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RESUMO 

 

 

Este trabalho consiste em um estudo de caso das relações contratuais entre empresa 

brasileira produtora de cafés, Daterra, e a multinacional italiana illycaffè, torrefadora 

voltada para o mercado de café espresso de qualidade. Partimos da teoria dos contratos 

relacionais conforme elaborada por Ian Macneil, e discutida por Ronaldo Porto Macedo 

Júnior, a qual considera o contrato como um conjunto de práticas de projeção de trocas 

as quais envolvem uma multiplicidade de valores, de caráter econômico e não 

econômico, assim como reconhece a normatividade contratual como resultado da 

interconexão entre fontes promissórias e não promissórias. Apresentamos também a 

relação existente entre modelos produtivos industriais e a sua importância na promoção de 

padrões de contratação mais ou menos relacionais, destacando o surgimento de padrões 

contratuais mais relacionais em um contexto produtivo da especialização flexível. O caso 

estudado revelou-se como uma experiência contratual que se tornou possível e necessária 

em um contexto de liberalização do mercado internacional e nacional do setor cafeeiro. 

Valores tais como confiança, fidelidade e conhecimento, gerados no curso da relação 

contratual, foram fundamentais para permitir a transição de toda a cadeia produtiva de 

uma lógica da produção do café commodity para outra de produção diferenciada. As 

partes projetam as trocas por meio de práticas, algumas de caráter promissório, e outras 

consistindo na conduta reiterada criadora de expectativas, gerando normas de conduta 

compartilhadas e consolidadas ao longo da sua  interação contínua. Ademais, a relação 

contratual estudada é dinâmica, registrando períodos de maior e menor intensidade, 

sugerindo alteração, ao longo do tempo, da medida de importância dos valores envolvidos 

na manutenção das trocas entre as empresas. O caso estudado foi um dos pioneiros na 

promoção da produção de cafés diferenciados no Brasil, introduzindo uma racionalidade 

produtiva atualmente em expansão capaz de gerar mais valor econômico, ambiental e 

social para os participantes da cadeia produtiva bem como para os consumidores, e de 

aumentar a qualidade de vida dos cafeicultores brasileiros. 

 

 

Palavras-chave: Contratos Relacionais; Desenvolvimento; Cafés diferenciados 

 

  



ABSTRACT 

 

 

This study consists of a case study of contractual relations between the Brazilian 

company producing coffees, Daterra, and the Italian multinational illycaffè, a roaster 

focused on the espresso quality coffee market. We start from the relational contract 

theory as developed by Ian Macneil, and discussed by Ronaldo Porto Macedo Júnior, 

which considers the contract as a set of practices of exchange projection which involve a 

multiplicity of economic and non- economic values, as well as recognize the contract 

normativity as a result of the interconnection between promissory and non promissory 

sources. We also present the relationship between industrial production models and their 

importance in promoting more or less relational contractual standards, highlighting the 

emergence of more relational patterns in a productive context of flexible specialization. 

The case study proved to be a contractual experience made possible and necessary in the 

context of international and national coffee market liberalization. Values such as trust, 

loyalty and knowledge, generated in the course of the contractual relationship, were 

central in enabling the transition of the entire production chain from the  commodity 

logic to another of differentiated coffee production. The parties design the exchanges 

through a set of practices, some of a promissory character, others consisting of repeated 

conducts which generate expectations. The interconnection between these practices 

creates norms which are shared and consolidated along the continuous interaction 

between the parties. Moreover, the contractual relationship is dynamic, and we could 

notice periods of greater and lesser intensity. This dynamic character is also related 

with changes, over time, in the measure of importance of the values involved in the 

maintenance of trade between the companies. The case studied w a s  o n e  o f  t h e  

pioneers in the promotion of differentiated coffees production in Brazil, introducing a 

productive rationality in current expansion in t h e  country. This productive rationality 

generates more economic, environmental and social value along the production chain and 

for consumers, and increases the Brazilian coffee growers’ quality of life. 

 

 

Keywords: Relational Contracts; Development; Differentiated Coffee. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Até o final da década de 90, o café era um produto basicamente conhecido 

enquanto um produto commodity. Isso significava que a percepção do mercado produtor e 

consumidor em relação ao produto era, de forma geral, a de que o café é “sempre a mesma 

coisa”, sem grandes variações de qualidade ou diversificação. As poucas empresas que 

tentavam investir na diferenciação do produto pela qualidade, encontravam grandes 

dificuldades, em função da escassez de oferta de insumos de qualidade. 

A regulação econômica do mercado de café internacional e nacional, que vigorou 

até o início da década de 90, teve como consequência a homogeneização do produto e a 

completa falta de estímulo para a diferenciação. A regulação constituía no controle de preços 

do produto, sendo que as faixas de preço oficiais não reconheciam grandes variações de 

qualidade. Com a impossibilidade de variação nos preços, a agregação de valor ao produto 

pela qualidade era inviável. Não havia também qualquer estímulo para tanto já que a 

regulação internacional estabelecia cotas de exportação oficialmente distribuídas, as quais, 

juntamente com os preços artificialmente altos, inibiam a competitividade. No Brasil, a 

garantia de preços altos levou à deterioração global da qualidade do produto (SAES e 

NAKAZONE 2002, p. 5). 

No início da década de 90, a situação se alterou. O mercado internacional da 

commodity foi liberalizado, levando a um contexto de grave crise de superprodução, 

ameaçando a sustentabilidade econômica de milhares de produtores de café em vários países 

produtores em desenvolvimento. 

No Brasil, a alternativa em direção à diferenciação do produto, permitindo maior 

geração de valor na cadeia de produção, foi evidenciada por iniciativa pioneira da 

torrefadora italiana illycaffè, focada no mercado de café espresso de qualidade. Na pessoa de 

seu proprietário à época, Sr. Ernesto Illy, a illycaffè chegou ao Brasil com o objetivo de 

estimular a alteração da racionalidade produtiva de café no país, deflagrando um 

movimento de diferenciação na cafeicultura nacional. Atualmente, vários agentes 

econômicos, desde produtores de café individualmente considerados, até cooperativas, 

associações e agentes governamentais, desenvolvem estratégias de diferenciação para a 

cafeicultura nacional com base em diferentes critérios, em prol da agregação de valor ao 

café brasileiro. Esse movimento contribui para a mudança paulatina da imagem internacional 

do café brasileiro, que era tradicionalmente conhecido pela pouca qualidade. 
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A liberalização do mercado, no entanto, não é suficiente em si para que a 

organização dos agentes econômicos, que até então girava em torno da racionalidade 

produtiva do café commodity, fosse alterada no sentido de coordenar as ações dos agentes 

com a finalidade da produção de café diferenciado. 

Esse trabalho consiste em um estudo de caso da relação contratual entre a illycaffè 

e seus fornecedores brasileiros, especificamente, a Daterra, empresa brasileira produtora de 

cafés de alta qualidade. O trabalhou revelou que a adoção e institucionalização de padrões 

contratuais mais relacionais, propostos inicialmente pela illycaffè e apropriados por um amplo 

conjunto de cafeicultores nacionais, foi importante para promover a internalização de 

expectativas, práticas, conhecimentos e métodos da produção e comercialização de café de 

qualidade. 

O estudo revelou que o padrão de contratação foi capaz de gerar um ambiente de 

confiança dos cafeicultores na sustentabilidade econômica de investimentos voltados para a 

produção de café de qualidade, já que a illycaffè sinalizou o interesse da manutenção de 

relações contratuais de longa duração. Os frutos da iniciativa extrapolaram a solução dos 

problemas de coordenação da produção para abastecimento da illy de café brasileiro de boa 

qualidade: hoje a empresa pode ser considerada como o pivô de uma rede de agentes no Brasil 

ligados em torno da promoção do valor da qualidade e da sustentabilidade na cafeicultura. 

Esses agentes, além de usufruírem da maior valorização econômica dos seus produtos, vivem 

também a experiência de fazer parte de um grupo unido por laços pessoais e de confiança, no 

qual há geração e difusão de conhecimento, e no qual se compartilha a satisfação de pertencer 

a um projeto pioneiro de valorização da produção e do consumo de café no Brasil e no 

mundo. 

Ademais, algumas das estratégias adotadas pela illycaffè para estímulo da 

diferenciação da cafeicultura foram e são ainda hoje copiadas por outras entidades públicas e 

privadas, multiplicando, no território nacional, os agentes, os padrões e as medidas de 

estímulo à agregação de valor ao café verde brasileiro, uma valorização que possui o potencial 

de gerar mais renda para o produtor nacional, protegendo-o, ainda, da alta volatilidade dos 

preços da commodity, acentuada depois da liberalização do mercado. 

O movimento de diferenciação da cafeicultura nacional (e também em outros 

países produtores de café) se insere em uma tendência contemporânea de profunda 

especialização da produção. Em uma economia globalizada marcada pela competitividade, as 

empresas buscam conquistar alguma estabilidade (no caso do café, a estabilidade perdida com 

a liberalização do mercado) pela criação de nichos próprios de mercado, através da 
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diferenciação de seus produtos. Trata-se do movimento de procurar satisfazer grupos 

específicos de consumidores que possuem (e passam a possuir também em decorrência do 

incentivo trazido pela diversificação da produção) gostos, desejos e expectativas particulares, 

permeadas por detalhes. O processo de especialização da produção, de particularização do 

produto, revela-se como o giro de uma roda impulsionada alternadamente pelo estímulo dado 

pela indústria ao consumidor e pela exigência do consumidor em relação à indústria. 

O consumo e produção do café em alguns países começaram a se assemelhar à 

produção e consumo do vinho. Hoje é cada vez mais comum se falar em cafés de variados 

sabores, de variadas texturas e consistências, mais ou menos adstringentes, mais adocicados 

ou mais amargos, com mais ou menos corpo, de diversos aromas. Até pouco tempo atrás o 

consumidor esperava sentar ao restaurante para escolher o vinho específico, feito de 

determinada uva, oriundo de reconhecida região produtora, e obtido por meio de determinado 

processo produtivo. Esse mesmo consumidor arrematava a refeição com um “cafezinho” 

genérico. Essa realidade está mudando: atualmente são vários os restaurantes que começam a 

oferecer uma pequena “carta” de cafés. Assistimos também à explosão de redes de cafeterias 

que se especializam na bebida, trazendo ao consumidor várias opções de grãos, variedades, 

origens e processos produtivos. O consumidor ganha cada vez mais ciência da importância de 

cada uma dessas variáveis na definição da qualidade da bebida. 

Atender a gostos e exigências múltiplas não é simples. Não é mais suficiente 

manter uma indústria produzindo milhares de unidades diárias de produtos equivalentes, uma 

vez que os consumidores e seus desejos não são equivalentes. A estrutura produtiva, portanto, 

deve tornar-se versátil e flexível, no sentido de permitir a produção de quantidades variáveis 

de diversos tipos de mercadorias, com qualidades específicas, de forma a atender as 

exigências igualmente específicas de cada grupo consumidor (MACEDO JÚNIOR 1998, p. 

106), bem como permitir inovação em curto espaço de tempo. 

As empresas, ao procurar agregar valor aos seus produtos pela diferenciação, 

necessitam, muitas vezes, adquirir insumos igualmente diferenciados. A dinâmica da inovação 

e da diferenciação se reflete também no mercado de insumos (MACEDO JÚNIOR, 1998, p. 

128-129). Flexibilizar a produção não é, dessa forma, tarefa que produtores da grande maioria 

das mercadorias consumidas na atualidade possam cumprir sozinhos, por meio de um 

planejamento individual de suas atividades. 
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Assim, percebemos, em vários contextos produtivos com avanço de uma produção 

especializada e flexível, a modificação das práticas de projeções de trocas, o que nesse 

trabalho chamaremos de práticas contratuais. A dinâmica da produção diferenciada em um 

contexto de rápidas modificações de mercado gera uma necessidade de engajamento em 

parcerias comerciais de maior duração. Tais parcerias entre agentes de uma mesma cadeia 

produtiva1 são motivadas pela busca de cooperação para alcance de objetivos comerciais 

comuns. No setor do café isso implica na inserção, tanto de produtores de café como de 

torrefadoras, em um mercado de cafés diferenciados. Em outras palavras, o setor cafeeiro 

experimenta uma mudança de um padrão de produção em massa para um padrão de 

especialização flexível, exigindo novas formas de organização da produção e relações 

contratuais. 

É possível traçar uma direta conexão entre exigências de especialização flexível 

da produção e padrões contratuais. A tensão que se cria entre especialização e flexibilidade é 

refletida na maneira como agentes econômicos se engajam em relações de troca com seus 

clientes e seus fornecedores. Isso porque se o contrato é visto como uma empreitada de 

especificação no presente de todos os aspectos das prestações projetadas para o futuro (visão 

clássica do contrato), além dos benefícios trazidos pela certeza e precisão do planejamento 

das ações futuras, cria-se também uma rigidez em torno das promessas realizadas, 

inviabilizando adaptações necessárias em conformidade com as oscilações do mercado e das 

condições de produção. 

Sendo assim, os parceiros comerciais precisam criar uma abertura para o 

imprevisto, para o futuro desconhecido, de forma a adaptar os compromissos recíprocos a 

novas realidades. Os agentes produtivos incorporam, em um contexto de produção 

especializada e flexível, a consciência da impossibilidade de trazer todo o futuro para o 

presente de forma a disciplinar todos os efeitos de sua parceria no futuro. É preciso aguardar o 

futuro junto ao parceiro, para que ambos possam, no momento adequado e conforme padrões 

de negociação por eles estabelecidos, decidir os aspectos substantivos de sua troca: o tipo de 

fibra que será utilizado na fabricação de um tecido, o diâmetro de um parafuso, as medidas e 

quantidades da esquadria de uma janela, a quantidade ou a variedade do café. Em contextos 
#############################################################
1#No âmbito da economia, a cadeia produtiva consiste na aproximação comercial entre produtores situados em 
etapas diversas da produção de um mesmo produto. Prochnik define as Cadeias Globais de Valor, como a 
“organização da produção de uma mercadoria através de relações privilegiadas de fornecimento e consumo (em 
oposição à concepção de mercado de concorrência perfeita em que os produtores e consumidores são agentes 
numerosos, distantes entre si e anônimos, que se guiam exclusivamente pelos preços informados).” (PROCHNIK 
2010, p. 17). Tal fenômeno, atualmente, muitas vezes se consolida entre empresas situadas em pontos diversos e 
muito distantes do planeta, o que é viabilizado pelo desenvolvimento das estruturas de transporte e 
comunicação.#
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onde se requer maior flexibilidade, os elementos da troca que podem ser trazidos para o 

presente, ou seja, que podem ser presentificados, são mais o modo como aspectos 

substantivos da troca serão decididos no futuro, do que os aspectos substantivos em si. Assim, 

os parceiros procuram moldar no presente os seus mecanismos e procedimentos de tomada de 

decisões futuras. 

As exigências de maior comunicabilidade e adaptabilidade da troca leva a refletir 

acerca da duração da parceria. Por que, a especialização, unida à flexibilidade, promovem a 

consolidação de contratos de maior duração em comparação aos contratos celebrados e 

executados em um contexto de menor especialização e maior padronização dos produtos? A 

questão está no conteúdo da « troca » realizada. Em um contexto de especialização flexível, a 

sobrevivência de agentes econômicos no mercado depende de mais do que a venda e 

aquisição de insumos: o que está em jogo é mais do que o parafuso, ou o tecido ou o café. É 

preciso trocar capacidade de adaptação e de especialização com o menor custo possível. 

Assim, os agentes econômicos trocam mais do que mercadorias ou serviços, eles trocam 

também padrões de comunicação interempresarial, as informações do funcionamento de cada 

uma das empresas, a confiança acerca do cumprimento do acordo, e inúmeras outras formas 

de estabelecer conjuntamente os aspectos substantivos das trocas, forjadas no decorrer da sua 

interação. 

Ademais, e muito importante, a interação contínua das partes é capaz de gerar 

valores de relevância não somente econômica, mas relativos à própria convivência e ao 

significado pessoal e coletivo que determinados projetos passam a representar. Em 

determinados contextos, a interação contínua cria uma moralidade em torno dos padrões de 

troca, o que significa o reconhecimento das partes acerca do valor contido nesses padrões, não 

somente para si, mas também para a comunidade (as partes), envolvida nas trocas. Nesse 

sentido, essas interações produzem, de forma também não promissória, uma normatividade 

para a sua própria regulação, pautada por valores compartilhados socialmente, mas também 

pelos que são especificamente gerados internamente à relação. 

Assim, manter um parceiro contratual no tempo é uma estratégia de criação de 

valor, em determinados contextos. Estender a relação no tempo e primar pela sua manutenção 

é uma forma de criar valores importantes em um contexto de especialização flexível da 

produção, valores esses que não se criam por meio de interações contratuais desconexas, ou 

descontínuas, de curta-duração. 

Nesse trabalho adotamos a teoria dos contratos relacionais, conforme elaborada 

por Ian Macneil e trabalhada por Ronaldo Porto Macedo Júnior, que compreende a relação, ou 
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seja, diversos níveis de interação entre as partes, como base do fenômeno contratual. A teoria 

dos contratos relacionais revela-se abrangente e adequada para compreensão do fenômeno do 

comportamento contratual, que nesse trabalho se compreende como a interação, de alguma 

forma voluntária, entre as partes, com a finalidade de promover trocas de valor 

econômico no futuro. Isso porque a teoria relacional oferece um aparato conceitual que capta 

vários padrões possíveis de comportamento contratual capazes de produzir normatividade, ou 

seja, capazes de produzir o reconhecimento das partes acerca da existência de padrões 

importantes de conduta compartilhados entre elas, que além de pautar as ações do presente, 

estabelecem critérios de ação correta no futuro. 

Nesse sentido, a teoria relacional expande a compreensão dos contratos, por 

considerar outras fontes de criação de normatividade distintas da promessa. A compreensão 

jurídica tradicional, ou clássica2, do fenômeno contratual, tem como parâmetro do 

comportamento contratual o evento isolado, pontual, da reunião de duas promessas 

voluntárias. A criação de normas contratuais por meio das promessas privilegia os valores da 

certeza e do foco na determinação das obrigações, já que consiste na expressão verbal 

inequívoca dos compromissos. Tendo como base o comportamento promissório, a 

racionalidade jurídica clássica identificará na promessa a fonte da normatividade dos 

contratos. 

A definição do contrato enquanto promessa se explica pela necessidade de 

estabilização de expectativas no presente em relação ao futuro, ou seja, se explica pela 

necessidade que os sujeitos em uma sociedade possuem de planejar as suas atividades. No 

entanto, o comportamento contratual sempre se constituiu de outras formas de criação de 

normatividade, distintas da promessa. Isso é especialmente notável, no âmbito dos contratos 

comerciais, em um contexto de especialização flexível, no qual há uma exigência de 

flexibilidade considerável do planejamento feito no presente. Nesse contexto, o 

comportamento contratual tende a se alterar, passando a incluir outras formas de projeção das 

trocas no futuro que não passam pela rigidez da especificação das ações, característica do 

comportamento promissório. 

