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Apresentação

O presente RELATÓRIO FINAL, submetido à COMISSÃO ESPE-
CIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, criada para debater e 
examinar a gestão do Funcafé – Fundo de Defesa da Econo-

mia Cafeeira  – a efetividade e a eficiência da Gestão do CDPC – Con-
selho Deliberativo da Política do Café  – nas Políticas Públicas e Pri-
vadas do Setor, bem como avaliar modelos administrativos e propor 
medidas legislativas para aperfeiçoar a legislação do setor cafeeiro.

O Relatório focaliza dois pontos:
O primeiro trata das conclusões de pesquisa realizada 
por esta Comissão entre os agentes do Agronegócio Café 
Brasileiro, a respeito do Fundo de Defesa da Economia 
Cafeeira (Funcafé) e cujo objetivo foi avaliar a percepção 
que eles tem deste instrumento e de sua gestão. (Pesquisa 
em anexo ao relatório)
O segundo ponto trata de propostas de Políticas para 
a Cafeicultura, consequentemente aprimoramento do 
Conselho Deliberativo da Política do Café – CDPC.

O confronto dos dados levantados pela pesquisa realizada com 
o cenário econômico que se vislumbra para os próximos anos, bem 
como com a constatação de que faltam instrumentos adequados 
para fazer face às demandas do setor, forneceu-nos os elementos 
que sustentam as medidas propostas neste relatório. Tais medi-
das buscam assegurar renda mínima aos cafeicultores e reduzir a  

•

•



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

10
Protejamos o café contra a próxima crise

instabilidade do mercado de café, com amplos benefícios a todo o 
agronegócio café brasileiro.

Como se observará neste relatório, as medidas propostas não são 
suficientes em si mesmas. Ao contrário, uma vez adotadas, exigem 
providências complementares, essenciais à sua efetividade, como o 
levantamento sistemático de informações confiáveis e tempestivas 
a respeito do mercado doméstico e mundial de café. 

Como Relator, meu objetivo, – e nisso nada mais faço que in-
terpretar o anseio dos demais membros desta Comissão – não é 
elaborar um mero relatório das atividades aqui desenvolvidas, mas 
preparar um documento que tenha conseqüências práticas para a 
cafeicultura, sobretudo visando a sustentabilidade econômica, so-
cial e ambiental da Cafeicultura Brasileira.

Deputado Carlos Melles
Relator
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I – A percepção dos beneficiários

A pesquisa foi realizada em uma amostra estratificada de coo-
perativas de café, sindicatos rurais, empresas, cafeicultores, além 
de entidades públicas e privadas. Do ramo industrial, participa-
ram o Sindicato da Indústria de Café do Espírito Santo e a ABICS, 
representando seis indústrias de café solúvel. Até a presente data, 
foram tabulados cento e cinquenta questionários e recebidos ou-
tros cem. A pesquisa foi dirigida a cafeicultores e entidades mais 
representativas do setor. As cooperativas e sindicatos cujas res-
postas já foram apuradas representam 61.353 indivíduos e enti-
dades ligadas ao café. Foi pesquisada a percepção dos entrevista-
dos a respeito do FUNCAFÉ e da atuação do CDPC. Os resultados 
assim como os nomes de cooperativas e sindicatos participantes 
podem ser vistos em pormenor no ANEXO I.

1. SObRE O FUNCAFÉ

A pesquisa não deixa dúvidas quanto à importância do FUNCAFÉ 
como fonte de recursos para a cafeicultura. Cerca da metade dos 
entrevistados utilizaram financiamentos daquela fonte nos últimos 
dez anos (para tornar a apresentação abaixo menos enfadonha, as 
porcentagens foram arredondadas). Mais de 60% têm dívidas de 
longo prazo e 55% têm dívidas de curto prazo para com o Fundo. 
Para 84% dos endividados, aqueles financiamentos foram muito 
importantes para o bom desempenho de suas atividades. Quando 
inquiridos se o FUNCAFÉ tem cumprido seus objetivos de dar crédito 
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de custeio, colheita e estocagem, organizar o mercado e assegurar 
renda aos agentes, 20% dos entrevistados disseram SIM, outros 20% 
disseram NÃO e 56% responderam EM PARTE. 

Expressiva maioria é crítica à atuação do Fundo. Setenta e nove 
por cento disseram que os recursos nunca estavam disponíveis “no 
tempo certo” e 56% reclamaram da insuficiência do volume de re-
cursos. Para dar agilidade à aplicação dos recursos, 93% apóiam mu-
danças na legislação do FUNCAFÉ e 74% disseram que as mudanças 
deveriam ser no sentido da redução da tutela do governo. Se for 
para dar autonomia gerencial ao FUNCAFÉ, surpreendentes 53% 
dos entrevistados disseram-se dispostos até mesmo a contribuir fi-
nanceiramente para o aumento das reservas do Fundo e/ou para a 
constituição de um fundo gerido pelo próprio setor. 

Graças à pesquisa, pela primeira vez pôde-se quantificar o grau 
de insatisfação de cafeicultores e suas organizações com a gestão de 
um Fundo cuja razão de ser é a promoção do desenvolvimento da 
cafeicultura. Quando o tema é o FUNCAFÉ, a impressão que os cafei-
cultores invariavelmente transmitem é de uma gestão tolhida por en-
traves burocráticos, cuja razão de ser eles não compreendem. Se for 
este o caso, o mínimo que esta Casa pode fazer é averiguar por quê. 

2. SObRE O CDPC

As respostas às questões pertinentes à atuação do Conselho De-
liberativo da Política do Café também trazem surpresas: 60% dos 
que responderam ao questionário disseram conhecer as atribui-
ções e atividades do CDPC. Cerca de 55% disseram tomar conhe-
cimento de suas decisões e mais de 86% afirmaram ter interesse 
em conhecer mais de perto o que ali se passa. Em outras palavras, 
os entrevistados são bem informados e querem ainda mais infor-
mações. Tal grau de interesse é revelador da importância que a ca-
feicultura confere ao CDPC e ao FUNCAFÉ. De fato, quando inda-
gados a respeito, apenas 17% consideraram irrelevante o papel do 
CDPC e 21% disseram que as decisões do Conselho não tiveram 
repercussão significativa em suas atividades.

No conjunto das respostas sobre a atuação do Ministério da Agri-
cultura, os entrevistados demonstraram desconforto com o fato de 
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os órgãos de promoção da cafeicultura estarem na órbita daquele 
Ministério. Oitenta e dois por cento dos entrevistados acham que 
o FUNCAFÉ deve manter estoques estratégicos reguladores, mas a 
metade deles mostra-se insatisfeita com a transferência dos esto-
ques do extinto Instituto Brasileiro do Café (IBC) para a CONAB. 
Quando solicitados diretamente a avaliar a atuação do Ministério, 
67% o reprovaram. Evidente ficou o interesse menor nas atividades 
da Secretaria de Produção e Agroenergia: 51% não tomam conhe-
cimento das atividades que ali se realizam e apenas 28% conferem 
importância àquelas atividades.  É possível que tais respostas este-
jam influenciadas pelo pouco conhecimento que a maioria das pes-
soas tem da estrutura do governo, refletindo também o sentimento 
negativo em relação ao desempenho do Ministério, mas também é 
possível que tenham sido enviesadas por um sentimento geral de 
frustração, seja diante do baixo retorno da atividade num período 
favorável dos mercados externo e doméstico, seja diante expectati-
vas frustradas a respeito do FUNCAFÉ ou de sua gestão. 
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1. ObJETIVOS

As políticas que se propõem para a cafeicultura visam três ob-
jetivos: 

Reduzir a instabilidade do mercado de café;

Maximizar o ingresso de divisas a longo prazo;

Assegurar renda mínima ao cafeicultor. 

Examinemos cada um desses objetivos:
O primeiro objetivo é a redução da instabilidade dos preços em 

moedas estrangeiras. Preços em reais dependem da taxa de câmbio 
e esta, situa-se na esfera das políticas macroeconômicas. Foi-se o 
tempo em que a política para o café condicionava a política cam-
bial. Mesmo assim, a redução da instabilidade do mercado externo 
terá impacto direto na estabilidade do mercado doméstico. 

A condição do Brasil de “país grande” – ou, como se diz, de 
major player – no mercado global de café implica que o País se 
defronta com uma curva de demanda negativamente inclinada. O 
que isso significa é que o País tem poder para influenciar preços. 
Caso se tratasse de “país pequeno”, a demanda seria paralela ao 
eixo das abscissas e o preço seria um parâmetro ao qual o país teria 
de se adaptar. O fato de ser “país grande” permite-nos assumir que 
a curva de demanda de café do Brasil seja relativamente inelástica 
ao preço ou que, pelo menos, tenha um segmento inelástico.  Em 
tal circunstância, um aumento da quantidade exportada traduz-se 
em redução mais que proporcional do preço e, por conseguinte, 

•
•
•

II – Políticas para a cafeicultura
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em queda da receita de exportações. Vale dizer que, abaixo de cer-
to ponto da faixa de variação do preço, aumentos da quantidade 
exportada redundam em perda de divisas. Evitar que tal aconteça 
é objetivo da “política comercial”, cujo propósito é preservar os 
interesses comerciais do País. 

