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Histórico da SINCAL 
 

 A SINCAL – Associação Nacional de Sindicatos 

Rurais das Regiões Produtoras de Café e Leite, foi 

fundada em 03 de Julho de 2009, sendo uma entidade 

democrática, sem fins lucrativos, sem caráter religioso 

e partidário e que exercerá suas atividades com total 

independência, adotando os princípios de 

associativismo e sindicais para nortear suas 

atividades, tendo circunscrição em todo o território 

nacional. 
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Como é feita a exportação 

de Café? Vendas efetuadas, com 

confirmação a longo prazo; 

O registro de exportação é 

feita pelo diferencial de 20 a 

40 cents de dólar/libra – Peso 

abaixo de Nova York; 

A fixação de preços é feita 

Pela Bolsa de NY, com base 

no café Colombiano; 

Planejamento Estratégico  
da Cafeicultura Brasileira 
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Preços Médios Anuais - Exportação/Países (US$ / saca) 
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Brasil sempre "vendendo" 
 25% abaixo, em média. 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2011 2015 

NY 155 246 171 138 114 71,2 70,7 81 103 142 144 155 176 157 

Brasil 131 233 144 117 93,9 54,2 47,6 63,5 78 124 120 136 150 136 

Colômbia 166 263 185 169 119 82 71,4 82 93,9 146 148 158 182 186 

Costa Rica 165 250 182 140 107 74 75,4 83,3 111 145 146 157 179 211 

Quênia 181 252 239 150 153 134 96,5 80,7 117 171 175 185 255 239 
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Descompasso do Café 

Desde 1996, o Café Arábica é 

exportado 40 a 70 dólares mais 

baixo do que os cafés dos 

países concorrentes 

Não temos marketing e tão 

pouco regulamentação para a 

prática de preços 

Em 15 anos, exportamos 540 

milhões de sacas, sendo 460 

milhões de Arábica deixando de 

agregar R$ 200,00 / saca 

somando 108 bilhões de reais. 

Planejamento Estratégico  
da Cafeicultura Brasileira 
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CAFÉ – Consumo Interno (milhões de sacas) 

Robusta (Conilon)  11,0 m/s =  53,6% 

P.V.A. (Preto, Verde, Ardido, escolha)                 4,1 m/s  =   20,0% 

Arábica      5,4  m/s =   26,3% 

                      TOTAL  20,5 m/s  =   100% 

 

Consumo médio 

dos últimos 5 anos  

19,7 Milhões de 

Sacas 

•P.V.A. – Péssima qualidade, contaminado por fungos, cujos metabólicos 

são desconhecidos sobre sua nocividade à saúde; 

Portanto, o café consumido no Brasil é de péssima qualidade, inibindo / 

estrangulando as marcas próprias de produtores e cooperativas pelo preço 

baixíssimo praticado pela ABIC. 

ABIC – Precisa fazer a lição de casa dando ao consumidor a possibilidade 

de opção de acordo com a rotulagem. Atualmente a indústria tem grande 

participação de multinacionais que deixam o pior café para o consumo 

interno e exportam o nosso café supra sumo para seus paises de origem. 

Por que não fazem o contrario? 

GOURMET – Fazendas / Cafeicultores desenvolvendo muitas marcas de 

café Gourmet. 
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Perspectiva X Realidade X Cenário com Estratégias  

Com a evolução da produção, precisamos evitar queda drástica de 

preços em ano de alta produção: 

Com regulagem de fluxo e estocagem. Fluxo mais importante que a 

oferta e procura; 

Liberação de recursos de R.O para estocagem; 

Utilização do FUNCAFÉ para estocagem mitigando logística por 

secas  e geadas; 

Repasse do Funcafé direto no CPF / CNPJ do produtor; 

Limitar o Funcafé nas Cooperativas (valor determinado); 

Impedir a liberação do Funcafé para Industria, principalmente 

multinacionais que estão usando nosso capital de giro. 