Dessa forma, a importância da teoria relacional, nesse trabalho, possui dois 

aspectos. O primeiro é a função descritiva da teoria, que oferece um aparato conceitual mais 

rico para a compreensão de como as relações contratuais ocorrem. Em segundo lugar, 
#############################################################
2# Macneil se refere ao direito contratual tradicional como o direito contratual clássico, o qual se baseia 
radicalmente na promessa desconectada de todo contexto, pontual, atomizada, enquanto fundamento de 
obrigação do contrato e que não abre exceção à vinculação no futuro do planejamento presente 
(MACNEIL 1974, p. 863-864).#
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apontamos a importância normativa da teoria, uma vez que, ao descrever os contratos, 

identifica, além da promessa, mecanismos mais relacionais de criação de normatividade, ou 

seja, mecanismos não promissórios de criação de padrões de conduta compreendidos pelas 

partes como padrões devidos de comportamento no presente e no futuro. Esses mecanismos e 

os valores por eles gerados devem ser considerados na identificação das normas que regem 

determinada relação contratual.  

Em relação ao caso específico estudado nesse trabalho, a teoria relacional oferece 

um aparato conceitual e uma forma de compreensão abrangente da gênese da normatividade 

contratual que acreditamos importantes para identificação de padrões de comportamento, 

alguns promissórios e outros não-promissórios, entre a illycaffè e os seus fornecedores no 

Brasil. Esses padrões foram capazes de gerar valores compartilhados entre as partes 

importantes para possibilitar e consolidar a experiência de sucesso da illycaffè no Brasil. 

O estudo de caso foi elaborado por meio de pesquisa bibliográfica a respeito da 

experiência da illycaffè no Brasil, enfocando aspectos econômicos e administrativos da 

estrutura de fornecimento criada pela empresa no país. Foram também realizadas entrevistas 

com administradores da Daterra e da illycaffè, bem como com administradores das empresas 

Porto de Santos (exportadora de café), Assicafé (laboratório de análise da qualidade do café) e 

ADS Comunicações (empresa de comunicações prestadora de serviços para a illycaffè), que 

cuidam da logística de fornecimento da illycaffè no Brasil. Entrevistamos ainda funcionários 

da Associação Brasileira de Café Especiais – BSCA e da Agência Brasileira de Promoção de 

Exportações e Investimentos - ApexBrasil, bem como produtores brasileiros e exportadores 

de café que trabalham em variados mercados internacionais de consumo da bebida de alta 

qualidade, para compreender os principais problemas de incentivo e manutenção da produção 

brasileira de cafés de alta qualidade, de forma a identificar os principais obstáculos que as 

empresas que almejam se inserir e se manter na cadeia produtiva de cafés de alta qualidade 

necessitam enfrentar. As entrevistas foram realizadas principalmente entre os meses de agosto 

e novembro de 2011. Algumas entrevistas complementares foram realizadas em junho de 

2012. 

Procedemos também à comparação entre o conteúdo do instrumento contratual 

escrito padrão utilizado pela illy nas transações de café com seus fornecedores, e a totalidade 

da relação contratual, formada pelo conjunto de práticas, comunicações, contatos, e objetos de  
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troca que ocorrem entre as partes. 

A pergunta-problema que orientou a pesquisa realizada foi quais são e como 

atuam os padrões contratuais subjacentes à formação e manutenção de relações de troca no 

setor cafeeiro voltado para a qualidade? A hipótese levantada e confirmada pela pesquisa é a 

de que a interação prolongada entre a illy e seus fornecedores, especificamente a Daterra, 

envolve mecanismos contratuais promissórios, mas também não-promissórios. Esses últimos 

(mecanismos não-promissórios), operantes durante mais de 20 anos de interação contratual, 

geram e institucionalizam padrões de conduta compreendidos pelas partes como padrões de 

comportamento devido, em função do fato de que tais padrões de comportamento são 

responsáveis pela criação e manutenção de valores importantes e distintos dos benefícios 

consubstanciados nas trocas de café por dinheiro. 

Os valores gerados pela interação prolongada entre as partes, tais como a criação 

e difusão de conhecimento, o prestígio e a satisfação da participação em um projeto pioneiro 

de valorização da cafeicultura nacional, os benefícios envolvidos na socialização e 

manutenção de laços pessoais e de confiança entre os participantes do grupo de fornecedores 

da illycaffè, além de benefícios reputacionais, são importantes para estabilizar o sucesso 

econômico dos participantes envolvidos na estrutura de fornecimento de café de qualidade 

mantida pela illycaffè. 

Os resultados da pesquisa apontam, assim, para a importância de mecanismos 

contratuais mais relacionais, que levam à construção de laços de confiança, cooperação e 

solidariedade, envolvidos no sucesso da estrutura de fornecimento criada pela illy no 

Brasil. Esse é um dado importante para pensar mecanismos de incentivo à formação de 

parcerias comerciais de sucesso, aptas a gerar benefícios do ponto de vista econômico, 

social, e até mesmo ambiental para os agentes envolvidos. 

Esse trabalho se divide em três capítulos, além dessa introdução. No primeiro 

capítulo é construída a definição jurídica de contrato enquanto relação, com a indicação dos 

elementos que devem ser observados para fins de descrição e compreensão de uma relação de 

trocas e de suas projeções, assim como para identificar as fontes e padrões normativos que 

norteiam a conduta das partes. Essa construção é feita em contraste com a concepção clássica 

de contrato. Para tanto, adotamos a classificação tripartite de tipos de racionalidade jurídica 

dos contratos elaborada por Ian Macneil, e trabalhada por Ronaldo Porto Macedo Júnior, 

revelando como cada um desses tipos mantém relação histórica com a evolução dos modelos 

de produção industrial. Nesse capítulo demonstramos a ligação entre o modelo de produção 

da especialização flexível e a intensificação dos aspectos relacionais nas práticas comerciais, 
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com ênfase no setor do café.  

No segundo capítulo apresentamos o caso das relações contratuais entre as 

empresas Daterra e illycaffè. É feita a apresentação do modelo de contrato escrito de compra e 

venda de café adotado pelas partes, o qual contrastamos com a descrição da relação contratual 

mais abrangente entre as duas empresas. Procuramos destacar todos os valores de troca 

envolvidos na relação contratual, bem como a dinâmica de variação da medida de 

importância desses valores no curso da relação, demonstrando a sua alteração ao longo do 

tempo. Procuramos também destacar o fato de que alguns valores trocados entre as partes 

são função do tempo, ou seja, somente podem ser construídos no curso da relação. Estes 

valores emergem, muitas vezes, como fruto não planejado da interação contínua entre as 

partes, demonstrando a importância de elementos não promissórios na construção de uma 

normatividade contratual.  

O terceiro capítulo identifica alguns impactos positivos da relação contratual entre 

as empresas, tanto para os agentes diretamente envolvidos na relação (incluindo os demais 

fornecedores da illycaffè), quanto para o setor da cafeicultora como um todo no Brasil. A 

estrutura de fornecimento da illycaffè no Brasil, que tem como base a construção de fortes 

laços com o produtor, foi importante para a geração e disseminação de diversos valores entre 

os cafeicultores. A relação contratual tem o potencial para influir positivamente na renda dos 

cafeicultores, promovendo ainda a sua percepção acerca da sua função e responsabilidade na 

produção de um produto de qualidade, assim como acerca do seu envolvimento no 

desenvolvimento da cafeicultura social e ambientalmente responsável no Brasil. As atividades 

da illy propiciaram ainda a formação de uma rede social de cafeicultores comprometidos com 

a qualidade, criando um espaço de convivência, de trocas de informação, de 

socialização e propício ao florescimento de relações pessoais entre produtores agrícolas que 

até então trabalhavam de forma isolada. A estrutura contratual da empresa foi ainda 

importante para estimular outras estratégias desenvolvidas por entidades privadas e 

públicas no Brasil que hoje atuam em prol da diferenciação e valorização do café 

nacional. A racionalidade da diferenciação foi pioneiramente introduzida no país pela illy, 

e várias das medidas adotadas pela empresa para consolidar essa racionalidade entre seus 

produtores puderam ser copiadas e adaptadas por outras entidades, multiplicando o impacto 

do caso illy na promoção do desenvolvimento da cafeicultora brasileira. 
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CAPÍTULO I – O CONTRATO COMO RELAÇÃO 

 

 

Conforme já anunciado na introdução deste trabalho, o foco da pesquisa consiste 

em um estudo de caso das relações contratuais estabelecidas entre a illycaffè e seus 

fornecedores de café verde no Brasil, mais especificamente, a empresa brasileira produtora de 

café Daterra. 

A princípio, talvez a primeira expectativa que venha à mente de grande parte dos 

juristas que possam vir a ler esse trabalho é a de que as próximas páginas se dedicarão a uma 

investigação do acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da ordem jurídica, 

destinada a estabelecer uma regulamentação de interesses entre as partes, com o escopo de 

adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial. Essa é a definição 

de contrato exposta em grande parte de manuais brasileiros de direito contratual. 

Os referidos manuais de direito contratual assim definem o instituto que provê os 

sujeitos de uma ferramenta para criar normatividade em torno de trocas de bens de valor 

econômico. Criar normatividade significa promover as trocas de forma vinculante, o que 

implica em dizer que as partes, ao ingressarem nas trocas, o fazem de forma a 

compreender terem gerado para si deveres recíprocos de trocar acompanhados de 

expectativas confiáveis (direitos) recíprocas de troca. 

A doutrina nacional, para além de apresentar o conceito do contrato, apresenta 

vários requisitos do contrato, ou seja, critérios que precisam ser satisfeito pelo referido acordo 

de vontades para que seja válido. Dentre esses requisitos encontram-se: a manifestação do 

consentimento das partes contratantes, a determinação do objeto do contrato, a possibilidade 

física ou jurídica do negócio jurídico e a economicidade do objeto. A normatividade 

contratual somente é reconhecida, portanto, caso tais requisitos sejam observados pelos 

sujeitos em suas práticas de trocas. 

No entanto, há várias formas possíveis de se definir o contrato. O que significa 

reconhecer serem possíveis variadas maneiras de elaborar uma proposição que se presta a 

afirmar a existência ou não de um contrato. As variáveis, ou partes segregadas do conceito de 

contrato transcrito acima não são as únicas possíveis de serem utilizadas e tampouco a forma 

como foram combinadas a única possível para a “criação” de um conceito de contrato. 

A palavra criação foi usada entre aspas propositalmente. Não pretendemos 

afirmar, nesse trabalho, que o conceito de contrato seja algo que se inventa a partir do livre 

exercício da imaginação. O contrato é um fenômeno social, é um termo cunhado para 
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designar uma prática dos homens que possui a finalidade de organizar as trocas com valor 

econômico. Portanto, é um conceito que deve buscar traduzir a racionalidade que conduz os 

sujeitos quando praticam trocas de bens de valor econômico. 

Mas se um conceito de contrato, ao se reportar a um fenômeno social, precisa ser 

fiel à forma como esse fenômeno ocorre na prática, seria difícil assumir a existência de várias 

possibilidades de cunhar esse conceito, se a prática social é “uma só”. 

Essa questão pode ser trabalhada, em primeiro lugar, pela relativização da 

afirmação de que a prática contratual seja “uma só”. Destacamos que essa prática pode ser 

múltipla, em dois sentidos. O primeiro diz respeito à sua historicidade já que as práticas se 

alteram no tempo. Nesse sentido, no que diz respeito às condutas de projeção de trocas, uma 

sociedade pode adotar formas de comunicação mais ou menos formais, assumir ou não 

tacitamente determinados padrões de conduta, considerar ou não possíveis ou devidas 

transações que incidem sobre determinados objetos, ou que sejam celebradas entre pessoas 

que assumem determinadas posições sociais. Assim, a forma como as sociedades se 

conduzem para organizar a projeção das trocas se altera no tempo, dependendo dos valores, 

da cultura, das necessidades e de inúmeros outros fatores que permeiam essa sociedade. 

O segundo sentido que atribuímos à heterogeneidade das práticas sociais diz 

respeito ao fato de que a sociedade não é um bloco homogêneo. As pessoas, nas funções que 

desempenham, nas posições sociais que ocupam, não agem todas da mesma maneira, 

impulsionadas pelos mesmos valores, prioridades, ou formas de pensar as situações. Existem, 

em uma sociedade, grupos distintos que se relacionam, cada um apresentando microculturas, 

necessidades, e maneiras distintas de pensar. Assim, em um mesmo momento histórico e 

espaço, as pessoas podem agir e compreender as suas ações de formas distintas. Não 

queremos dizer que as pessoas desenvolvem formas de agir e de pensar completamente 

desconectadas das referências que possuem umas das outras. Mas defendemos a possibilidade 

da coexistência de racionalidades diversas compartilhadas com mais ou menos intensidade 

por grupos que compõem uma sociedade. 

Tendo isso em mente, os conceitos jurídicos que se referem a fenômenos sociais 

são historicamente datados, refletindo a percepção do autor do conceito acerca das 

características distintivas do fenômeno. Assim, a definição de contrato que apresentamos 

acima e que circula entre grande parte dos juristas trata de forma resumida3 do que o autor 

do livro julga serem os principais pontos necessários do fenômeno que devem ser 

#############################################################
3#Essa é uma característica dos manuais jurídicos. #
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considerados pelo leitor para destacar dentre o emaranhado dos fatos sociais aqueles que se 

caracterizam pela normatividade no âmbito das trocas. 

O conceito de contrato dos manuais decorre, provavelmente, de uma série de 

interações do autor com material jurídico, que faz com que ele chegue à identificação de cada 

um dos elementos do conceito a condicionar a atribuição de juridicidade a um conjunto de 

fatos. Dentre esses materiais, muito provavelmente, destacam-se o Código Civil de 1917 e 

2002, esse último a lei em vigor que regula, de forma geral, os contratos no Brasil4, outros 

doutrinadores e teóricos do direito dos contratos, brasileiros e estrangeiros, dentre outras 

fontes possíveis5. 

Não vamos realizar um estudo de história do direito para identificar o processo de 

consolidação de uma determinada concepção de contrato em determinada cultura jurídica. 

Mas ressaltamos a importância do contexto histórico no qual se elabora uma teoria para o 

resultado teórico. 

Nesse trabalho, vamos nos valer do conceito de contrato elaborado por Ian 

Macneil em um conjunto de trabalhos publicados pelo referido autor. Consideramos adequada 

a utilização dessa elaboração conceitual em decorrência da abrangência das categorias 

utilizadas pelo autor para pensar o fenômeno contratual, categorias essas aptas a captar as 

alterações da racionalidade de práticas de projeção de trocas em contextos históricos distintos. 

A nosso ver, o conceito de contrato de Macneil, conforme será desenvolvido nesse capítulo, 

permite direcionar a atenção para aspectos dinâmicos dos padrões de condutas e da 

moralidade vigente em relações de trocas de valor econômico, os quais compõem a 

normatividade vigente nessas relações. O conceito de contrato de Macneil consegue dialogar 

com diferentes formas de conduta contratual, diversidade essa que é função do tipo de valor 

que se busca gerar de forma prioritária em uma interação contratual. Ademais, o trabalho de 

Macneil acomoda variações na medida de importância de determinados valores envolvidos 

nas trocas, já que cada contrato possui a sua própria história. 

Dizer de contrato significa dizer da normatividade em alguma medida 

#############################################################
4#Mas que não apresenta uma definição de contrato. Vários outros dispositivos legais tem como objetivo a 
regulação de contratos específicos, tais como a lei n. 8245 de 1991 que regula os contratos de locação de imóveis 
urbanos, o Decreto-Lei n. 5452 de 1943 que regula o contrato de trabalho, a lei n. 8955 de 1994 que regula o 
contrato de franquia, dentre vários outros dispositivos legais. Alguns deles apresentam, no entanto, um 
dispositivo que afirma a aplicação subsidiária das normas contratuais do Código Civil (art. 79 da lei de contrato 
de locação de imóveis urbanos). Destaca-se que aquilo que, no Brasil, chamamos de direito contratual, de forma 
geral se baseia nas normas gerais sobre contrato, dispostas no Código Civil. #
5#Não vamos realizar um estudo de história do direito contratual brasileiro. Importa, nesse tópico do trabalho, 
explicitar que o nosso conceito de direito não se reduz aos elementos trazidos pelo direito positivo, envolvendo 
práticas sociais de racionalidade que apresentam um caráter normativo. #
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voluntariamente construída por agentes para projeção de trocas. Em outras palavras, significa 

buscar os padrões de conduta aos quais as partes se vinculam para realizar as trocas e dessa 

forma estabelecer alguma segurança para a transação na forma de planejamento. 

Uma norma diz respeito a um princípio de mensuração, uma medida comum. 

Nesse trabalho entendemos que a norma é dada pela sucessão de ocorrências relativas a 

determinado fenômeno, e não por uma definição externa ao fenômeno. Assim, a norma não 

pode ser, não pode constituir-se em momento absolutamente anterior ao fenômeno, aos fatos, 

mas deriva de um padrão observado na sucessão dos fatos. 

Se não há nada de externo ao fenômeno que possa lhe impor uma normalidade, 

tem-se que esta decorre de um exercício de comparação. Um padrão somente é percebido pelo 

contraste com outro padrão de eventos sucessivos da mesma natureza em outro âmbito 

temporal, ou espacial: “O normal, assim, define-se sempre relacionalmente, isto é, em 

comparação com outras médias históricas, ou locais.” (MACEDO JR., 1998, p. 69). 

A norma de um grupo social, segundo essa concepção, é uma medida comum que 

nasce internamente ao grupo. É um instrumento do qual o grupo se dota para classificação, o 

que se dá pela criação de identidades e distinções entre fenômenos da mesma natureza. As 

classificações são utilizadas para estabelecer juízos sobre os fatos, atribuindo-lhes valor em 

decorrência da sua relação com o padrão, com a norma. 