Não se preservam os interesses comerciais a longo prazo a menos 
que se preservem também os interesses do cafeicultor. O café já não 
tem a importância que teve na história do Brasil, mas continua sen-
do o esteio da economia de cerca de um quarto dos municípios bra-
sileiros. É expressivo o capital instalado da cafeicultura e mede-se 
em centenas de milhares os empregos que decorrem dessa ativida-
de. Garantir a renda da cafeicultura é contribuir para a preservação 
de tal patrimônio. 

2. OS FINS E OS MEIOS

Não surpreende que representantes de todos os segmentos da 
cadeia produtiva do café estejam desapontados com a atuação do 
CDPC e do Ministério da Agricultura e que peçam mudanças na 
gestão do FUNCAFÉ, conforme evidenciado pela pesquisa. A asser-
tiva nada tem a ver com a competência técnica, o profissionalismo, 
ou com o patriotismo dos envolvidos. O problema é que eles têm 
em mãos uma missão impossível. 

Em qualquer política que se desenhe, os meios têm de ser com-
patíveis com os fins. Uma vez definidos os objetivos de determinada 
política, o passo seguinte é verificar se os instrumentos são compatí-
veis com aqueles objetivos. Não é o que acontece com a política do 
café. O governo carece dos instrumentos adequados para fazer face 
às expectativas dos cafeicultores, cooperativas, indústrias e exporta-
dores. Só com novos instrumentos será possível desatarem-se os nós 
que atravancam o desenvolvimento da cafeicultura nacional.

Mas o que é o FUNCAFÉ?
Constitui o FUNCAFÉ um certo volume de ativos incorporados 

ao Tesouro Nacional (em forma líquida, em títulos a receber de 
curto e de longo prazos – decorrentes de dívidas repactuadas – em 
café armazenado) destinados ao financiamento da cafeicultura e 
ao apoio de atividades dela decorrentes ou correlatas. Em síntese, 
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o FUNCAFÉ é um fundo de crédito vinculado à cafeicultura. O 
problema é que a cafeicultura necessita de muito mais do que cré-
dito. Com esse instrumento isolado, é impossível atingir os múlti-
plos objetivos de uma política para o café. 

O fato de os recursos do Fundo estarem em mãos do Tesouro é 
um complicador. Bancos são capacitados a conceder crédito, não o 
governo. O Tesouro Nacional, embora faça “operações oficiais de 
crédito”, jamais poderá operar como se banco fosse. Banco não está 
sujeito à Lei de Responsabilidade Fiscal nem às contingências da 
execução orçamentária. A função precípua do Tesouro é pagar por 
despesas públicas, não emprestar dinheiro. Que o faça pode ser en-
tendido como “desvio de função”, compreensível em situações de 
crise, mas que não deve constituir política permanente. Nesse sen-
tido, o FUNCAFÉ sofre vício de origem que nenhuma reforma do 
CDPC será capaz de sanar.

O problema não reside apenas no fato de o FUNCAFÉ ser pratica-
mente o único instrumento, mas também no fato deste instrumen-
to ser ineficiente por natureza. O presente Relatório proporá outras 
funções para o FUNCAFÉ e formas de substituí-lo no financiamento 
do custeio e da comercialização.

3. DIRETRIzES

O mercado de café é tipicamente instável. Os preços flutuam cicli-
camente e somente em condições especiais convergirão a uma posi-
ção de equilíbrio. Tal mercado pode ser descrito pelo que Oskar Lange 
denominou de “cobweb” (teia de aranha).  Uma análise “espectral” 
dos preços do café (em dólares) durante os últimos trinta anos re-
velou um padrão cíclico com periodicidade de dez anos, acoplado 
a duas outras flutuações menores com intervalos, uma a cada dois 
anos e meio, outra a cada quatro anos (ANEXO II).

Em semelhantes circunstâncias, a atuação direta do Poder Públi-
co no mercado, comprando e vendendo café, ou especulando com 
estoques é fortemente desaconselhada.  Interferências seriam um 
fator a mais de instabilidade e seus efeitos serão, com certeza, opos-
tos aos desejados: em vez de diminuir, aumentariam a amplitude e 
a freqüência das flutuações.  
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Em vista disso, nossa diretriz é que intervenções do Poder Públi-
co tenham por finalidade apenas corrigir distorções e melhorar a 
forma de operação do mercado. Para atingir tal objetivo, a primeira 
e mais importante recomendação é que o governo forneça o ingre-
diente fundamental ao bom funcionamento do mercado: INFOR-
MAÇÕES CONFIÁVEIS, em tempo oportuno. Informações sobre o 
comportamento da demanda doméstica e mundial, sobre estoques 
e sobre previsões de safra são críticas para a orientação de decisões 
e cruciais para a redução de perturbações que tantos prejuízos têm 
causado aos cafeicultores e ao País.  

Em um mercado instável como o do café, a rentabilidade da ati-
vidade está diretamente ligada à capacidade de gerenciar risco, dos 
agentes. Quanto mais informações eles tiverem, mais perdas evi-
tarão, e maior será a rentabilidade da atividade. É difícil imaginar 
uma ação do Setor Público que tenha relação benefício/custo mais 
favorável à cafeicultura do que o provimento de informações con-
fiáveis e oportunas.

A segunda diretriz, em linha com a primeira, é que toda reco-
mendação que vier a integrar o conjunto das medidas propostas 
neste Relatório somente sejam adotadas se forem sujeitas a REGRAS 
ESTÁVEIS. Decisões poderão ser revistas a intervalos predetermina-
dos, mas não poderão ser alteradas ao sabor de pressões de grupos 
de interesse intermediadas, ou não, pelo sistema político. O foco das 
medidas serão as EXPECTATIVAS dos agentes. Incertezas quanto às 
medidas adotadas ou quanto à permanência das decisões compro-
meterão sua eficácia. Confiança nas regras e redução de incertezas 
são vitais à criação de um ambiente propício aos investimentos. 

Todas as propostas apresentadas neste Relatório guardam estrita 
obediência a essas diretrizes. 

4. PROPOSTAS

Refletindo a escassez relativa do produto, os preços do café es-
tão em alta no mercado internacional. Os cafeicultores estão em 
bom momento. As coisas poderiam estar melhores se o real não 
estivesse tão valorizado, se dívidas passadas não comprometessem 
a solvência de muitos, se todos não tivessem de pagar “prêmios de 
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monopólio” a fornecedores de insumos com patente vencida e se a 
liberação de recursos do FUNCAFÉ para financiamento do custeio 
não estivesse com três meses de atraso. Com menos produto para 
vender, os produtores não terão como aproveitar a onda favorável 
dos preços altos. Esses são problemas que poderiam ter sido evita-
dos se decisões oportunas tivessem sido tomadas no passado. Mas 
tudo isso é água que já correu sob ponte. 

A atenção do presente Relatório é a prevenção de problemas 
futuros, aqueles que acontecerão quando a oferta for excessiva e 
quando os preços estiverem deprimidos.  

Para evitar que preços em baixa caiam ainda mais, a solução 
clássica é a retenção da oferta excedente. Há várias maneiras de 
se fazer isso, umas mais, outras menos eficazes. Em umas o custo 
recai sobre a sociedade, em outras o custo fica por conta daqueles 
que têm mais a ganhar.

Historicamente, políticas de valorização do café eram sinônimo 
de compra e estocagem do produto pelo setor público. Com exceção 
das compras realizadas pelo governo paulista após a Convenção de 
Taubaté (1906), que teve êxito, todas as demais iniciativas nesse 
sentido acabaram em desastre (como as famosas queimas de café, no 
Governo Vargas) ou foram uma “injeção de adrenalina” na veia dos 
concorrentes. Perda sistemática de mercado foi o preço que o Brasil 
pagou por suas políticas de valorização do café. Na última grande 
crise do café, de 1997 a 2001, tentou-se organizar os produtores 
para retirar do mercado parte da safra. A tentativa fracassou e o 
Brasil, que liderou o processo, mais uma vez sacrificou seu market 
share. Portanto, necessário se faz instituir marcos regulatórios, a fim 
de preservar a renda do produtor. 

a) Seguro Renda
A proposta do Relatório é que se institua um “seguro renda” para 

o cafeicultor. O poder público tem a “competência” e a “responsa-
bilidade” de instituir políticas regulatórias com o objetivo de pre-
servar a renda, o social e o meio ambiente. O seguro é necessário 
para amenizar as flutuações de receita decorrentes, seja da instabi-
lidade do mercado, seja do ciclo natural da produção. O café é uma 
commodity com volatilidade altíssima, cuja média, nos últimos dez 
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anos, foi de 100%, em anos de alta produção, e de 60%, em anos de 
baixa produção. Os custos de manutenção da lavoura são altos e in-
dependem da quantidade colhida. Produza-se muito ou produza-se 
pouco, a preservação da fitossanidade, a aplicação de fertilizantes e 
os tratos culturais precisam ser mantidos, sob pena de comprome-
timento do parque produtivo.  O seguro renda viria complementar 
e fortalecer – jamais substituir – os mecanismos de gerenciamento 
de risco oferecidos pelo mercado, quais sejam a venda antecipada 
de parcela da safra futura por meio de Cédulas do Produto Rural 
(CPRs), das opções de venda e de operações no mercado futuro. 

