
Café Orgânico – inclusão financeira e extensão 

tecnológica 

Nome 
Programa de apoio financeiro e tecnológico a produção de café orgânico 
no Estado de Chiapas – México 

Objetivo 

O Programa de apoio financeiro e tecnológico a produção de café 

orgânico no Estado de Chiapas no México tem os seguintes objetivos: 

 Organização dos produtores; 

 Financiamento dos elos da produção até comercialização; 

 Desenvolvimento de fornecedores; 

 Apoiar programas de rede de projetos integrados; 

 Treinamento e assistência técnica. 

Público-alvo 

Produtores de café do Estado de Chiapas, produtores de café orgânico, 

café do comércio justo ou outras naturezas de produção de café 

diferenciado, Associação Legal de Produtores e fornecedores de uma 
empresa comercializadora dentro do programa de desenvolvimento.  

Setor (ou setores) 

do público-alvo 
Cadeia do Café da Região de Chiapas no México. 

Justificativa 

Atualmente, Chiapas é o maior estado produtor de café orgânico no 
México com uma participação de 39,6% que corresponde a 18 milhões de 

toneladas produzidas por mais de 60.000 agricultores, sendo que 1/3 
desses trabalhadores são mulheres indígenas e camponesas. A produção 

de café no México está concentrada em estados com alta taxa de 

marginalização social, tornando intervenções na cadeia, de especial 
interesse das políticas públicas. 

Escopo geográfico Estado de Chiapas no México – Regiões Produtoras de Café. 

Ano de 

implementação 
Apoio Financeiro: 2004; e Apoio Tecnológico: 2005 até 2011. 

Descrição dos 
serviços e atividades 

realizados 

Crédito 

 Concessão de capital de giro para a coleta, processamento e 

comercialização do café. Concessão de crédito para investimento para 

a industrialização; 

 Concessão de créditos subsidiados para atividades de aculturamento 
da produção de café orgânico. 



Serviços Tecnológicos 

 Capacitação profissional e transferência de tecnologia para produtores 

por meio de oficinas, seminários, fóruns, cursos e treinamentos com 
cobertura de 70% dos custos; 

 Assistência Técnica aos produtores, programas de aconselhamento 

técnico, administrativo, fiscal, comercial e financeiro com cobertura de 
custos decrescente de 70% para 50%, após o 5º ano; 

 Reforço das competências do Projeto, a fim de fortalecer habilidades 

produtivas, tecnológicas, financeiras e integração de negócios para 

empresas e organizações envolvidas nas cadeias de valor com 
cobertura de custos de até 50% com consultorias e outros serviços 

profissionais; 

 Automação de Intermediários Financeiros Rurais (IFR); 

 Constituição de garantias líquidas para empréstimos; 

 Automação do Programa de Irrigação. 

Resultados e 

evidências 

disponíveis 

Resultados qualitativos alcançados 

 Agregação de qualidade e valor à produção cafeeira; 

 Desenvolvimento da cadeia de fornecedores do café de qualidade; 

 Abastecimento do café para prazos mais longos; 

 Padronização da qualidade do café dos fornecedores; 

 Redução do risco de inadimplência com mercado de café de qualidade 
também por meio de bons preços; 

 Acesso pelos produtores de serviços não disponíveis a não 

associados/cooperativados; 

 Maiores ingressos por venda dos produtos a um maior preço por 
pertencer ao mercado justo; 

 Acesso à capacitação e assessoria; 

 Ampliação do acesso ao crédito por múltiplos intermediários 

financeiros. 

Resultados quantitativos alcançados 

 Estima-se o atendimento de um número médio anual de 100 

empresas/associações e 13.000 produtores desde 2004 (incremento 

de 167%) que geraram ou que mantiveram 33.500 empregos; 

 O saldo total de carteira das operações de financiamento aumentou 
em aproximadamente 1.800% de 2004 para 2009, voltados para a 

produção e industrialização e atingindo algo em torno de US$ 100 
milhões; 



 Até 2011, o programa certificou mais de 68 mil hectares, favorecendo 

a 47 mil pequenos produtores, que tiveram incremento de renda em 

até 1,7 vezes. 

Instituição Executora 

Nome Fundos Fiduciários para o Desenvolvimento Rural (FIRA) 

País México 

Setor 

Instituição Financeira Plena e Regulada de 2º piso, focada em pequenos 
negócios com estratégia de promoção de negócios no meio rural. 

Concessão de crédito, garantias, capacitação, assistência técnica e 
transferência tecnológica para a agricultura, pecuária, pesca, silvicultura 

e agroindústria no México. Tem como missão contribuir para o 

desenvolvimento sustentável e competitivo do setor rural mexicano, com 
serviços financeiros e tecnológicos inovadores, para melhorar a qualidade 

de vida de seus habitantes. Sua visão é ser líder em serviços financeiros 
e tecnológicos no meio rural mexicano. 

Clientes Produtores de Café do Estado de Chiapas no México. 

Tamanho 
Fundo Fiduciário do Governo Mexicano com patrimônio próprio e recursos 

disponíveis para intermediários financeiros. 