O foco do trabalho, portanto, é a busca pela normatividade que rege as relações de 

troca objeto desse estudo, com alguma independência em relação àquilo que nos diz o 

conceito de contrato encontrado nos manuais de direito brasileiro, os quais refletem de 

alguma forma o conteúdo das leis e da sua aplicação pelos tribunais nacionais6. Ou seja, 

vamos trabalhar a hipótese de que as normas que regem as relações entre as partes não 

correspondem necessariamente ao que o direito positivo entende serem os elementos 

constitutivos de uma normatividade incidente sobre a experiência contratual. Isso porque a 

vinculação dos sujeitos participantes de transações contratuais a padrões de conduta muitas 
#############################################################
6#A escolha pela lente teórica que irá nos auxiliar na investigação do caso pode ser feita tendo em vista o que 
dizem os manuais de direito brasileiro, mas não somente. Existe uma grande variedade de teorias jurídicas acerca 
do direito e do contrato, e seria possível dispensar a todas elas alguma atenção para justificar a escolha desse 
referencial teórico como forma de conduzir o nosso olhar sobre o caso. Não nos ocuparemos, no entanto, de 
justificar de forma exaustiva a nossa escolha pela teoria de Macneil, em relação a uma grande quantidade de 
teorias possíveis. Não negamos, assim, a possibilidades de que outras teorias ofereçam um quadro conceitual 
interessante para explicar aspectos da relação contratual do caso em questão. Ressaltamos, no entanto, a 
abrangência e a riqueza do aparato conceitual de Macneil para captar os variados aspectos do comportamento 
contratual, oferecendo um instrumental teórico muito útil para pensar os contratos enquanto fenômenos 
normativos provocados pelo exercício consciente da vontade, mas sempre inseridos em contextos normativos 
mais amplos. Macneil nos leva a pensar o contrato enquanto processo, enquanto fenômeno temporal, assim 
como identifica vários mecanismos de criação de normatividade, sempre dentro de um marco de projeção de 
trocas em algum grau voluntárias, e de relevância econômica.#
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vezes não depende do reconhecimento desses padrões pelos órgãos legislativos ou 

jurisdicionais, os quais muitas vezes levam tempo para internalizar modificações nas 

racionalidades das práticas sociais. 

Nesse ponto fica claro que consideramos ser possível falar em contratos, enquanto 

fenômeno jurídico, que possuem características distintas daquilo que as fontes de direito 

reconhecidas pelo direito positivo consideram como contrato. No próximo tópico 

apresentamos as bases sociais do fenômeno contratual conforme compreendidas e 

sistematizadas por Macneil. 

 

 

1. Contratos – um fenômeno social 

 

 

Pretendemos esclarecer nesse tópico o que entendemos por conduta contratual, 

enquanto fenômeno social. Isso porque o tipo de conduta necessita ser delimitado para que 

sejamos então capazes de identificar um padrão vinculante, a norma, prevalente nesse tipo de 

conduta humana a que denominamos contratos. 

As ações humanas ocorrem no dia a dia das pessoas de forma interligada, 

conectada. Uma mulher se levanta cedo, prepara o café da manhã, leva as crianças à escola, 

vai ao trabalho para ganhar dinheiro para poder custear as suas necessidades e as de sua 

família. A tarde sai do trabalho, passa no supermercado e compra alguns alimentos, pega os 

filhos, estaciona o carro, vai à igreja. Quando volta em busca de seu automóvel, descobre ter 

parado em lugar proibido e que teve seu carro rebocado. Pega um táxi com os filhos para 

voltar para casa. O marido fica nervoso por conta de o carro ter sido rebocado, mas a esposa 

confirma que de fato estacionou em lugar proibido. A mulher diz para os filhos que é hora de 

dormir, e eles obedecem, ainda que contrariados. No dia seguinte, a mulher usa um pouco do 

dinheiro que ganha pelo seu trabalho para pagar a multa que recebeu e retomar o carro 

rebocado. 

Cada uma das ações descritas é realizada com um propósito distinto, apesar de 

que cada um deles se interliga aos demais para garantir a funcionalidade da vida, e para 

permitir a essa mulher e a sua família viver em sociedade, buscando a realização de cada um 

de seus membros. E cada uma dessas ações possui semelhanças e diferenças, de forma que 

poderíamos agrupá-las ou distingui-las, conforme tais semelhanças e diferenças. 
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Por exemplo, tanto a ação de preparar o café da manhã quanto a ida ao 

supermercado envolvem o propósito de permitir a alimentação da família, e tendo em vista 

esse fim, a mulher sustenta um padrão de comportamento de observar a condição dos 

alimentos, tanto no momento de adquiri-los no supermercado, quanto no momento de 

prepará-los em casa, para garantir que tenham qualidade e que estejam em boas condições de 

consumo. No entanto, há também entre essas ações algumas distinções: no supermercado a 

mulher dá uma porção de dinheiro para obter o alimento e cumprir a função de alimentar a 

família. Para preparar o café da manhã a mulher não precisa trocar dinheiro com ninguém 

pelo alimento. 

Da mesma forma, há uma semelhança entre a ação de dar um pouco de dinheiro 

pelos alimentos, e a ação de dar um pouco de dinheiro para pagar a multa e ter como 

consequência a retomada do carro: em ambas as ações a mulher dispõe de um pouco de 

dinheiro e tem como consequência a posse de um bem cuja fruição ela deseja. Há, no entanto, 

diferenças que cercam essas situações: na primeira, a mulher escolhe trocar o dinheiro que 

possui pelo alimento que deseja, no estabelecimento comercial que deseja, a partir de 

comparações em busca da melhor troca que puder realizar. Ademais, o alimento que ela passa 

a possuir é um alimento que jamais havia estado em sua posse antes. Na situação do 

automóvel, a mulher dá o dinheiro para, antes de tudo, “pagar” por uma conduta indevida. O 

dinheiro não é dado em troca de um carro: ela sabe que o carro continua sendo seu, e não do 

policial que o rebocou. A mulher reconhece não possuir escolha: ela necessita pagar a multa 

por ter estacionado em lugar proibido. O dinheiro é para pagar pela conduta indevida, antes de 

ser para reaver o carro rebocado. 

Há várias formas de identificação de padrões de semelhanças e diferenças nas 

ações. As ações acima narradas podem ser agrupadas e diferenciadas com base em diversos 

critérios. Importa distinguir aquilo que as ações tem em comum e que constituem padrões, 

práticas de racionalidade, às quais se atribui valor, e que assim se destacam enquanto padrões 

normativos. Reconhece-se, em relação a esses padrões, uma função importante, permeando 

uma variedade de situações e unindo essa variedade de situações em torno de valores comuns. 

Assim é que se constroem os conceitos jurídicos: derivam do reconhecimento de 

determinados padrões de ação presentes em uma variedade de circunstâncias, e que encerram 

determinados valores. O conceito inaugura uma normatividade, já que ele circunscreve as 

situações nas quais se reconhece a importância da manutenção de determinados padrões de 

conduta, os quais encerram determinados valores. 
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Pensar o contrato requer, portanto, o emprego desse mesmo raciocínio. O 

contrato, enquanto conceito jurídico, constitui-se de uma série de elementos, os quais são 

considerados importantes enquanto elementos que se destacam em uma variedade de ações e 

situações humanas, e que unidos realizam uma função na vida dos homens em sua sociedade. 

Precisamos, portanto, identificar ações com finalidades comuns a que 

chamaremos contrato. Por enquanto, delimitamos que o fenômeno social normativo que 

estudamos nesse trabalho diz respeito a condutas humanas destinadas a realizar trocas de bens 

com algum valor econômico, trocas essas nas quais as pessoas se engajam com algum nível 

de voluntariedade. São, portanto, trocas que possuem valor econômico promovidas por meio 

de iniciativa, de alguma forma livre, das partes envolvidas. 

Essa matriz conceitual do contrato deriva da existência de uma base circunstancial 

social, em outras palavras, de um conjunto de condições de existência historicamente 

determinadas que leva os sujeitos a agir de forma a realizar trocas de bens com valor 

econômico por meio de uma iniciativa de algum modo voluntária. Essa base de condições 

sociais é explorada por Macneil7 e constituída por quatro elementos principais. São eles: a) 

a especialização do trabalho, b) senso de escolha, c) consciência acerca do passado, presente 

e futuro e d) uma matriz social constituída por um conjunto de valores e instrumentos 

sociais, tais como a linguagem. 

A especialização do trabalho provoca o aumento do volume de trocas entre os 

sujeitos em uma sociedade, já que estes passam a depender do acesso aos bens e serviços 

produzidos por outros sujeitos para satisfazer as necessidades da vida humana. Importante 

ressaltar que, para Macneil, as trocas provocadas pela especialização do trabalho podem ser 

compreendidas pelos sujeitos que as praticam, e esquematizadas, de várias formas 

(MACNEIL, 1974, p. 700). Uma sociedade pode compreender como troca somente aquelas 

que são realizadas bilateralmente (entre duas partes) mediante a mensuração da reciprocidade 

dos elementos trocados, ou seja, pode estar mergulhada em uma percepção de justiça que 

promove a consciência individual da reciprocidade da troca e o objetivo do ganho 

individual por meio da troca. Em tal contexto valorativo, uma troca somente se justificaria e 

seria reconhecida uma vez observado esse tipo de engajamento dos seus sujeitos. 

No entanto, não necessariamente. Uma sociedade pode depender de um fluxo de 

trocas realizado com base em outras racionalidades. Pode não haver muita preocupação com 

#############################################################
7#As raízes sociais primárias do contrato são exploradas de forma extensiva por Macneil no artigo The Many 
Futures of Contracts (1973, p. 696 – 712). O autor volta ao assunto na obra O Novo Contrato Social (2009), no 
capítulo 1 (p. 1- 4). #



31#

a mensuração da reciprocidade dos elementos trocados. Pode também haver uma dinâmica 

cíclica de trocas, menos dependente de relações bilaterais. E as trocas podem se dar enquanto 

práticas acessórias ou constitutivas de relações mais amplas entre os sujeitos, envolvendo 

outros valores que ofuscam ou mesmo impedem a emergência de um comportamento 

motivado pelo objetivo de ganho individual por meio das trocas. 

A segunda raiz primária, o senso de escolha, é aquela que justifica distinguir entre 

fenômenos (no caso, fenômenos de trocas) nos quais os sujeitos ao menos acreditam se 

engajarem por meio de algum exercício da autonomia da sua vontade, daqueles fenômenos 

cuja ocorrência é considerada decorrente de uma necessidade (MACNEIL, 1974, p. 701-702). 

Falar em contratos sempre significou o emprego do critério liberdade, a pretensão de dizer de 

trocas realizadas por meio da manifestação, de alguma forma livre, dos sujeitos. Esse senso de 

escolha não precisa corresponder à prova irrefutável da existência real de possibilidade de 

escolha. Macneil não adentra esse debate. O autor diz que o fato de os sujeitos acreditarem na 

existência de uma possibilidade de escolha é suficiente para compreenderem de forma distinta 

algumas situações de troca. Ademais, pelo fato de que nenhuma situação em que há senso de 

escolha é completamente livre de algum tipo de pressão social, bem como por acreditar que 

nenhuma situação, por maior que seja o constrangimento social, seja completamente livre de 

senso de escolha, o autor descarta a questão relativa ao nível de liberdade ou de autonomia 

enquanto questão necessária para definição da situação contratual. Basta que se tenha algum 

nível de senso de escolha (refutação do determinismo psicológico), o qual será sempre 

acompanhado por algum nível de pressão social, ou seja, por algum nível de controle social da 

vontade (MACNEIL, 1974, p. 706). 

A terceira raiz é a consciência do passado, presente e futuro. Uma noção 

importante que permeia o comportamento contratual é o da ação no presente com vistas a 

planejar uma troca no futuro (mesmo que o futuro seja imediatamente próximo). Os sujeitos 

se engajam em uma comunicação, nem que seja mínima, para proceder a uma ação de 

troca posterior, ainda que esse posterior seja imediatamente seguinte à comunicação. Esse 

comportamento de projeção para o futuro, distinto de um comportamento de simples reação 

imediata ao presente, somente é possível com um senso de continuidade de tempo. O contrato 

depende, portanto, da existência da consciência do passado, do presente e do futuro 

(MACNEIL, 1974, p. 710). 

A última raiz apontada pelo autor é, na verdade, um conjunto de elementos 

construídos socialmente, por meio de interações, que o autor chama de matriz social. Dentre 

os elementos mais proeminentes dessa matriz identifica-se um conjunto de valores que 
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impulsionam os sujeitos à troca, e que fazem com que os sujeitos compreendam a troca como 

o mecanismo de acesso por excelência aos bens e serviços de que necessitam. Os valores que 

informam o sistema de propriedade, bem como aqueles que afastam os sujeitos da prática de 

violências físicas, encaminham ao comportamento de trocas. Outro elemento de extrema 

importância para a realização das trocas é o instrumento de comunicação, a linguagem. Sem a 

linguagem, os sujeitos não possuem meios de arquitetar as suas trocas (MACNEIL, 1973, p. 

711). 

Essas quatro raízes primeiras, social e biologicamente dadas, são a pré-condição 

do surgimento de ações humanas de troca, impulsionadas pela escolha, envolvendo bens de 

valor econômico. Enxergou-se nessas características, bem como nos padrões de 

comportamento envolvendo ações com essas características, importância para reuni-las em 

torno de um conceito jurídico, ao qual se atrela uma determinada normatividade. 

É importante, no entanto, destacar novamente que o conceito jurídico é sempre 

datado. Isso significa dizer que ele é uma construção histórica, resultante de valores que 

prevalecem em determinado espaço e tempo. O conceito é reflexo daquilo que se pretende 

valorizar em determinada sociedade, já que identifica e atribui normatividade às condutas 

humanas segundo os elementos que segrega na sua constituição. As condutas mudam, os 

valores mudam, os conceitos jurídicos se alteram, assim como a normatividade das condutas 

humanas. Isso significa que dizer de contrato nem sempre foi e nem sempre será dizer 

exatamente do mesmo fenômeno e da sua normatividade. Em outras palavras, em  cada 

período histórico se reconhece a sujeição de tipos de trocas distintos a uma normatividade, 

bem como a aceitação de bens econômicos distintos enquanto objetos de troca. Cada período 

encerra uma forma peculiar de compreensão da manifestação da vontade e do seu papel, 

maior ou menor, na definição da normatividade que regula as trocas, bem como uma forma de 

compreender e considerar uma série de outros elementos que acompanham as manifestações 

de vontade. As práticas mudam, a normatividade incidente se altera e o conceito registra uma 

plasticidade histórica. 
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2. Teoria contratual e contextos produtivos industriais 

 

 

Nos próximos tópicos vamos nos dedicar a explicitar a relação existente entre 

contextos produtivos industriais (padrões industriais de produção) e a forma de compreensão 

do fenômeno contratual. Isso significa que, apesar de cientes de que o contrato é um instituto 

jurídico, portanto uma forma de compreensão normativa das ações humanas, cuja teorização, 

positivação e operação pelas instituições jurisdicionais data, ao menos, de Roma8, não temos a 

pretensão de abordar a história do instituto. Sabemos que historicamente, herdamos muito da 

forma como, desde Roma, as sociedades atribuíram sentido a determinado conjunto de 

fenômenos sociais, chamando-o contrato, e que ao nomearem tais fenômenos reconhecendo 

neles valor, contribuíram para a sua manutenção social. E é assim que temos na atualidade 

uma linguagem e uma forma de pensar nossas condutas em determinado âmbito de atuação 

que nos dá condições e motivo para continuar discutindo sobre o contrato9. 

Por enquanto, delimitamos que o fenômeno social e normativo que estudamos 

nesse trabalho diz respeito a condutas humanas destinadas a realizar trocas de bens com 

algum valor econômico, trocas essas nas quais as pessoas se engajam com algum nível de 

voluntariedade. 

Muito é possível e preciso dizer a respeito dos poucos elementos que usamos para 

circunscrever de alguma forma o fenômeno contratual: a que bens, objeto de troca, nos 

referimos e consideramos como elementos passíveis de troca, como se arquiteta a troca, ou o 

que consideramos como voluntariedade para fins de reconhecimento de uma situação 

contratual. 

Nos próximos tópicos, explorando a forma de compreensão do contrato a partir de 

uma primeira fase de industrialização, e a sua modificação no decorrer das modificações dos 

padrões produtivos industriais, vamos explorar um pouco como o contexto histórico produtivo 

influencia a forma como compreendemos cada um dos elementos acima mencionados, bem 

#############################################################
8#“Admite-se hoje que os contratos no direito romano eram verdadeiras fontes de obrigação.” (LOPES, 2009, p. 
364).  
9 Há uma linha de argumentação, no entanto, que defende a ideia de que o contrato, enquanto fenômeno social 
possuidor de certa uniformidade, enquanto categoria geral de um tipo de conduta social, com normatividade 
própria, deixou de existir. Isso se daria pelo reconhecimento de que as especificidades de tipos contratuais se 
distanciam muito, assim como a racionalidade das práticas de cada um dos tipos. Por consequência, segundo essa 
linha, a conclusão a que se chega é que a categoria contrato, sem nenhuma qualificação ou adjetivação, teria 
perdido sentido, por ter perdido sua base social. Macneil, por sua vez, dedicou grande parte da sua obra à defesa 
da ideia de que há ainda motivos para se pensar o contrato enquanto categoria jurídica, identificando finalidades 
e padrões comuns a todo tipo de comportamento dedicado à projeção de trocas, em alguma medida voluntárias, e 
de relevância econômica, no futuro.  
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como outros elementos que integram a conceituação do fenômeno ao longo do tempo. 

A escolha do padrão produtivo industrial como variável histórica a partir da qual 

analisamos as modificações na compreensão e normatividade do contrato foi utilizada por 

Ronaldo Porto Macedo Júnior em sua obra Contratos Relacionais e Defesa do Consumidor 

(2009). O autor afirma haver uma “relação íntima entre as formas do saber jurídico contratual 

e suas regras de julgamento e as estruturas de organização da indústria, da produção e 

mercado de trocas num determinado contexto histórico” (MACEDO JÚNIOR, 2009, p. 99). 

Apoiando-se em John Esser, mais especificamente na obra The Changing Form of Contract 

Law (1993), Ronaldo Porto Macedo Júnior indica que os operadores do direito, ao adotarem 

princípios jurídicos para compreender e fazer valer determinada normatividade na seara 

contratual, pressupõem uma determinada imagem modal, uma estrutura de articulação, das 

trocas econômicas. 

A estrutura que o autor tem em mente, considerada como ponto chave de 

organização da atividade produtiva, é aquela das trocas ocorridas entre agentes engajados no 

fluxo da produção industrial, ou seja, as trocas intermediárias envolvidas em uma cadeia de 

produção industrial. À medida que esta estrutura se altera, altera-se também a forma de 

compreensão do contrato e operação do saber jurídico pelas instituições de aplicação do 

direito e transmissão do saber jurídico (MACEDO JÚNIOR, 2009, p. 101-102). 

As relações contratuais entre as empresa illycaffè, torrefadora italiana, e Daterra, 

produtora de café brasileira, é um caso de contrato que possibilita as trocas intermediárias da 

cadeia do agronegócio café. Apesar de a Daterra não ser uma empresa do setor industrial, já 

que sua função social é plantar café, desde a década de 60 o setor agrícola revela um 

processo de apropriação de alguns aspectos da lógica da produção industrial, procurando 

maior eficiência pelo aumento da produtividade bem como agregação de valor ao produto. 

Em síntese, a agricultura se tornou uma atividade de conhecimento intensivo em várias 

localidades, preocupada com o aumento da produtividade em função do emprego de 

tecnologias, bem como com a diferenciação do produto, (superando a lógica do produto 

commodity, homogêneo e de baixo valor agregado). 