Transferências com finalidade reguladora são um instrumento 
poderoso, mas pouco empregado no Brasil. No caso em pauta, o 
aumento do emprego na cafeicultura, especialmente do emprego 
formal, pode ser um dos objetivos perseguidos. Um exemplo numé-
rico hipotético ilustra como se poderia determinar o montante da 
transferência a um cafeicultor qualquer. Sejam: 

noventa e oito milhões de reais, o valor a ser transferido aos 
cafeicultores por intermédio do seguro renda;

quatro mil, o número de trabalhadores permanentes, com 
carteira assinada, no País;

quarenta mil, o número de trabalhadores temporários. 

Supondo que um trabalhador temporário fique ocupado três me-
ses/ano, pode-se estabelecer a equivalência de quatro trabalhadores 
temporários por um permanente. Ou seja, os quarenta mil tem-
porários equivaleriam a dez mil permanentes. Nessas condições, o 
emprego permanente “efetivo” será de quatorze mil trabalhadores. 
A razão (noventa e oito milhões/quatorze mil trabalhadores) será 
de sete mil por trabalhador permanente efetivo. No exemplo, o ca-
feicultor receberia, a cada ano de vigência do seguro, sete mil reais 
por empregado permanente e mil setecentos e cinquenta (a quarta-
parte) por empregado temporário, a título de seguro renda.

b) Gestão de recursos do FUNCAFÉ
Em que pesem as críticas que se possa ter, o FUNCAFÉ tem de-

sempenhado papel vital para cafeicultura brasileira. Durante todo 
o período de vigência do Fundo, o País tem vivido uma situação 
de “repressão financeira”, de que são evidência as taxas de juros 

•

•

•
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muito superiores às de qualquer outro país. Em tal circunstância, o 
acesso a uma fonte de recursos exclusiva da atividade, a juros infe-
riores aos do mercado, representou a diferença entre a solvência e a 
bancarrota. Felizmente, começam a surgir sinais de que a repressão 
financeira começa a se relaxar. A tendência de queda dos juros e as 
conquistas no controle da inflação permitem antever – com algum 
grau de otimismo – que a economia do País, finalmente, entre em 
fase de “normalidade” (inflação sob controle; juros em patamares 
internacionais; bancos financiam a produção e o consumo, não o 
setor público), como a que se observa em países em estádos de de-
senvolvimento semelhantes ao nosso.

Em situação de normalidade econômica, o mercado de crédito, 
inclusive o do crédito agrícola, é livre; sendo livre, sua segmentação 
não é só desnecessária como indesejável, por um motivo simples: 
ser fonte de ineficiência na alocação dos recursos creditícios. No 
Brasil da repressão financeira, política de crédito tornou-se sinô-
nimo de criação de “linhas de crédito”, ou seja, de novos segmen-
tos de mercado, cada um com sua provisão de recursos e com suas 
condições de acesso aos recursos. Recursos que faltavam em uma 
“linha” podem sobrar em outra, mas, sem conexão entre elas, são 
impossíveis as transferências desta para aquela. Em outras palavras, 
decisões discricionárias da Autoridade Monetária substituem a ofer-
ta e a demanda de crédito como critério para a alocação do recurso. 
Aí reside a ineficiência.

Conclusão: em situação de “normalidade”, o FUNCAFÉ, tal como 
é operado atualmente, será obsoleto, assim como será obsoleta a atu-
al estrutura de gestão do Fundo, partilhada entre o CDPC e o Con-
selho Monetário Nacional. Sem uma bola de cristal, não sabemos SE 
e QUANDO isto irá ocorrer, podemos apenas desejar que seja o mais 
breve possível.

De qualquer forma, o FUNCAFÉ é patrimônio da cafeicultura na-
cional e é prudente que se comecem a estudar maneiras de otimizar 
as formas de como utilizá-lo. O Relatório faz algumas provocações: 
no que diz respeito ao financiamento do custeio e da comercializa-
ção, não há justificativa técnica para que o café tenha tratamento 
diferente daquele dado à soja e ao milho. Já no financiamento de 
investimentos de longo prazo, tem-se a impressão de que utilizar os 
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recursos do Fundo para lastrear financiamentos bancários, em vez 
de aplicá-los diretamente, talvez, seja uma opção melhor. A utili-
zação dos recursos do Fundo para amparar outros instrumentos da 
política agrícola, como os Programas de Opções Públicas, também 
deve ser considerada. Diante de um cenário como o que se desenha 
– e não escondemos certa dose de otimismo – o Conselho Delibera-
tivo da Política de Café – CDPC haverá de tomar o lugar do CMN, 
como órgão regulador das operações do Funcafé.

Numa perspectiva imediata, tem-se de levar em conta a opinião 
dos usuários, francamente desfavorável à gestão dos recursos do 
Fundo, conforme se depreende da análise dos dados da Pesquisa. A 
maior autonomia do CDPC, indispensável ao ajuste do FUNCAFÉ 
aos novos papéis, facilitará a correção de problemas que já se torna-
ram parte do cotidiano dos cafeicultores.

Neste sentido, a proposta do Relatório é que esta Comissão e 
os parlamentares comprometidos com o desenvolvimento da ca-
feicultura acompanhem a tramitação do Projeto de Lei nº 4.507, 
que “Altera o art. 6º da Lei nº 10.186, de 12 de fevereiro de 2001”, 
e o apóiem em Plenário.  Este Projeto é de autoria da Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e 
resultou das recomendações da Proposta de Fiscalização e Controle 
nº 09, de 2004. 

Em linha com a análise do presente Relatório, o citado P.L. nº 
4.507, de 2004, estabelece que “os financiamentos com recursos 
do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, a que se refere o art. 7º 
do Decreto-Lei nº 2.295, de 21 de novembro de 1986, serão conce-
didos segundo condições definidas pelo Conselho Deliberativo da 
Política do Café”. 

c) Reforma do CDPC
Uma das diretrizes que nortearam as propostas do presente Rela-

tório é a de que as recomendações somente sejam adotadas se hou-
ver compromisso com a estabilidade das regras. Regras que mudam 
ao sabor do vento não influenciam expectativas nem condicionam 
comportamentos. Já regras estáveis dão segurança jurídica, redu-
zem incertezas e estimulam investimentos. 
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Para não comprometer a eficácia das decisões do CDPC na 
implementação das propostas do presente Relatório, é vital que 
aquele órgão tenha autonomia decisória, gerencial e imunidade a 
injunções políticas transitórias. Algumas das idéias em estudo são: 
primeira, a escolha do presidente do Conselho por meio de lista 
tríplice elaborada por representantes de todos os segmentos da 
cadeia produtiva do café e submetida à escolha do Presidente da 
República. Segunda, a instituição de período fixo para o mandato 
de todos, ou de alguns membros do Conselho. Embora as idéias de 
como conceder autonomia ao CDPC sejam embrionárias, não se 
tem dúvida quanto à conveniência e a oportunidade do intento. 
Terceira, a criação de um corpo técnico permanente de apoio que 
proveja o Conselho das informações e análises indispensáveis ao 
embasamento de suas decisões e, no frigir dos ovos, indispensá-
veis também às decisões particulares de cada agente econômico 
envolvido com o negócio do café.
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Com o presente Relatório, para dar cumprimento às suas reco-
mendações, inúmeras tarefas nos aguardam. Consideramos indis-
pensável que as recomendações deste Relatório sejam apreciadas 
por todas as entidades interessadas no futuro da cafeicultura. A con-
sulta a essas entidades é parte integrante do trabalho que ainda está 
por ser feito. Será ainda de bom alvitre estudar o comportamento 
do deságio do café brasileiro e os fatores que o influenciam. (Estu-
dos Econométricos de alta complexidade).

As propostas e análises do presente Relatório questionam alguns 
paradigmas da política para a cafeicultura. Em vez de pedir ao go-
verno que adquira ou financie a aquisição de excedentes, estamos 
propondo a instituição de novos marcos regulatórios a partir da 
discussão com os integrantes da cadeia produtiva. Só pelo debate 
será possível atingir tais intentos.

Com o apoio das lideranças da cafeicultura nacional, nossa mis-
são, daqui para frente, será lutar pela implementação das medidas 
ora propostas. Todas caminham na direção da redução da instabili-
dade do mercado de café e na instituição de um seguro que garan-
ta uma renda mínima ao cafeicultor. A cafeicultura nacional tem 
muito o que avançar e têm condições de fazê-lo, basta que esforços 
sejam conjugados.

Do topo de meus quase quarenta anos de experiência com o agro-
negócio do café, as respostas obtidas pela pesquisa aplicada por esta 
comissão, as oitivas das audiências públicas, da recorrente demanda 

III – Conclusões
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sobretudo do setor produtivo à Frente Parlamentar do Café, a aprova-
ção por unanimidade na Comissão Especial, confesso minha convic-
ção de que as propostas aqui apresentadas estão na direção correta. 

