através do uso de 
computadores. No caso deste trabalho realizado pelos cientistas do MIT o sistema complexo foi 
composto pelas seguintes variáveis que se inter-relacionam: população, produção agricultura, 
recursos naturais, produção industrial e poluição (SAMPÁIO, [2015]). 
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Mas parte dos objetivos do Clube de Roma já tinha sido 

alcançado, conforme esperava Meadows e seus colegas quando redigiram o 

relatório:  

Esperamos que este livro sirva para interessar outras pessoas em 
diversos campos de estudo e em muitos países do mundo para que 
se ampliem os horizontes de espaço e de tempo sobre este tema; e 
para que elas se juntem a nós na compreensão e preparação para 
uma época de grande transição entre o crescimento e o equilíbrio 
global. (MEADOWS et al, 1972, p.20) 

Estratégicamente, “Limites do Crescimento” foi publicado no 

mesmo ano (1972) da primeira Conferencia das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente realizada em Estocolmo, Suécia, onde o relatório foi amplamente 

debatido. 

Influenciada pelos debates fomentados pelo estudo, a conferência 

foi palco de um grande embate entre os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Na prática, havia uma especial preocupação dos países 

desenvolvidos com a tríade (Brasil, China e Índia), em decorrência de índices 

excepcionais de crescimento industrial e populacional.  

Segundo França (2010, p. 6), no decorrer do encontro ficou 

evidente a articulação defensiva dos países periféricos, liderados pelo Brasil, 

em nome da defesa do direito ao desenvolvimento como solução dos 

problemas ambientais. Ou seja, o “bolo” do crescimento econômico deveria 

crescer para, posteriormente, ser “repartido”.  

Duarte apud França (2010, p. 6) descreve como a diplomacia 

brasileira fazia a leitura deste momento: 

As pressões ambientalistas advindas dos países desenvolvidos eram 
então interpretadas pela chancelaria brasileira como um domínio 
adicional do “congelamento do poder” imposto pelo Tratado de 
Não‐Proliferação nuclear, tal como descrito pelo Embaixador Araújo 

Castro, para quem a restrição do acesso à tecnologia nuclear 
somente àqueles que já a possuíam representava uma tentativa de 
perenizar uma situação de desequilíbrio de poder, calcado na divisão 
do mundo entre as duas superpotências da Guerra Fria. Assim, o 
coro ambientalista seria, na visão da diplomacia brasileira, nada mais 
que um “desestímulo a um rápido processo de industrialização”. 
 

O Brasil foi acusado de “vilão ambiental” (DUARTE, 2003, p. 17-

19) e tal rotulação só viria a cair na Conferencia das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO-92), que acorreu no Rio de Janeiro, 

em 1992, quando o país passou a atuar de forma mais proativa a favor das 

questões ambientais.   
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No plano interno, Correa do Lago apud França (2010, p. 6) 

acrescenta que o regime militar brasileiro além de associar os ambientalistas à 

tese zerista (crescimento zero) também “temia o movimento ambientalista por 

aproximá-los dos movimentos de esquerda”. 
 

À época da realização da Conferência de Estocolmo, o Brasil figurava 
entre os países em desenvolvimento vivendo sob regimes autoritários 
legitimados por altas taxas de crescimento econômico. Em 1972, em 
pleno auge do milagre brasileiro, o Produto Interno Bruto (PIB) do 
país crescia 11,9%, período igualmente correspondente ao de maior 
repressão política em sua história. Sob a presidência de Emílio 
Garrastazú Médici, general da linha dura do regime brasileiro e 
ex‐chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI), inaugurou‐se a 
diplomacia do interesse nacional de modo a coadunar‐se com o 
projeto aventado de Brasil potência (FRANÇA, 2010, p.5) 
 

Assim, naquele momento histórico tanto os cafeicultores quanto 

os demais setores da agricultura nacional ficaram completamente alheios a 

todo este debate. Isto nos permite contextualizar o uso em larga escala dos 

agrotóxicos - banidos em outros países - nas lavouras brasileiras e os 

incentivos governamentais para ocupação desordenada do Cerrado brasileiro 

(conforme relatado no capítulo anterior). 

Portanto, o modelo atual do agronegócio café, isto é, com 

elevados índices de mecanização e alta produtividade teve suas bases 

desenvolvidas a partir da segunda metade do século XX. No entanto, o status 

de fornecedor de commodity ao mercado externo permaneceu inalterado.  

 

3.4    OS CAMINHOS DO MEIO: ECODESENVOLVIMENTO, 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ECONOMIA VERDE 

 

3.4.1  Ecodesenvolvimento 

 

Sachs (2000) acompanha, desde o início, os debates e embates 

entre países ricos e pobres sobre um modelo ideal de Desenvolvimento para a 

humanidade. O economista aponta que o mesmo conhecimento tecnológico 

que desenvolveu a bomba atômica e levou o homem à Lua (1969), também:  

[...] despertou a reflexão sobre a finitude do que então era 
denominada Espaçonave Terra. A opinião pública tornou-se cada vez 
mais consciente tanto da limitação do capital da natureza quanto dos 
perigos decorrentes das agressões ao meio ambiente, usado como 
depósito. (SACHS, 2000, p. 48) 
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Segundo o autor a pretensão humana de dominar a natureza, 

conforme o paradigma básico do pensamento de Bacon e Descarte19 havia 

chegado ao fim. Ao mesmo tempo em que florescia “cada vez mais, outros 

pensamentos sobre a barganha faustiana20, quanto à crença ilimitada das 

virtudes do progresso técnico. (SACHS, 2000, p. 49) 

Neste contexto, a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Ambiente Humano de Estocolmo (1972), além de inserir o meio ambiente na 

agenda internacional e criar o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente – PNUMA, também ficou caracterizado pelo embate entre aqueles 

que previam a abundância (the cornucopians – cornucópias21) e os que 

previam as catástrofes socioambientais (doomsayers – apocalípticos ou 

zeristas) Segundo relata Sachs (2000, p.50): 

Os primeiros consideravam que as preocupações com o meio 
ambiente eram descabidas, pois atraiam e inibiriam os esforços dos 
países em desenvolvimento para alcançar os países desenvolvidos [é 
o caso relatado do Brasil].  
[...] O otimismo epistemológico era popular entre políticos de direita e 
de esquerda: soluções técnicas sempre poderiam ser concebidas 
para garantir a continuidade do processo material das sociedades 
humanas. 
Do outro lado, os pessimistas anunciavam o apocalipse para o dia 
seguinte, caso o crescimento demográfico e econômico – ou pelo 
menos o crescimento do consumo – não fossem imediatamente 
estagnados. 

 

Entretanto Sachs destaca que “o caminho do meio” foi o 

escolhido, pois tanto no encontro preparatório na cidade de Founex, na Suíça, 

em 1971, quanto no relatório final da Conferência de Estocolmo:  

“[...] ambas as posições extremas foram descartadas. Uma alternativa 
média emergiu entre o economicismo arrogante e o fundamentalismo 
ecológico. O crescimento econômico ainda fazia necessário” (Sachs, 
2000, p. 52) 

 

De modo geral, Sachs (2000, p.53) relata que “o objetivo deveria 

ser o do estabelecimento de um aproveitamento racional e ecologicamente 

sustentável da natureza em benefício das populações locais”. 

                                                             
19

 Os pensadores Francis Bacon (1561 – 1626) e Descarte (1596 - 1650) defendiam a tese 
racionalista, onde o domínio da natureza e o entendimento científico seriam alcançados através 
do pensamento racional (matemático).  
20

 A barganha faustiana (pacto com o diabo) faz parte da narrativa do poema “Fasto” de Johann 
Wolfgang Von Goethe, onde o Dr. Fausto vende a alma para o diabo em troca de prazeres 
terrenos, riqueza e poderes ilimitados.  
21

 Cornucópias é uma referência ao símbolo, da mitologia greco-romana, representativo de 
fertilidade, riqueza e abundância, que é representado por um vaso em forma de chifre, com 
muitas frutas e flores (CORNUCÓPIA, 2015). 
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Neste contexto, o canadense Maurice Strong, primeiro secretário-

executivo do PNUMA propôs a Sachs que desenvolvesse um conceito de 

“Ecodesenvolvimento”, para que as agências da ONU utilizassem nos seus 

programas e projetos. 

Sendo assim, o conceito de ecodesenvolvimento idealizado por 

Sachs pressupôs: 

Uma solidariedade sincrônica com a geração atual, na medida em 
que desloca a lógica da produção para a ótica das necessidades 
fundamentais da maioria da população; e uma solidariedade 
diacrônica, expressa na economia de recursos naturais e na 
perspectiva ecológica para garantir às gerações futuras as 
possibilidades de desenvolvimento (FILHO, 1993, p. 133) 
 

Este modelo de desenvolvimento foi sustentado em cinco pilares: 

1º) Sustentabilidade Social – diminuir substancialmente as diferenças 
sociais, ao construir uma sociedade com maior igualdade na 
distribuição de renda, reduzindo a diferença entre ricos e pobres. 
2º)   Sustentabilidade Econômica – gerir de forma mais eficiente os 
recursos, tanto do investimento público como do investimento 
privado. 
3º) Sustentabilidade Ecológica – utilizar os potenciais encontrados 
nos ecossistemas, sendo compatível com sua mínima deterioração, 
além de conservar as fontes de recursos naturais. 
4º)  Sustentabilidade Cultural – respeitar as especificidades e 
características inerentes de cada ecossistema, de cada cultura e de 
cada local. 
5º)  Sustentabilidade Espacial – conseguir uma nova e mais 
equilibrada relação rural/urbana – cidade/campo (FILHO, 1993, p. 
134). 
 

No entanto, Sachs relata na sua autobiografia intitulada “A terceira 

margem: em busca do Ecodesenvolvimento”, que o conceito viria a ser 

substituído por Desenvolvimento Sustentável.  

Em 1974 a cidade mexicana de Cocoyoc recebeu o Simpósio 

sobre modalidades de uso de recursos, meio ambiente e estratégias para o 

desenvolvimento. Porém os debates ficaram marcados por um improvável 

alinhamento americano-soviético em oposição a uma maioria que Sachs 

classificou com “terceiro-mundista” (SACHS, 2009, p.242) 

Mas o debate ganhou ressonância a partir do encerramento do 

evento, quando o presidente mexicano Luis Echeverría Álvarez fez um discurso 

incisivo defendendo as ideias terceiro-mundistas. E assim, a resolução final do 

encontro foi aceita por unanimidade. 
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Dois dias depois o secretário geral da ONU recebeu um telegrama 

do diplomata norte-americano Henry Kissinger que apontava os reais 

interesses da potência hegemônica. 