Ocuparemos-nos de apresentar, brevemente, a tipologia relativa às três formas 

básicas de produção industrial, quais sejam, a manufatura, a produção em massa e a 

especialização flexível10, e as formas correspondentes de compreensão do contrato, quais 

#############################################################
10 Nesse ponto, nos baseamos na obra The Second Industrial Divide. Possibilities for Prosperity, de Michael 
Piore e Charles Sabel (1984), bem como na síntese realizada por Ronaldo Porto Macedo Júnior em Contratos 
Relacionais Defesa do Consumidor (2009). 
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sejam, a teoria clássica dos contratos, a teoria neoclássica, e a teoria relacional11. Frente a uma 

tipologia das formas básicas de organização da produção industrial, faremos uma breve 

descrição do desenvolvimento do mercado cafeeiro, com foco no Brasil, tendo em vista ser 

esse o contexto mais imediatamente relevante para compreensão do caso objeto de estudo 

desse trabalho. 

Ressalta-se que a tipologia das formas de produção industrial adotada nesse 

trabalho tem como base a história e desenvolvimento de economias capitalistas avançadas, 

tais como os Estados Unidos, a Europa Continental e o Japão. Seria possível questionar a 

adequação de se dirigir ao caso por meio de uma tipologia de modos de produção industrial 

das economias capitalistas avançadas sendo que o caso envolve relações contratuais entre 

empresas do agronegócio, sendo uma delas brasileira, sujeitas às políticas agrícolas nacionais. 

No entanto, conforme mencionado, a agricultura sofreu um processo intenso de submissão 

à lógica produtiva industrial. Mazzali afirma que a década de 60 é um marco na literatura 

sobre o processo de modernização da agricultura brasileira (2000, p. 17). 

Assim, percebemos semelhanças entre as modificações dos modos de organização 

da produção industrial e dos modos de organização da produção em cadeias agroindustriais, 

em vista da maior aproximação da agricultura com a indústria e a submissão da agricultura à 

mesma lógica capitalista de acumulação que conduz a atividade industrial. Os problemas de 

esgotamento de modelos produtivos detectados na indústria ecoam no setor agroindustrial, e 

as estratégias organizacionais adotadas para sua superação são também marcadas por 

semelhanças nos dois setores, com repercussão no comportamento contratual. 

Da mesma forma, apesar da tipologia da teoria contratual adotada se basear em 

uma historiografia contratual americana, ou seja, uma visão americana da evolução da 

compreensão do contrato tal como operado no direito americano, encontramos semelhanças 

relevantes entre a descrição tipológica do contrato adotada e as modificações de 

comportamento contratual na passagem de um contexto de organização produtivo para outro 

no âmbito do setor cafeeiro. 

Por isso julgamos útil e adequada a utilização do paralelo construído pelo autor 

Ronaldo Porto Macedo Júnior entre tipologia de modelos industriais produtivos e tipologia 

teórica contratual para analisar o caso estudado, das relações contratuais entre a empresa 

#############################################################
11 São vários os autores que trabalham com uma perspectiva relacional do contrato. Nesse trabalho vamos 
utilizar as obras de Ian Macneil e Macedo Júnior como referência. É Macneil quem realiza a tipologia tripartite 
das abordagens teóricas do contrato, tipologia adotada por Macedo Júnior em Contratos Relacionais Defesa do 
Consumidor (2009). 
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illycaffè e os produtores de café brasileiros, mais especificamente a Daterra. Conforme será 

discutido no segundo capítulo, a normatividade que surge da relação contratual entre as 

empresas tem características relacionais, possíveis e necessárias por causa de uma 

modificação das características do mercado internacional e nacional de café (e das estruturas 

de organização desse mercado e da produção cafeeira) a partir de fins da década de 80, pela 

emergência de metas e estratégias produtivas voltadas para uma necessidade de adaptação 

(flexibilidade) às mudanças rápidas do mercado, ao mesmo tempo em que este exige um 

produto de qualidade específica. 

Por outro lado, o contraste entre o tipo e o caso nos permite vislumbrar a forma 

como as mesmas tendências em termos de organização de mercados e dos fluxos produtivos 

repercute de forma distinta em setores distintos em decorrência de suas especificidades, sendo 

que estratégias distintas para solução de problemas semelhantes podem ser verificadas. No 

caso do café, conforme será apresentado mais adiante, apesar de inovações técnicas que 

permitem maior controle sobre a produção, o produtor precisa lidar com fatores de incerteza 

específicos que dizem respeito às condições climáticas e naturais da produção agrícola Esse 

elemento exerce um impacto importante na maneira como os agentes da cadeia produtiva 

organizam as suas parcerias para fins de inovação no setor cafeeiro. 

Por fim, fazemos nesse trabalho a mesma ressalva expressa por Macedo Júnior no 

sentido de que explorar as modificações na forma de compreensão do contrato a partir das 

modificações nos modos de produção industrial não significa reduzir a teoria contratual a uma 

racionalidade economicista. Há diversas outras fontes, tais “como as mudanças das práticas de 

racionalidade, de organização da solidariedade social e de criação de valores de bem-estar” 

(MACEDO JÚNIOR, 2009, p. 102) nas quais se baseia a teoria contratual. A pesquisa 

realizada nesse trabalho revelou a existência de outros valores e racionalidades que 

entendemos terem impactado, se não o surgimento, ao menos a consolidação e manutenção de 

estruturas contratuais estudadas. 
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2.1 Produção manufatureira e direito contratual clássico 

 

2.1.1 A Produção manufatureira 

 

 

Faremos uma breve descrição do modo de produção da manufatura, tendo em 

vista ser importante para consolidação do pensamento contratual clássico. Enfatizamos, no 

entanto, que as relações contratuais entre illycaffè e seus fornecedores de café, objeto de 

estudo nesse trabalho, tem início em um momento histórico marcado pela saturação de um 

modelo produtivo agrícola o qual chamamos Complexo Agroindustrial, modelo marcado pela 

intensificação das interações entre agricultura e indústria, o qual sofrerá modificações a partir 

da crise vivenciada pelo setor cafeeiro em escala mundial. A crise do modelo do Complexo 

Agroindustrial12 pode ser comparada, a nosso ver, com a crise do modelo de produção em 

massa, segunda fase de estruturação da produção industrial a qual trataremos em tópico 

adiante. Assim é que não aprofundamos o nosso estudo acerca das primeiras fases da 

produção cafeeira no Brasil e dos agentes envolvidos na cadeia produtiva do café nessa 

primeira fase. Nesse sentido, nos ocuparemos do modelo de produção manufatureiro, 

marcadamente industrial, na medida em que é elemento importante para compreensão do 

pensamento contratual clássico. 

A produção manufatureira predominou nos países, hoje de economia avançada, à 

época pioneiros nos processos de industrialização, até o fim do século XIX (MACEDO 

JÚNIOR, 2009, p. 103). As primeiras fases da industrialização foram marcadas pela 
#############################################################
12#Compreender o setor cafeeiro no Brasil por meio do conceito de Complexo Agroindustrial é adequado na 
medida em que o país possui a estrutura industrial à montante e à jusante da atividade agrícola. Conforme será 
melhor explorado em tópico adiante, a produção de café verde nacional sempre teve em vista, principalmente, o 
mercado externo. No entanto, conforme dados do censo industrial do IBGE (apud ZYLBERSZTAJN; FARINA; 
SANTOS, 1993, p. 108) o Brasil apresentou, entre os anos de 1975 e 1985, uma média de 1079 
estabelecimentos industriais de torrefação e moagem de café, e uma média de aproximadamente 24 
estabelecimentos industriais de fabricação de café solúvel (com grande crescimento do setor de solúvel entre 
1975 e 1980). Ademais, segundo Zylbersztajn, Farina e Santos (1993, p. 19), no início da década de 90, 
aproximadamente 10 das 30 milhões de sacas de cafés produzidas no Brasil eram consumidas internamente. 
O nosso estudo é sobre um caso de relações contratuais dentro do setor do agronegócio do café, no entanto 
organizado em cadeia produtiva transnacional, já que envolve empresa torrefadora (agroindústria) italiana. 
Apesar da empresa italiana não ter sido sujeito direto de políticas agrícolas típicas do período de consolidação do 
Complexo Agroindustrial enquanto modelo de desenvolvimento agrícola do país, a empresa sofreu muitos dos 
impactos das mudanças na política agrícola nacional e internacional. Pode-se dizer que a organização da cadeia 
produtiva a nível nacional tinha muitas semelhanças com a organização da cadeia produtiva a nível 
internacional. Sendo o ponto que mais nos interessa no estudo a compreensão dos modelos de organização 
das relações comerciais e contratuais estabelecidos entre produtores de café e empresa torrefadora, a descrição 
do modelo do Complexo Agroindustrial e da crise enfrentada pelo modelo em decorrência de vários fatores na 
década de 80 nos ajuda a compreender a iniciativa pioneira da illycaffè no Brasil de reestrutura das suas 
relações comerciais e contratuais com produtores de café brasileiros.#
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predominância de mercados ainda regionais, já que a integração dos territórios nacionais em 

mercados a serem explorados pelas indústrias se deu paulatinamente com o desenvolvimento 

das comunicações e transportes. 

Em um mercado pequeno, caracterizado por demandas irregulares e expectativas 

de entrega de curto prazo, o sucesso dos produtores dependia de rápida capacidade de 

adaptação às flutuações nos padrões da demanda. A clientela era heterogênea, assim como 

suas necessidades específicas. Os produtores necessitavam inovar em seus métodos 

produtivos para atender a essa demanda que se alterava constantemente. 

A base tecnológica que permitia essa dinâmica produtiva constituía-se de 

instrumentos e maquinaria adaptáveis à produção de produtos diversos13. Da mesma forma, o 

produtor era dotado de um conhecimento polivalente. Não havia uma fragmentação muito 

intensa das tarefas produtivas, de forma que o produtor não se especializava de maneira muito 

aguda, mantendo um domínio do conjunto do processo produtivo, e, consequentemente, 

uma aptidão para inovar na medida das oscilações de um mercado reduzido e heterogêneo14. 

A produção manufatureira se caracterizava por quatro elementos principais, quais 

sejam: 1) baixos índices de produção e produtividade; 2) grande inventividade; 3) altos custos 

com trabalho direto e 4) produção de bens caros e de baixa qualidade (CHANDLER, 1977 

apud MACEDO JÚNIOR, 2009, p. 104). Por outro lado, a manufatura possibilitava combinar 

flexibilidade produtiva com baixos investimentos: como já dito, nem a mão de obra e nem o 

maquinário eram especialmente dedicados a processos produtivos específicos, permitindo 

ajustes de oferta à demanda com relativa presteza. 

Para fins de investigação da normatividade contratual prevalente sobre tal 

contexto, devemos nos perguntar acerca das características que cercavam referido mercado e 

modelo produtivo. Um mercado reduzido e instável não permitia, porque não justificava, um 

#############################################################
13#Sobre o modelo de produção manufatureiro, afirmam Piore e Sabel que “Sua base era a ideia de que máquinas 
e processos podiam aumentar a habilidade do produtor, permitindo o trabalhador incorporar seu conhecimento 
em uma variedade maior de produtos: quanto mais flexível a máquina, quanto mais largamente o processo 
pudesse ser empregado, mais se expandia a capacidade do produtor manufatureiro de expressão produtiva.” 
Tradução livre da autora. No original: “Its foundation was the idea that machines and processes could augment 
the craftsman’s skills, allowing the worker to embody his or her knowledge in ever more varied products: the 
more flexible the machine, the more widely applicable the process, the more it expanded the craftsman’s 
capacity for productive expression.” (PIORE; SABLE, 1984, p. 19).#
14#Ao discutir brevemente a história do vocábulo “desemprego”, Piore e Sabel afirmam que no início do século 
XIX, nos EUA, a palavra era empregada com sentido muito diverso do sentido atual. Desempregado era a pessoa 
engajada em atividades de entretenimento. Isso porque, em uma economia familiar, os produtores de 
manufaturados (sapateiros, carpinteiros, ferreiros) eram também trabalhadores nas atividades domésticas de 
subsistência. Assim, se em determinado momento o mercado desaquecia em relação a um tipo de produto 
manufaturado, esses produtores podiam ainda empregar a sua força de trabalho na agricultura, na pecuária, ou 
ainda em outra atividade manufatureira, já que a especialização não chegava a um nível de extrema dedicação da 
mão de obra (1984, p. 75). 
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planejamento produtivo e uma organização da produção pensados para o longo prazo. Sem 

uma demanda previsível e estável, os agentes da cadeia produtiva não tinham incentivo para 

manter um fluxo de insumos e matérias primas previsível e estável. De forma que as 

interações contratuais entre eles eram, portanto, pontuais15. 

No próximo tópico vamos explorar quais os valores prevalentes, ou as 

prioridades, que surgem em contratos pontuais, e que se incorporam na normatividade 

incidente sobre as práticas contratuais. 

 

 

2.1.2 Contratos Descontínuos e Teoria Contratual Clássica 

 

 

Claudia Lima Marques, em sua obra Contratos no Código de Defesa do 

Consumidor, afirma que a concepção clássica dos contratos gira em torno da autonomia da 

vontade. O fundamento de obrigatoriedade dos contratos decorre da vontade dos contratantes, 

o que pressupõe a liberdade para submeter-se ao governo de normas: 

 

(...) na teoria do direito, a concepção clássica de contrato está diretamente 
ligada à doutrina da autonomia da vontade e ao seu reflexo mais importante, 
qual seja o dogma da liberdade contratual. 
 
Para esta concepção, portanto, a vontade dos contraentes, declarada ou 
interna, é o elemento principal do contrato. A vontade representa não só a 
gênesis como também a legitimação do contrato e de seu poder vinculante e 
obrigatório. 

 

Segundo a autora, o fundamento de obrigatoriedade dos contratos decorre da 

vontade dos contratantes, o que pressupõe a liberdade para submeter-se ao governo de 

normas. A autora percorre brevemente os antecedentes filosóficos e políticos16 da doutrina 

da autonomia da vontade e encontra na liberdade humana o seu cerne: sendo o homem livre 

#############################################################
15# Kronman aborda a relação que Weber faz entre o crescimento da importância do contrato enquanto 
organizador da atividade econômica, e a orientação crescente para o mercado da sociedade moderna. Enquanto 
um forte componente de economia doméstica voltada para a subsistência persiste na base da economia, menores 
são os mercados, e menor a importância dos contratos. “A importância do direito contratual na sociedade 
moderna reflete, portanto, o fim da comunidade doméstica autossuficiente como forma básica de 
organização econômica e a sua substituição por aquilo que Weber chama de “comunidade de mercado” 
(KRONMAN, 2009, p. 153). 
16#A autora trata também dos fundamentos econômicos dessa doutrina, que dizem respeito ao liberalismo 
econômico e a defesa da ação econômica livre que permite a livre circulação de riquezas e a formação de um 
livre mercado capaz de indicar o valor (de mercado) de cada objeto submetido à troca (MARQUES, 2011, p. 65). #
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por natureza, a restrição da sua liberdade somente encontra fundamento na sua própria 

vontade de submissão da própria conduta ao governo de normas (MARQUES, 2011, p. 62-

65). 

Não negamos que a liberdade seja um dos valores percebidos e até certo ponto de 

fato fundantes do fenômeno contratual, uma vez que alguma voluntariedade encontra-se na 

base do comportamento contratual. No entanto, a fundamentação do contrato com base no 

valor da vontade e da liberdade, e a sua defesa enquanto mecanismo que aumenta o nível de 

liberdade dos agentes, é questionável. A submissão da conduta ao governo de normas implica 

na restrição, ao menos no âmbito de uma relação de trocas específica, das escolhas futuras de 

ação dos indivíduos. A única forma de um indivíduo se vincular por meio de contratos é 

invocando a sociedade a reconhecer na manifestação da sua vontade um motivo para privá-lo 

de outras escolhas no futuro (MACNEIL, 1983, p. 357)17. 

Assim,  voltar o olhar para os padrões de trocas prevalentes no modo de 

produção industrial da chamada manufatura auxilia a compreensão de outros valores ligados 

às necessidades dos agentes econômicos e à racionalidade produtiva prevalente à época, que 

informaram a emergência de uma concepção clássica do contrato. 

Conforme ressaltado, interações de trocas pontuais, irregulares e esporádicas entre 

agentes produtivos exigiam um mecanismo que promovesse a certeza da execução das trocas 

conforme pontualmente estabelecido pelas partes (MACEDO JÚNIOR, 2009, p. 109). Com 

fluxos de trocas esporádicos e irregulares, cada agente econômico assumia sozinho os riscos e 

o planejamento das suas atividades (risco e planejamento com base nos cálculos individuais e 

limitados de projeção de demanda e de capacidade de oferta). Os resultados dos cálculos 

individuais levavam à decisão de contratar com outra parte, para acessar os insumos e 

serviços necessários para levar a cabo os próprios planejamentos produtivos. As partes, assim, 

não participavam de um mesmo fluxo de decisões em termos de expansão ou retração 

produtiva, cada uma conduzindo a sua própria estratégia de forma isolada18. O papel de um 

#############################################################
17#Macneil traz a tona o argumento trabalhado por Fried segundo o qual a vinculação dos indivíduos no futuro às 
suas escolhas presentes no âmbito de uma relação contratual específica aumenta as possibilidades de escolha dos 
indivíduos de forma geral no futuro. Abstendo-se de rejeitar o referido argumento de forma absoluta, Macneil 
pondera no sentido de que tal afirmação é dependente da análise empírica de circunstâncias próprias de cada 
contexto social. Macneil defende que poderá haver ambientes sociais nos quais a vinculação dos sujeitos às suas 
manifestações de vontade aumenta de forma geral as suas possibilidades de escolha no futuro, caso no qual uma 
sociedade que garante tal vinculação estaria de fato promovendo o valor da escolha. No entanto, poderá haver 
ambientes sociais nos quais tal relação não se verifica, caso no qual a vinculação dos sujeitos às suas 
manifestações de vontade se chocaria com o valor da promoção da escolha, trabalhando, em contrapartida, para a 
promoção de outros valores (MACNEIL, 1983, p. 356 - 359).#
18 Conforme Macneil, existe uma norma comum de toda experiência contratual que é a de realizar a 
flexibilidade. Isso significa dizer que em todo ambiente em que há trocas de valor econômico há, pois é 
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agente externo na condução das estratégias produtivas se resumia ao cumprimento exato 

daquilo que era pontual e eventualmente acertado. Daí a prevalência do valor da certeza. 