MUITO OBRIGADO.

Deputado Carlos Melles
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1. APRESENTAÇÃO

Em 1996, mais precisamente em 29 de outubro, no Palácio do 
Planalto em Brasília, o Presidente Fernando Henrique Cardoso assi-
nou o decreto 2.047 que instituiu o Conselho Deliberativo da Polí-
tica do Café – CDPC, com o objetivo maior de construir uma nova 
sorte para os trezentos mil cafeicultores do país. Desse contexto par-
ticipavam duzentos e dez mil pequenos agricultores, dois milhões 
de operários rurais, um milhão de trabalhadores da indústria, do 
comércio e da exportação. A atividade envolvia também dez esta-
dos produtores e mil e quinhentos municípios de economia depen-
dente do café, como maior fonte de renda e arrecadação. 

Naquela oportunidade, como presidente da Comissão Especial 
do FUNCAFÉ, pude exaltar a atitude do Presidente da República, 
pois o CDPC, a meu ver, marcava o inicio da redenção da cafei-
cultura. Com toda a confiança acreditávamos que o CDPC, recém 
criado, órgão misto de gestão pública e privada, com poder delibe-
rativo para a política setorial do café e gestão do FUNCAFÉ, tivesse 
a competência necessária para bem gerir a sorte da agroindústria 
cafeeira nacional. Que teria a função de exercer o papel de uma 
pré-agência reguladora. Contudo, ao longo do tempo, fomos veri-
ficando o valor e as insuficiências no funcionamento do Conselho 
e concluímos por instalar uma Comissão Parlamentar Especial para 
avaliar sua efetividade de ação, e, bem assim, do FUNCAFÉ. 

VI – Pesquisa aplicada para avaliação 
do desempenho do FUNCAFÉ e do CDPC
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Uma das ações da Comissão foi promover uma ampla consulta 
aos agentes do agronegócio café, a respeito do CDPC e do FUNCAFÉ, 
após dez anos da criação do Conselho.

Os resultados dessa consulta, aqui apresentados, nos apontam 
duas principais conclusões:

O CDPC tem atuação relevante para o setor cafeeiro, mas tem 
se mostrado insuficiente na elaboração de uma política estru-
turante para o café.

O FUNCAFÉ não vem atingindo todos os seus propósitos com 
a amplitude necessária, em virtude das amarras que lhe são 
impostas pelo processo de gestão e engessamento do orça-
mento federal.

Assim, e mediante as demais indicações dessa pesquisa, é de se 
caminhar para a criação de um fundo autônomo gerenciado pelo 
setor cafeeiro, pela modificação da legislação do FUNCAFÉ e pela 
reformulação do CDPC, a fim de torná-los instrumentos de total 
competência no direcionamento do agronegócio café brasileiro.

Deputado Federal CARLOS MELLES
Relator da Comissão Especial 

Presidente da Frente Parlamentar do Café.

•

•
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1. INTRODUÇÃO

O Conselho Deliberativo da Política do Café – CDPC – e o Fundo 
de Defesa da Economia Cafeeira – Funcafé – são dois relevantes e tra-
dicionais instrumentos de política setorial, destinados a apoiar e in-
centivar o desenvolvimento da cadeia produtiva do café brasileiro. 

Tendo em vista a importância do café para a economia brasileira 
e, em decorrência, a necessidade de se manter os mecanismos da 
política setorial sempre compatíveis com suas características e mag-
nitude, a Câmara dos Deputados criou, em 2006, uma Comissão 
Especial para avaliar e discutir políticas públicas e privadas para o 
café, a eficácia e a gestão do FUNCAFÉ e do CDPC, bem como ava-
liar modelos administrativos alternativos e propor medidas legisla-
tivas para aperfeiçoar a legislação do setor.

Para iniciar a execução de seu trabalho, essa Comissão optou 
por uma estratégia participativa de todos os segmentos da cadeia 
produtiva, pautando suas recomendações futuras em uma consulta 
prévia a todos os envolvidos no negócio café brasileiro, de forma a 
obter uma ampla imagem do desempenho atual e das potencialida-
des do Funcafé e do CDPC. 

Com esse propósito, em março de 2006, foi dado o início a 
uma série de quatro audiências públicas, para ouvir os agentes do 
agronegócio café brasileiro, tendo como tema geral: A política de 
café nos seus aspectos institucionais, representados pelo CDPC e 
FUNCAFÉ. Nessas audiências foram focados assuntos tão amplos 

V – Avaliação do desempenho do 
FUNCAFÉ e do CDPC – 2006

Carlos Carmo Andrade Melles 
Odair José da Cunha



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

30
Protejamos o café contra a próxima crise

como o funcionamento da economia cafeeira no livre mercado, e 
temas específicos, como os entraves tributários, de logística e de 
crédito próprios do setor cafeeiro nacional. 

Considerando que o acesso às audiências públicas é, por sua lo-
calização geográfica específica, de certa forma limitado, a Comissão 
houve por bem, antecipadamente, ampliar o universo de consultas, 
validando a representação dos reais interesses de todos os segmentos 
do agronegócio café do Brasil. Nesse sentido, foi solicitado às entida-
des representativas da cafeicultura brasileira que levantassem junto a 
seus associados os temas de maior relevância para a cadeia agroindus-
trial do café para serem abordados e discutidos na Comissão.

Para viabilizar essa consulta aos agentes da cadeia produtiva do 
café, foi elaborado e testado um questionário para que, em face dos 
conhecimentos que eles possuem a respeito do Funcafé e do CDPC, 
os entrevistados registrassem suas opiniões sobre assuntos relevan-
tes da política cafeeira, retratando a opinião do setor cafeeiro sobre 
esses dois principais mecanismos da nossa política setorial.

Os resultados dessa consulta, que se transformaram em subsí-
dios indispensáveis aos trabalhos da Comissão, estão apresenta-
dos neste artigo.

2. METODOLOGIA

Inicialmente, os consultores técnicos elaboraram um ques-
tionário, com a finalidade de levantar a opinião dos agentes do 
agronegócio café brasileiro, sobre o funcionamento do CDPC e 
a gestão do Funcafé, procurando contemplar as principais ações 
exercidas e os principais fatores operacionais em que o Funcafé e o 
CDPC se encontram envolvidos. Esse questionário, depois de ana-
lisado e aprovado pela Comissão Especial, foi enviado, via correio 
e por e-mail, para os seguintes destinatários:

a) Rede de Cooperativas e Sindicatos Rurais ligados à 
agricultura, em especial aqueles vinculados à cafei-
cultura. 

b) Diversas instituições participantes do agronegócio 
café brasileiro, como: CNA, CNC, CECAFÉ, ABIC, 
ABICS, OCB, EMBRAPA, Secretarias e Federações de 
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Agricultura e Secretarias dos Trabalhadores na Agri-
cultura dos estados cafeeiros, Escritórios da EMATER, 
Universidades, FEBRABAN e outras.

Anexo ao questionário seguiu uma correspondência assinada pelo 
Presidente da Comissão Especial, Deputado Odair Cunha e pelo Re-
lator, Deputado Carlos Melles, solicitando a colaboração de cada um 
dos destinatários no preenchimento do mesmo e de sua mais ampla 
divulgação entre os membros de suas associações, quando fosse o 
caso, e entre os demais atores do setor cafeeiro nacional. 

Numa primeira etapa foram colhidas respostas de sessenta e nove 
entidades representativas de todos os segmentos da cadeia, repre-
sentando a participação de 61.353 agentes da cafeicultura nacional 
e de oitenta e um cafeicultores individuais, num total de cento e 
cinquenta respostas. O resultado dessa primeira etapa constituiu 
base de discussão na Comissão Especial, quando da realização das 
Audiências Públicas, e de referência na elaboração do Relatório Fi-
nal da Comissão.

Devido ao período eleitoral, a consulta esteve suspensa no perío-
do de julho a outubro de 2006. Ela foi reaberta no período de 08 de 
Novembro a 12 de dezembro, usando-se um modelo eletrônico do 
mesmo questionário, de maior facilidade de divulgação e resposta 
nesse meio de comunicação, assim como de processamento.

Nessa segunda etapa de levantamento ocorreu a participação de 
novos agentes, totalizando um universo de setenta e cinco entida-
des de classe e duzentos e dezenove cafeicultores individuais. Espe-
cificamente, responderam à pesquisa: vinte Cooperativas de Café, 
vinte e um Sindicatos Rurais, onze Empresas do setor privado, vinte 
e três Entidades públicas e privadas, e duzentos e dezenove cafeicul-
tores individuais, num total de duzentos e noventa e quatro respos-
tas representativas de 63.744 agentes do negócio café no Brasil.