“O que é esta declaração de Cocoyoc? Mais uma história dessa e 
seremos obrigados a rever nossa atitude face ao Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente [PNUMA], cuja vocação é se 
ocupar da despoluição” (SACHS, 2009, p.243 grifo nosso) 

  

Ou seja, não era interesse dos norte-americanos equilibrar as 

assimetrias causadas pelo modelo de desenvolvimento vigente, que colocava 

um abismo entre as economias dos países ricos e pobres.  

“O Ecodesenvolvimento se tornou uma palavra mal apreciada, 

desaconselhável mesmo, e progressivamente substituída pela expressão 

sustainable development [desenvolvimento sustentável]” (SACHS, 2009, p.243) 

 

3.4.2  O Desenvolvimento Sustentável 

 

Somente inicio dos anos 1980 a ONU voltou a debater as 

questões ambientais e na Assembleia Geral de 1984 foi instituída a Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. A equipe presidida pela ex 

ministra norueguesa do Meio Ambiente Gro Harlem Brundtland deveria propor 

estratégias de longo prazo (ano 2000), para alcançar o desenvolvimento 

sustentável, mediante o aumento da cooperação entre os países em diferentes 

estágios de desenvolvimento.  

No entanto, faz necessário traçar uma relação entre a retomada 

do debate ambiental no âmbito da ONU e alguns desastres ambientais que 

ocorreram neste período (1976-1984): 

- 1976 em Seveso, norte da Itália, a explosão em uma 
fábrica de produtos químicos lançou uma nuvem composta de 
dioxina; 
- 1978 em um vilarejo de Nova York, Estados Unidos começou 
aparecer lixos nos quintas provenientes de 21.000 toneladas de 
resíduos tóxicos industriais, que haviam sido enterrados no local 
entre as décadas de 1940 e 1950. 
- 1978 em São Sebastião, Brasil, o navio Brazilian Marina despejou 
6.000 toneladas de petróleo no canal da cidade.  
- 1979 na Pensilvânia, Estados Unidos ocorreu um vazamento 
nuclear na usina Three Mile Island; 
- 1984 em Bophal, na Índia, um acidente em uma fábrica de 
pesticidas lançou na atmosfera 45 toneladas de metil isocianato, que 
causou a morte de milhares de pessoas em poucas horas. (BRASIL; 
SANTOS, 2007) 
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Posteriormente, Brundtland cita no prefácio do seu relatório os 

desastres como sendo “graves previsões sobre o futuro”: 

Durante o tempo em que nos conhecemos como Comissão, tragédias 
como as fomes africanas, o vazamento na fábrica de pesticidas em 
Bhopal, Índia, e do desastre nuclear de Chernobyl (1986), na URSS 
parecia justificar as graves previsões sobre o futuro humano, que 
estavam se tornando lugar comum durante meados dos anos 1980. 
(ONU, 1987) 
 

Os trabalhos da comissão foram apresentados às Nações Unidas 

em 1987. Ao contrário do relatório Limites do Crescimento, o documento foi 

estruturado por audiências públicas realizadas nos cinco continentes.  

Com relação à América Latina, Brundtland relatou as 

preocupações socioeconômicas referente a crise da dívida22. “Ouvimos os 

relatos individuais de vitimas dos mais crônicos desastres: a crise da dívida, a 

estagnação dos investimentos nos países em desenvolvimento, a queda do 

preço das commodities e a redução dos rendimentos pessoais” (ONU, 1987, 

nossa tradução) 

Contudo, o relatório “Our Common Future” (Nosso Futuro 

Comum), também conhecido como “Relatório Brundtland” na prática 

reescreveu, com outras palavras, o conceito de Ecodesenvolvimento de Sachs. 

Garantir o atendimento das necessidades da presente geração sem 
comprometer a capacidade das futuras satisfazerem as suas próprias 
necessidades. O conceito de desenvolvimento sustentável não 
implica limites - e não os limites absolutos, mas limitações impostas 
pelo estado atual da tecnologia e da organização social sobre os 
recursos ambientais e pela capacidade da biosfera para absorver os 
efeitos de atividades humanas. (ONU, 1987, nossa tradução) 

 

De forma ampla e difusa, o Relatório Brundtland normatiza o 

conceito de desenvolvimento sustentável, de modo que fosse trabalhado e 

difundido pelas agências e programas da ONU. Desta forma, também se 

estenderia aos governos nacionais e locais para referenciar suas políticas 

públicas, assim como os empresários e as Organizações Não-Governamentais 

– ONGs, que começavam a exercer maior protagonismo.  

A comissão reduziu a três (Econômico, Social e Ambiental), o 

número de pilares deste modelo de desenvolvimento sustentável: 
                                                             
22

 A crise da dívida (1980) atingiu os países latino-americanos que se endividaram, ao longo da 
década de 1970, quando havia empréstimos baratos e abundantes provenientes do excesso de 
capital proveniente da venda de petróleo pelos países da Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo – OPEP. O descontrole aconteceu no começo da década de 1980 
quando, os juros nos Estados Unidos aumentaram, os preços das commodities caíram e 
ocorreu a segunda crise do petróleo.  



68 
 

Econômico: 

- Sistema internacional com padrões sustentáveis de comércio e 

financiamento; 

- Sistema econômico competente para gerar excedentes e 

conhecimentos técnicos em bases confiáveis e constantes; 

- Aumento da produção industrial nos países não-industrializados 

com base em tecnologias ecologicamente adaptadas. 

Social: 

- Sistema social capaz de resolver as diferenças causadas por um 

desenvolvimento desigual; 

- Limitação do crescimento populacional; 

- Controle da urbanização desordenada e integração entre campo 

e cidades menores; 

- Sistema tecnológico que busque novas soluções; 

- Diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de 

tecnologias com uso de fontes energéticas renováveis; 

  - Atendimento às necessidades básicas (saúde, escola, moradia). 

  - Banimento das guerras. 

  Ambiental: 

  - Preservação da biodiversidade e dos ecossistemas; 

  - Proteção dos ecossistemas supranacionais como a Antártica e 

os oceanos pela comunidade internacional. (ONU, 1987, nossa tradução). 

Apesar do Relatório Brundtland não apresentar as fontes de 

recursos e estratégias de ação mais detalhas, o documento foi importante para 

aprofundar as discussões na RIO-92. 

Segundo o professor Ronald Sawyer, do Centro de 

Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília: 

[...] o termo Desenvolvimento Sustentável e seu significado explícito 
(atendimento às necessidades do presente sem prejudicar o 
atendimento às necessidades das futuras gerações) foram 
consagrados por todos os países do mundo em 1992. Há que se 
levar em conta que qualquer linguagem diplomática consensual, 
ainda mais quando acordada globalmente, é necessariamente vaga. 
(Sawyer, 2011) 

 

Diante dos avanços e retrocessos na construção de um 

arcabouço, que materializasse um novo modelo de desenvolvimento, Sachs 
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(2000, p.59) faz uma análise positiva do período entre as Conferências de 

Estocolmo e a do Rio de Janeiro. Para o autor “alcançou-se um substancial 

progresso do interesse pelo meio ambiente, com o lançamento do PNUMA e no 

avanço da proteção do meio ambiente global pelos tratados internacionais” 

(SACHS, 2000, p.59). 

Enfim, a substituição do modelo de desenvolvimento progressista 

pelo sustentável era possível, porém ainda incipiente. 

3.4.3  Economia Verde: o velho capital para o novo desenvolvimento 

sustentável 

 

Diante da pouca efetividade do Relatório Brundtland, uma nova 

proposta que incorporasse efetivamente a iniciativa privada ao movimento de 

difusão dos princípios e metas para um desenvolvimento sustentável foi levado 

pelo PNUMA às discussões na Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável – Rio+20, (que ocorreu novamente no Rio de 

Janeiro em 2012), através do relatório intitulado “Rumo a uma Economia 

Verde: caminhos para o Desenvolvimento Sustentável e a erradicação da 

pobreza”. Conforme justificou o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente: 

O relatório apresenta argumentos econômicos e sociais convincentes 
para o investimento de 2% do PIB mundial para tornar verde os 10 
setores estratégicos da economia, de forma a redirecionar o 
desenvolvimento e desencadear um fluxo público e privado rumo à 
baixa emissão de carbono e a um caminho de uso eficiente de 
recursos (PNUMA, 2011, p.IV). 
 

Segundo o diretor executivo do PNUMA Achim Steiner a proposta 

é direcionada a três seguimentos: 

- Investimento em Capital Natural: agricultura, pesca, água e 

florestas; 

- Investimentos em energia e fontes de recursos eficientes: 

energias renováveis, indústrias e empresas, resíduos, construções, transporte, 

turismo e cidades; 

- Suporte de transição global para a Economia Verde: modelar o 

cenário dos investimentos verdes (PNUMA, 2011). 

Para conceitualizar esta nova proposta, o PNUMA definiu 

Economia Verde como sendo:  
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[...] uma economia que resulta em melhoria do bem-estar da 
humanidade e igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz 
significativamente riscos ambientais e escassez ecológica. Em outras 
palavras, uma economia verde pode ser considerada como tendo 
baixa emissão de carbono, é eficiente em seu uso de recursos e 
socialmente inclusiva (PNUMA, 2011, p.02) 

 

O relatório defende que o Capital Natural é um bem econômico 

crítico, o qual é “uma fonte de benefícios públicos, principalmente para a 

população carente cujo sustento e segurança dependem da natureza” 

(PNUMA, 2011, p.02).  
 

Tabela 7 – Capital natural: componentes subjacentes e serviços e valores 
ilustrativos 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fontes: (PNUMA, 2011, p.07) 

Como contraponto a este modelo, Sawyer (2011) comunga com 23 

outra corrente de pensamento, que contesta esta metodologia de “valoração 

monetária e instrumentos econômicos, e que tende a reduzir tudo a dinheiro, 

prevendo pagamentos feitos por poluidores e recebidos por prestadores de 

serviços”. Ou seja, segundo o professor Sawyer “a Economia Verde facilmente 

acaba se tornando lavagem verde cosmética (greenwashing)”. 