A certeza nas relações de troca pode ser realizada pela promoção de um 

mecanismo que privilegie o foco e a precisão. É preciso que as partes sejam capazes de 

selecionar precisamente e especificamente os elementos sobre os quais irão se debruçar: quais 

os produtos irão produzir, quais as qualidades exatas estes devem possuir, qual o prazo para o 

desempenho das prestações, qual o valor será pago pelos produtos. A meta é a de esclarecer 

da forma mais explícita possível as ações que serão executadas (MACNEIL, 1983, p. 355). 

Macneil aponta que o mecanismo de projeção de trocas que cumpre com a 

necessidade de trazer precisão e certeza na projeção da troca é a promessa. O autor define a 

promessa como: “uma comunicação no presente de um compromisso de engajamento futuro 

em uma troca específica e mensurada” (1978, p. 858)19. 

Macneil explica que o principal motivo por meio do qual a promessa promove 

os valores da certeza e da precisão decorre do fato de que a comunicação e a 

intencionalidade expressas na promessa privilegiam a separação entre todos os aspectos da 

troca projetada e o seu contexto. Em outras palavras a promessa é uma forma de traçar a 

descontinuidade, a separação dos elementos envolvidos na troca, de forma que possam ser 

visualizados claramente pelos agentes envolvidos. 

Um dos aspectos descontínuos da promessa é que ela busca destacar com precisão 

a vontade individual daquele que promete da vontade coletiva, ou dos apelos sociais, 

pressupondo a capacidade dessa vontade individual de afetar o futuro a despeito das pressões 

sociais. A promessa, dessa forma, cumpre a função de separar o indivíduo e seu 

comprometimento do restante dos acontecimentos futuros que compõem o seu contexto de 

atuação. Em segundo lugar, a promessa pressupõe algum grau de especificidade e 

mensuração do objeto prometido, já que, nas palavras de Macneil “ninguém em sã 

consciência promete o mundo” (MACNEIL, 1978, p. 858)20. Assim, a promessa delineia o 

##############################################################################################################################################################################################
necessário haver, (portanto, deverá haver) um lócus para a flexibilidade dos padrões de troca, ou seja, é preciso 
que a adaptação, a acomodação, às modificações das circunstâncias nas quais as trocas acontecem se realize de 
alguma forma. Em contextos nos quais as trocas entre os agentes são esporádicas, por força da imprevisibilidade 
da demanda, e ocorrem em volumes reduzidos, não há estímulo para um planejamento produtivo concertado 
entre os agentes econômicos. A flexibilidade produtiva e das trocas é realizada individualmente pelos agentes 
econômicos: cada um projeta modificações na sua dinâmica produtiva e faz com que isso se reflita nos termos de 
troca a serem combinados com outros agentes econômicos. No entanto, uma vez acertados os termos de troca, 
não há flexibilidade interna ao acordo (MACNEIL, 2009, p. 50; 1978, p. 860). Ela se realiza nos processos de 
recontratação. 
19 Tradução livre da autora. No original: “(…) present communication of a commitment to future engagement in 
a specified reciprocal measured exchange”. 
20 Tradução livre da autora. No original: “Moreover, some specificity and measured reciprocity is essential to an 
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que será trocado com um grau significativo de especificidade, destacando esse objeto, o 

que agrega ao caráter descontínuo da troca. 

Cláudia Lima Marques ao discorrer acerca da importância ética de se localizar na 

vontade a fonte da obrigação dos contratos, equipara o exercício da vontade ao exercício da 

promessa: “Sendo assim, é da vontade que se origina a força obrigatória dos contratos, 

cabendo à lei simplesmente colocar à disposição das partes instrumentos que assegurem o 

cumprimento das promessas e limitar-se a uma posição supletiva” (grifos nossos) 

(MARQUES, 2011, p. 66). Considerar a lei enquanto mecanismo supletivo sugere uma aposta 

na suficiência da promessa para determinar os aspectos importantes da transação. Uma 

compreensão descontínua somente considera a validade do contrato uma vez constituído por 

promessas suficientes para satisfazer essa determinação. Já a lei, por sua vez, oferece a priori 

as respostas para possíveis problemas de lacunas menores, de interpretação e execução dos 

contratos. Os remédios oferecidos pela lei para o descumprimento dos contratos são também 

a priori determinados, cumprindo com os objetivos de promoção da certeza, do foco e 

da presentificação das consequências futuras do contrato. 

Cumpre esclarecer o que nesse trabalho chamamos por presentificação, outro 

valor importante avançado pela promessa. Trata-se da atitude de trazer o futuro para o 

presente, buscando regular todas as circunstâncias futuras possíveis à exaustão, atrelando a 

cada uma delas as ações devidas e exigíveis no futuro. Essa é uma pretensão que contribui 

para a realização do valor certeza. Aquele que promete pressupõe uma capacidade de 

conceber no presente as hipóteses possíveis de variação das circunstâncias contextuais no 

futuro, de forma a calcular seus riscos e a medir a dimensão vantajosa do 

comprometimento de troca com a contraparte. O resultado é a definição no presente das 

ações futuras, permitindo a cada uma das partes um planejamento preciso das suas 

estratégias em função da fixação do comportamento futuro da outra. 

Macneil ressalta, assim, que a descontinuidade e a presentificação são os 

principais valores promovidos por uma compreensão clássica do contrato. Essa compreensão 

pressupõe indivíduos isolados, motivados para a satisfação de seus interesses 

econômicos individuais, que enxergam um no outro um meio para a realização dos seus 

próprios objetivos. A troca, portanto, será o resultado do encontro de interesses contrapostos, 

os quais se equilibram em determinado momento,  levando a um resultado pontual de 

reciprocidade. Os valores da certeza e precisão são condizentes com os pressupostos da 

##############################################################################################################################################################################################
exchange of promises as no one in his right mind promises the world”. 
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concepção clássica do contrato, uma vez que são necessários para proteger cada uma 

das partes do comportamento oportunista da outra parte. 

Macneil destaca, no entanto, a impossibilidade de se conceber o comportamento 

contratual com completo isolamento entre as partes, sendo que todo comportamento 

contratual necessita de uma base composta por elementos compartilhados construídos por 

meio de interação contínua. A impossibilidade da perfeita realização dos valores certeza e 

precisão por meio da promessa auxilia a compreender a posição de Macneil. 

Por mais que a promessa se constitua em um mecanismo importante de 

planejamento futuro por promover a fixação o mais específica possível dos compromissos das 

partes, ela é, enquanto linguagem, inescapavelmente sujeita às imprecisões da comunicação 

por meio da palavra, bem como, enquanto signo, dependente do contexto no qual é empregada 

para que preenchida de sentido. Ademais, a tradução da ação em linguagem no presente, e a 

tradução de volta da linguagem em ação no futuro é um processo que sofre perdas de 

precisão, de forma que cada passo é em algum sentido criativo e inovador em relação à 

concepção anterior21. 

Não obstante essa impossibilidade, a teoria contratual clássica irá tender à 

desconsideração dos elementos sociais que interagem com a promessa no fenômeno 

contratual para a definição do contrato. O conceito de contrato que caracteriza a teoria 

contratual clássica centra-se em torno da promessa, como mecanismo o mais eficiente 

possível na promoção da descontinuidade e da presentificação do futuro, enaltecendo nas 

práticas de projeção das trocas aquilo que promove a certeza, precisão e que permite maior 

facilidade na identificação das prestações devidas pelas partes. Para a concepção clássica, 

cada transação que se projeta no futuro deve ser considerada como uma unidade de 

#############################################################
21 Na obra The Many Futures of Contracts, Macneil discute o caráter fragmentário das promessas. Isso porque a 
racionalidade humana é limitada. Em primeiro lugar, por mais imaginativo que seja, o homem não consegue 
acessar o futuro de forma completa, e deverá sempre lidar com algum grau de imprevisibilidade. Em segundo 
lugar, ainda que muitas hipóteses possam ser concebidas pela racionalidade humana, esta não consegue trabalhar 
com todas as interações possíveis entre elas a fim de planejar seu comportamento futuro. Dessa forma, a 
promessa é fragmentária, já que é uma expressão da racionalização incidente sobre somente alguns  dados 
selecionados. A fragmentação é ainda acentuada pelo fato de que a tradução do pensamento em linguagem sofre 
reduções e simplificações importantes e necessárias, já que é o aspecto vantajoso dessa simplificação que se 
busca na projeção do comportamento futuro por meio da promessa (1974, p. 726-727). Outra questão posta por 
Macneil na mesma obra é que a comunicação, ao mesmo tempo em que é transmissão, é perda, na medida em 
que aquilo que um emissor expressa não corresponde de forma precisa àquilo que o receptor compreende. Essa é 
uma condição da celebração do contrato por meio da promessa: o acordo nunca é uníssono (1974, p. 727-729). 
Por fim, outro aspecto importante da promessa é que ela, enquanto linguagem simplificada e fragmentária é 
dependente de integração pelos elementos do contexto no qual foi realizada. Toda promessa necessita ser 
compreendida perante o seu contexto de realização e execução. Ademais, o autor ressalta o fato de que, em 
muitos contextos de trocas da atualidade, a promessa é o elemento integrador, ou seja, ela define somente o 
pouco que os costumes e práticas comerciais padronizadas não definem acerca da regulação das trocas (um 
exemplo são os contratos de adesão). (1974, p. 731-733).  
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contrato separada da história das interações entre as partes, e a sua normatividade deve ser 

buscada somente tendo em vista os elementos promissórios de comunicação entre as partes 

que cercam a empreitada de troca específica. 

Ademais, a concepção puramente clássica do contrato que identifica na promessa 

a única fonte de obrigação dos contratos desconsidera a dimensão das interações sociais 

necessárias para que a promessa possa ter lugar e efeito. Ou seja, desconsidera o 

compartilhamento, pelos agentes, de um substrato social comum formado, por exemplo, pela 

linguagem, por uma medida de valor (dinheiro), ou ainda pelas normas sociais que garantem a 

obrigatoriedade do cumprimento das promessas. 

Essa abordagem contribui para a construção de um sistema lógico de teorização 

sobre o contrato, reduzindo a complexidade do fenômeno, o que repercute na identificação de 

uma normatividade simplificada do fenômeno contratual. O foco na promessa e na 

exclusividade da normatividade dela decorrente facilita a elaboração de uma teoria 

contratual consistente, de fácil manejo, e ordenada (MACNEIL, 1983, p. 393). 

No entanto, conforme Macneil, esse ganho em termos de lógica, consistência e 

simplicidade teórica implica em boa dose de artificialidade (MACNEIL, 1983, p. 393). Isso 

porque a dimensão promissória da prática contratual encontra-se embebida em outras 

dimensões da interação entre as partes. Além de elementos relacionais socialmente 

compartilhados (tal como a linguagem), as promessas somente podem ser compreendidas 

quando confrontadas com comunicações e práticas não promissórias mantidas entre as partes. 

Esses elementos, além de amparar a promessa são fontes eles mesmos, em algumas 

circunstâncias, de normatividade, que interage ou não com uma normatividade promissória. 

Em um contexto no qual prevalece o modelo produtivo manufatureiro, no qual os 

fluxos de bens na cadeia de produção são promovidos por meio de transações esporádicas e 

irregulares, a teoria clássica focada no contrato enquanto promessa cumpre com a realização 

dos valores certeza e precisão, oferecendo mecanismos rápidos de solução de conflitos entre 

as partes contratantes. A compreensão e interpretação do contrato enquanto promessa, nesse 

contexto, não provoca perdas descritivas muito significativas e nem produz um rompimento 

significativo em relação às expectativas dos agentes sociais que contratam, já que as práticas 

sociais focam-se também na promessa e a compreendem como principal elemento projetor de 

trocas. Assim, essa abordagem teórica, sozinha, demonstra-se bastante funcional em um 

contexto produtivo manufatureiro. 

No entanto, o paradigma da manufatura não prevaleceu, em muitos contextos, 

cedendo lugar para outro modelo de organização da produção, denominado modelo da 
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produção em massa. Esse modelo é marcado pelo aumento da escala produtiva, redução dos 

custos de produção por unidade produzida, relevantes investimentos em tecnologia dedicada, 

produção de artigos padronizados, e intensificação da divisão e especificação das tarefas do 

trabalhador industrial. 

A produção em massa exige uma dinâmica distinta de fluxos de insumos nas 

cadeias de produção, em relação ao modelo manufatureiro. O modelo é marcado por uma 

intensificação e consolidação de rotinas desses fluxos, o que provoca impactos na forma de 

transacionar entre os agentes.  

O próximo tópico irá explorar as alterações provocadas pelo modelo produtivo em 

massa. Buscaremos traçar as semelhanças entre esse modelo construído a partir da experiência 

industrial e o modelo do Complexo Agroindustrial caracterizado pelas fortes interações entre 

agricultura e indústria, que se consolidou no Brasil por volta da década de 60. O tópico 

também irá explorar os impactos dessas modificações na prática contratual e, por 

consequência, na teoria contratual. 

 

 

2.2 Produção em massa e direito contratual neoclássico 

 

2.2.1 A produção em massa 

 

 

No final do século XIX, nos países de economia industrial desenvolvida, duas 

formas de organização da produção industrial competiam. A primeira, já apresentada, era a 

produção manufatureira. A segunda, o modelo de produção em massa, o qual foi também 

denominado fordismo, em alusão à forma de organização industrial adotada pelo industrialista 

Henry Ford, no setor automotivo norte-americano, no início do século XX. O modelo da 

produção em massa triunfou nos Estados Unidos nas primeiras décadas do século XX, sendo 

responsável por grande crescimento econômico do referido país, o que estimulou outros 

países a copiarem o modelo norte-americano na busca de alavancar as suas econômicas. 

O modelo de produção em massa é motivado pela lógica do aumento da produção 

de produtos padronizados para um mercado em expansão. Os ganhos desse modelo consistem 

na redução dos custos de produção por unidade produtiva em função da intensificação da 

divisão do trabalho em tarefas simples que pudessem ser realizadas por máquinas, reduzindo 

proporcionalmente o emprego de mão de obra por unidade produzida, e diminuindo a 
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complexidade do trabalho humano utilizado na produção industrial (PIORE; SABEL, 1984, p. 

19). 

Esse tipo de lógica produtiva era dependente de um contexto de expansão dos 

mercados. O investimento em maquinaria especializada para o desempenho de tarefas 

produtivas próprias de um tipo de produto somente seria remunerado se o maquinário fosse 

mantido continuamente ativo e se o montante produzido pudesse ser escoado (PIORE; 

SABEL, 1984, p. 23). 

A grande corporação foi a forma de organização empresarial da produção 

resultante da necessidade de regulação microeconômica do mercado para garantir que a oferta 

de produtos estivesse sempre em equilíbrio com a demanda (facilitando o planejamento 

produtivo em contraste com a coexistência de múltiplos produtores descoordenados) (PIORE; 

SABEL, 1984, p. 55-56). Ademais, “o planejamento industrial de longo prazo procurou 

prever e criar técnicas de estabilização de mercados de suprimentos e de produtos em níveis 

que garantissem a plena utilização da linha de produção implantada” (MACEDO JÚNIOR, 

2009, p. 115). 

Algumas estratégias das grandes corporações para manter a estabilidade produtiva 

consistiam na integração vertical das atividades como forma, por exemplo, de manter o fluxo 

ininterrupto de matérias primas necessário para manter ativa a linha de produção. Mas 

também as práticas contratuais e o direito contratual sofreram transformações para satisfazer 

as necessidades de coordenação dessa nova forma de organização da produção capitalista. O 

desafio, nas palavras de Ronaldo Porto Macedo Júnior, era o de “garantir a ótima adequação 

entre fornecimento de insumos, capacidade produtiva e o consumo de bens pelo mercado” 

(MACEDO JÚNIOR, 2009, p. 115). 

Ressaltamos também um ponto importante, que diz respeito ao papel dos Estados 

na consolidação do modelo produtivo em massa. Em alguns Estados, a iniciativa privada 

liderou de forma mais intensa a formatação do novo modelo produtivo, enquanto em outros, 

políticas foram elaboradas para encaminhar a economia nacional para o modelo da produção 

em massa. Incentivos financeiros a fusões e aquisições são exemplos de medidas para 

impulsionar a formação de grandes corporações. 

Em tópico a seguir vamos explorar as modificações nas práticas contratuais dos 

agentes de mercado bem como na forma de interpretação da experiência contratual, com o 

surgimento de outros princípios de direito contratual. No entanto, antes de passar a esse 

tópico, apresentamos o modelo de articulação entre agricultura e indústria denominado 

Complexo Agroindustrial, buscando explorar as semelhanças e diferenças que este modelo 
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registra em relação ao modelo de produção em massa. Esse paralelo é importante em função 

do caso estudado se constituir nas relações contratuais entre empresa agrícola e agroindústria 

do agronegócio café. 

 

 

2.2.1.1 O Complexo Agroindustrial 

 

 

O objetivo, nesse tópico, não é o de defender que o Complexo Agroindustrial é o 

equivalente no agronegócio ao modelo de produção em massa em contextos puramente 

industriais. No entanto, acreditamos haver semelhanças importantes entre as dinâmicas 

capitalistas em ambos os modelos, úteis para pensar as modificações das práticas contratuais 

em ambos os contextos e que embasaram a modificação da forma de compreensão da 

experiência contratual. 

A agricultura da década de 60 no Brasil caracterizou-se pela aproximação das 

atividades industriais, incorporando princípios dessa última por meio de um processo de 

modernização. O país atravessava o fenômeno de acelerada urbanização e industrialização, 

necessitando elevar a oferta de alimentos para assegurar a estabilidade dos salários e os preços 

de insumos primários. Ademais, havia a necessidade de aumentar e diversificar as 

exportações nacionais, sendo que o mercado internacional apresentava-se favorável à maior 

inserção nacional no comércio de produtos agrícolas e agroindustriais (MAZALLI, 2000, p. 

19). 

O período foi marcado por um aumento do parque industrial nacional voltado à 

produção de insumos e de bens de capital para a agricultura. A intenção era de que essa 

indústria à montante da atividade agrícola providenciasse produtos marcados por inovações 

físico-químicas e mecânicas. O resultado é o de que, “a partir dessa mudança na base técnica, 

a reprodução ampliada da agricultura passa a depender cada vez menos dos recursos naturais 

e mais dos meios de produção gerados por um segmento especializado da indústria” 

(MAZZALI, 2000, p. 17). 

Por outro lado, o setor agrícola passa a interagir de forma mais intensa com o 

setor industrial à jusante da atividade agrícola, a agroindústria, que se ocupa do 

processamento do produto agrícola, articulando-se em torno da produção de produtos 

agrícolas específicos. Assim, a agricultura, de atividade autônoma e relativamente destacada 

da lógica industrial, passa a articular-se de forma cada vez mais intensa com a indústria à 
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montante e à jusante da sua atividade. Essa estrutura de forte interação entre indústria e 

agricultura iniciada no Brasil na década de 60, e consolidada na década de 70, é conhecida 

como Complexo Agroindustrial (MULLER, 1992, apud MAZZALI, 2000, p. 20).22 

 A formação de Complexos Agroindustriais foi amparada por importantes 

políticas estatais. A mudança na base técnica da agricultura somente foi possível por meio 

da concepção de mecanismos financeiros pelo Estado voltados à indução da adoção por parte 

dos proprietários rurais de um pacote tecnológico (DELGADO, 1985, 1993, apud 

MAZALLI, 2000, p. 22-23). “A política de financiamento agrícola constitui-se no eixo da 

intervenção estatal, revelando-se o principal mecanismo de articulação, pelo Estado, dos 

interesses agroindustriais”. (MAZALLI, 2000, p. 22)23. 