As vinte Cooperativas e os vinte e um Sindicatos Rurais partici-
pantes da pesquisa, representando 63.492 associados, foram:

Cooperativas: Cooxupé, Cocatrel, Coccamig, Coopemar, Unicoop, 
Varginha, Poços de Caldas, Coacer, Cocarive, Siccobes, Coopervass, 
Coopama, Jaciguá, Monte Carmelo, Pronova, Cocapec, Coabriel, 
S.S. do Paraíso, E.S. do Pinhal e Rio Verde, representativas de 56.078 
cooperados. 
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Sindicatos Rurais: Guaxupé, Santa Rita do Sapucaí, Carmo de 
Minas, Coromandel, Carmo do Rio Claro, Rio Verde, Guaranésia, 
Boa Esperança, Careaçu, Monte Santo de Minas, Botelhos, Vargi-
nha, Muzambinho, Faep, Nepomuceno, Candeias, Assul, Jequitibá, 
Cornélio Procópio, Cachoeiro do Itapemirim e Brejões, representa-
tivos de 7.414 sindicalizados.

Do segmento industrial da cadeia produtiva do café participa-
ram onze Empresas, destacando-se, a participação da ABICS, repre-
sentando seis indústrias de café solúvel, e o Sindicato da Indústria 
de Café do Espírito Santo.

Infere-se, então, que os resultados descritos a seguir, são frutos 
de uma amostragem ampla e significativa da opinião dos agentes 
produtivos do agronegócio café brasileiro acerca do desempenho 
do Funcafé e do CDPC, em suas relevantes atribuições de promover 
o desenvolvimento do setor.

3. RESULTADOS

Em primeiro lugar vale destacar que não ocorreu nenhuma mu-
dança substancial de valor entre a primeira e a segunda pesquisa. O 
que se obteve de ganho foi a participação de novos agentes, princi-
palmente cafeicultores, dando maior representatividade desse seg-
mento à pesquisa. 

Os resultados relatados nos dois tópicos deste capítulo constituem 
uma síntese das principais questões levantadas no questionário. Em 
anexo, para os leitores que se interessarem em detalhes específicos, 
são apresentadas as respostas a cada uma das indagações formuladas.

3.1. Avaliação do desempenho do Funcafé.

O Funcafé foi criado em 1986 com recursos aportados ao Tesouro 
Nacional provenientes de uma cota de contribuição compulsória dos 
agentes produtivos. Seu objetivo é apoiar a cadeia agroindustrial do 
café, com prioridade para o cafeicultor. Operacionalmente, nos últi-
mos anos, esse fundo tem sido a fonte financeira por meio da qual 
são concedidos os créditos de custeio, de colheita e de estocagem 
para o setor cafeeiro, com o argumento principal de organizar o mer-
cado e assegurar renda para o produtor e demais agentes da cadeia.
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O primeiro bloco de questões da pesquisa realizada procurou 
avaliar, junto aos agentes do agronegócio café, a real participação 
do Funcafé no desenvolvimento das atividades empresariais ao lon-
go da cadeia produtiva. 

Pela pesquisa, verifica-se que, nos últimos dez anos, existe um 
equilíbrio entre o número de usuários e de não usuários dos recur-
sos do Funcafé. As Cooperativas e os cafeicultores individualmente, 
com, respectivamente, 87 e 62% de freqüência, foram os principais 
tomadores dos financiamentos oriundos do Funcafé. Dos Sindica-
tos, possivelmente por sua natureza organizacional, apenas 10% 
deles tiveram acesso a este tipo de crédito.

Observa-se que 77%, portanto a grande maioria, dos agentes da 
cadeia produtiva do café considera que o Funcafé não vem atingin-
do a seus propósitos com a plenitude almejada. Desse total, 21% 
consideram que o Fundo tem um desempenho absolutamente ne-
gativo e 56% consideram que, somente em parte o Funcafé vem 
cumprindo seu papel. Vale destacar que os Sindicatos Rurais, os Ca-
feicultores e as Cooperativas foram as instituições que mais restri-
ções fizeram ao desempenho do fundo. 

 Os motivos do descontentamento estão associados aos meca-
nismos, exigências e oportunidades da concessão de empréstimos 
financeiros à cafeicultura. Embora a quase totalidade dos agentes 
do agronegócio café entenda que os financiamentos advindos do 
Funcafé são Importantes ou Muito Importantes, 80% deles recla-
maram do atraso na sua liberação, e 56% indicaram que os recursos 
liberados estiveram abaixo do valor necessário.

Mesmo assim, as dívidas de longo prazo com o Funcafé (Securi-
tização, Pesa ou Alongamento) afetam a estabilidade financeira da 
atividade cafeeira de mais da metade dos agentes do agronegócio 
café. Os associados de Cooperativas e Sindicatos são os que mais se 
enquadram nessa categoria. De maneira semelhante, as dívidas de 
Custeio, Colheita ou Pré-Comercialização com o Funcafé, relativas 
à safra de 2005/06, estão presentes na vida de metade dos empresá-
rios do setor cafeeiro, sendo as Cooperativas, Sindicatos e Cafeicul-
tores seus principais usuários.

Nesse contexto, existe um amplo entendimento de que as dificul-
dades para o uso dos recursos do Funcafé são impostas, em primeiro 
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plano, pelas restrições do orçamento do governo federal e, em decor-
rência, a quase totalidade dos agentes indica que a Comissão Especial 
da Câmara dos Deputados deve procurar alternativas para modificar 
a legislação do Funcafé, a fim de tornar mais ágeis as aplicações dos 
recursos. Inclusive, 81% dos agentes entendem que o Funcafé deve 
ser retirado do âmbito orçamentário do Governo.

É importante salientar que o setor entende a necessidade e a im-
portância de um fundo de financiamento específico para a gestão 
do agronegócio café. Não obstante, 74% dos agentes setoriais opi-
nam que ele deve ser Autônomo, e Gerenciado pelo Setor Cafeeiro, 
não havendo, neste caso, discordância de maioria em nenhuma das 
classes consultadas. Fortalecendo essa opinião, registrou-se a dis-
posição de cerca da metade dos agentes em contribuir financeira-
mente para a formação de um Fundo Autônomo. Sindicatos – 70% 
– e Cooperativas – 61% – foram as classes mais dispostas ao esta-
belecimento dessa colaboração. As Empresas e as Entidades com, 
respectivamente, 64 e 55% de opiniões negativas, foram as classes 
mais contrárias a essa contribuição. 

3.2. Avaliação do desempenho do CDPC

O Conselho Deliberativo da Política do Café – CDPC foi instituído 
em 1996 para, sob uma presidência de Ministro, exercer a governan-
ça da cadeia produtiva do café no Brasil, deliberando sobre as políti-
cas setoriais e sobre os mecanismos de coordenação dessa cadeia de 
produção.

Decorridos dez anos de sua criação verifica-se 59% dos cafeicul-
tores, brasileiros sabem de sua existência. Já a totalidade das insti-
tuições do setor cafeeiro (cooperativas, sindicatos e outras entida-
des representativas), conhece esse Conselho e sabe da importância 
que ele deve ter. 

 importância atribuída pelos agentes do agronegócio café ao 
CDPC faz com que mais de 80% deles tenham manifestado inte-
resse em conhecer as ações do Conselho, mesmo que apenas 56% 
deles tomem, atualmente, conhecimento dessas decisões, dentre os 
quais estão, especialmente, as Cooperativas, as Empresas e as En-
tidades, sendo os Sindicatos os menos informados a esse respeito. 
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Este resultado, certamente, está indicando ao órgão a necessidade 
de maior divulgação de suas deliberações.

A necessidade dessa divulgação torna-se ainda mais evidente 
quando se verifica que a atuação do CDPC é considerada Importan-
te ou Parcialmente Importante por 70% do universo da pesquisa. 
Por outro lado, a efetividade da ação do Conselho não goza do mes-
mo prestígio. Os resultados da enquete demonstram que há uma 
profunda desconfiança quanto ao parâmetro, na medida em que 
3/4 dos agentes do agronegócio café fazem restrições parciais ou 
absolutas à atuação do CDPC na elaboração de uma Política Estru-
turante para o Agronegócio Café. Este é o mesmo índice que faz res-
trições às ações e deliberações do CDPC no atendimento às neces-
sidades dos cafeicultores. Mesmo assim, existe o reconhecimento 
de que as decisões do Conselho repercutiram, com maior ou menor 
intensidade, nas atividades de 62% dos entrevistados. 

Nesse contexto de insatisfação é natural que a grande maioria 
(69%) tenha se pronunciado contrária ao status atual do CDPC, e 
opinado por sua Reformulação ou Transformação numa Agência 
Autônoma, e mais 10% optaram por sua extinção, perfazendo um 
total de 79% de opiniões desfavoráveis ao status atual do órgão.

No âmbito das insatisfações da cadeia agroindustrial do café en-
contra-se também o Ministério da Agricultura, cuja competência 
para o gerenciamento do Funcafé foi contestada por 67% dos en-
trevistados. Nesse aspecto, 39% das opiniões são favoráveis a que 
o setor permaneça no MAPA, 33% opinaram para seu retorno ao 
MDICE e 26% não opinaram a respeito. Essas fortes divergências 
das opiniões indicam que o assunto necessita de melhor esclareci-
mento para o setor.