No que diz respeito às propostas para a agricultura, 

estrategicamente, o relatório do PNUMA foca as ações nos pequenos 

produtores, pois dos 525 milhões de pequenas propriedades agrícolas do 

planeta, 404 milhões operam com menos de dois hectares (NAGAYET, 2005, 

apud PNUMA, 2011, p. 10).  

                                                             
23

  Valor Presente Líquido (VLP) 

 

 
Biodiversidade 

 

Exemplos de bens e 
serviços do ecossistema 

Exemplos de valores 
econômicos 

Ecossistema 
(variedade e extensão/área) 

 

 Recreação; 

 Regulamentação do uso da 
água; 

 Armazenamento de carbono. 
 

 

 

Evita a emissão de Gases 
do Efeito Estufa através da 
conservação florestal: US$ 
3,7 trilhões (VLP)

23 

 

Espécies 
   (diversidade e abundância) 

 

 Alimento, fibras, combustíveis; 

 Inspiração para criação; 

 Polinização. 

 

 

Contribuição de insetos 
polinizadores para a 
produção agrícola: ~US$ 
190 bilhões/ano. 
 

Genes 
(variedade e população) 

 

 Descobertas medicinais; 

 Resistência às doenças; 

 Capacidade de adaptação. 
 

 

25-50% dos US$ 640 
bilhões do mercado 
farmacêutico são derivados 
de recursos genéticos. 
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A proposta do PNUMA vem de encontro ao mercado das 

certificações socioambientais, o qual vem ganhando força nos últimos anos, 

tanto no setor industrial quanto no agrícola. No entanto, é um movimento de 

mais de meio século, que tem suas raízes na Europa da década de 1940.  

À época, o movimento “Comércio Justo e Solidariedade”, difundia 

entre os europeus a ideia de comercialização de produtos através de sistemas 

mais justos de remuneração, permitindo o desenvolvimento das comunidades 

locais.   

Mas, somente na década de 1960 é que a prática de Comércio 

Justo (do inglês Fair Trade) alcançou efetividade através de organizações não-

governamentais, instituições filantrópicas e grupos religiosos. Diante deste 

avanço, em 1967 surgiu na Holanda a Fair Trade Organisatie.   

Após um período de vinte anos de estagnação, doze grandes 

importadores se uniram e formaram a European Fair Trade Association – 

EFTA. Finalmente, em 1997 a disseminação do Comercio Justo se globalizou 

com a criação da Fairtrade Labelling Organization International – FLO, uma 

organização que congrega dezessete certificadoras situadas na Europa, 

Estados Unidos, Canadá e Japão, e representações em países chave como o 

Brasil. 

No Brasil o debate efetivo sobre este assunto só ocorreu em 

2000, após a criação da FLO, com as normas sendo criadas segundo a 

realidade local (CEPEA, 2011). 

Diante das demandas atuais, o Fair Trade atende apenas 

pequenos produtores em todo mundo com certificações de produtos orgânicos 

e convencionais. E outras certificadoras, que surgiram posteriormente, como a 

Rainforest e UTZ Certified, passaram a atender todo o mercado (pequenos, 

médios e grandes propriedades) de forma individual ou através de associações 

e cooperativas. 

Estas certificadoras atuam em toda cadeia de custódia (produção, 

armazenamento e comercialização final do produto). 

As certificadoras encontraram um mercado promissor, 

principalmente, nas culturas de café, cacau e chá. E, após cinquenta anos do 

início dos debates sobre a sustentabilidade do planeta (1950-2000), é que a 

cafeicultura brasileira esta sendo inserida neste contexto. Novamente, tem sido 
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um processo exógeno, pois ocorre muito em função dos clientes internacionais, 

que vem aumentando a demanda por produtos socioambientalmente 

responsáveis.  

Atualmente, estas certificações socioambientais estão baseadas 

no tripé: respeito ao meio ambiente (ambiental); respeito às normas trabalhistas 

(social); e na gestão eficiente e melhoria da renda das propriedades rurais 

(econômico). Este processo abrange todos os setores da agricultura, desde as 

hortaliças, que têm um ciclo de produção curto, até a cafeicultura e as florestas 

com ciclos longos.  

Enfim, a proposta do “caminho do meio” tem sido a aposta da 

ONU diante da impossibilidade de um acordo global que equacione 

crescimento econômico e a finitude dos recursos naturais do planeta. Mas, fica 

evidente que o fator econômico se sobressai diante dos demais. 
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4    O PROGRAMA CERTIFICA MINAS CAFÉ  

 

No Brasil, a promoção e divulgação das certificações 

socioambientais, na cadeia de custódia da cafeicultura, têm sido fomentada 

pela iniciativa privada desde a chegada deste conceito de produção ao país. 

De um modo geral, os gestores públicos não tem visualizado neste modelo de 

negócio uma ferramenta de política pública, que promova a agregação de valor 

aos produtos agropecuários e, em contrapartida, atue com um mecanismo de 

incentivo a expansão das boas práticas sociais, ambientais e na gestão das 

propriedades.  

A única exceção é o Estado de Minas Gerais, que desenvolve uma política 

pública neste sentido desde 2007. O programa Certifica Minas Café é 

executado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

– SEAPA, através do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA e da Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater-

MG.  
 

Figura 3 – Municípios mineiros atendidos pelo projeto piloto do programa 
Certifica Minas Café em 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Δ A área demarcada com o triangulo representa os municípios pertences ao escritório regional da 

Emater em São Sebastião do Paraíso, os quais compõem o recorte desta pesquisa. 

Fonte: (EMATER-MG, 2013) 
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As atividades do Certifica Minas Café iniciaram como um projeto 

piloto em 40 municípios, de modo que resultasse em uma amostra 

representativa de todas as regiões produtoras de café no estado (sul, triangulo 

mineiro, norte e zona da mata).  

Segundo Rogério Fernandes, coordenador do programa na 

Gerência de Certificação do IMA, o Certifica Minas tem como objetivo               

“a melhoria na gestão das propriedades e na relação socioambiental do 

sistema de produção” (IMA, 2015).  Assim, o papel do extensionista da Emater-

MG é de trabalhar as boas práticas do programa com o produtor rural, 

enquanto o técnico do IMA faz o processo de auditoria na propriedade. 

Quando encerrou a fase piloto, o programa foi ampliado e, no final 

de 2015, o Certifica Minas Café chegou a 214 municípios mineiros totalizando 

1.487 propriedades certificadas (IMA, 2015) 

 

Figura 4 - Mapa dos municípios mineiros atendidos pelo programa Certifica 
Minas em 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: (EMATER-MG, 2013) 
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Segundo SEAPA (2016) o governo do Estado tem destinando, por 

ano, R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), para custear o 

programa Certifica Minas Café.  
 

4.1   AUDITORIA INTERNA: O TRABALHO DOS EXTENSIONISTAS DA  

EMATER-MG 

 

A adesão e a permanência no programa são voluntárias. Portanto, 

ao ingressar no programa o produtor começa a receber a consultoria de um 

extensionista da Emater-MG.  

Para alcançar a certificação socioambiental da propriedade, 

independente do seu tamanho, o produtor precisa atender 95 pontos de 

controle, os quais foram elaborados com base nos pilares do Desenvolvimento 

Sustentável (ambiental, econômico e social). Conforme (IMA, 2013a), estes 

parâmetros estão no Check-list intitulado “Ficha para Controle Individualizada 

de Propriedades” (Anexo A), onde são dimensionados os pontos de controle e 

subdivididos em sete setores: 

1° Lavoura: 

 1.1 Material de Propagação (mudas); 

 1.2 Área de Cultivo; 

 1.3 Controle de Pragas; 

 1.4 Irrigação; 

 1.5 Colheita; 

2° Rastreamento (rastreabilidade do grão na propriedade); 

3° Responsabilidade Ambiental; 

4° Conservação das Águas; 

5° Responsabilidade Social; 

6° Capacitação técnico-administrativa; 

7° Gestão da Propriedade. 

O nível de exigência de cada item, assim como seus respectivos 

subitens é apontado para o produtor através de uma legenda cromática (ver 

tabela 5). Desta forma, os itens demarcados em vermelho são obrigatórios, em 

amarelo, restritivos e em verde recomendáveis. Assim, o subitem 1.3.2 da 

Ficha de Controle, por exemplo, é vermelho, pois os agrotóxicos para a cultura 
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do café devem estar registrados no MAPA e cadastrados no IMA. Já o subitem 

1.2.3 é classificado como restritivo, porque a fertilidade do solo deve ser 

aferida, para que não ocorram adubações incorretas nem desnecessárias. E o 

item 3.11 é classificado como recomendável, pois sugere aos produtores que 

implante um método de tratamento de esgoto doméstico na propriedade. 
 
 

Figura 5 – Cabeçalho e coluna de Descrição da Ficha para Controle 
Individualizada de Propriedades* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: (IMA, 2013a) 
* O documento na integra se encontra no anexo A 
 

Em termos práticos, o produtor de café passa a receber a visita 

regular de um técnico agrícola e/ou um engenheiro agrônomo (extensionistas 

da Emater-MG), que além de orientar nos tratos culturais: fertilidade do solo 

(subitem 1.2.3); analise foliar (subitem 1.2.4); manejo do mato (subitem 1.2.13); 

controle de pragas e doenças através do uso de agrotóxicos (subitem 1.3); 

irrigação (subitem 1.4) e colheita e pós-colheita (subitem 1.5), - como está 

delimitado no item 1º (lavoura) do Check-list – também auxilia nos demais itens 

para obtenção da certificação.   

 



77 
 

Neste sentido, o trabalho do extensionista da Emater-MG tem que 

ir além da consultoria agronômica convencional, pois a certificação 

socioambiental demanda de um conhecimento sistêmico que engloba:  

- a rastreabilidade do café certificado (item 2º do check-list); 

- Legislação ambiental (itens 3º e 4º do check-list); 

- Legislação trabalhista (item 5º e 6º do check-list). 

- Gestão da propriedade (item 7º do check-list). 

No contexto das certificações é imprescindível ter um sólido 

conhecimento sobre rastreabilidade do produto (item 2º do check-list), o qual 

inicia na compra de insumos, passando pela colheita, pós-colheita e 

armazenamento. Trata-se um item restritivo, porque caso um lote de café 

certificado venha a se misturar com outro não certificado, por exemplo, todo 

trabalho é perdido, e o produto deve ser vendido como convencional.  