Um dos objetivos da consolidação do Complexo Agroindustrial foi a 

manutenção da dinâmica produtiva em grande escala da agroindústria à jusante da atividade 

agrícola. Isso foi possível pela manutenção de índices mais controlados de produtividade na 

agricultura pela adoção de um novo pacote tecnológico fornecido pela indústria à 

montante da agricultura. Esse objetivo de aumento de escala da produção de produtos 

agroindustriais padronizados se assemelha aos objetivos e forma de organização produtiva 

da indústria de produção em massa. 

A política estatal direcionada à formação de complexos agroindustriais teve como 

um dos objetivos diversificar a produção agrícola nacional tendo em vista o histórico da 

dependência das exportações brasileiras de um único produto: o café24. Assim, seria possível 

imaginar que o café tenha ficado “de fora” do movimento de formação de complexos 

agroindustriais. No entanto, há dados que indicam que fenômenos parecidos de aproximação 

da agricultura aos setores industriais à montante e à jusante da etapa produtiva agrícola 

ocorreram no setor cafeeiro, possivelmente motivados por objetivos distintos, mas que 

#############################################################
22 Há divergências acerca do conceito de complexo agroindustrial. A título de exemplo, Lifschitz e Prochnik 
(1990) defendem a exclusão da indústria à montante da atividade agrícola (produtora de insumos e de bens 
de capital para a agricultura) por compreenderem que tais indústrias possuem uma base técnica que mais as 
aproximam de outros complexos industriais (complexo químico e metal-mecânico), bem como pelo fato de que 
os bens fornecidos por tais indústrias para a agricultura não são objeto de transformação pela agricultura, de 
forma que não podem ser considerados matérias-primas da agricultura (p. 5 – 9). Não nos debruçaremos 
sobre estas divergências de forma exaustiva. Nesse trabalho, consideraremos a importância das indústrias à 
montante da cafeicultura no auxílio à promoção de uma produção agrícola de melhor qualidade e mais eficiente. 
23 O Estado atuava ainda por meio de outras três frentes de apoio à política de crédito. A primeira consistia na 
política de controle de preços, que reduzia o risco dos investimentos no aumento da produção. A segunda, diz 
respeito a um conjunto de incentivos fiscais voltados especialmente para o capital voltado para a diversificação e 
aumento da base de exportações de produtos agroindustriais. E a terceira consistiu na manutenção pelo Estado de 
instituições de pesquisa e extensão rural as quais se dedicavam ao desenvolvimento e difusão de inovações 
biológicas cuja adoção era atrelada ao acesso às políticas de crédito (MAZALLI, 2000, p. 23). 
24 No início da década de 50, o café “ainda representava cerca de 70% da pauta de exportações brasileiras” 
(SAES, 1997, p. 81). 
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contaram também com uma política estatal intervencionista relevante. 

Na década de 60 o mercado cafeeiro internacional passava por uma crise de 

superprodução, o que levou o Brasil, principal produtor do produto e altamente dependente da 

performance dos preços internacionais do café, a criar um amplo conjunto de medidas de 

coordenação e planejamento das principais atividades (agricultura, indústria de transformação, 

distribuição e consumo) dos segmentos do setor cafeeiro (SAES, 1997, p. 87). O órgão estatal 

responsável pela elaboração da política nacional para a cafeicultura era o Instituto Brasileiro 

do Café – IBC, entidade autárquica criada em 1952 pela Lei n. 1779. 

No âmbito da agricultura, o Estado criou, em 1961, o Grupo Executivo de 

Racionalização da Cafeicultura – GERCA, o qual desenvolveu um plano de racionalização 

produtiva que prevaleceu na década de 60, com base em duas medidas principais: a 

erradicação indenizada dos pés de café de baixa produtividade, e a promoção, por meio de 

financiamento, da modernização e renovação da cafeicultura nas áreas consideradas propícias 

ao bom desenvolvimento do plantio do café (SAES, 1997, p. 88). A década de 60 foi marcada 

por expressiva diminuição da população de cafezais com concomitante aumento da produção 

de outras culturas25. Na década de 70, diminuído expressivamente o parque cafeeiro nacional, 

em função tanto da política de erradicação quanto de fatores climáticos, o GERCA passou a 

ter como meta a estabilização da produção de café nacional em consonância com a demanda 

interna e externa. Foi instituído o Plano de Renovação e Revigoramento de Cafezais (PRRC), 

constituído por vários subprogramas voltados para a “formação de lavouras mais produtivas 

com o uso de mudas apropriadas, aplicação de corretivos do solo, fertilizantes e equipamentos 

mais adequados” (SAES, 1997, p. 129). 

Fica clara, assim, a intenção da política de reorganizar a cafeicultura submetendo- 

a ao controle produtivo com base no conhecimento técnico e também em função da demanda 

do mercado, características essas que aproximam a política para a cafeicultura do modelo do 

complexo agroindustrial. Segundo Saes, as políticas voltadas para a cafeicultura que 

vigoraram entre as décadas de 60 e 80 foram marcadas, de forma geral, pelos seguintes 

objetivos:  

 
orientar tecnicamente o plantio de lavouras, direcionando-as para zonas 
ecologicamente aptas à sua cultura; melhorar a qualidade da bebida, 
facilitando os tratos culturais; incentivar o uso de fertilizantes; financiar a 
aquisição de equipamentos de defesa fitossanitária de cafezais; financiar a 

#############################################################
25 Saes apresenta gráfico demonstrando o aumento importante da participação brasileira na produção mundial de 
soja, laranja e cana-de-açúcar entre 1960 e 1970. Desde a década de 70 o café divide as atenções com outros 
produtos na pauta da produção agrícola nacional (SAES, 1997, p. 128). 
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melhoria da infraestrutura nas propriedades; e custear a entressafra, entre 
outros. (SAES, 1997, p. 88-89). 

 

No âmbito da indústria e do setor consumidor, a intervenção do Estado foi 

também expressiva. Na década de 1960, com o excesso de oferta em função de grandes safras 

e a existência de estoques em quantidade duas vezes maiores do que o consumo mundial 

anual, o Estado lançou a “Campanha para aumento do consumo interno do café”, com 

objetivo de reduzir as pressões do excesso de oferta sobre os preços internacionais e escoar 

parte da produção nacional para o mercado interno. A política consistia em garantir a 

aquisição subsidiada de café verde pelo setor industrial torrefador nacional, com o repasse do 

subsídio por meio do controle dos preços do café torrado e moído para o consumidor final. O 

resultado, no âmbito do consumo, foi o salto do Brasil para a segunda colocação entre os 

principais países consumidores de café (SAES, 1997, p. 89). 

Já no âmbito industrial, o resultado da referida campanha foi o grande aumento da 

capacidade industrial de processamento do café no setor de café torrado e moído na década de 

60, já que a política de subsídio do café verde instituída pelo IBC determinava a cota para 

cada empresa de acordo com a sua capacidade de processamento26. 

É importante ressaltar que, diferentemente da política voltada para a formação de 

complexos industriais em demais setores do agronegócio, o estímulo à indústria de café 

torrado e moído na década de 60 era voltado para o abastecimento do mercado interno. A 

indústria de torrefação e moagem servia como um mecanismo de apoio para manutenção do 

bom desempenho dos preços do café no mercado internacional, tendo sido alvo de políticas de 

incentivo no período em que o excesso de oferta do produto pressionava os preços no âmbito 

internacional. 

Na década de 70, com a diminuição da oferta do produto e aumento dos preços do 

café, a campanha para incentivo do consumo interno foi extinta, o que significou a extinção 

do subsídio para aquisição do café verde. O controle de preços do produto ao consumidor 

final, no entanto, se manteve, em função do receio do Estado de que um aumento nos preços 

do café no mercado interno resultasse em pressão no índice de inflação. O tabelamento dos 

preços não fazia diferença entre várias qualidades de café, fixando um valor único que deveria 

ser obedecido pelo mercado varejista. Essa política impediu que a indústria adotasse medidas 

de diferenciação e criação de nichos no mercado interno (SAES, 1997, p. 144-145). 

O mercado internacional apresentava oportunidades atrativas para outras 
#############################################################
26 “O número de empresas de torrefação e moagem que em 1959 era de 1.358, passou para 2.860, em 1966, 
segundo dados do IBC” (SAES, 1997, p. 143).#
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commodities agrícolas, justificando o investimento na formação de complexos agroindustriais 

em torno de novas culturas para produção de produtos padronizados com vistas à exportação. 

Para o café, o cenário era um pouco diferente. O mercado internacional de café 

commodity apresentava na década de 60 sinais de saturação, o que poderia ter levado ao 

desenvolvimento de estratégias de diferenciação do produto por meio de agregação de valor e 

criação de nichos de mercado. No entanto, a política internacional convergiu para a 

regulamentação econômica internacional do mercado de café, com estabelecimento de 

cotas de exportação e controle internacional de preços, política esta liderada pela 

articulação internacional brasileira. Essa estratégia, que será melhor explorada em tópico 

seguinte, retardou o surgimento de iniciativas de diferenciação do produto até o fim da década 

de 80. 

Por ora, ainda que o café fosse justamente o produto de cuja dependência o Estado 

procurava em parte se libertar, levando a investimentos em outras culturas e indústrias a elas 

ligadas27, o café foi também submetido a um processo de racionalização produtiva por meio 

de investimento em maior controle técnico da produção, modernização das propriedades 

produtivas e incentivo ao uso de insumos resultantes de aperfeiçoamento tecnológico. 

Buscava-se manter a estabilidade do fornecimento, com vistas a garantir a compatibilidade 

entre o volume de produção e a demanda interna e externa, preocupação esta também presente 

em um modelo industrial de produção em massa. 

 

 

2.2.2 Direito Contratual Neoclássico 

 

 

Em um contexto produtivo no qual há a exigência da manutenção da plena 

capacidade produtiva de indústrias, o que somente é possível pela garantia dos fluxos 

regulares de insumos e mercadorias entre fornecedores, produtores e comerciantes, as práticas 

de projeções de trocas entre esses agentes sofreram modificações levando “à criação de uma 

forma inovadora de relação contratual, a saber, o contrato aberto ou contrato com cláusula 

aberta (“open-term contract”)” (MACEDO JÚNIOR, 2009, p. 116). 
#############################################################
27 Saes (1997) citou o aumento da produção brasileira, a partir da década de 60, de laranja, cana-de-açúcar e soja. 
Mazzali (2000) realizou o estudo de caso das cadeias de soja/óleos/carnes e citrícola, indicando a variedade de 
formas de atuação do Estado, ora mais intervencionista com nítida intenção de expansão do setor (como no caso 
da cadeia da soja), ora como um agente atento aos problemas enfrentados pelo setor (investimento em 
pesquisa para atender às necessidades de combate a doenças no caso da citricultura), durante as décadas de 60 e 
70.  
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Essa forma de projeção de trocas implica no compromisso entre as partes de 

manter transações sucessivas por um período mais prolongado de tempo, ou seja, é fruto do 

engajamento das partes na garantia de um fluxo contínuo de bens.   Esse contrato atenta, 

assim, contra a compreensão descontínua de cada uma dessas trocas sucessivas de 

mercadorias, as quais passam a ser consideradas como parte de um único acordo contratual. 

O aumento do alcance temporal do contrato implica em alguma perda de 

flexibilidade já que os termos das trocas (quantidade, preço, prazo de entrega) deixam de ser 

livremente renegociáveis em relação a cada uma das transações futuras. A cláusula aberta se 

explica pela necessidade de introduzir alguma flexibilidade em um ou mais termos da troca. A 

solução é não promover a definição definitiva de algum ou alguns dos termos (quantidade, 

qualidade, prazo de entrega ou preço), deixando-os em aberto para sua especificação somente 

no momento futuro de execução do contrato. 

Admitir a validade desse contrato exige uma modificação da própria compreensão 

do contrato. Isso porque é preciso relativizar a importância dos valores certeza e 

precisão, promovidos pela presentificação e definição inequívoca de todos os termos da troca, 

em prol da introdução de alguma flexibilidade interna ao acordo, tendo em vista que este 

passa a cobrir um período maior de tempo. 

Em segundo lugar, o compromisso em longo prazo submete o contrato a uma 

maior vulnerabilidade em relação à modificação das circunstâncias econômicas nas quais 

atuam as partes. O que ocorre é que termos acordados no presente podem se mostrar muito 

onerosos para alguma das partes no futuro, ao tempo da execução do contrato. Esse é um 

segundo elemento que cria necessidade de flexibilização, dessa vez das promessas efetuadas, 

submetendo-as à verificação da manutenção de condições razoáveis para sua exigibilidade. 

O direito contratual neoclássico é aquele que se caracteriza pela realização de 

concessões em relação à lógica clássica de compreensão dos contratos. Por exemplo, o direito 

contratual neoclássico incorpora a racionalidade da flexibilização dos termos do contrato 

diante de situações imprevisíveis por meio de normas que autorizam a resolução do contrato 

ou a exigência de alteração dos termos da prestação no caso de acontecimentos imprevisíveis 

tornarem as prestações muito onerosas para uma das partes. No Código Civil brasileiro de 

2002, essas são normas dispostas nos artigos 478 e 480. 

O contrato de cláusula aberta é um fenômeno de arrefecimento das expectativas 

de presentificação da totalidade dos termos das prestações futuras, em função da 

impossibilidade de acesso a todas as possibilidades que o futuro encerra. Assim, as partes 

necessitam alterar um pouco o foco de sua interação: passam a se comunicar não somente ao 
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tempo inicial da relação contratual, com objetivo de lograr a especificação exaustiva dos 

termos das prestações futuras, mas intensificam a sua comunicação ao longo da execução do 

contrato, já que será necessário discutir alguns dos termos da execução somente ao tempo da 

realização das prestações. 

A preocupação com a regulação da conduta ao longo da execução do contrato é 

incorporada pelo direito contratual neoclássico. Alguns princípios de interpretação dos 

contratos passam a exigir o comportamento adequado das partes conforme parâmetros 

estipulados pela boa fé ou pelos usos do local de celebração do contrato. No Brasil, o artigo 

113 do Código Civil estipula que “Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a 

boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”. Essa norma considera um princípio moral, a boa 

fé, definida socialmente, bem como uma fonte normativa externa ao contrato, os usos, como 

“intrínsecos da licitude contratual, e ao fazê-lo, reconhece o caráter gerador de obrigações de 

circunstâncias não-promissórias que participam do contexto da obrigação” (MACEDO 

JÚNIOR, 2009, p. 118). 

Apesar das mencionadas concessões que o direito contratual neoclássico faz à 

necessidade de introduzir maior flexibilidade interna ao contrato, com alguma mitigação da 

descontinuidade e da presentificação, ele continua caracterizado como um direito de base 

clássica, ou seja, que considera como núcleo do fenômeno contratual o consentimento. Isso 

significa atribuir à manifestação inicial de vontade das partes o principal papel na 

conformação da normatividade do contrato, normatividade essa que somente pode ser 

superada em circunstâncias especiais. 

Alguns indícios da força da perspectiva descontínua na conformação da ideia 

neoclássica do contrato dizem respeito à forma como esse direito lida com os conflitos 

surgidos na constância de uma relação contratual. Macneil aponta que, em alguns contratos, a 

finalidade de duração no tempo possui muita importância. Nessas situações, as partes 

consideram haver um valor na preservação da relação de troca, valor este que pode ser de 

natureza econômica ou outra. “O caráter contínuo das relações é tal que a preservação da 

relação se torna uma norma” (MACNEIL, 2009, p. 65). Esse é um valor o qual a operação das 

normas jurídicas por meio de uma compreensão neoclássica dos contratos é, na maior parte 

das vezes, incapaz de promover. A forma de reconhecimento mais aguda desse valor teria que 

se manifestar na maneira de condução dos conflitos surgidos entre as partes participantes de 

uma relação dessa natureza, no sentido de promover a sua harmonização em prol da 
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preservação da relação28. 

Macneil enfatiza que as teorias neoclássicas surgidas para tratar o problema da 

flexibilidade frente a mudanças de circunstâncias não possuem o objetivo de manter a relação 

contratual apesar do conflito, mas de alocar o que sobrou da relação desfeita da forma mais 

equitativa possível (MACNEIL, 1978, p. 875). Isso indica o compromisso do direito 

contratual neoclássico com a tarefa de promover o aumento das utilidades, ou dos valores, dos 

objetos de troca conforme tais valores foram atribuídos aos objetos pelas partes no momento 

da celebração do acordo (MACNEIL, 1978, p. 872). Esse direito não reconhece outra função 

para a garantia do cumprimento dos contratos, por isso é incapaz de reconhecer a importância 

de valores surgidos no decorrer da interação contratual e que são dependentes da preservação 

da relação. 

Assim, se o direito contratual neoclássico continua a se ocupar de proteger o 

interesse original das partes, ele muitas vezes o faz, diferentemente da perspectiva clássica, 

levando em consideração o contexto e o tempo de realização de tais interesses. Como 

resultado normativo observa-se o incremento de normas de julgamento que admitem maior 

indeterminação nos termos contratuais e que reconhecem a importância do valor flexibilidade 

para os agentes sociais em determinado contexto produtivo. 

 

 

2.2.2.1 Os padrões contratuais entre produtores de café e indústria torrefadora 

durante a vigência da regulação econômica do mercado cafeeiro 

#

#

Falamos do contrato de cláusula aberta em contextos produtivos marcados pela 

necessidade de coordenação dos fluxos de insumos entre os atores da cadeia produtiva 

industrial, de forma a garantir o pleno e contínuo funcionamento da linha industrial. No setor 

do café commodity, no entanto, observamos o predomínio, ainda nos dias atuais, da 

celebração de contrato spot entre produtores de café e exportadores, ou cooperativas de 

cafeicultores e exportadores, ou ainda entre exportadores e importadores. 

 

 
#############################################################
28#Macneil afirma que a harmonização do conflito poderia ser considerada incluída na norma da preservação da 
relação, j á  que  existente o conflito, se não solucionado, levaria ao colapso da relação contratual. No 
entanto,  o  autor  afirma  que  a  necessidade  de  harmonização  do  conflito  “suscita  problemas  especiais  tão 
importantes que a separação se faz útil” (MACNEIL, 2009, p. 66). #
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É preciso ressaltar a importância dos intermediários na cadeia produtiva do café. 