Aumento do consumo interno via melhoria qualidade e rotulagem; 

Planejamento Estratégico  
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 Plano estratégico ano a ano dos itens mencionados  

 

 Bolsa de Chicago (CME) – Chicago Mercantil Exchange 

 

Conhecimento dos estoques das Cooperativas e Comercio para 

subsidiar tomadas de decisões; 

 

 Ações com outros países produtivos 

 

 

Perspectiva X Realidade X Cenário com Estratégias 

Planejamento Estratégico  
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2006 _______ 27,60   
2007 _______ 28,00   
2008 _______ 29,50   
2009 _______ 30,50   
2010 _______ 34,00   
2011 _______ 33,00   
2012 _______ -   
2013 _______ -   

2014 _______ -   
2015 _______ 36,00   
2016 _______ 42,00   
2017 _______ 34,00   
2018 _______ 39,00   
2019 _______ 40,00 41,4 
2020 _______ 41,30 42,8 
2021 _______ 42,50 44,3 
2022 _______ 43,70 46,0 
2023 _______ 45,00 47,5 
2024 _______ 46,00 49,1 
2025 _______ 47,50 51,0 

Crescimento de 2,8% a.a 

Estratégias com 3,5% a.a 

Perspectiva X Realidade X Cenário com Estratégias 

(Milhões de sacas) 

Planejamento Estratégico  
da Cafeicultura Brasileira 
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 do Robusta (que deverá chegar em 

2025 com até 18 a 20 mio/sc) 
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BRASIL O VILÃO DO PREÇO BAIXO DO CAFÉ 

  

1) Tínhamos no final de 2014 um preço ao redor de U$2,20 a U$2,30 / 

libra peso e hoje, na faixa de U$1,20/libra peso. 

 

2) Tivemos quedas marcantes na produção, consumo mundial 

crescente, queda de produção em diversos países em decorrência a 

ferrugem entre outros. Porque isso ocorreu? 

 

>Falta de planejamento estratégico; 

 

>Política imediatista;  

 

>Não existe bolsa para o café brasileiro. Exportadores fazem leilões 

do nosso café tipo veiling (Leilão ao reverso) ; 

Planejamento Estratégico  
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3) Poderíamos ter mantidos os preços, tranquilamente, nos níveis do final de 

2014 e, hoje, estaríamos vendendo café na faixa de R$ 1.100,00 / saca. 

Exportamos ao redor de 36 milhões de sacas e perdemos 4,5 bilhões de 

dólares/ano. Inacreditável!  
 

4) Onde está o CNC? Onde está o patriotismo? Onde está o 

profissionalismo?  
 

5) Estamos fazendo um verdadeiro “guarda-chuvas” para o aumento da 

produção, do Vietnã, por exemplo, que era país insignificante no contexto, 

passou a ser o segundo maior produtor de café do mundo, produzindo 

robusta. O Brasil deu esse espaço e fortaleceu o concorrente. Uma tristeza! 
 

Poderíamos estar produzindo 60 milhões de sacas de Arábica e, logicamente, 

o mundo cafeeiro optaria para o consumo do nosso café. Seriamos os 

protagonistas. Estamos encolhendo e vivendo o imediatismo explorando o 

setor produtivo e perdendo divisas e mercado. 

BRASIL O VILÃO DO PREÇO BAIXO DO CAFÉ 

Planejamento Estratégico  
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Preço dos Insumos X Preço do Café 

Fonte: MTE, Cepa/Esalq, SINCAL 

Planejamento Estratégico  
da Cafeicultura Brasileira 

  Últimos 22 anos 

  1994 2006 2009 2016 % Aumento 

            

Salário Mínimo  R$          67,39   R$        350,00   R$        465,00   R$        880,00  1.205,83% 

Adubo 20-5-20 (Ton)  R$        180,00   R$        650,00   R$        900,00   R$     1.400,00  677,78% 

Calcário (Ton)  R$            6,00   R$            6,00   R$          26,00   R$          90,00  1.400,00% 

Energia Elétrica (KWA)  R$            0,06   R$            0,32   R$            0,37   R$            0,80  1233,33% 

Trator Valtra Cafeeiro  R$    18.000,00   R$    62.000,00   R$    75.000,00   R$    85.000,00  372,22% 

Óleo Diesel (Litro)  R$            0,32   R$            1,85   R$            2,05   R$            3,10  868,75% 

Milho (Saca de 60 Kg)  R$            8,00   R$          17,87   R$          18,95   R$          44,40  455,00% 

Arroba de Boi (Preço a vista)  R$          25,60   R$          51,69   R$          75,64   R$        150,00  485,94% 