 Quanto a legislação ambiental (itens 3º e 4º do check-list), o 

trabalho dos técnicos da Emater não se limita a consultoria sobre a legislação 

ambiental vigente, mas também na difusão de métodos e técnicas de 

promoção de um meio ambiente equilibrado. O trabalho de saneamento rural é 

um bom exemplo, no qual é aplicada uma técnica barata e eficaz de tratamento 

do esgoto domestico desenvolvida pela Embrapa. Da mesma forma, é 

incentivada a aplicação de técnicas de conservação do solo (subitem 1.2.13 do 

check-list). Diante da importância deste tema para a sociedade estes dois itens, 

por exemplos, são classificados no check-list como restritivos. 

A legislação trabalhista (itens 5º e 6º do check-list) também 

caminha no mesmo sentido. Além das orientações sobre a legislação vigente é 

necessário desenvolver ações, que melhore e fortaleça a relação entre 

empregador e empregados. Os extensionistas incentivam a construção e/ou 

adequação de locais para alimentação, abrigo e higiene próximos às lavouras. 

Esta é a parte da consultoria mais delicada, porque dos 13 subitens: 5 são 

obrigatório (vermelho); 5 são restritivos (amarelo) e apenas 1 é recomendável 

(verde). Apesar da legislação trabalhista estar bastante difundida e acatada na 

região, os extensionista acabam desenvolvendo um trabalho mais profundo de 

conscientização, pois desenvolvem uma relação de confiança com produtores 

rurais atendidos pelo programa.  
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Figura 6 – Modelos de locais para alimentação, abrigo e higiene próximas às 
lavouras difundidos pela extensionistas da Emater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (EMATER-MG, 2013) 
 

No que tange às capacitações técnico-administrativas (item 6º do 

check-list), os técnicos da Emater-MG incentivam a participação dos 

cafeicultores e/ou funcionários das propriedades a participarem dos cursos de 

capacitação técnica disponibilizados na região por instituições como o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR e o Serviço Brasileiro de Apoio a 

Micro e Pequena Empresa - SEBRAE. O SENAR possui escritórios nos 

municípios de São Sebastião do Paraíso (que também atende a São Tomás de 

Aquino), Itamogi e Monte Santo de Minas. Todos os 7 subitens deste tópico 

são restritivos, o que implica em um peso maior na avaliação da auditoria 

externa. Isto demonstra a importância da capacitação no processo de 

certificação, pois o uso correto de insumos e equipamentos evita acidentes de 

trabalho e doenças ocupacionais, assim como contribui para o uso racional dos 

recursos financeiros e naturais empregados na produção do café. 

A gestão da propriedade (item 7º do check-list) consiste em um 

processo sistêmico. Neste caso os extensionistas incentivam e auxiliam na 

implementação de planilhas de controle e pasta arquivo. Esta ferramenta além 

de proporcionar um controle gerencial da propriedade, ao mesmo tempo em 

que permite ao gestor traçar planos e metas, também auxilia tanto os técnicos 

da EMATER-MG quanto os auditores externo no processo de certificação. Este 
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item pode ser considerado o “ponto chave” desta política pública, conforme 

ressalta o coordenador do programa na Gerência de Certificação do IMA 

Rogério Fernandes, quando destaca que o foco do programa Certifica Minas 

Café esta “na melhoria da gestão das propriedades e na relação 

socioambiental do sistema de produção” (IMA, 2015). 

Do ponto de vista educacional a região dispõe de cursos técnicos 

nas áreas de Técnicos Agrícola (presencial) e Técnico em Cafeicultura (à 

distância) no Instituto Federal de Educação em Muzambinho, Tecnólogo em 

Cafeicultura na Faculdade Libertas em São Sebastião do Paraíso, graduação 

em Engenharia Agronômica na Universidade Estadual de Minas Gerais, em 

Passos e na Universidade de Franca, em Franca (no estado vizinho de São 

Paulo). 

Contudo, os investimentos na gestão da propriedade, ainda se 

apresenta insipiente entre os pequenos produtores, no entanto é uma 

estratégia largamente usada nas grandes propriedades e nas empresas 

agropecuárias da região. 

Nos três primeiros anos de implantação do Certifica Minas Café, 

os extensionistas tinham no bônus financeiro obtido na venda do café 

certificado (este assunto será detalho no próximo tópico), um apelo importante 

para convencer os cafeicultores a participarem do programa. Com o decorrer 

do projeto piloto, ficou evidente que a gestão correta e eficiente da propriedade 

resulta em maiores ganhos financeiros, quando comparados com um bônus por 

saca comercializada. Paralelamente, os ganhos sociais e ambientais também 

são potencializados. Atualmente, os extensionistas da Emater-MG procuraram 

mostrar aos produtores rurais, que a eficiência na gestão da propriedade 

potencializa os ganhos e valoriza a propriedade.  

4.2   AUDITORIA EXTERNA E COMERCIALIZAÇÃO 
 

Após um período de adequações da propriedade, em que o 

extensionista da Emater-MG constata que o índice de conformidade é igual ou 

superior a 80%, é agendada a auditoria do técnico do IMA (IMA, 2013b, p.3). 

Neste momento, é cobrado uma taxa para a realização da 

auditoria anual, conforme descrito na tabela 8, através de um Documento de 

Arrecadação Estadual – DAE, do governo de Minas Gerais. 
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Tabela 8 – Valores cobrados para auditorias do programa Certifica Minas Café 

 

                                     *Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais 
                                          Fonte: Emater (2016) 
 

Os valores são definidos, em Unidade Fiscal do Estado de Minas 

Gerais – UFEMG, a partir da área da propriedade ocupada por café. Em janeiro 

de 2016 a contração da UFEMG foi de R$ 3,01. 

Conforme o Manual do produtor de Café, caso a auditoria externa 

feita por um técnico do IMA seja validada, o produtor receberá a seguinte 

classificação:  

Entre 80 e 89% de conformidade, o certificado da propriedade 
conterá também um selo de categoria Bronze. Se a nota final estiver 
entre 90 e 99% o certificado conterá um selo de categoria Prata. Nota 
final de 100% dá direito ao certificado com selo de categoria Ouro 
(IMA, 2013b, p.3-4) 
 

 

Com esta classificação o produtor poderá identificar a saca ou a 

embalagem de café torrado e/ou moído com o selo do Certifica Minas. 
 

 

 Figura 7– Selos do Certifica Minas e da certificadora UTZ 

 

 

 

 

 
 

 À esquerda o 1º selo do Certifica Minas e à direita a nova logomarca do programa já alinhar ao 
código de conduta EuroGap. 
Fonte: (ASCOM, 2016) 
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Até esta fase do programa, todos os processos apresentados 

estão sobre a coordenação das entidades pertences ao governo do Estado de 

Minas Gerais. Para que o projeto fosse exitoso, caberia ao Estado atuar em 

toda cadeia produtiva, pois ainda se trata de uma alternativa ao modelo 

vigente, o que tornaria a política pública mais complexa e dispendiosa.  

Diante disto, o governo de Minas estabeleceu uma parceria com a 

Exportadora Guaxupé, da cidade de Guaxupé (no sudoeste de Minas Gerais), 

para comercializar os cafés do programa no exterior, uma alternativa conectar 

a produção a comercialização (CAFÉ, 2013).  

Segundo o Analista de Certificações João Paulo Custódio de 

Brito, os cafés certificados correspondem a 40% da comercialização anual da 

Exportadora Guaxupé. Desde que os cafés do Certifica Minas entraram no 

portfólio da empresa em 2013, o ágio por saca variou entre R$ 3,00 e R$ 5,00. 

O Analista ressaltou que este valor é pago independente da classificação da 

saca de café, a qual é valorada através da uma análise da qualidade da 

bebida. Em janeiro de 2016 a Exportadora pagou R$ 5,00, por saca comprada 

de produtores que possuem o Certifica Minas ativo. 

Da mesma forma, a empresa remunerou as seguintes 

certificações, por saca de 60 kg de café beneficiado: 

-   R$ 5,00 pela autoavaliação 4C24; 

- Entre R$10,00 e R$ 15,00 para a Certificação Starbucks 

C.A.F.E. Practices25.  

- Entre R$ 20,00 a R$ 25,00 para a Certificação UTZ; 

- Entre R$ 25,00 a R$ 30,00 para a Certificação Rainforest26. 

A exportadora tem com áreas de abrangência as regiões do sul e 

sudoeste mineiro (atendidos pela sede), e a região da zona da mata mineira 

(atendido por um escritório da empresa). Como a Exportadora Guaxupé não 

                                                             
24 O Código Comum da Comunidade Cafeeira - 4C é uma autoavaliação realizada pelo próprio 

produtor, isto é, o programa não passa por auditorias externar. O programa é fomentado pela 
Associação 4C, com sede em Bonn na Alemanha. Seu objetivo é promover a sustentabilidade 
na cafeicultura mundial através da aproximação entre produtores e compradores com base nas 
boas práticas socioambientais. O principal parceiro 
 da associação é a Nestlé, multinacional suíça do ramo de alimentos (Autoria própria). 
25 É certificação segue a mesma lógica do programa Certifica Minas Café, mas atende apenas 

a rede de cafeterias Starbucks (Autoria própria). 
26

  A Rainforest é a certificação da Rede de Agricultura Sustentável – RAS, uma coalizão de 
organizações conservacionistas sem fins lucrativos das Américas, Ásia, África e Europa 
fundada em 1997.  
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atende todo o estado, ainda se faz necessária a formulação de novas 

parcerias27.  

Outra alternativa encontrada pelos gestores do Certifica Minas foi 

estabelecer um acordo com certificadora holandesa UTZ Certified28. Na prática, 

ocorreu o alinhamento da “Ficha para Controle Individualizada de 

Propriedades” (check list da Emater) com o código de conduta da UTZ, que 

segue os protocolos estabelecidos pelo EurepGAP29.  

Segundo o acordo, o produtor que esteja com o certifica Minas 

ativo, caso queira, pode passar automaticamente para certificação UTZ, em 

função de ter passado por uma auditoria que segue o mesmo protocolo.  

Desta forma, os produtores certificados tem acesso aos materiais 

de treinamento UTZ, visibilidade internacional ao registrar sua produção de 

café no Good Inside Portal – GIP (um portal na internet onde os compradores 

encontram fornecedores) e o direito do uso do selo UTZ no produto 

comercializado.  

Em contra partida esta parceira é importante para o programa, 

pois os cafés certificados podem usar a mesma cadeia de custódia certificada 

pela UTZ. 