A maioria dos entrevistados – 51% – não toma conhecimento 
das atividades da Secretaria de Produção e Agroenergia do Minis-
tério da Agricultura, que é o órgão executor das deliberações do 
CDPC. Subordinado a essa Secretaria, cuidando exclusivamente 
do agronegócio café, existe o Departamento do Café que, na opi-
nião de 40% dos entrevistados não desenvolve trabalhos relevantes 
para a cafeicultura. Contudo, grande parte dos entrevistados – 31% 
– não respondeu à pergunta, o que pode ser interpretado como des-
conhecimento da atuação desse Departamento. Os Sindicatos e os 
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Cafeicultores são os menos informados a respeito das atuações da 
Secretaria e do Departamento.

A transferência da gestão dos estoques do Funcafé e dos armazéns 
do extinto IBC, do MAPA para a CONAB, é sensivelmente contesta-
da na pesquisa. Contudo, existe forte divergência de opinião entre 
as classes (Cooperativas, Sindicatos, Empresas, etc.), indicando que 
esse assunto necessita de esclarecimento junto ao setor.

No que respeita à definição de políticas públicas do café, que é 
atribuição do CDPC, a grande maioria dos entrevistados – 83% – opi-
nou pela necessidade de estoques estratégicos ou reguladores, não 
havendo discordância entre as classes. Prevalece a opinião de se es-
tabelecer um estoque de 10 milhões de sacas, o que corresponde ao 
conceito geral da ordem de 20% da produção anual. A divergência 
de opiniões indica a dificuldade de estabelecimento de um teto para 
o assunto. É de opinião geral que os estoques reguladores devem ser 
formados com recursos do Funcafé e/ou do Tesouro.

É interessante e importante anotar a disposição do setor de ins-
tituir uma cota de contribuição para formular políticas de garantia 
de preço e renda para a cafeicultura. Os que possuem esse entendi-
mento, compreendendo os que votaram Sim e os que votaram Sim 
para o Fundo ser Administrado pelo Setor, somam 60% das inten-
ções. Trinta por cento – 30% – não se dispõe a participar da propos-
ta e um pequeno percentual – 11% – não se pronunciou a respeito. 
Este é, sem dúvida, um assunto que precisa ser bem esclarecido na 
sua forma de administração e propósito. Cooperativas, Sindicatos e 
Cafeicultores foram as classes que mais entenderam essa necessida-
de, porém, com a ressalva de ser administrada pelo setor.

4. CONCLUSÕES

I – É entendimento dos agentes do agronegócio café na-
cional que o Funcafé não tem atingido a seus propó-
sitos com a plenitude almejada. Suas ações têm tido 
alcances apenas parciais. Entre os motivos do descon-
tentamento se destaca a limitada gestão do fundo, en-
gessado orçamentariamente, e a limitada concessão 
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de empréstimos financeiros à cafeicultura, tanto por 
ordem de valor quanto por morosidade operacional.

II – Existe um amplo entendimento de que as dificuldades 
operacionais do Funcafé são impostas, em primeiro 
plano, pelas restrições do orçamento do governo fe-
deral e, assim, é indicado que sua administração deve 
ser retirada do orçamento do governo. Nesse sentido, 
é desejo do setor que a Comissão Especial da Câmara 
dos Deputados procure alternativas para modificar a 
legislação do Funcafé.

 III –  A cadeia agroindustrial do café entende a necessida-
de de um Fundo para apoio financeiro ao agronegó-
cio café, que deve ser Autônomo e Gerenciado pelo 
Setor Cafeeiro. É importante anotar a disposição do 
setor, principalmente por parte dos Sindicatos e Co-
operativas, de contribuir financeiramente para a sua 
formação e/ou de se instituir uma contribuição, no 
sentido de que esses recursos sejam direcionados para 
a formulação de políticas de garantia de preço e ren-
da para a cafeicultura.

 VI – A atuação do CDPC é considerada importante no 
universo da pesquisa. Contudo, há fortes restrições 
à sua atuação na elaboração de uma política estru-
turante para o agronegócio café, bem como às suas 
ações e deliberações no atendimento às necessida-
des dos cafeicultores. Em decorrência, o setor se pro-
nunciou insatisfeito com o status atual do CDPC, 
opinando por sua Reformulação ou Transformação 
numa Agência Autônoma.  
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1. PRINCIPAIS INDICAÇÕES DA PESqUISA

O FUNCAFÉ não vem atingindo seus propósitos com a pleni-
tude almejada e deve ser retirado do orçamento do Governo, 
em função das restrições impostas pelo orçamento federal.

Modificar a legislação do Funcafé é o caminho apontado pela 
pesquisa para tornar mais ágeis as aplicações dos recursos, in-
dicando esse objetivo para os trabalhos da Comissão Especial 
da Câmara dos Deputados.

O Ministério da Agricultura não tem mostrado competência 
para o gerenciamento do Funcafé.

A maioria dos entrevistados é a favor da criação de um Fundo 
Autônomo gerenciado pelo Setor Cafeeiro, não havendo dis-
cordância de maioria em nenhuma das classes consultadas. 
Cooperativas, Sindicatos e Cafeicultores foram os que mais se 
pronunciaram favoráveis a essa proposta.

O CDPC tem uma atuação relevante para o setor, mas tem se 
mostrado ineficiente na elaboração de uma política estrutu-
rante para o agronegócio café.

A grande maioria se pronunciou insatisfeita com o status atual 
do CDPC, opinando por sua Reformulação ou por sua Trans-
formação numa Agência Autônoma. 

•

•

•

•

•

•

VI – Principais indicações da consulta 
realizada aos cafeicultores e entidades 
do Agronegócio Café brasileiro
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INTRODUÇÃO

O Fundo de Defesa da Economia Cafeeira – Funcafé criado pelo 
Decreto-lei nº. 2.295, de 21 de novembro de 1986, na concepção 
da sua lei de criação, destina-se ao financiamento, modernização, 
incentivo à produtividade da cafeicultura, da indústria do café e da 
exportação; ao desenvolvimento de pesquisas, dos meios e vias de 
transportes, dos portos, da defesa do preço e do mercado, interno e 
externo, bem como das condições de vida do trabalhador rural.

Suas fontes originais de recursos são: 

I – o produto da arrecadação da quota de contribuição 
instituída pelo Decreto-lei nº. 2.295, de 21 de novem-
bro de 1986; cuja receita é exclusiva do FUNCAFÉ, 
sendo vedada a sua destinação ou utilização em qual-
quer outro fim. 

II – doações realizadas por entidades nacionais ou inter-
nacionais, públicas ou privadas; e 

III – o retorno das operações e aplicações financeiras, in-
cluindo o produto da venda dos estoques reguladores 
adquiridos com recursos do Funcafé. 

Os recursos do Funcafé destinam-se a:

a) à formação dos estoques reguladores, incluídas as 
despesas de custeio das operações e de modernização 
das técnicas de estocagem;

•

•

VII – TEMA 1:  
Fundo de Defesa da 
Economia Cafeeira – FUNCAFÉ
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b) racionalização da cultura cafeeira e assistência à ca-
feicultura, com o objetivo de elevar o grau de produ-
tividade e competitividade dos setores produtivos; 

c) pesquisas tecnológicas, estudos e diagnósticos sobre 
a cafeicultura brasileira; 

d) cooperação técnica e financeira internacional com 
organismos particulares e oficiais no campo da cafei-
cultura; 

e) absorção de novas técnicas de cultivo e beneficiamen-
to do produto nas pequenas e médias propriedades; 

f) incentivo ao cooperativismo da lavoura cafeeira e à 
expansão das cooperativas ou entidades afins já exis-
tentes; 

g) aprimoramento da mão-de-obra qualificada em to-
dos os níveis da atividade cafeeira; 

h) melhoria da infra-estrutura das regiões cafeeiras, com-
preendendo modernização dos transportes, portos, 
ramais ferroviários e estradas vicinais, comunicação 
e eletrificação, além do apoio financeiro a programas 
sociais integrados pelos estados cafeeiros, que visem 
a proporcionar melhores condições de vida do traba-
lhador rural; 

i) apoio ao desenvolvimento do parque industrial de 
torrefação e moagem e de café solúvel; 

j) promoção e propaganda destinada ao aumento do 
consumo do produto nos mercados interno e externo; 

k) pesquisas e estudos dirigidos à produção de subsídios 
para a execução da política de comercialização volta-
da para a conquista de novos consumidores. 

Nota do Decreto Lei de Criação: O orçamento das aplicações de 
recursos do Funcafé em operações de financiamento para as fina-
lidades indicadas neste artigo dependerá de expressa aprovação do 
Conselho Monetário Nacional, sendo agente financeiro exclusivo 
para essas operações o Banco do Brasil S.A. 
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1. DESENVOLVIMENTO

a) Introdução

O Funcafé foi criado em 1986 com recursos dos produtores, através 
da cota de contribuição, para apoiar a cadeia agroindustrial do café, 
com prioridade para o cafeicultor. Seu principal objetivo é dar crédito 
de custeio, colheita e estocagem, procurando organizar o mercado e 
assegurar renda para o produtor e demais agentes da cadeia.

b) Perguntas e respostas

1) Em sua opinião ele tem cumprido este objetivo?