Leite B (Litro)  R$            0,37   R$            0,55   R$            0,70   R$            1,00  170,27% 

Café Arábica (Tipo 6 casa de 60 Kg)  R$      200,00   R$      249,76   R$      269,34   R$      450,00  125,00% 
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Preço do Café 

Dez/1994 

 

Percentual da média 
do aumento dos 

insumos comparados 
no período 

 

Preço/ saca que 
o café deveria 
estar hoje, 
considerando o 
percentual 

 

R$ 200,00 

 

960% 
(fonte CEPEA / ESALQ / SINCAL) 

 

R$ 1.920,00 

Planejamento Estratégico  
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22 Propostas da 
SINCAL para apoiar os 

cafeicultores  
 

SINCAL - O Cafeicultor é o principal. 

Planejamento Estratégico  
da Cafeicultura Brasileira 
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 1 – Elaboração de projeto de marketing 

dos Cafés Naturais Brasileiros, difundir 

para o mercado mundial as qualidades e 

forma com que é produzido e processado 

o Café Natural Brasileiro. 

 Produzido de forma  não poluidora 

preservando todas as características dos  

800 componentes existentes no Café 

NATURAL. 

Planejamento Estratégico  
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 O Café NATURAL Brasileiro não utiliza os 

processos de lavagem e fermentação anaeróbica 

que são poluidoras, além de extrair os açúcares, 

corpo, aroma entre outros. 
 

 Os cafés lavados mantém as características no 

máximo seis meses, provando que a lavagem 

descaracteriza os princípios organolépticos e 

provoca branqueamento.  
 

 O NATURAL Brasileiro preserva as 

características intrínsecas, com durabilidade de 10 

a 20 anos. 

Planejamento Estratégico  
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Café NATURAL Brasileiro – Vantagens:  
 

 Transferência dos açúcares e diversos 

outros componentes benéficos da 

mucilagem para o grão, mantendo todas as 

características organolépticas com 

produção natural, sem poluição e de 

logística ampla. 

Nosso café permite estocagem de longo 

prazo e, de ótimo FLUXO regulador. 
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Cafés Lavados– Deficiências:  
 

 Preparação com utilização de água em 

larga escala, com efluentes extremamente 

poluidores ao meio ambiente, além de 

extrair as qualidades organolépticas que de 

até um ano perde a coloração e o valor 

comercial impedindo a estocagem a longo 

prazo. 

Planejamento Estratégico  
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 2 – O Café Natural Brasileiro será 

obrigatoriamente negociado na BVM&F e CME 

(Chicago Mercantile Exchange) pois a BVM&F / 

CME deverão centralizar todos os contratos do 

Café Natural Brasileiro, usando a plataforma de 

roteamento da Globex com 3.000.000 de clientes 

cadastrados. “Essa é uma estratégia” 
 

 Ficaremos independentes da NYBOT, pois 

trata-se de dois cafés diferentes. 

Planejamento Estratégico  
da Cafeicultura Brasileira 
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 O preço do café ao cafeicultor está relacionado ao 
controle de fluxo que sobrepõe a lei da oferta e 
procura. Garantiremos um preço por saca originando, 
no mínimo, margem de 30%, baseado no custo médio 
por saca, cumprindo o previsto no Estatuto da Terra. 
 

 A CME seguirá a BVM&F na precificação 
transformando em dólar ptax. 
 

 BMF / CME farão contrato do Café Natural e serão 
os responsáveis pela difusão no mercado mundial 

 

Planejamento Estratégico  
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 3 – Utilização do Funcafé unicamente para regulagem de fluxo. 

Atualmente existem verbas de R.O nos agentes financeiros a juros de 

7,5% a.a para custeio e colheita . A regulagem do fluxo via recibo de 

depósito / warrant nas cooperativas, comerciantes, armazéns gerais, 

exportadores e torrefação interna; 
 

 4 – No ano de 2015 o Brasil exportou 36 milhões de sacas, 

importando U$ 5,6 Bi, dando um preço médio de U$ 155/SC. A Colômbia 

e outros países produtores de lavados exportaram a U$ 217/SC, 

acarretando um prejuízo de U$ 2,2 Bi de prejuízo aos cafeicultores e a 

pátria. Politica essa que vem sendo utilizada nos últimos 20 anos 

acarretando um prejuízo total de aproximadamente U$ 50 Bi. – IDH 

trabalhadores rurais, comercio em geral e aos cafeicultores. 