Do ponto de vista financeiro, se por um lado o cafeicultor passa a 

receber um prêmio entre R$ 20,00 a R$ 25,00 por saca, por outro, o agricultor 

familiar, por exemplo, passa a ter uma despesa (anual), referente à auditoria, 

aproximado de R$ 2.000,00. A auditoria pode ser contratada tanto individual 

quanto em grupo, sendo que em grupo o preço tende a diminuir. Neste caso, 

quando o auditor visita várias propriedades, em uma mesma localidade, o custo 

logístico da visita é rateado entre os pares. Todavia, é um custo ainda inviável 

para um cafeicultor que produza menos de 100 sacas, considerando um prêmio 

de R$ 20,00 por saca.  

A venda direta ao consumidor também é alternativa para os 

cafeicultores que queiram empreender através da expansão do negócio. Neste 

                                                             
27  Informações fornecidas durante a visita técnica à Exportadora Guaxupé em 10 de fevereiro 

de 2016. 
28

 A UTZ Certified é um programa internacional de certificação que determina normas para a 
produção sustentável e fornecimento de café, cacau, chá e óleo de palma (SEAPA, 2014). 
29

 O protocolo de conduta do EurepGAP foi desenvolvido pelos varejistas europeus para 
garantir segurança alimentar e a utilização de práticas socioambientalmente apropriadas na 
produção de vegetais (Idem, 2014). 
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contexto, o apoio técnico ao empreendimento pode ser obtido através do 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE. Dentro 

deste nicho o produtor pode atuar: 

- na venda direta ao consumidor final através do café torrado e 

moído e/ou apenas torrado para máquinas de expresso; 

- venda de cafés gourmet para cafeterias ou mesmo abertura de 

um negócio próprio; 

- venda do café em lojas virtuais; 

- distribuição do café de marca própria para revendedores. 

Com relação ao uso do selo de certificação e, por conseguinte, 

seu retorno financeiro ainda é incipiente no mercado brasileiro, pois a 

população brasileira ainda está alheia ao apelo socioambiental das 

certificações. As exceções estão nos públicos segmentados, que geralmente 

estão nos grandes centros do país. 
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5   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
 

Segundo Minayo (2001, p.22) “não há método melhor que outro, o 

mais indicado sempre será aquele capaz de conduzir o investigador a alcançar 

as respostas para suas dúvidas”. Portanto, a escolha da metodologia torna-se 

fundamental e dela depende o sucesso dos resultados esperados. 

Neste sentido, opto-se pelo método indutivo, como base lógica 

para este trabalho. Conforme define Marconi e Lakatos (2010, p.86): 

A indução é um processo mental que parte de dados particulares, 
suficientemente constatados, inferindo-se uma verdade geral ou 
universal, não contida nas partes examinadas. O objetivo dos 
argumentos indutivos visa levar a conclusões cujo conteúdo é muito 
mais amplo do que das premissas nas quais formam baseadas. 
 

Os dados que referenciam esta pesquisa foram obtidos no site do 

IBGE, no escritório da Emater-MG de São Sebastião do Paraíso e na SEAPA, 

através da assessoria de comunicação.  

Os dados fornecidos pelo IBGE permitem conhecer a área de 

atuação deste escritório da Emater no que tange a área territorial, área de 

colheita de café e quantidade produzida de café por município. 

As informações obtidas junto a SEAPA correspondem ao número 

de propriedades cafeeiras no estado e orçamento do programa. 

Os dados fornecidos pelo escritório da Emater dispõem sobre o 

tamanho das propriedades rurais que produzem café nesta região, o número 

de propriedade que estão participando do Certifica Minas e os resultados das 

auditorias (no formato do Checklist) de 71 propriedades certificadas pelo 

programa nesta região. Estes dados foram tabulados da seguinte forma: 

- Os itens avaliados ficaram dispostos em colunas; 

- Os resultados das auditorias foram dispostos nas linhas omitindo 

o nome do proprietário, visto que a análise é exclusivamente estatística; 

- Os requisitos atribuídos a cada item: Conformidade; Não 

Conformidade e Não Aplicável foram convertidos em algarismo romano sendo: 

1 (um); 0 (zero) e NA respectivamente.  

Desta forma foi possível determinar o percentual geral de 

Conformidade, Não Conformidade e Não Aplicabilidade em cada item, e assim 
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formular uma análise do programa Certifica Minas sob o ponto de vista do 

conceito de Desenvolvimento Sustentável. 

O checklist completo, assim como o percentual obtido em cada 

item está no Anexo A. 

O resultado deste processo metodológico será apresentado a 

seguir. 

 
 

5.1   ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 
 
 

5.1.1 O programa Certifica Minas Café no escritório da EMATER – MG de São 

Sebastião do Paraíso: o estado da arte 

 

O programa Certifica Minas Café vem sendo desenvolvido no 

escritório da Emater-MG em São Sebastião do Paraíso desde o projeto piloto 

2007. Esta é uma das unidades localizadas no sudoeste de Minas Gerais que 

atende a sede e os municípios de São Tomás de Aquino, Monte Santo de 

Minas e Itamogi, os quais tem a cafeicultura como o principal pilar da economia 

local (figura 3).  

Os cafezais chegaram nesta região na segunda metade do século 

XIX, como consequência da expansão cafeeira da região de Ribeirão Preto, e 

permaneceram potencializados pelas condições favoráveis de clima e solo.  

Conforme dados do IBGE (2014), este escritório da Emater-MG 

atende a uma área territorial de 1.931,22 Km2 (área demarca na figura 4), uma 

área de colheita de café de 33.194 hectares que produziu 826.216 sacas/60kg. 

Quando comparamos com os dados da Conab de 2014 (que estimou a 

produção em Minas Gerais de 22.6 milhões de sacas), conclui-se que os quatro 

municípios produziram juntos 3,65% deste total. Este valor resultou em uma 

média de 24,89 sacas por hectare. 
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Tabela 9 – Dados do parque cafeeiro na área de abrangência do escritório da 
EMATER-MG de São Sebastião do Paraíso 

 

Municípios 
Área Territorial 

(Km
2
) 

Área colheita Café 
(Hectares) 

 

Quantidade 
produzida Café 

(Sacas/60kg) 
 

Itamogi 243,73 6.844 182.500 

Monte Santo de Minas 594,63 9.360 249.600 

São Sebastião do Paraíso 814,92 10.200 241.333 

São Tomás de Aquino 277,92 6.790 152.783 

Total Geral 1.931,22 33.194 826.216 

                          Fonte: IBGE, 2014 
 

A secretaria de agricultura e abastecimento de Minas Gerais 

estima em 138 mil propriedades produzindo café no estado (SEAPA, 2016). Na 

área de abrangência do escritório da Emater de São Sebastião do Paraíso há 

2.790 propriedades cafeeiras, o que representa 2,02% deste total. É importante 

destacar que 2.450 propriedades (87,81%) estão dentro da classificação de 

agricultura familiar (o que consiste no foco principal de atuação da Emater-

MG), enquanto 340 propriedades (12,20%) se enquadram como de médio e 

grande porte30.  

 

Tabela 10 – Classificação por Módulos Fiscais das propriedades cafeeiras no 
escritório da EMATER-MG de São Sebastião do Paraíso 

Municípios 
Agricultura 

Familiar 
Não Familiar 

Total de 
Propriedades 

Itamogi 550 30 580 

Monte Santo de Minas 620 30 650 

São Sebastião do Paraíso 880 220 1100 

São Tomás de Aquino 400 60 460 

Total Geral 2.450 340 2.790 
                           

Fonte: (EMATER-MG/São Sebastião do Paraíso, 2015) 
 

Neste cenário, 76 propriedades rurais aderiram ao programa 

Certifica Minas Café, sendo que 71 já passaram pelas auditorias do IMA e 5 

ainda estão em processo de adequação, conforme detalha a tabela 11. Assim, 

2,79% das propriedades cafeeiras da região estão participando do programa. 

 

 

                                                             
30

 Considerando o modulo fiscal na região de São Sebastião do Paraíso de 28 hectares 

(FAEMG,[2015], p.16) 
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Tabela 11 – Propriedades que participam do programa Certifica Minas em 2015 
na regional da Emater-MG de São Sebastião do Paraíso 

Municípios 
Total de 

Propriedades 
Propriedades 

Auditadas 
Propriedades Não 

Auditadas 

Itamogi 14 14 0 

Monte Santo de Minas 25 22 2 

São Sebastião do Paraíso 33 30 2 

São Tomás de Aquino 6 5 1 

Total Geral 76 71 5 
 

 Fonte: (EMATER-MG/São Sebastião do Paraíso, 2015) 

 
Deste total geral de 76 propriedades, 58 estão enquadradas na 

categoria de pequena propriedade - agricultura familiar (76,31%), 13 são 

médias propriedades (17,10%) e 5 são grandes propriedades (6,57%). Os 

números mostram que as propriedades certificadas no programa segue 

proporcionalmente o número de propriedades produtoras de café na região 

descrita na tabela 10. 

 

5.2.2 Análise das auditorias externa realizada em 2015 nas propriedades 

participantes do programa escritório da EMATER – MG de São Sebastião do 

Paraíso 

 

A auditoria externa ocorreu ao longo de 2015 e auditou 71 

propriedades (de um total de 76 Propriedades) da circunscrição do escritório da 

EMATER – MG de São Sebastião do Paraíso. 

O roteiro das visitas seguem a mesma linha da Ficha para 

Controle Individualizada de Propriedades (figura 6), descrita no tópico 4.1, 

onde:  

- Item: é a referência numérica da norma a ser atendida, a qual 

vem acompanhada da respectiva coloração do nível de exigência (legenda de 

exigibilidade); 

 - Norma: descrição da ação de boas práticas a ser aplicada na 

propriedade e/ou lavoura nos aspectos agronômico, social e ambiental; 

-  Avaliação:          

- NÃO aplicável: o item descrito não se aplica à 

propriedade e/ou a lavoura; 

  - Item Cumprido: a propriedade e/ou a lavoura atenderam a 

norma estabelecida; 
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          - Item NÃO Cumprido: a propriedade e/ou a lavoura não 

atenderam a norma estabelecida. 

Visando facilitar a compreensão do leitor, a análise dos resultados 

alcançados pelo programa Certifica Minas, no âmbito do escritório da 

EMATER-MG em São Sebastião do Paraíso, está disposta por seguimentos 

afins de normas. 
 