A formatação padrão (simplificada)29 de uma cadeia completa no mercado internacional de 

café commodity pode ser visualizada no esquema abaixo: 

#

#

Esquema 1 – Simplificação da cadeia produtiva do café 
Fonte: elaboração própria 

#
#
#

Os contratos entre exportadores e cooperativas ou produtores, assim como os 

contratos entre exportadores e importadores são tipicamente spot. Esse é um padrão de 

transação esperado em um mercado onde os produtos comercializados são homogêneos, 

classificados e ofertados em abundância. Nas palavras de Saes e Farina: 

 
Não há contratos de fornecimento com as empresa estrangeiras, uma vez que 
se oferta um produto commodity, que pode ser obtido por outro fornecedor 
se as condições de negociação forem mais vantajosas. Inclusive conforme as 
condições do mercado, as empresas tendem a mudar a proporção de cafés de 
origens diferentes na confecção de seus blends, (...). (1999, p. 168). 
 

Contratos de maior duração no âmbito de cadeias produtivas industriais entre 

agentes fornecedores de insumos e agentes processadores se explicam, em um modelo 

produtivo de massa, pela necessidade de afastar os riscos da interrupção do fornecimento. No 

mercado de cafés não há escassez do insumo, libertando os intermediários e torrefadores para 

tentar a cada transação as melhores condições de troca. Os agentes preferem não se vincular 

por meio de contratos a um único fornecedor, já que não há risco de crise de abastecimento. 

#############################################################
29 Pode haver modificações como, por exemplo, a venda direta de produtores para exportadores, sem passar pelas 
cooperativas, ou ainda transações entre exportador e torrefador, sem passar pelo intermediário do país 
consumidor. É preciso ainda ressaltar a figura do corretor, que muitas vezes faz a intermediação das transações 
entre exportadores e importadores, entre importadores e cooperativas, ou entre importadores e produtores. 



56#

Em 1993, Zylbersztajn, Farina e Santos publicaram um estudo sobre o sistema 

agroindustrial do café no Brasil (dados coletados em 1992). Uma das dimensões do estudo é a 

descrição das relações entre os agentes da cadeia. Sobre as relações travadas pelo setor 

exportador no início da década de 90, os autores afirmam que: 

 
O setor exportador trabalha com todos os tipos de cafés, adquirindo seu 
produto de cafeicultores e cooperativas, na maioria das vezes através da 
intermediação de corretores. Assim, habitualmente desenvolvem-se laços de 
lealdade e confiança entre os exportadores e seus fornecedores e corretores. 
No entanto, esses laços somente perduram com a manutenção de preços 
competitivos, pois o preço parece ser a principal motivação para a compra, o 
que caracteriza um mercado de commodity (ZYLBERSZTAJN; SANTOS; 
FARINA, 1993, p. 182-183). 

 

O preço, dessa forma, é o fator que rege a racionalidade da competição em um 

mercado livre de café commodity. A competitividade via preço, no entanto, não é a única 

forma a partir da qual um mercado pode se estabelecer. A especificidade do produto, 

diferenciado em função de aspectos qualitativos, é um fator capaz de gerar nichos de mercado 

específicos e a fidelização do consumidor, a despeito de preços mais elevados30. 

Conforme já discutido nesse trabalho, na década de 60, e mesmo em décadas 

anteriores, o mercado internacional de café apresentava sinais de saturação, o que poderia ter 

estimulado iniciativas de diferenciação do café com vistas à criação de nichos de mercado 

específicos para comercialização de um produto de maior qualidade, justificando a prática de 

preços mais elevados. Mas este não foi o caminho tomado pelo setor, ao menos até o início da 

década de 90. O mercado commodity perdurou como praticamente a única alternativa até o 

final da década de 80 em função da regulação econômica internacional que incidiu sobre o 

setor. 

O Brasil liderou, como maior produtor de café do mundo, um processo político de 

reunião dos principais países exportadores e importadores do produto em torno de regras 

internacionais de controle dos fluxos e preços da commodity31. Em 1962 foi criada a 

#############################################################
30 Esse seria um mercado no qual fornecedores e a indústria poderiam encontrar estímulo para a manutenção de 
um vínculo contratual mais duradouro. Isso porque se a indústria produz um produto específico para o qual é 
necessário um insumo específico, com qualidades especiais, a indústria deveria buscar entre os fornecedores 
aqueles que fornecem os referidos ativos específicos, auxiliando os fornecedores, em alguns casos, a desenvolver 
o insumo em função da necessidade da indústria (WILLIAMSON, 1979; GILSON; SABEL; SCOTT, 
2009). A relação travada com o fornecedor se torna um ativo em si, já que há custos envolvidos no 
desenvolvimento conjunto do insumo específico. Essa é uma situação típica de um modelo industrial que 
nesse trabalho será tratado como modelo da especialização flexível, o qual será mais explorado em tópico adiante.  
31#Até a década de 60, apesar de várias mobilizações, o Brasil havia arcado praticamente sozinho com os custos 
da retenção de estoques, com o objetivo de manter artificialmente os preços no mercado internacional (PONTE, 
2001, p. 9). Após a Segunda Guerra Mundial, no entanto, a configuração das relações internacionais se alterou 
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Organização Internacional do Café, organização responsável pelo gerenciamento da aplicação 

dos Acordos Internacionais do Café, o primeiro dos quais celebrado também em 1962. Os 

acordos estipularam períodos de vigência e de ausência de cláusulas econômicas, “que 

determinavam o principal mecanismo de intervenção: os sistemas de cotas” (SAES, 1997, p. 

92)32. O sistema constituía na atribuição de cotas de exportação para os países exportadores, o 

que significava o contingenciamento da oferta do produto em função da demanda, 

contribuindo para a manutenção de preços elevados. Houve momentos em que o sistema de 

cotas se combinou com a fixação de preços alvo para tipos de café (o sistema reconhecia 

poucos tipos, utilizando como critérios a variedade da planta e a forma de beneficiamento do 

grão ainda na etapa agrícola). Nos momentos em que os preços praticados no mercado 

ultrapassavam o preço alvo estabelecido no acordo, as cotas eram relaxadas. No entanto, 

quando o oposto ocorria, as cotas eram ainda mais restringidas (PONTE, 2001, p. 9). 

O regime dos acordos internacionais era efetivo em função da organização interna 

dos países exportadores e importadores. Os primeiros tinham seu mercado interno 

rigidamente regulado, fazendo com que funcionassem como unidades produtivas seguindo de 

forma suficientemente consistente as regras estabelecidas no âmbito internacional33. Outro 

fator que explica a manutenção prolongada do consenso internacional em torno dos acordos 

internacionais foi a concordância do Brasil em diminuir progressivamente a sua participação 

nas exportações do café34. 

Já os países importadores fiscalizavam o cumprimento das cotas pelos países 

exportadores, e “se comprometiam a importar somente café coberto pelos selos de 

exportação” (SAES, 1997, p. 92). 

Se por um lado o sistema internacional de regulação do mercado era eficiente na 

manutenção artificial de preços altos e estáveis para o café, estabelecendo um equilíbrio 

relativo da distribuição das riquezas geradas pelo setor entre os países consumidores e 

##############################################################################################################################################################################################
de forma expressiva em função da polarização mundial entre o capitalismo e o socialismo. Os Estados Unidos, 
principal país consumidor do café, aderiu à causa dos principais países produtores (em sua maioria, países em 
desenvolvimento) de manutenção dos preços internacionais do produto (SAES, 1997, p. 91-94), reconhecendo a 
importância do café para a estabilidade da economia capitalista nesses países, bem como para assegurar a 
estabilidade desses mercados para produtos industrializados.#
32 As cotas estiveram presentes entre os seguintes períodos: 1965-1972; 1981-1985 e 1988-1989. 
33 Os Estados controlavam a entrada de novos participantes da iniciativa privada nos setores de produção e 
exportação de café, distribuindo internamente as cotas de exportação conforme a repartição internacional 
(PONTE 2001, p. 11). 
34 O Brasil exercia o papel de ofertante residual, retendo seus estoques enquanto outros países aumentavam a 
sua produção (SAES, 2008, p. 83). No Brasil, conforme mencionado, a estrutura institucional de controle do 
mercado cafeeiro girava em torno do Instituto Brasileiro do Café – IBC, (SAES, 1995, 52), responsável pela 
distribuição entre os exportadores brasileiros das parcelas da cota nacional definida pelos Acordos Internacionais 
do Café.  



58#

produtores (PONTE, 2004, 3), por outro lado a regulação do mercado teve como 

consequência a homogeneização do produto e a completa falta de estímulo para a 

diferenciação. Conforme mencionado, as faixas de preço oficiais (tanto no mercado interno 

brasileiro quanto no mercado internacional) não reconheciam grandes variações de qualidade. 

Com a impossibilidade de variação nos preços, não havia qualquer possibilidade de agregação 

de valor ao produto pela qualidade. Nas palavras de Saes e Farina: 

 
No contexto institucional regido pela regulamentação e a coordenação 
centralizada das ações estratégicas do SAG do café, mesmo nas regiões de 
vocação para produzir qualidade, não havia o que fazer para alterar o padrão 
competitivo (SAES; FARINA, 1997, p. 170). 

 

Tampouco havia qualquer estímulo para tanto já que cotas de exportação 

oficialmente distribuídas e preços artificialmente altos inibiam a competitividade. Para Farina 

et al., “a cadeia do café no período anterior à desregulamentação caracterizou-se pelo 

predomínio das relações de mercado, pouca integração vertical e reduzidos contratos de longo 

prazo” (FARINA et al., 1997 apud BARRA et al., 2007, p. 18). Em um contexto de 

regulamentação econômica, as “relações de mercado” significam a predominância de relações 

descontínuas entre os agentes, em função da certeza do abastecimento e o controle dos 

segmentos do setor pelo Estado. 

O modelo instituído pela regulamentação “educou” o mercado brasileiro a atuar 

conforme a lógica do produto commodity. O tabelamento de preços foi responsável pela 

consolidação, no mercado interno, da ideia de que o café é um produto homogêneo. Já a 

garantia de preços altos levou à deterioração global da qualidade do produto (SAES; 

NAKAZONE, 2002, 5). 

Assim é que, logo após a desregulamentação em âmbito internacional no final da 

década de 80, acompanhada pelo colapso das estruturas de regulamentação nacionais no início 

da década de 90, o mercado continuou atuando, majoritariamente, com base na mesma 

racionalidade econômica do mercado commodity, pautada pela ideia fixa de redução de custos 

com pouca preocupação com o efeito na qualidade. O mercado reconhecia poucas 

possibilidades de diferenciação do produto, acompanhando a pobre classificação realizada 

pelo Estado35. 

#############################################################
35 Em 1957 o Decreto nº 41.080, estabeleceu, conforme o seu artigo 1, ser de competência exclusiva do Instituto 
Brasileiro do Café – IBC “os serviços de padronização, classificação, fiscalização, exames e análises de 
qualquer natureza, relativos ao café, para efeito do comércio interno ou de exportação”. O IBC foi extinto em 
1990. No entanto, a lei nº 6.305, de 15 de dezembro de 1975, já havia instituído a classificação obrigatória de 
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Explicitamos as razões para a prevalência da racionalidade atrelada ao comércio 

do produto commodity, tanto no período da regulamentação quanto no período imediatamente 

posterior à desregulamentação, acompanhada por relações contratuais de curta duração, entre 

os agentes atuantes em um mercado com abundante oferta de café verde. Chamamos atenção, 

no entanto, para alguns aspectos do padrão dessas transações que sugerem a importância de 

valores construídos na repetição da interação entre os agentes. Zylbersztajn, Santos e Farina 

em trecho transcrito nesse tópico, apontaram o surgimento habitual de laços de confiança e 

lealdade entre exportadores e seus fornecedores e corretores, apesar de frisar que tais laços 

não são suficientes para manter a relação se em última instância os preços não se 

mantiverem atrativos. No entanto, tais laços são importantes para viabilizar outros padrões 

predominantes no mercado, conforme se depreende do trecho abaixo, também dos referidos 

autores: 

#

A tipificação do café beneficiado permite que se obtenha uma cotação pelo 
telefone, apenas indicando o tipo de café que se deseja e escolhendo o 
melhor fornecedor. (...) Não existem contratos formais de fornecimento. 
Dessa forma, a eficiência do sistema depende fundamentalmente da 
adequação do sistema de padronização da matéria-prima e da confiabilidade 
do corretor. Se esses dois requisitos são satisfeitos, as negociações podem 
ser realizadas ao menor custo possível, para a indústria (1993, p. 187). 

 

A informalidade que prevalece no mercado é um aspecto redutor de custos de 

transação para a indústria, pois poupa tempo e esforços na redação e assinatura de 

instrumentos contratuais. Essa informalidade, no entanto, somente se sustenta em um 

ambiente de confiança entre os agentes que transacionam, confiança esta que somente se cria 

na continuidade das interações. Se, de acordo com Zylbersztajn, Santos e Farina, o mercado 

internacional de café commodity “é extremamente competitivo, não revelando meios de 

privilegiar outro tipo de fator na compra, a não ser o preço” (1993, p. 183), identificamos 

aspectos das interações de curta duração prevalentes nesse mercado, voltados para a redução 

dos custos dessas transações, que dependem de valores construídos na manutenção da 

interação “de longa duração”, entre participantes de um mesmo “negócio” 36. 

##############################################################################################################################################################################################
todos os produtos vegetais, sujeita a organização normativa de órgão competente do Ministério da Agricultura. 
Essa lei foi revogada pela lei nº 9.972, de 25 de maio de 2000, que manteve a classificação obrigatória para 
produtos vegetais com base em padrões oficiais estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento. 
Atualmente, encontra-se vigente a classificação oficial do café verde instituída pela Instrução Normativa n. 8 do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  
36 A confiança não se constrói somente pela manutenção da relação bilateral entre dois agentes, mas pela 
interação contínua entre um grupo de agentes no tempo, agentes esses que se comunicam e constroem 
paulatinamente os padrões de comportamento aceitáveis no grupo.  
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O mercado de café commodity prevalece no cenário da cafeicultura brasileira 

mesmo nos dias atuais. No entanto, a desregulamentação iniciada no final da década de 80 

introduziu fatores antes inexistentes, com os quais os agentes do mercado tiveram que lidar 

desde então: o aumento da volatilidade dos preços (PONTE, 2001, p. 13), a liberação dos 

estoques e extinção das cotas, e a competição. 

Nesse cenário, com um excesso de oferta em relação à demanda, o resultado foi 

uma crise de superprodução iniciada na década de 90, levando à queda expressiva dos preços. 

O setor cafeicultor, no Brasil, encontrava-se órfão de políticas públicas. A indústria 

torrefadora em âmbito mundial enfrentava um mercado consumidor estagnado (PONTE, 

2001, 8). Era preciso criar alternativas para o setor do café. A criatividade, como será 

discutido em tópicos seguintes, partiu da iniciativa privada, agora livre dos 

constrangimentos regulatórios em âmbito internacional e também em grande parte dos países 

produtores de café. 

 

 

2.3 Especialização Flexível e contratos relacionais 

 

2.3.1 O modelo de produção da Especialização Flexível 

 

 

A partir da metade da década de 70 o modelo industrial em massa dava sinais de 

crise. Apesar de algumas linhas de pensamento apontarem a referida crise como produto de 

um conjunto de eventos conjunturais ocorridos no final da década de 60 e durante a década de 

7037, Piore e Sabel apontam a saturação dos mercados de países desenvolvidos e o fracasso de 

iniciativas de expansão desses mercados para os países em desenvolvimento como a principal 

causa para a crise, e o motivo para o florescimento de outras estratégias de produção 

industrial. 

#############################################################
37 Piore e Sabel descrevem uma visão que procura explicar a crise do modelo de produção em massa com base 
na reunião de eventos conjunturais de impacto econômico internacional, e outros no âmbito interno dos países 
desenvolvidos. Os autores citam cinco fatores que, unidos, compõem uma tentativa de explicação para a crise 
(explicação essa não endossada pelos autores): a instabilidade social em meio à força de trabalho dos países 
desenvolvidos, resultando na expansão de garantias salariais e proteções previdenciárias para uma parcela da 
força de trabalho até então excluída dos benefícios; a mudança do padrão cambial internacional, passando do 
sistema fixo para o de câmbio flutuante ; o primeiro choque do petróleo em 1973 e a crise na produção de trigo 
na Rússia, causando déficit de abastecimento e aumento de preços de produtos agrícolas e de uma das principais 
fontes de energia, o petróleo ; o segundo choque do petróleo em 1979 e o último fator constituído pelas altas 
taxas de juros, agravando a recessão e deflagrando a crise da dívida em países em desenvolvimento (1984, p. 
166-181).  
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Como discutido, a estratégia da produção de massa depende da constante 

expansão do mercado consumidor de produtos padronizados. Uma das respostas das 

corporações de países desenvolvidos para o problema da saturação dos mercados foi a 

estratégia de internacionalizar a produção, transformando as corporações em multinacionais. 

O objetivo era combinar a necessidade de inserir seus produtos em países em 

desenvolvimento com grande mercado consumidor em potencial (já que alguns países em 

desenvolvimento adotavam estratégias de restrição de importações para forçar o 

desenvolvimento industrial interno), e os benefícios que esses países ofereciam constituídos 

pela oferta da mão de obra barata e abundante matéria prima (PIORE; SABEL, 1984, p. 197- 

198). 

No entanto, a referida estratégia enfrentou dificuldades resultantes da inexistência 

de uma regulação macroeconômica internacional que assegurasse a estabilidade dos preços 

relativos entre produtos produzidos em países distintos (em função da adoção do sistema de 

câmbio flutuante), estabilidade essa necessária para a estabilização dos mercados 

consumidores para os produtos industrializados. Ademais, a internacionalização da produção 

escondia custos 38 que foram desconsiderados pelas grandes corporações, os quais 

representaram um problema para o sucesso da iniciativa para muitas empresas. 

Simultaneamente à crise enfrentada a partir década de 70 pelas corporações 

produtoras em massa de produtos industrializados, observou-se o florescimento de regiões 

industriais inteiras em determinados países de economia capitalista desenvolvida. A 

manutenção no tempo do crescimento dessas regiões promoveu a reflexão acerca das 

características que possuíam em comum, levando à identificação de um modelo de produção 

industrial diferente adotado pelas empresas constituintes desses núcleos industriais. 

