
PROGRAMA 

Programa 

0218 - APOIO À CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ 

Eixo 

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 

  

Áreas x Objetivos Estratégicos 

- AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

   - Promover a produção sustentável e competitiva das cadeias produtivas da agropecuária 

  

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

  8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

15 - VIDA TERRESTRE 

Órgão Responsável pelo Programa 

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

Unidade Orçamentária Responsável pelo Programa 

FUNDO ESTADUAL DO CAFÉ 

Objetivo 

Viabilizar financeiramente a execução de planos, programas, projetos e ações relacionados à cadeia produtiva 
do café no estado de Minas Gerais. 

Justificativa 

A cafeicultura tem uma participação expressiva no PIB do agronegócio, sendo verificada em mais de 104 mil 
propriedades de aproximadamente 500 municípios do estado de Minas Gerais. Tais características orientaram o 
governo mineiro a tratar como prioridade o desenvolvimento econômico e social, a competitividade e a 
sustentabilidade da cadeia produtiva. 
O estado de Minas Gerais é o principal produtor de café mundial, posição que pode ser ampliada com o apoio à 
melhoria contínua dos processos de gestão da produção e das propriedades, bem como investimentos em 
infraestrutura de produção e processamento, além de mecanismos de proteção a produção e comercialização a 
exemplo dos seguros agrícola e de preços.  

Tipo de programa 

Finalístico 

Horizonte Temporal 

Contínuo  

Estratégia de Implementação 

Financiar, em caráter reembolsável, projetos de investimentos que contemplem a aquisição de equipamentos e 
infraestruturas, além da liberação de recursos não reembolsáveis para implantação de programas, projetos e 
ações, incluindo subvenção econômica ao prêmio de seguro rural. Assumir contrapartida financeira para a 
captação de recursos externos que viabilizem programas e projetos do setor. 

Unidade Administrativa Responsável pelo Programa 

GABINETE 

 
INDICADORES 

Indicador 

PRODUTIVIDADE MÉDIA DOS CAFÉS DE MINAS GERAIS 

Unidade de Medida 

SACAS POR HECTARE 

Índice de Referência 

26,650 Data de Apuração: 01/12/2013 

Previsão do Índice para 2019 

22,970 

Previsão do Índice para 2020 

22,730 

Previsão do Índice para 2021 

22,730 



Previsão do Índice para 2022 

0,000 

Fonte 

CONAB 

Polaridade 

 Maior Melhor  Menor Melhor 

Periodicidade 

Anual 

Base Geográfica 

Estadual 

Fórmula de Cálculo 

VOLUME PRODUZIDO / ÁREA COLHIDA 

Notas do usuário 

• A métrica da fórmula para a obtenção do cálculo da produtividade é volume produzido/área colhida. Trata-se 
da quantidade de sacas de cafés produzidas no ano (volume produzido) dividido pelo somatório da área 
colhida, obtendo-se o índice sc/ha (sacas por hectare).  
• O café é uma cultura de ciclo bianual, o que implica na obtenção de uma safra e uma produtividade que varia 
constantemente de um ano agrícola para outro. Na prática, ocorre que por fatores fisiológicos a planta que 
produz bem em um ano registra uma queda no ano seguinte e retorna ao pico da produção no terceiro ano de 
observação.  
• O comportamento da série histórica da produção mineira registra um acréscimo de aproximadamente 2,2% na 
produtividade a cada dois anos. Desta forma, com a implantação do programa espera-se que tal 
comportamento salte para a casa dos 2,6 % de acréscimo na produtividade bianualíndice de referência - ano: 
2013: 26,65 sc / ha e 2014*: 22,97 sc/ha.  
       * Em 2014 ocorreu uma forte estiagem que provocou uma redução na produtividade esperada. A estimativa 
em janeiro de 2014 era de 26,42 sc/ha. No entanto, o resultado esperado é 13,1% inferior. O reflexo da 
estiagem de 2014 vai afetar a produção de 2015, por esta razão mantem-se a expectativa de produtividade 
igual a de 2014, corrigida. 

 

 
AÇÕES 

Órgão Responsável pela Ação  

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  

Unidade Orçamentária Responsável pela Ação  

FUNDO ESTADUAL DO CAFE  

Função  

AGRICULTURA  

Subfunção  

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA  

Tipo de Ação  

Atividade Fim do Orçamento Fiscal  

Identificador de Ação Governamental (IAG)  

Ação de Acompanhamento Geral  

Título  

4673 - APOIO FINANCEIRO A PROJETOS DA CADEIA PRODUTIVA  

Finalidade 

Financiar cafeicultores - pessoas físicas ou jurídicas, suas associações e cooperativas e empresas da cadeia 
produtiva -, bem como realizar o diagnóstico da produção cafeeira no estado, entre outros objetivos do fundo 
Estadual do Café - Fecafé. 

Descrição 

CONCESSÃO DE FINANCIAMENTOS A PROJETOS DA CADEIA PRODUTIVA CAFEEIRA. 

Público-alvo 

EMPRESAS E ENTIDADES DO SETOR CAFEEIRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Produto  

FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO  



Especificação do Produto  

Montante de recurso financeiro concedido aos agentes da cadeia produtiva do café por meio de financiamento.  

Unidade de Medida  

R$ MIL  

Quadro de Metas da Ação  

 
 2019  2020  2021  2022  
Orçamentário (R$ 

1,00) 
1.000  1.000  1.000  0  

Físico 1  1  1  0  
 

Detalhamento da Implementação  

Concessão de financiamentos aos agentes da cadeia produtiva do café, pessoas físicas ou jurídicas, por meio 
de programas, projetos e ações que promovam o desenvolvimento do setor. 

 

Base Legal  

• Lei 20.313, de 27/07/2012  

Unidade Administrativa Responsável pela Ação 

GABINETE 

 

 