Item Normas 
Item NÃO 
aplicável 

Item  
Cumprido 

Item NÃO 
Cumprido 

1 Lavoura    

1.1 Material de Propagação    

1.1.1 

Mudas que não são de produção própria, 
utilizadas em plantios na propriedade no 
Programa Certifica Minas Café devem ter a 
origem comprovada. 

85,91 11,26% 3,53% 

1.1.2 
Os viveiros comerciais de café existentes 
na propriedade devem ter a condição 
sanitária comprovada. 

100% - - 

 

Neste tópico destaca-se o item 1.1.1, onde a exigência pela 

comprovação da origem das mudas contribui, do ponto de vista econômico e 

ambiental, para evitar gastos desnecessários com defensivos. A compra de 

uma muda legítima, por exemplo, da variedade Catucaí 2SL, resistente a 

ferrugem, evita o uso da aplicação de fungicidas. Por outro lado, a 

porcentagem de 85,91% como “Não Aplicável” é explicável devido ao fato das 

plantações auditadas serem antigas. 
 

Item Normas 

 

Item NÃO 
aplicável 

Item  
Cumprido 

Item NÃO 
Cumprido 

1 Lavoura    

1.2 ÁREA DE CULTIVO    

1.2.1 
A ocupação do solo deve estar identificada 
através de mapas ou croquis. 

- 100% - 

1.2.2 
As glebas ou talhões devem estar 
identificados no local. 

- 100% - 

1.2.3 A fertilidade do solo deve ser aferida. - 97,18% 2,82 

1.2.4 Análises foliares são recomendadas. - 81,69% 18,30% 

1.2.5 
Recomendações de calagem e adubações 
de solo devem ser baseadas em análises 
laboratoriais. 

- 98,59% 1,40% 
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1.2.6 
As adubações foliares devem ser 
baseadas em recomendações técnicas. 

- 98,59% 1,40% 

1.2.7 
A calagem deve ser feita segundo 
recomendação técnica. 

25,35 73,24% 1,40% 

1.2.8 
A adubação de solo deve ser feita segundo 
recomendação técnica. 

 100%  

1.2.9 
As aplicações de calcário devem ser 
registradas por gleba ou talhão, produto 
utilizado, quantidades, datas. 

28,17 70,42% 1,41% 

1.2.10  
As aplicações de adubos de solo devem 
ser registradas por gleba ou talhão, 
produto utilizado, quantidades, datas. 

- 94,37% 5,63% 

1.2.11 
Os equipamentos de aplicação de adubos 
(sólidos e líquidos) devem estar em 
perfeitas condições de uso. 

- 97,18% 2,87% 

1.2.12 
O uso de adubo orgânico, quando possível, 
deve ser feito. 

4,22% 92,96% 2,82% 

 

Ao analisar este grupo de normas sobre Áreas de Cultivo, em 

especial, a coluna “Item Cumprido” (1.2.1 a 1.2.12) constata-se mediante a 

aplicação de uma média aritmética simples que 92,02% das propriedades 

desenvolvem boas práticas agronômicas. Isto contribui para redução de custos 

de produção e diminui a degradação do meio ambiente. Contudo, a análise 

foliar (item 1.2.4), uma ferramenta importante para racionalizar o uso de 

agrotóxicos e adubos é apenas recomendável, o que pode explicar o índice de 

“Não Conformidade” de 18,30% nas propriedades auditadas. 
 

 

Item Normas 

 

Item NÃO 
aplicável 

 

Item  
Cumprido 

 

Item NÃO 
Cumprido 

1 Lavoura    

1.3 
CONTROLE QUÍMICO DE PRAGAS, 

DOENÇAS E MATO 
   

1.3.1 
Agrotóxicos adquiridos devem ter 
receituário agronômico. 

- 94,37% 5,63% 

1.3.2 
Os agrotóxicos devem ser registrados para 
a cultura do café (MAPA) e cadastrados 
(IMA). 

- 100% - 

1.3.3 
Anotar as aplicações de agrotóxicos por 
área, quantidade, data e aplicador. 

- 98,59% 1,41% 

1.3.4 
Os equipamentos de aplicação de 
agrotóxicos devem estar em condições 
adequadas de uso. 

-  98,59% 1,41% 
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1.3.5 
A utilização de EPI é obrigatória nas 
aplicações de agrotóxicos e o mesmo deve 
estar em condições adequadas de uso. 

- 100%  - 

1.3.6 
Os períodos de reentrada devem ser 
obedecidos. 

- 95,77 - 

1.3.7 
Os períodos de carência devem ser 
obedecidos. 

- 98,59% 1,41% 

1.3.8 
Os agrotóxicos devem ser armazenados 
com segurança. 

- 98,59% 1,41% 

1.3.9 
As embalagens vazias de agrotóxicos 
devem ser inutilizadas e armazenadas de 
forma adequada. 

16,90 83,10% - 

1.3.10 
As embalagens vazias de agrotóxicos 
devem ser devolvidas. 

4,22 92,96 2,82 

 

Seguindo o mesmo raciocínio do grupo anterior, ao analisar a 

coluna “Item Cumprido” (1.3.1 a 1.3.10) e aplicar uma média aritmética simples 

contata-se 96,06% das propriedades seguem as normas agronômicas vigentes, 

quanto ao controle químico de pragas, doenças e mato. Diante destes 

resultados, é importante ressaltar a existência de pontos de coletas de 

embalagens de agrotóxicos em todos os municípios da jurisdição, o que 

potencializa o êxito deste processo, assim como auxilia na logística reversa das 

embalagens. 

 
 

Item Normas 

 

Item NÃO 
aplicável 

 

Item  
Cumprido 

 

Item NÃO 
Cumprido 

1 Lavoura    

1.4 IRRIGAÇÃO    

1.4.1 
É obrigatória a outorga de água ou 
protocolo. 

98,59% 1,41% - 

1.4.2 
O sistema de irrigação deve ser operado 
por pessoas treinadas. 

98,59% 1,41% - 

1.4.3 
As operações de irrigação devem ser 
registradas por setor, lâmina de irrigação, 
data e operador. 

98,59% - 1,41% 

 

 

A prevalência absoluta de “Não Aplicável” se justifica pela 

desnecessidade do uso da irrigação nos cafezais da região, o que implica na 

economia de recursos financeiros e ambientais. No entanto, uma eminente 

mudança climática global pode desencadear a necessidade do uso da irrigação 
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no futuro próximo. Um sinal evidente são as sucessivas secas que a atingiram 

os cafezais da região nos últimos anos. 

 

Item Normas 

 

Item NÃO 
aplicável 

 

Item  
Cumprido 

 

Item NÃO 
Cumprido 

1 Lavoura    

1.5 COLHEITA E PÓS-COLHEITA    

1.5.1 

Máquinas, utensílios e equipamentos a 
serem utilizados na colheita e pós-colheita 
devem ser feitas a limpeza e a manutenção 
antecipadas. 

- 98,59% 1,41% 

1.5.2 
A colheita deve ser iniciada quando há 
menor quantidade de grãos verdes. 

- 100% - 

1.5.3 

A água de entrada nos processos de pós-
colheita por preparo via úmida deve 
atender a padrões mínimos de contagem 
de coliformes fecais. 

67,60% 8,45% 23,95% 

1.5.4 
Os cafés colhidos devem iniciar o processo 
de secagem no mesmo dia. 

- 98,59% 1,41% 

1.5.5 
Devem ser adotadas boas práticas de 
secagem do café. 

- 98,59% 1,41% 

1.5.6 
O processo de secagem deve ser 
acompanhado. 

1,41% 97,18% 1,41% 

1.5.7 
Se houver, cafés de varrição devem ser 
transportados, secos e armazenados 
separados dos demais. 

16,90% 81,69% 1,41% 

1.5.8 

Se houver, as instalações de 
beneficiamento e armazenamento devem 
ser higienizadas antes de sua nova 
utilização.  

18,31% 80,28% 1,41% 

1.5.9 

As instalações destinadas ao preparo e 
secagem durante a colheita do café não 
podem apresentar evidências da presença 
de animais domésticos. 

4,22 69,01% 26,77% 

1.5.10 

Se houver, as instalações destinadas ao 
beneficiamento e armazenamento do café 
não podem apresentar evidências da 
presença de vetores, pragas e animais 
domésticos. 

18,31% 80,28% 1,41% 

 

A análise da coluna “Item Cumprindo” permite concluir que, assim 

como no grupo Área de Cultivo (item 1.2), os produtores auditados seguem as 

boas práticas agronômicas vigentes quanto às normas de “Colheita e Pós 

Colheita. Quando aplicada a média aritmética simples neste tópico (1.5.1 a 

1.5.10) verifica-se 81,26% de conformidade. Isto resulta em ganhos 
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econômicos, visto que influência diretamente na qualidade do café. Mas, os 

itens 1.5.3 e 1.5.9 mostram, respectivamente, que 23,95% dos cafeicultores 

não fazem análise da água no processo de preparo via úmida31, (um exame 

simples e barato) e 26,77% das propriedades apresentam evidências da 

presença de animais domésticos nas instalações destinadas ao preparo e 

secagem do café (também algo simples e fácil de ser evitado). 

 
 

 

Item Normas 

 

Item NÃO 
aplicável 

 

Item  
Cumprido 

 

Item NÃO 
Cumprido 

2 RASTREABILIDADE    

2.1 
Deve existir registro de compras 
atualizado. 

- 98,59% 1,41% 

2.2 Deve existir registro atualizado de serviços. - 98,59% 1,41% 

2.3 Deve existir registro atualizado de colheita. - 98,59% 1,41% 

2.4 
Deve existir registro atualizado de preparo 
e secagem. 

- 98,59% 1,41% 

2.5 
Deve existir registro atualizado de 
armazenamento e beneficiamento. 

4,22% 94,37% 1,41% 

2.6 
Deve existir registro atualizado de 
comercialização de café. 

9,86% 87,32% 2,82% 

2.7 
Se houver, cafés armazenados na 
propriedade devem estar identificados. 

70,42% 28,17% 1,41% 

2.8 

Se houver, cafés armazenados em 
cooperativas ou armazéns gerais devem 
estar identificados, quando destinados a 
venda como cafés certificados Certifica 
Minas Café. 

32,39% 61,97% 5,64% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os percentuais apresentados neste tópico (2.1 a 2.8) apontam 

para a assimilação das regras da rastreabilidade rapidamente, visto que um 

erro na armazenagem causa a perda do ágio (ganho econômico) oriundo da 

certificação. 