 Portanto: Deveremos impedir a rolagem dos contratos de 

venda dos exportadores, num sistema praticamente, “ad 

eternum”,  e travar os registros no máximo com 90 dias evitando 

a ancoragem de preço utilizado pelos exportadores e algumas 

cooperativas 

Planejamento Estratégico  
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 5 – Nova York só representa os Cafés Lavados. 
Nossos Cafés Naturais não tem referencial de preços 
na NYBOT. Não temos bolsa para o café Brasileiro. 

 

 6 – Maior representatividade do setor produtivo 
no C.D.P.C que atualmente manipulam as verbas do 
FUNCAFÉ arrastando-as para a indústria, 
exportadores e outros, em detrimento ao cafeicultor 
que foi o principal gerador do FUNCAFÉ. 

Planejamento Estratégico  
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 7 – Rotulagem do café e outros a nível nacional, 
constando as porcentagens de Robusta e Arábica, dando 
ao consumidor a opção de escolher a melhor bebida. 
Abriremos um grande leque para as marcas comerciais de 
cafés de qualidade. Os bons cafés estão totalmente 
deslocados do mercado dado aos preços baixíssimos dos 
torrados e moídos nos supermercados e outros P.V. 
 

 

 8 – Regulamentar o café para as torrefações com um 
padrão mínimo de qualidade, evitando excesso de P.V.A e 
outras substancias nocivas. O verde ainda é aceitável  

 

 

 9 – Regulamentar os registros de exportação de café 
que atualmente são realizados por tempo indeterminados, 
objetivando a ancoragem de preço por anos sucessivos. 

Planejamento Estratégico  
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 10 – Marketing internacional do café Brasileiro 
enfocando o café natural que é muito superior em 
diversos aspectos que os lavados. 
 

 Propaganda na Copa do Mundo, Olimpíadas, 
Formula 1, do café Brasileiro que está esquecido 
internacionalmente. 
 

 11 – Acertar a modalidade de continuar com a 
Bolsa Família sem impedir o registro dos bolsistas, 
temos 14.000 bolsistas totalmente no ostracismo 
impedido de ser registrados e trabalhar nas lavouras 
cafeeiras. 
 

 Existe deficiência / escassez de mão de obra e 
sobra bolsista. Populismo 

Planejamento Estratégico  
da Cafeicultura Brasileira 
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 12 – Só aceitar o Draw Back se os países 

exportadores para o Brasil garantir as mesmas leis 

ambientais, sociais e fitossanitárias do Brasil. Será um 

total contrassenso importar cafés oriundos de países 

que utilizam mão de obra infantil e mesmo adulto sem os 

devidos calços sociais como os exigidos internamente 

no Brasil. Não aceitar a simples importação de café sem 

um detalhamento técnico das reais necessidades. 

 Os cafeicultores deverão ser creditados das 

diferenças dos encargos ambientais, encargos 

trabalhistas/sociais e as possíveis quedas nos preços em 

decorrência a importação. Credito esse ao FUNCAFÉ que 

será utilizado exclusivamente pelos cafeicultores. 

  

Planejamento Estratégico  
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 13 – Eliminar definitivamente a possibilidade da 

importação de café. Temos café suficiente para o 

mercado interno e a exportação estará vinculada ao 

saldo sobrante. Para a safra 2016/2017 teremos por 

volta de 43 milhões de sacas e dentro deste contexto 

usaremos 21 milhões para o consumo interno e 

exportaremos 22 milhões de sacas. Dentro deste 

contexto fica assegurado a “NÃO IMPORTAÇÃO”. 

Como consequência exportaremos menor volume e 

logicamente os preços se elevarão, possibilitando, 

inclusive, maiores divisar para o Brasil 

Planejamento Estratégico  
da Cafeicultura Brasileira 



AM/LVD/SINCAL-02/17 

 14 – Submeter avaliação, como EMBRAPA/ITAL e outros, 

através de pesquisas laboratoriais mostrando a diferença do 

lavado Colombiano, Centrais e outros perante nosso café 

natural com ênfase a todos os aspectos organolépticos e 

também capacidade de armazenamento, pois, os lavados 

duram no máximo 1(um) ano e o naturais, décadas. 