Instituições Parceiras 

Nome 

 Instituições financeiras intermediárias do FIRA; 

 Associações e cooperativas de produtores; 

 Produtores; 

 Clientes e compradores internacionais; 

 Agências certificadoras; 

 Rede de Cafeicultura do Estado de Chiapas no México. 

Setor 

 Financiamento de pequenos negócios rurais; 

 Organização de produtores; 

 Promoção do desenvolvimento de pequenos negócios; 

 Governo Estatal. 



Papel dos parceiros 

Instituições financeiras intermediárias parceiras do FIRA 

 Outorga de financiamento aos produtores e associações; 

 Provimento de serviços bancários acessórios; 

 Participação no esquema de integração para o desenvolvimento de 

fornecedores. 

Organização e associação de produtores 

 Integração e oferta de um pacote de produtos e serviços para seus 

associados; 

 Formalização de convênios de retenção de crédito com seus 

compradores; 

 Participação na adoção e divulgação de tecnologia; 

 Promoção, seleção, estruturação, monitoramento e recuperação de 
créditos de financiamento; 

 Contratação de assessoria técnica para seus associados; 

 Gestão de subsídios e apoios. 

Produtores 

 Entrega de documentação para atendimento às solicitações 
individuais; 

 Realização de contratos de comercialização com a associação; 

 Aporte de recursos para a constituição de garantias líquidas; 

 Aplicação de crédito para sua finalidade; 

 Aplicação de pacote tecnológico autorizado; 

 Entrega da produção de café a associação; 

 Facilitação do fluxo de informação para trâmites de apoio. 

Clientes e compradores internacionais 

 Formalização de contratos de compra com associações de produtores; 

 Pagamento de prêmios aos produtores orgânicos e prêmios de 

qualidade e responsabilidade social; 

 Facilitação na antecipação de recebíveis oriundos das associações para 

dar liquidez aos seus associados. 

Agências certificadoras 

 Emissão de certificado e padrão orgânico; 



 Supervisão dos produtores no seu cumprimento de normas orgânicas. 

Governo Estatal e Federal 

 Desenho de programas de acordo com a necessidade da rede café; 

 Outorga de subsídios e apoios; 

 Implementação de programas de monitoramento; 

 Aporte de garantias fiduciárias; 

 Coordenação de aspectos organizativos e de governança da rede café; 

 Quadro do modelo de interação dos parceiros. 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

Esta experiência passível de replicação tem como premissas alguns 

pontos importantes para o desenvolvimento e melhoramento dos níveis 
de bem estar dos produtores de café: 

 Efetivo engajamento no propósito das partes envolvidas com firme 

compromisso com o êxito. 

 Organização dos produtores para o fiel cumprimento de contratos 
como fornecedores de café de qualidade. 

 Pacto da prática de preços justos com base no mercado internacional 

de orgânicos para os produtores por parte das empresas 

comercializadoras de café. 

 Reconhecimento do diferencial desse público (que recebeu 
capacitação e transferência tecnológica) por parte dos intermediários 

financeiros, com consequente aporte de recursos a taxas preferenciais 
e acesso facilitado. 

Conclusão 

Apesar da crise entre 1997 e 2000 no café convencional, o preço dos 

cafés diferenciados, principalmente os orgânicos e os relativos ao 
mercado justo tem se mantido estáveis, mesmo durante o período. Existe 

um rol de compradores confiáveis e existem provedores certificados com 

diferentes selos: C.A.F.E, Starbucks, Biodinâmicos, Orgânicos, BIRD 
Friendly, Rainforest Alliance, UTZ KAPEH, FLO etc, além de empresas 

certificadoras, como Certimex, OCIA, Naturland. 

 A possibilidade de se trabalhar com preços estáveis e tetos dá maior 
certeza para um processo de planificação financeira da empresa; 

 Existem prêmios sociais no caso de café FLO; 

 Existe suficiente demanda de cafés diferenciados; 

 É mais factível apoiar aos produtores que estão organizados em uma 

figura jurídica que de outra maneira para viabilizar acesso ao crédito e 



tecnologia; 

 A produção orgânica de café contribui para a conservação dos solos e 

meio ambiente; 

 Vale ainda mencionar a importância: 

 Da adoção de metodologias participativas onde se considerem os 
interesses dos produtores dentro de uma análise e reflexão do seu 

contexto, buscando soluções comuns; 

 Do atendimento em primeiro lugar aos processos que favoreçam o 
direito das populações a produzir seu próprio alimento favorecendo 

práticas de autoconsumo entre os produtores, evitando-se a 
vergonhosa situação de ver agricultores com fome. Somente depois, 

promover a produção de excedentes para o mercado; 

 Da produção organizada com enfoque em produtos orgânicos que 

permite a abertura de mercados nacionais e internacionais. Para o 
alcance desse objetivo é fundamental medidas internas de controle de 

qualidade para adequado atendimento; 

 Da realização de campanhas de difusão e promoção dos produtos, 
utilizando meios massivos de comunicação, sensibilizando 

consumidores por produtos orgânicos de origem nas comunidades 

indígenas; 

 Da capacitação das pessoas participantes do projeto em todos os 
níveis: produção, industrialização e comercialização; 

 Do compromisso com os bons resultados como meio de recuperar a 

confiança e autoestima. 

 