 
 

Item Normas 

 

Item NÃO 
aplicável 

 

Item  
Cumprido 

 

Item NÃO 
Cumprido 

3 RESPONSABILIDADE AMBIENTAL    

3.1 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL    

3.1.1 
A propriedade deve atender a legislação 
ambiental. 

- 40,84% 59,16% 

                                                             
31 Processo de beneficiamento do café onde o grão é despolpado ao invés de seco ao sol.  
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3.1.2 

Novos plantios de café não poderão ser 
implantados em Áreas de Preservação 
Permanente (APP), salvo em caso de uso 
consolidado anterior a 22/07/2008, 
conforme Lei 12.651 de 25/05/2012 (Novo 
Código Florestal). 

- 94,37% 5,63% 

3.2.1 
Nas lavouras de café a conservação do 
solo deve ser eficiente. 

- 100% - 

3.2.2 
Nas demais áreas da propriedade a 
conservação do solo deve ser eficiente. 

7,04% 92,96% - 

3.2.3 
O manejo do mato deve ser feito 
empregando-se técnicas adequadas.  

- 100% - 

3.3.1 
As fontes de água devem estar 
identificadas em mapa ou croqui da 
propriedade. 

21,13% 78,87% - 

3.3.2 
O produtor deve adotar práticas de 
proteção das nascentes. 

30,99% 69,01%  - 

3.3.3 
Nos topos de morro, considerados áreas 
de recarga, devem ser adotadas medidas 
que favoreçam a infiltração de água.  

25,35% 74,65% - 

3.3.4 

É proibido drenar brejos ou áreas 
alagadiças, salvo com autorização do 
órgão competente. 
 
 

45,07% 54,93% - 

3.3.5 

Conforme a lei 12.651, de 12 de Maio de 
2012 (Novo Código Florestal), ficam 
proibidas, a partir de 22/07/2008, 
intervenções nos cursos d’água, como 
barragens ou desvios, salvo com 
autorização do órgão competente. 

29,58% 70,42% - 

3.3.6 

Agroquímicos (agrotóxicos e fertilizantes) 
não podem ser manuseados em locais que 
ofereçam risco de contaminação das fontes 
de água. 

- 100% - 

3.3.7 
Os produtores devem ser orientados sobre 
medidas de preservação das águas, sua 
importância e riscos de contaminação. 

4,23% 95,77% - 

3.3.8 
A água dos processos de pós-colheita 
deve ser reutilizada (recirculada). 

26,76% 71,83% 1,41% 

3.3.9 
A água residuária proveniente da lavagem 
do café (via seca) deve ter destino 
adequado. 

30,98% 69,01% - 

3.3.10 
Resíduos provenientes do processamento 
via úmida do café devem ter destino 
adequado. 

66,20% 33,80% - 

3.4.1 É proibido fazer desmatamento. - 100% - 

3.4.2 É proibida a realização de queimadas. - 100% - 

3.4.3 
Deve ser realizado o plantio anual de, no 
mínimo, 10 árvores nativas ou frutíferas na 
propriedade. 

1,41% 63,38% 35,21% 

3.5.1 
É proibido o comércio de espécies da 
fauna e da flora silvestres. 

- 100% - 
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3.6.1 
O lixo gerado na propriedade deve ser 
recolhido e estar disposto de forma 
adequada. 

4,23% 91,55% 4,22% 

3.6.2 
Resíduos poluentes provenientes de 
atividades agropecuárias devem ser 
tratados ou utilizados adequadamente. 

4,23% 91,55% 4,22% 

3.6.3 
Resíduos poluentes provenientes de 
atividades agroindustriais devem ser 
tratados ou utilizados adequadamente. 

100% - - 

3.6.4 
Resíduos de esgoto doméstico devem ter 
tratamento adequado. 

11,27% 35,21% 53,52% 

 

  

Se por um lado, em média 83,62% dos itens (3.1.2 a 3.4.2 e 3.5.1 

a 3.6.3) relacionados à responsabilidade ambiental na cafeicultura foram 

cumpridas, por outro, 59,16% das propriedades auditas não comprem na 

totalidade as normas estabelecidas na legislação ambiental vigente (Lei 12.651 

de 25/05/2012). Isto pode ser explicado tanto pela existência de uma lei 

confusa, quanto por uma consciência coletiva arraigada no princípio de que 

vivemos em um país onde os recursos naturais são ilimitados.  

Neste tópico, outros três pontos negativos chamam a atenção: 

- o número relativamente alto de 35,21% dos cafeicultores que 

não seguem a recomendação do item 3.4.4, isto é, realizar o plantio anual de, 

no mínimo, 10 árvores nativas ou frutíferas na propriedade; 

- da mesma forma 53,52% dos proprietários não seguem a 

recomendação do item 3.6.4, de realizar o tratamento adequado resíduos de 

esgoto doméstico; 

- e o item 3.6.1 (que delibera sobre o acondicionamento adequado 

do lixo na propriedade), apresenta um índice de conformidade de 91,55%. 

Porém, foi constato a dificuldade dos cafeicultores de direcionar o material 

reciclável à coleta seletiva. Na prática, o produtor acondiciona o resíduo de 

forma adequada na propriedade, mas não dispõem de local adequado para 

encaminhar. 

Nenhum dos municípios participantes da pesquisa não possui 

pontos de coleta seletiva para o material destes produtores, tanto na zona 

urbana quanto rural. É o caso de São Sebastião do Paraíso que implantou 

pontos de coletas em locais estratégicos das comunidades rurais, mas o 

projeto foi abandonado conforme retratado na figura 8. 
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Figura 8– Ponto de coleta seletiva abandonado na zona rural de São Sebastião 
do Paraíso 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fonte: autoria própria 
 
 
 

Item Normas 

 

Item NÃO 
aplicável 

 

Item  
Cumprido 

 

Item NÃO 
Cumprido 

4 RESPONSABILIDADE SOCIAL    

4.1 Trabalho infantil é proibido. 
- 100% - 

4.2 Trabalho forçado é proibido. 
- 100% - 

4.3 

É proibida discriminação de qualquer 
natureza. - 100% - 

4.4 
Deve existir liberdade de organização dos 
trabalhadores. 

4,23% 95,77% - 

4.6 
Quando aplicável, existe CIPA TR (Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes Trabalho 
Rural) na propriedade rural. 

97,18% 2,82% - 

4.7 
Os trabalhadores devem estar em situação 
regularizada legalmente. 

15,49% 80,28% 4,23% 

4.8 
A remuneração dos empregados deve ser 
compatível com a legislação e acordos 
locais. 

15,49% 83,10% 1,41% 

4.9 
Os trabalhos em mutirão ou troca de serviço 
são permitidos entre agricultores familiares. 

98,59% 1,41% - 

4.10 
Os empregados devem ser submetidos a 
exame médico. 

15,49% 77,46% 7,05% 

4.11 
As áreas de risco da propriedade devem 
estar claramente identificadas. 

9,86% 87,32% 2,82% 

4.12 
O transporte de trabalhadores deve 
obedecer à legislação. 

47,89% 47,89% 1,42% 
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4.13 
Deve existir área para alimentação dos 
trabalhadores. 

- 80,28% 19,72% 

4.14 
Devem existir instalações sanitárias para os 
trabalhadores. 

- 74,65% 25,35% 

4.15 
Os equipamentos de medição de volume 
devem ser aferidos anualmente. 

11,27% 84,51% 4,22% 

 

Novamente os dados apontam para uma maturidade dos 

produtores auditados em relação ao respeito à legislação trabalhista. Os itens 

(4.1 a 4.12 e 4.15) ratificam esta afirmação, pois apontam para uma 

conformidade média de 71,71%. Mas, os itens 4.13 e 4.14 indicam que o 

trabalho dos extensionista da Emater, em relação ao fomento de locais 

adequados para alimentação e higiene para os trabalhadores necessita ser 

intensificado e/ou reavaliado diante dos índices de não cumprido (19,72% e 

25,35% respectivamente). 

 

Item Normas 

 

Item NÃO 
aplicável 

 

Item  
Cumprido 

 

Item NÃO 
Cumprido 

5 CAPACITAÇÃO    

5.1 
Treinamento em segurança no trabalho ou 
curso com grade similar. 

 73,24% 26,76% 

5.2 
Os operadores de tratores devem ser 
treinados. 

 85,91% 14,09% 

5.3 
Os operadores de colhedoras devem ser 
treinados. 

28,17% 49,30% 22,53% 

5.4 
Os operadores de roçadeiras manuais 
devem ser treinados. 

45,07% 29,58% 25,35% 

5.5 
Os operadores de Derriçadeiras manuais 
devem ser treinados. 

73,23% 16,90% 9,86% 

5.6 
Treinamento sobre preparo e secagem do 
café. 

- 67,61% 32,39% 

5.7 
Os aplicadores de agrotóxicos devem ser 
treinados. 

 80,28% 19,72% 

5.8 
Operadores de motosserra devem ser 
treinados. 

59,15% 22,53% 18,32 

5.9 
Treinamento em manejo integrado de 
pragas e doenças. 

 54,93% 45,07% 

 

A análise do tópico Capacitação aponta para indicadores positivos 

quanto à participação de produtores e funcionários nos cursos de qualificação. 

Nos municípios atendidos pela Emater de São Sebastião do Paraíso há 

escritórios ou representação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - 

SENAR. Contudo, os índices de “Não Conformidade” apontam para a 
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necessidade de intensificar o trabalho de sensibilização junto aos participantes 

do programa, em relação aos cursos disponibilizados.  

Apesar de quase todos os itens terem relação com a saúde do 

trabalhador, é preocupante o auto índice de “Não Cumprido” (45,07%), quanto 

ao treinamento em manejo integrado de pragas e doenças (item 5.9). Entre 

procedimento implica no uso de agrotóxicos nocivos a saúde do trabalhador. 

 

Item Normas 

 

Item NÃO 
aplicável 

 

Item  
Cumprido 

 

Item NÃO 
Cumprido 

6 GESTÃO DA PROPRIEDADE    

6.1 

Deve ser feita, anualmente, uma análise de 
custos de produção do café. Para 
propriedades de primeiro ano, a mesma 
deverá ser cobrada a partir da emissão do 
1º certificado da propriedade no Programa 
Certifica Minas Café.  