 15 – Previsão de safras, estoques e consumo com firmas 

renomadas e de credibilidade internacional como KPMG, SGS, 

UFLA, PROCAFÉ entre outras. Previsões do IBGE e Conab 

desacreditadas sem critérios de credibilidade internacional. 

 16 – Criação do FUNDO SOBERANO para regulagem de 

fluxo e estocagem. Como também recursos do FUNCAFÉ, 

AGF (Aquisição pelo Governo Federal), RO (Recursos 

Obrigatórios) e transformação dos custeios em estocagens 

via recibo de deposito/warrant 

Planejamento Estratégico  
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 17 – Importação de café - Barreira Tributária – 

Todo pais que possui produção própria utiliza-se das 

barreiras tributárias pelo menos 20%; 

 Barreira Sanitária – Clausula importantíssima, 

evitando a entrada de pragas e ervas daninhas. 

Certificando devidamente comprovado o descrito; 

 Barreira – Codex Alimentarius – Importar café 

isento de fungos, bactérias, microtoxinas (Fusarium, 

Aspergillus e Penicillium)  Principalmente a ocratoxina 

cujo desdobramento  em microtoxina causadoras de 

malefícios a saúde. Portanto, Certificado de isenção de 

toxinas. 

  

Planejamento Estratégico  
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 Certificação Ambiental – Respeitando o Código 
Brasileiro, Ambiental, Reservas Legais e Preservação 
de APPs, Cadastro Ambiental Rural e Licenciamento 
Ambiental. 
 
 Certificado Social – Respeitando as normas da 
OIT e das leis da CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho). Necessidade de leis análogas as nossas 
exigências. Proibição da importação de países com 
utilização de mão de obra infantil e escrava, salários 
sub-humano, condições de trabalho e amparo 
previdenciário ao trabalhador. 
 
 Certificado de qualidade – Respeitando as 
exigências das nossas exportações. 

 

“SE PASSAR UM BOI, PASSARÁ UMA BOIADA!!!” 

Planejamento Estratégico  
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 18 – Revisão “URGENTE” do preço mínimo do 
café, que está defasado desde 2013, onde o arábica 
está fixado em R$ 307,00/sc e o Robusta a R$ 
196,00/sc. 
  
 No preço mínimo deverá ser embutido os 30% 
de margem do produtor de acordo com o Estatuto da 
Terra. 
 
 19 – Divulgar mensalmente os custos de 
produção, calculados pela CNA. Os custos de 
produção de 2016 das nove regiões produtoras de 
café do Brasil, somente Luiz Eduardo Magalhães na 
Bahia, que teve um superávit de R$ 80,00/sc e as 
demais regiões estão vendendo café abaixo do custo 
de produção, que é um verdadeiro descalabro. 



AM/LVD/SINCAL-02/17 

Planejamento Estratégico  
da Cafeicultura Brasileira 

 20 – Providenciar uma assessória de 
imprensa para fomentarmos as noticias do setor 
produtivo, tentando contrabalancear os factoides 
criados pelo mercado, que interferem diretamente 
nos algoritmos das Bolsas.   
 Estaremos alimentando a “Reuters”, 
“Blumberg”, imprensa escrita e falada, nacional e 
internacional. Além de alimentarmos os jornais 
locais das regiões produtores de café, sites, e 
redes sociais 
 
 21 – Liberação de, no mínimo 5 milhões de 
Reais para o levantamento preciso do nosso 
parque cafeeiro e das produções anuais e 
atualização anual dos item citados. Existe verba 
para tal que é o FUNCAFÉ pertencente ao 
cafeicultor; 
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 22 – Fortalecimento da SINCAL através 
da adesão de cafeicultores contribuintes, 
tornando-se uma entidade independente, com 
representatividade, amparada pelo seu 
Estatuto Social nas mais regiões produtores, 
tais como: 
 
 Minas Gerais; 
 São Paulo; 
 Espirito Santo; 
 Paraná; 
 Bahia; 
 Rondônia.  
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Muito obrigado a todos 

 

SINCAL – O cafeicultor é o principal! 

 

Defendendo o interesse dos 
cafeicultores desde 2009 

Planejamento Estratégico  
da Cafeicultura Brasileira 