R: A maioria dos entrevistados – 56% – considera que somente  
EM PARTE o Funcafé vem cumprindo seu papel. Isto, somado aos 
21% de respostas negativas, dá uma clara indicação de que o Funcafé 
não vem atingindo a seus propósitos com a plenitude almejada. 

Em ordem decrescente, os Sindicatos, os Cafeicultores, as Coo-
perativas e as Empresas foram as classes que mais restrições fizeram 
ao desempenho do Funcafé.

Em parte 
56%

Não
21%

Sim
21%

Não informado
2%



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

44
Protejamos o café contra a próxima crise

2) Nos últimos dez anos você já usou ou está usando finan-
ciamentos do Funcafé?

R: Entre o público pesquisado existe um equilíbrio de usuários 
e não usuários dos recursos do Funcafé nos últimos 10 anos. Coo-
perativas e Cafeicultores individualmente, com, respectivamente, 
87 e 62% de respostas positivas, são os que mais se enquadram na 
categoria de usuários desses recursos. Os Sindicatos, com 90% de 
freqüência, foram os que menos acesso tiveram a este tipo de crédi-
to, possivelmente por sua natureza organizacional e menor atitude 
empresarial, em comparação com as Cooperativas.

3) Estes recursos, quando concedidos, chegaram a você no 
tempo certo?

R: Oitenta por cento – 80% – dos entrevistados reclamaram do 
atraso na liberação dos recursos, sendo essa uma situação sem con-
testação nas opiniões das diferentes classes.

Não
46%

Sim 
51%

Não informado
3%

Não 
80%

Sim
17%

Não informado
3%
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3.1) E no valor necessário?

R: Na opinião dos cafeicultores, em 56% dos casos, os recursos 
liberados estiveram abaixo do valor pretendido ou necessário. (Esta 
pergunta somente foi feita aos cafeicultores.)

4) Qual é a importância dos financiamentos do Funcafé para 
você?

R: Para os agentes do agronegócio café os financiamentos ad-
vindos do Funcafé são IMPORTANTES ou MUITO IMPORTANTES, 
na opinião de 96% dos entrevistados. Daí, as insatisfações com os 
atrasos na liberação dos recursos e com o valor liberado, na maioria 
das vezes, abaixo do pretendido.

Não
56%

Sim
31%

Não informado
13%

Muito importante
84%

Não 
informado

1%
Importante

12%

Sem condições 
de opinar

3%
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5) Você tem dívidas de longo prazo com recursos do Funcafé 
(Securitização, Pesa ou Alongamento)?

R: As dívidas de longo prazo afetam, em 61% das respostas, a 
MUITOS dos entrevistados. Os associados de Cooperativas e Sindi-
catos são os que mais se enquadram nessa categoria.

6) Você tem dívida – Custeio, Colheita ou Pré-Comercialização 
– com o Funcafé relativa à safra de 2005/06?

R: Cooperativas, Sindicatos e Cafeicultores são os que acusam 
mais dívidas de custeio, colheita e pré-comercialização. No geral, a 
resposta MUITOS ocorreu em 55% dos entrevistados.

Muitos 
61%

Poucos 
18%

Nenhum 
17%

Não informado 
4%

Muitos 
55%

Não informado
8%

Poucos 
26%

Nenhum 
11%
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7) O Funcafé possui recursos financeiros que não são dispo-
nibilizados ao produtor em função de restrições do Orçamento 
do Governo. Em sua opinião o Funcafé deve ser retirado do or-
çamento do Governo?

R: A maioria absoluta dos entrevistados – 81% – entende que o 
Funcafé deve ser retirado do orçamento do Governo, em função das 
restrições impostas pelo orçamento federal.

8) A Comissão Especial da Câmara deve procurar alternativas 
para modificar a legislação do Funcafé para tornar mais ágeis as 
aplicações dos recursos?

R: Modificar a legislação do Funcafé é o caminho apontado por 
93% dos entrevistados. Nenhuma das classes consultadas discorda 
da necessidade de tornar mais ágeis as aplicações dos recursos do 
Funcafé, indicando esse objetivo para os trabalhos da Comissão 
Especial da Câmara dos Deputados.

Sim
81%

Não
14%

Não informado 
5%

Sim
93%

Não
3%

Não  
informado

4%
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9) Com a finalidade de tornar o setor cafeeiro independente da 
tutela do governo, dar autonomia aos cafeicultores, diminuir a 
volatilidade e a instabilidade dos preços do café, você é a favor da 
criação de um Fundo Autônomo gerenciado pelo setor cafeeiro?

R: A grande maioria dos entrevistados – 74% – é a favor da criação 
um Fundo Autônomo Gerenciado pelo Setor Cafeeiro, não haven-
do discordância de maioria em nenhuma das classes consultadas. 
Cooperativas, Sindicatos e Cafeicultores foram os que se pronun-
ciaram mais favoráveis a essa proposta.

10) Você está disposto a colaborar financeiramente para a 
formação desse Fundo Autônomo?

Sim
74%

Não
22%

Não informado
4%

Sim
53%

Não
42%

Não informado
5%
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R: No geral, existe disposição de se contribuir financeiramente 
para a formação de um Fundo Autônomo em 53% das opiniões re-
cebidas.  Sindicatos – 70% – e Cooperativas – 61% – foram as classes 
mais dispostas ao estabelecimento dessa colaboração. As Empresas 
e as Entidades, com 64 e 55% de opiniões, respectivamente, foram 
as classes mais contrárias a essa contribuição. Os cafeicultores se 
dividem a esse respeito, com ligeira predominância de SIM – 39% 
– sobre NÃO – 37% – e 24% de não informantes. 
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1. INTRODUÇÃO

A Medida Provisória nº. 1498-22 e Decreto nº. 2047 criaram o Con-
selho Deliberativo da Política do Café – CDPC, ao qual compete:

I – aprovar plano de safra para o setor, compreendendo 
o programa de produção de exportação de café verde, 
solúvel, torrado e moído; 

II – autorizar a realização de programas e projetos de pes-
quisa agronômica, mercadológica e de estimativa de 
safra; 

III – aprovar, anualmente, a proposta orçamentária re-
ferente aos recursos do Fundo de Defesa da Econo-
mia Cafeeira – FUNCAFÉ, criado pelo Decreto-Lei nº. 
2.295, de 21 de novembro de 1986; 

IV – regulamentar ações que visem a manutenção do 
equilíbrio entre a oferta e a demanda do café para 
exportação e consumo interno; 

V – estabelecer cooperação técnica e financeira, nacional 
e internacional, com organismos oficiais ou privados 
no campo da cafeicultura; 

VI – aprovar políticas de estocagem e de administração 
dos armazéns de café; 

VIII – TEMA 2:  
Conselho Deliberativo da 
Política do Café – CDPC
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VII – propor ao Conselho Monetário Nacional o valor da 
quota de contribuição de que trata o Decreto-Lei nº. 
2.295, de 21 de novembro de 1986, e a aprovação de 
agente financeiro para atuar nas operações de finan-
ciamento de que trata o Decreto nº. 94.874, de 15 de 
setembro de 1987. 

2. PERGUNTAS E RESPOSTAS:

1) Você conhece o CDPC, suas atribuições e atividades?

R: Somente os cafeicultores, individualmente, foram consulta-
dos a esse respeito. A maioria – 59% – diz conhecer o CDPC, de-
vendo-se ressaltar que o acesso a essa pergunta foi de cafeicultores 
de maior nível de conhecimento e facilidade de comunicação, es-
pecialmente via internet.

2) O CDPC, cuja criação foi recomendada no Relatório Final 
da Comissão Especial do Funcafé, aprovado em junho de 1996, 
em sua opinião, cumpre papel relevante?

Não
41%

Não informado
59%

Não
18%

Não informado
12%

Em parte
38%

Sim
32%
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R: Apenas 18% dos entrevistados considera irrelevante a atuação 
do CDPC, em contrapartida à opinião de 70% dos entrevistados 
que a consideram IMPORTANTE E PARCIALMENTE IMPORTANTE. 
A Classe Empresarial foi a única que apresentou maioria de votos 
– 64% – SIM. 

3) O CDPC tem sido capaz de elaborar e implementar uma polí-
tica estruturante de médio e longo prazo para o agronegócio café?

R: No geral, apenas 10% dos entrevistados concorda com esse 
enfoque na atuação do CDPC. Um elevado percentual de opiniões 
– 35% – classifica de parcial a sua atuação nesse sentido, o que, so-
mados aos 40% da maioria discordante perfaz 75% de restrições à 
atuação do CDPC na elaboração de uma política estruturante para 
o agronegócio café.

4) As ações e deliberações do CDPC têm atendido às necessi-
dades dos cafeicultores?

Sim
10%

Não
40%

Não informado
15%

Em parte
36%

Sim
13%

Não
30%

Não informado
11%

Em parte
46%
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R: As opiniões NEGATIVAS e EM PARTE somam a grande maioria 
de 76% dos entrevistados com restrições às ações e deliberações do 
CDPC no atendimento às necessidades dos cafeicultores. 

5) Você toma conhecimento das decisões do CDPC?