9,86% 61,97% 28,17% 

6.2 
Os produtores devem ser orientados e 
acompanhados durante o processo de 
certificação. 

- 100% - 

 

O item 6.1 aponta para a profissionalização da gestão das 

propriedades auditadas. Esta ferramenta é muito comum as grandes 

propriedades que vem investindo na profissionalização da gestão. 

Todos estes dados apresentados permitem conhecer o estado da 

arte do programa Certifica Minas no escritório de São Sebastião do Paraíso e, 

por seguinte, como esta política pública contribuiu para um desenvolvimento 

desta região.  

Por fim, a conclusões a seguir estão subsidiadas por estes dados, 

assim como as informações apresentadas nos demais capítulos deste trabalho.  
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CONCLUSÕES 

 

A revisão bibliográfica permitiu aprofundar o conhecimento sobre 

a dinâmica da cafeicultura brasileira, a qual levou o "vinho da Arábia" a 

preencher grandes extensões de terras do sudeste do Brasil, assim como do 

norte do Estado do Paraná e de São Paulo e, mais recentemente da Bahia e de 

Rondônia. Assim, os cafezais contribuíram com a ocupação do interior de um 

país continental e, por conseguinte, fomentou a infraestrutura logística entre as 

regiões produtoras e os portos brasileiros (no contexto de uma economia 

agroexportadora).  

Esta continentalidade também contribuiu para a renovação dos 

parques cafeeiros nos momentos em que problemas climáticos e/ou de 

esgotamento do solo comprometeram a produtividade. Isto, por sua vez, 

potencializou as riquezas produzidas pela exportação do grão e resultou na 

ascensão de uma pequena elite fundiária ao poder - tanto local quanto 

nacional. 

Ao longo do século XX, o setor cafeeiro se posicionou nas 

primeiras duas décadas como protagonistas e, posteriormente, como um 

coadjuvante importante para a política e a economia nacional.  

As divisas oriundas das exportações de café tiveram um papel 

fundamental no financiamento do processo de industrialização do Brasil entre 

as décadas de 1930 e 1960. Contudo, na revisão bibliográfica fica claro que a 

industrialização do país iniciada no primeiro governo Vargas, como uma 

alternativa ao modelo agroexportador, alcançou seu objetivo de redirecionar as 

rédeas do poder político, que estava nas mãos das oligarquias agrárias. No 

entanto, a estrutura latifundiária voltada à produção de commodities e 

direcionada ao mercado externo continuou, praticamente, inalterada ao longo 

do tempo. 

Neste contexto, se compreendem as ações governamentais 

direcionadas à cafeicultura, tanto ao longo de todo século XX quanto na 

primeira década do XXI. Tais políticas públicas se mostraram e, ainda se 

mostram pontuais e voltadas para manutenção do status quo de uma economia 

exógena. Um bom exemplo foi o fomento a criação das cooperativas, a partir 
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dos anos 1950, que se mostrou uma estratégia malsucedida diante do 

desconhecimento dos cafeicultores brasileiros quanto às boas práticas 

cooperativistas. O processo abrupto de abertura da econômica brasileira no 

governo Fernando Collor de Melo (no início dos anos 1990), permitiu o acesso 

irrestrito das multinacionais do agronegócio ao grande parque cafeeiro 

brasileiro. Diante de uma estrutura cooperativa frágil e do poder econômico 

destas empresas constata-se: a conversão das cooperativas em balcões de 

negócios, em detrimento dos interesses dos cooperados.  

Outro ponto a ser destacado é que diferentemente da cafeicultura 

colombiana, aqui não foi identificado nenhum movimento, tanto público quanto 

privado, que direcionasse para a agregação de valor ao café brasileiro. Pelo 

contrário, o que identifica são as ações pontuais, como no caso do programa 

Certifica Minas Café. E, sobretudo o valor aplicado anualmente no programa 

(R$ 1.2 milhões) pode ser considerado baixo, quando comparado ao fato que 

Minas Gerais responde por metade da produção brasileira e 15% da mundial. 

Neste sentido, não foram encontradas conexões do programa 

com o FUNCAFÉ ou com organismos de fomento nacional e internacional, no 

que tange a capitação de recursos. Visto que, o Certifica Minas se enquadra 

em um modelo de política pública que direciona o cafeicultor para um novo 

modelo de produção, faz-se necessário à liberação de linhas de créditos e 

incentivos fiscais para que estes produtores possam se adequar a nova 

realidade.   

Da mesma forma, também não há conexões com instituições com 

a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-

Brasil), com outras secretarias de estado, ministérios e associações de classe, 

que possam contribuir para a divulgação e fortalecimento do selo Certifica 

Minas tanto no plano nacional e internacional. O prêmio pago por saca de 

apenas R$ 5,00, quando comparado com valores de R$ 15,00 a R$ 30,00 pago 

a outras certificações, demonstra a necessidade de ações neste sentido no 

plano externo. No interno, o simples fato de instituir uma lei que determinasse 

aos órgãos públicos do Estado a compra de café com o selo já fortaleceria o 

programa. Somente o estado de Minas Gerais ocupa uma área quase duas 

vezes maior que a Alemanha e possui em seus quadros 596 mil servidores. Na 
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mídia não há peças publicitárias que incentivem a adesão ou mesmo o 

consumo do café Certifica Minas. 

Quanto aos dados analisados, no âmbito do escritório regional da 

EMATER de São Sebastião do Paraíso, os números apontaram para uma 

cafeicultura que permanece focada nos ganhos por produtividade (média de 

24,89 sacas/hectare), em detrimento da agregação de valor ao produto.  

Os dados também apontam um desinteresse por parte dos 

cafeicultores, visto que apenas 2,79% das propriedades cafeeiras da região 

pesquisa aderiram ao programa.  

De modo geral, a análise das auditorias externa das 71 

propriedades permite observar índices promissores, no que se refere aos 

ganhos econômicos, sociais e ambientais, ao passo que o programa vem 

sendo implantado na região a oito anos (2007-2015). Portanto, esta 

experiência, no âmbito de políticas públicas, necessita ser ampliada.  

O trabalho dos extensionistas que atuam no projeto ao longo 

deste período tem contribuído para a maturidade destes produtores em relação 

à utilização correta das boas práticas agronômicas. Em média 92,02% das 

propriedades demonstraram cumprir estas diretrizes nas áreas de cultivo, 

enquanto 81,26%, respectivamente, no que se refere à colheita e pós-colheita. 

O que resulta na racionalização de recursos e em ganhos econômicos.  

Semelhantemente, a Responsabilidade Ambiental dos produtores 

é mensurada positivamente quando analisados os itens que compõem o tópico 

Controle químico de pragas, doenças e mato com média de 92,02% de 

conformidade. Com relação à adequação à legislação ambiental vigente, em 

média 83,62% das propriedades auditadas apresentaram conformidade. É 

importante destacar que a legislação ambiental brasileira é confusa, complexa 

e jurisdicionalizada.  Neste tópico, 53,52% das propriedades não apresentam 

conformidade em relação ao item saneamento rural. A existência de linhas de 

crédito subsidiado poderia contribuir para a resolução do problema. 

Das propriedades auditadas nesta circunscrição 71,71% dos 

proprietários cumprem as normas de Responsabilidade Social determinadas no 

programa. Ou seja, estes números refletem o conhecimento e cumprimento da 

legislação trabalhista vigente. Mas, apenas 19,72% possuem locais para 

alimentação e 25,35% para higiene próxima as áreas de plantio. Novamente os 
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números demonstram que surgem obstáculos quando a obtenção da 

conformidade passa por investimentos na adequação da propriedade.  

Os itens referentes a capacitação, tanto de funcionários (80,28%) 

quanto dos proprietários/gestores (61,97%), apontam para a busca do 

conhecimento técnico nesta região. Todavia, quando os números sobre 

capacitações de funcionários são analisados individualmente, contata-se que 

um número expressivo de propriedades ainda precisam avançar no 

treinamento de seus colaboradores no que se refere a não conformidade: 

Segurança no trabalho (26,76%); Operadores de colhedoras (22,53%); 

Operadores de roçadeiras (25,35%); Preparo e secagem do café (32,39%) e 

Manejo de pragas e doenças – uso de agrotóxicos (45,07%).  

Infelizmente, os cursos de capacitação ainda são visto por muitos 

proprietários, gestores e funcionários como uma “perda de tempo” diante dos 

afazeres do dia a dia. 

Partindo da constatação que o intuito do estado de Minas Gerais 

não é de alterar estrutura vigente do agronegócio café, mas sim difundir no 

Estado as boas práticas de gestão nos moldes da Economia Verde, e do 

conjunto de informações agrupadas neste trabalho pode-se concluir que: 

 O programa Certifica Minas Café se constitui em uma política 

pública que colabora parcialmente para o Desenvolvimento Sustentável da 

região. Porque um Desenvolvimento Sustentável efetivo implica no equilíbrio 

entre ganhos sociais, econômicos e ambientais, algo que ainda não foi 

constatado. 

Para isto o governo de Minas Gerais possui ferramentas para 

sanar os gargalos, visto que o Desenvolvimento Sustentável se constitui em um 

processo sistêmico.  Neste sentido, a adoção de políticas públicas integradas 

e, em consonância com as secretarias estaduais de educação, saúde, meio 

ambiente, comunicação social, desenvolvimento econômico e de assistência 

social e emprego contribuiria, sobremaneira, com este trabalho exitoso, porém 

isolado, dos técnicos da EMATER-MG. 

Por fim, esta dissertação, ao passo que contribuiu para responder 

uma pergunta, também deu margem a novos questionamentos, que 

necessitam ser respondidos através de novos trabalhos científicos.  
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Partindo do conhecimento adquirido sobre políticas públicas faz-

se necessário indagar o porquê das ações dos órgãos públicos não serem 

integradas.  

No âmbito das Relações Internacionais surgiu o seguinte 

questionamento: por que os colombianos conseguiram construir uma marca 

forte (que difere seus cafés dos demais), enquanto o Brasil, como principal 

produtor mundial, não.  

Outro questionamento importante tomou corpo ao longo deste 

trabalho, no qual diz respeito ao futuro das certificações socioambientais na 

cafeicultura. Seria mais uma ação momentânea baseada no greenwash? Qual 

será o futuro das certificações socioambientais na cafeicultura?  

Seguimos em frente porque não são as respostas que movem o 

ser humano – são as perguntas. 
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Ficha para Controle Individualizada de Propriedades 
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