R: Trinta e seis por cento – 36% – dos entrevistados disseram 
não tomar conhecimento das decisões do CDPC. Entre os 56% 
que dizem tomar conhecimento, os mais informados são as Coo-
perativas, as Empresas e as Entidades. Os Sindicatos são os menos 
informados a respeito.

6) As decisões do CDPC tiveram alguma repercussão signifi-
cativa na sua atividade?

R: As decisões do CDPC tiveram significativa repercussão nas ati-
vidades de 27% dos entrevistados e apenas EM PARTE para 35% 
deles. Juntas, essas opiniões somam 62% dos que, de alguma forma, 
tiveram suas atividades afetadas pelas decisões do CDPC. 

Não
22%

Sim
27%

Não informado
16%

Em parte
35%

Sim
56%

Não
33%

Não informado
11%
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7) Face ao desempenho atual, o CDPC deve ser:

R: Apenas 14% das respostas indicam que o CDPC deve perma-
necer com está. Uma maioria de 69% se pronunciou insatisfeita 
com o status atual do órgão, opinando por sua REFORMULAÇÃO 
ou transformação numa AGÊNCIA AUTÔNOMA. Nesse quadro, 
pode-se acrescentar ainda os 10% que optaram por sua extinção, 
perfazendo um total de 79% de opiniões desfavoráveis ao status 
atual do órgão. 

8) O órgão executor das deliberações do CDPC é a Secretaria 
de Produção e Agroenergia do Ministério da Agricultura. Você 
toma conhecimento das atividades dessa Secretaria?

R: A maioria dos entrevistados – 51% – não toma conhecimento 
das atividades Secretaria de Produção e Agroenergia do Ministério 
da Agricultura. Os Sindicatos e os Cafeicultores são os menos infor-
mados a respeito.

Não informado
7%

Permanecer 
como está

14%

Substituído por uma 
agência autônoma

29%

Extinto
10%

Reformulado
40%

Não
40%

Sim
29%

Não informado
31%
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9) A Secretaria de Produção e Agroenergia do Ministério da 
Agricultura conta com o Departamento do Café.  Em sua opi-
nião o Departamento do Café desenvolve trabalhos relevantes 
para a cafeicultura?

R: Grande parte dos entrevistados – 31% – não respondeu à 
pergunta, o que pode ser interpretado como desconhecimento da 
existência desse Departamento. Nessa ótica, os menos informados 
a respeito foram os Sindicatos e os Cafeicultores. No geral, 40% dos 
entrevistados disseram que o Departamento do Café não desenvol-
ve trabalhos relevantes para a cafeicultura. Apenas 29% consideram 
relevantes os trabalhos desse Departamento. 

10) O Ministério da Agricultura transferiu a gestão dos esto-
ques do Funcafé e dos armazéns do extinto IBC para a CONAB. 
Você concorda com isso?

Não informado
10%

Não
51%

Sim
39%

Não
51%

Sim
33%

Não informado
16%
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R: Cinqüenta e um por cento – 51% – dos entrevistados discorda 
dessa decisão e 16% não tem opinião a respeito. A divergência en-
tre as classes (Cooperativas, Sindicatos etc.) parece indicar que esse 
assunto precisa ser bem esclarecido.

11) Uma das atribuições do CDPC é definir as políticas pú-
blicas do café. Responda abaixo a opinião dessa entidade sobre 
alguns temas de políticas públicas:

11.1) O Funcafé deve ter estoques estratégicos / reguladores?

R: A grande maioria dos entrevistados – 83% – opinou pela ne-
cessidade de estoques estratégicos ou reguladores, não havendo 
discordância entre as classes.

11.2) Qual é o tamanho do estoque que o Brasil deveria pos-
suir para fazer face a uma eventual quebra de safra? (Respostas 
em milhões de sacas).

Sim
83%

Não
9%

Não  
informado

8%

10
35%

5
23%

15
12%

>15
8%

Sem condições 
de opinar

22%
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R: A maioria das opiniões – 35% – foi no sentido de se estabelecer 
um estoque de 10 milhões de sacas, o que corresponde ao conceito 
geral de uma necessidade de estoques reguladores da ordem de 20% 
da produção anual. Vinte e dois por cento – 22% – dos entrevista-
dos se declarou sem condições de opinar a respeito, indicando a 
dificuldade de estabelecimento de um teto para o assunto. 

11.3) A compra desses estoques deveria ser com recursos do 
Funcafé e/ou do Tesouro?

R: Na opinião de 77% dos entrevistados os estoques reguladores 
devem ser formados com recursos do Funcafé e/ou do Tesouro.

11.4) Essa entidade seria a favor de se instituir uma cota de 
contribuição para formular políticas de garantia de preço e ren-
da para a cafeicultura?

Não
10%

Sim
77%

Não informado
13%

Não
30%

Não informado
11%

Sim – Para o fundo ser 
adminstrado pelo Setor

37% Sim
22%
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R: Aqueles que concordaram com a proposta, compreendendo os 
que votaram SIM e os que votaram SIM PARA O FUNDO SER ADMI-
NISTRADO PELO SETOR, somam 59% das intenções.  Cerca de um 
terço dos entrevistados – 30% – não se dispõe a participar da propos-
ta e um pequeno percentual – 11% – não se pronunciou a respeito. 
Este é, sem dúvida, um assunto que precisa ser bem esclarecido na 
sua forma de administração e propósito. Cooperativas, Sindicatos e 
Cafeicultores foram as classes que mais entenderam essa necessidade, 
porém, com a ressalva de ser administrada pelo setor.

12) O Ministério da Agricultura tem mostrado competência 
no gerenciamento dos recursos do Funcafé?

R: A competência do Ministério da Agricultura para o gerencia-
mento do Funcafé foi contestada por 67% dos entrevistados, em 
contrapartida a uma minoria de 23% de respostas concordantes.

Não
67%

Sim
23%

Não informado
10%
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13) A política cafeeira e a gestão do Funcafé passou, desde 
1999, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior – MDIC para o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – MAPA. A missão do MAPA é voltada para cui-
dar da produção brasileira, enquanto que a do MDIC é voltada 
para o desenvolvimento de cadeias e oportunidades no merca-
do internacional. Na opinião dessa associação, sendo o café um 
produto voltado ao mercado internacional, o setor deveria:

R: A despeito da opinião geral de que o MAPA tem-se mostra-
do incompetente no gerenciamento do FUNCAFÉ – item 2L, gran-
de parte dos entrevistados – 39% – entende que o setor deve nele 
permanecer. Trinta e três por cento – 33% – entende que deve 
RETORNAR AO MDIC e 26% não tem opinião a respeito, indicando 
que o assunto necessita de melhor esclarecimento para o setor.

14) Essa Entidade tem interesse em conhecer as ações do 
CDPC?

Retornar ao Ministério do  
Desesenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior
33%

Transferir para o  
Ministério da Fazenda

2%

Sem condições  
de opinar

26%
Permanecer no Ministério 

da Agricultura
39%

Não
4% Não informado

9%

Sim
87%
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R: Oitenta e sete – 87% – dos entrevistados têm interesse em 
conhecer as ações do CDPC.

Brasília, 13 dezembro de 2006.
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IX – Fotos da instalação da 
Comissão Especial e as Audiências 
Públicas realizadas

Audiência Pública dia 22/11/06 – Convidados Vilmondes Olegário da Silva – Diretor do 
Departamento do Café do Ministério da Agricultura, Linneu Carlos da Costa Lima – Secretário 
de Produção e Agroenergia do MAPA.

Deputado Federal Carlos Melles e 
Deputado Federal Odair Cunha
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Audiência Pública realizada dia 26/04/2006 – Com o setor da produção de café – Foram 
ouvidos  Diretor da Federação de Agricultura de Minas Gerais, João Roberto Puliti – Presidente 
do Conselho Nacional do Café, Maurício Miarelli – Presidente da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Agricultura – Contag Manoel José dos Santos e ainda foram ouvidos 
Osvaldo Henrique ex-presidente do Conselho Nacional do Café – Breno Pereira Mesquita, 
Presidente da Comissão Nacional do Café da CNA – Carlos Augusto Rodrigues de Melo, Vice-
Presidente da Cooxupé/MG – Francisco Miranda, Presidente da Cooperativa de Três Pontas/
MG – Denise Garcia, Presidente do Sindicato Rural de Campo Belo/MG e Elisabeth Corrêa 
Barbosa Presidente do Sindicato Rural de Boa Esperança.
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Audiência Pública realizada dia 03/05/06 – Com o Setor da Exportação/Solúvel e Indústria 
– Presidente da Associação Brasileira de Café, Guivan Bueno – Vice-Presidente do Conselho de 
Exportadores de Café do Brasil Guilherme Braga – Diretor Executivo da Associação Brasileira 
do Café Solúvel Mauro Malta – Diretor Executivo da ABIC Natan Herskowicz – Secretário 
Executivo do CNC Alberto Duque Portugal.  
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Audiência Pública realizada dia 10/05/06 – Representantes dos Bancos – Convidados Paulo 
Roberto de Oliveira – Representando do Diretor de Agronegócios do Banco do Brasil – João 
Rabelo – Representando o Presidente do BANCOOB – Ademiro Vian Assessor Técnico da 
FEBRABAN.
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