Esses setores caracterizavam-se pelo retorno a métodos flexíveis de produção, 

possibilitando a produção de quantidades médias de produtos distintos destinados a grupos 

distintos de consumidores. A flexibilidade permitia à empresa se adaptar às rápidas e incertas 

mudanças do mercado, modificando a sua produção conforme a demanda, assim como sendo 

#############################################################
38 Piore e Sabel identificam dentre os custos envolvidos na internacionalização da produção por multinacionais: 
a rápida organização da mão de obra de países em desenvolvimento, neutralizando parte da vantagem da 
internacionalização constituída pela oferta de mão de obra barata; os altos custos de inventário e de controle de 
qualidade em produções descentralizadas se comparados aos custos do sistema Just-in-time de produção, o qual 
requer a proximidade entre fornecedores e indústria produtora do produto final; dificuldade de conceber um 
produto padrão universalizável em vários mercados, por causa da instabilidade macroeconômica que 
inviabilizava a estabilização de uma demanda homogênea em países distintos e ainda a incerteza acerca do 
impacto da competição internacional e do nível de demanda, em função da instabilidade causada, dentre 
outros fatores, pelo câmbio flutuante, pelos movimentos da força de trabalho e pela interrupção do 
fornecimento de matéria prima (1984, p. 197-202).  
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capaz de criar demanda por meio de constante inovação. 

A novidade desse movimento de produção flexível foi o impacto das tecnologias 

de computação, informação e de comunicações na redução do custo tradicionalmente 

associado à flexibilidade produtiva (em comparação com a produção empreendida por 

maquinário dedicado no modelo da indústria de massa). Comparando a flexibilidade do 

modelo manufatureiro tradicional com a flexibilidade empreendida pela “nova manufatura”, 

representada pelos prósperos celeiros industriais da década de 70, Piore e Sabel afirmam que: 

 
o que é distintivo na crise atual é que a mudança em direção à maior 
flexibilidade está provocando maior sofisticação tecnológica – ao invés de 
regressão para técnicas simples. (...) Dinamismo tecnológico permitiu, 
portanto, uma mudança de uma estratégia puramente reativa, com o objetivo 
de sobrevivência, para uma estratégia expansiva, que ameaçou diminuir o 
terreno da produção em massa. Em síntese, a manufatura ameaçou a 
produção em massa como paradigma. (1984, p. 207)39. 

 

Criação de produtos diferenciados, “com tecnologia única, qualidade única ou 

apoiado por serviço único” (MACEDO JÚNIOR, 1998, p. 125-126) passa a ser cada vez mais 

a estratégia de empresas para enfrentar a crescente competição no mercado e a estagnação do 

consumo de produtos padronizados. Os desenvolvimentos tecnológicos permitem a 

construção de maquinário capaz de aliar flexibilidade, qualidade e produtividade, dando 

origem a planejamentos produtivos que incluem a inovação enquanto meta. Esse é o modelo 

de produção caracterizado pela especialização flexível. 

A organização do trabalho também se altera, assim como a função do trabalhador 

na produção do produto. Em função da necessidade constante de desenvolvimento de novos 

produtos, de alteração do plano produtivo, e consequentemente, de rearranjo dos processos de 

produção, a qualificação do trabalhador e a sua capacidade de compreensão holística do 

processo produtivo se tornam cada vez mais importantes. É desejado que o trabalhador, em 

cada etapa do processo produtivo, seja capaz de contribuir para a concepção de novos 

produtos, o que contrasta com a rigidez da divisão do trabalho na linha de produção do 

modelo industrial de massa, no qual cada trabalhador ocupa uma única e específica função 

produtiva, estabelecendo uma única e limitada relação com os instrumentos de trabalho. 

#############################################################
39 Tradução livre da autora. No original, em inglês: “What is distinctive about current crisis is that the shift 
toward greater flexibility is provoking technological sophistication – rather than regression to simple techniques. 
(...). Technological dynamism has thus allowed a shift from a purely reactive strategy, aimed at survival, to an 
expansive strategy, which has threatened to cut ground away from mass production. In short, craft has 
challenged mass production as the paradigm” (PIORE; SABEL, 1984, p. 207). 
#
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A necessidade de engajamento na concepção de novos produtos extrapola o 

âmbito da unidade industrial, atingindo todos os agentes da cadeia de produção40. Isso 

significa que produtores de insumos são também requisitados na dinâmica de constante 

inovação. As unidades industriais de processamento dos produtos finais passam a trabalhar 

em maior colaboração com os produtores de insumos, buscando a adequação de toda a cadeia 

produtiva para a concepção de produtos diferenciados. Nas palavras de Macedo Júnior: 

#

Uma vez que a base da competição é a inovação, são necessárias contínuas 
transações entre vendedores e compradores, fornecedores e encarregados da 
contabilidade, engenheiros e operadores de engenharia, tendo em vista o 
produto e as inovações produtivas. Tais mudanças afetarão de maneira 
generalizada quase todos os tipos de relações contratuais modernas, 
fomentando relações duradouras com base na cooperação. (1998, p. 128- 
129). 

 

O setor agroindustrial brasileiro sofreu com a crise do capitalismo deflagrada na 

década de 60, enfrentando a saturação do mercado e a necessidade de reestruturação das 

metas e da organização da produção. Também o setor agroindustrial partiu para a 

flexibilidade produtiva enquanto mecanismo de superação da crise e conformação à 

instabilidade dos mercados de consumo. 

#

 

2.3.1.1 A crise do Complexo Agroindustrial e a reestruturação da produção em 

busca de flexibilidade e inovação 

#

#

A década de 80 e principalmente a década de 90 foram cenário de reestruturações 

da ação dos agentes envolvidos no agronegócio. Vários fatores influenciaram para o declínio 

do modelo de desenvolvimento do complexo agroindustrial. 

Mazzali identifica três fatores importantes que afetaram a dinâmica produtiva no 

âmbito agroindustrial. O primeiro deles se relaciona às transformações na ordem econômica 

#############################################################
40 Gilson, Sabel e Scott (2009) afirmam que a teoria convencional da organização industrial diz que quando as 
empresas necessitam realizar investimentos específicos para determinadas transações, o medo do oportunismo 
leva as empresas a buscar a integração vertical. No entanto, se observa que a indústria vem seguindo o rumo da 
desintegração, porque as empresas não são capazes de manter o nível de desenvolvimento tecnológico de ponta 
em todas as áreas necessárias para o sucesso de seus produtos. Daí a necessidade de modelos de coordenação que 
possibilitem às empresas desenvolver conjuntamente ações para a produção de produtos específicos em cadeia. 
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internacional41. A crise das nações capitalistas em função da crise do modelo produtivo 

discutido em tópico anterior resultou na alteração do perfil da competição internacional. 

Políticas de cunho neoliberal se disseminaram por meio de um discurso que defendia a 

desregulamentação do mercado e das relações de trabalho, assim como a defesa do Estado 

“mínimo”, enquanto solução para alavancar o crescimento econômico. 

O segundo fator diz respeito às transformações no âmbito tecnológico. As 

inovações na área da biotecnologia, microeletrônica e da tecnologia da informação alteraram 

as potencialidades produtivas em vários setores da agroindústria, assim como permitiram 

novos rearranjos de coordenação e organização entre os agentes envolvidos nos processos de 

produção42. 

Os avanços tecnológicos possibilitaram ao agronegócio seguir um caminho 

semelhante àquele do setor industrial: o desenvolvimento de maquinários e processos 

produtivos flexíveis, sem grande perda de produtividade, e a boa coordenação entre os agentes 

produtivos na fabricação de bens diferenciados, elementos esses importantes para dotar os 

agentes de possibilidades de adequação às oscilações instáveis da demanda, assim como de 

criação de nichos de mercado. 

O terceiro fator diz respeito à crise fiscal do Estado brasileiro na década de 80 e a 

desarticulação do aparato estatal, com expressiva diminuição dos gastos públicos e 

intervenção do Estado na economia43. No âmbito do setor agrícola observou-se “um processo 

rápido e algo caótico de demolição dos aparatos de Estado constituídos desde 1930 em 

distintas instâncias da política agrícola: as instituições por produto e os subsistemas de 

regulação funcional do setor rural” (DELGADO, 1993, p. 15, apud MAZZALI, 2000, p. 34). 
#############################################################
41 Foi um período no qual surgiram novos centros econômicos, assistiu-se à modificação na natureza e 
dinâmica da internacionalização da produção e dos mercados, e se verificou tendências concomitantes de 
globalização e reações de regionalização das relações econômicas (MAZZALI, 2000, p. 27-29).  
42 A biotecnologia permitiu maiores possibilidades de adequação dos insumos às necessidades industriais, 
proporcionou ganhos em qualidade e aumentou as possibilidades de diferenciação e sofisticação dos 
produtos. As questões ambientais ligadas à agricultura puderam ser trabalhadas com o emprego da 
biotecnologia para desenvolvimento de herbicidas e pesticidas menos agressivos e de ação específica, 
assim como variedades agrícolas mais resistentes a pragas e doenças. 
Ainda no âmbito da tecnologia, a microeletrônica e as tecnologias da informação aumentaram as 
possibilidades de interação entre os agentes do processo produtivo. Essas tecnologias facilitam o 
armazenamento, processamento e transmissão de grandes quantidades de dados, o que possibilita o 
engajamento coordenado e controlado de variados agentes em processos produtivos complexos. Essas 
tecnologias ampliam ainda a possibilidade de disseminação de padrões de consumo por mercados 
consumidores espalhados em diversos países (MAZZALI, 2000, p. 30-33). 
43 Conforme brevemente mencionado em tópico anterior, diversos países em desenvolvimento viram suas 
dívidas se multiplicarem na década de 70 com o aumento dos juros nos países credores. Essa crise da dívida 
acontecia em um momento de retração da economia mundial, o que dificultava aos países a geração de superávit 
para honrar as dívidas. Os acordos internacionais com países credores e organismos financeiros internacionais 
envolviam a adoção de políticas de austeridade fiscal, o que implicava a diminuição dos gatos públicos, bem 
como a redução da intervenção do Estado na economia.  
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A incerteza substituiu a estabilidade em vários aspectos relevantes para o 

planejamento produtivo. O aumento da concorrência com a entrada de novos agentes em 

países diversos (aumentando as opções de consumo), aliado à instabilidade cambial (o que 

tornava os preços instáveis) tornou difícil a previsão acerca do comportamento dos mercados 

consumidores. O dinamismo tecnológico impulsionado em um primeiro momento para 

superação de uma crise de um modelo produtivo de massa, ou do modelo do complexo 

agroindustrial, traz em si a semente da incerteza em função da modernização constante de 

produtos e processos produtivos. E o desmantelamento do Estado na coordenação dos agentes 

em cada etapa da produção e na estabilização de mercados abriu um amplo espaço para 

diversas estratégias de conquista de mercado por parte da iniciativa privada, tornando difícil a 

previsão da ação da concorrência44. 

Os pilares do modelo de desenvolvimento do agronegócio no Brasil baseado no 

complexo agroindustrial (produtos padronizados para mercados estáveis, adoção de um pacote 

tecnológico específico e a coordenação e financiamento dos agentes produtivos pelo Estado) 

se desintegravam. Nesse contexto de incertezas, algumas competências adquirem especial 

valor e importância. A capacidade de adaptação a baixo custo às flutuações da demanda, 

assim como a capacidade de criar demanda por meio de uma postura ativa de inovação 

tornam-se não só importantes para a criação de valor como se constituem em vantagens 

competitivas em si. A flexibilidade na produção passa a ser um ativo importante para as 

empresas. 

Processos produtivos flexíveis dependem não somente da adoção de tecnologias 

versáteis capazes de produzir uma diversidade de produtos como também da forma como é 

organizada a produção, tanto no nível intraempresarial quanto interempresarial. Conclui-se 

que 

 
A reformulação das formas de organização das atividades produtivas e da 
estrutura administrativa evidencia-se, portanto, como elemento central das 
novas formas de obter e manter vantagens competitivas, assim como 
mecanismo fundamental de compartilhamento dos crescentes riscos 
imanentes das decisões (MAZZALI, 2000, p. 41). 
#

 

A flexibilidade, tanto enquanto capacidade de adaptação quanto de inovação é 

#############################################################
44 Mazzali comenta brevemente a conjunção de fatores que contribuíram para a formação de um ambiente 
turbulento a partir dos anos 80 em contraste com a estabilidade tecnológica, de mercados e da coordenação de 
agentes produtivos que vigorou nas décadas de 60 e 70 no âmbito do agronegócio brasileiro (MAZZALI, 2000, 
p. 38-44).  
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também função da forma como as empresas envolvidas na cadeia produtiva se relacionam, de 

forma a acomodar a flexibilidade, nas suas duas acepções, em seus acordos. Assim, 

retomando mais uma vez as palavras de Macedo Júnior, as mudanças no contexto produtivo 

“afetarão de maneira generalizada quase todos os tipos de relações contratuais modernas, 

fomentando relações duradouras baseadas na cooperação” (MACEDO JÚNIOR, 1998, p. 

129). 

Antes de nos dedicar à discussão das alterações nas relações contratuais em 

contextos produtivos marcadas pela necessidade de diferenciação produtiva e de 

internalização da flexibilidade no âmbito das relações contratuais entre empresas participantes 

de um mesmo processo produtivo, discutiremos brevemente as tendências de diferenciação de 

produtos no setor do café. 

#

#

2.3.1.2 A liberalização do mercado nacional e internacional do café e as 

tendências de diferenciação produtiva 

#

#

No final da década de 80, um conjunto de fatores confluiu para o colapso da 

estrutura regulatória internacional e nacional do mercado de café. No âmbito internacional, 

ressaltamos o aumento do comércio entre países produtores e países consumidores não- 

membros dos Acordos Internacionais do Café, a preços mais baixos. No mesmo período, os 

Estados Unidos, principal país consumidor do produto assistia a uma mudança dos padrões de 

consumo interno, com aumento da preferência pelo café arábica, mais suave, em detrimento 

do café robusta. No entanto, a proporção de cafés arábica no total das cotas de exportação 

distribuídas entre os países produtores era difícil de alterar, em função do entrave de 

interesses entre os países exportadores. Essa situação desagradava os torrefadores norte-

americanos, que temiam a competição de cafés produzidos em outros países 

consumidores não-membros, levando essas empresas norte-americanas a progressivamente 

abandonarem o cumprimento dos acordos internacionais. Ademais, as forças esquerdistas 

nos países em desenvolvimento não representavam mais, àquela altura, uma ameaça para o 

avanço do capitalismo, de forma que os Estados Unidos já não tinham mais esse 

estímulo para cooperação com o sistema de manutenção de preços do café no mercado 

internacional (PONTE, 2001, p. 11).  
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Outro fator importante foi a disseminação de ideologias liberais preconizadas 

como a solução para a estagnação econômica da década de 70, as quais se disseminaram por 

todo o pensamento econômico. Essa corrente, que promovia o fim do intervencionismo estatal 

na economia e o livro comércio, ia contra a racionalidade de controle do mercado de café em 

âmbito internacional e internamente aos países produtores e consumidores. 

O fim da vigência das cláusulas econômicas no âmbito dos Acordos 

Internacionais do Café se deu em 1989, ano, portanto, de liberação do comércio internacional 

do produto. Internamente, a década de 80 marcou o declínio da importância regulatória 

atribuída ao Instituto Brasileiro do Café – IBC45. Em 1990, ele foi extinto, seguido da 

extinção, em 1992, da política de controle de preços do café no mercado nacional. A década 

de 90 inaugurou um mercado livre para o setor, regido pela dinâmica da oferta e da procura. 

A liberalização desestabilizou o mercado, tanto em âmbito nacional quanto 

internacionalmente. A década de 90 marcou o início de quedas expressivas nos preços do 

café46, bem como o aumento da volatilidade dos preços47. Se no período da regulação 

econômica o setor era caracterizado por um equilíbrio de poder entre os agentes da cadeia 

distribuídos entre países produtores e consumidores, a desregulamentação significou uma 

reestruturação do poder no interior da cadeia. A superprodução, a desarticulação dos 

produtores de café48, e a concentração do setor torrefador e de cafeteria, levaram ao 

#############################################################
45 O Instituto passou a ser visto como um órgão inchado (que continha cerca de 5.000 funcionários), oneroso e 
burocrático, além de atuar na contramão das tendências liberais (SAES, 1997, p. 119). 
46 “Em relação aos níveis de preço, podemos observar que a média do indicador real de preços para o período 
entre 1990-1993 foi somente 42% da média dos quatros últimos anos de atividade dos AICs ( 1985-88). Ainda 
considerando o aumento dos preços do período entre 1994-97 em função de geadas e secas em 1994/95 no 
Brasil, e do aumento especulativo de 1997, a média do preço composto para o período de 1994-1997 foi ainda 
20% abaixo do que aquela do período entre 1985-88.” Tradução livre da autora. No original, em inglês: “In 
relation to price levels, we can observe that the average real indicator price for 1990-93 was only 42 per cent of 
the average of the final four years of ICA activity (1985-88). Even accounting for the price rise of 1994-97 due 
to frost and drought in 1994/95 in Brazil, and the speculative hike of 1997, the average composite price for 1994- 
1997 was still 20 per cent below the 1985-88 period” (GILBERT, 1998, apud PONTE, 2001, p. 11-12).  
47#A volatilidade de preços é um elemento até certo ponto comum no mercado do café devido à vulnerabilidade 
das safras a eventos climáticos (geadas e secas no Brasil, principalmente) (LEWIN, GIOVANNUCCI, 
VARANGIS, 2004, p. Xi; PONTE, 2001, p. 13) bem como à dificuldade de se ajustar a produção à demanda: o 
investimento no plantio é alto e irrecuperável, de forma que o abandono ou substituição da lavoura se apresenta 
como alternativa muito onerosa no caso de quedas significativas dos preços. Ademais, eventos climáticos muitas 
vezes ocorrem e causam períodos de alta nos preços, o que provoca aumento da área plantada sem que exista um 
mercado consumidor capaz de manter os preços de forma sustentável. Três fatores são apontados por Ponte para 
o aumento da volatilidade a partir da década de 90: o fim do mecanismo de estabilização de preços contido nos 
Acordos Internacionais do Café; aumento da atividade no mercado futuro de café e a adoção, pelos torrefadores, 
de um sistema de inventário gerido pelos fornecedores (PONTE, 2001, p. 13).#
48 A maior parte da produção do café, com exceção da produção brasileira, desenvolve-se em pequenas 
propriedades de até 2 (dois) hectares (SAES, 2008, p. 77). O mercado conta com uma grande quantidade de 
ofertantes, possuindo cada um uma parcela tão insignificante do mercado global que não podem, 
individualmente, afetar os preços ao manipular a sua própria oferta. Dessa forma, os produtores, se 
desorganizados, atuam como tomadores de preços definidos pelos agentes mais fortes do mercado, quais sejam, 
as torrefadoras e cafeterias. No período da regulamentação econômica do mercado, o Estado se ocupava de 
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deslocamento do poder para o polo comprador, representado tradicionalmente pela empresa 

torrefadora, mas não somente, dado o surgimento de outros agentes importantes no polo 

comprador, tal como as redes de cafeteria (STANLEY, 2010, p. 65)49. 

Esse cenário constituiu-se de sérias consequências para os produtores rurais, que 

viram a sua renda cair, assim como caiu a sua participação na apropriação do valor final 

gerado pela cadeia produtiva do café (LEWIN, GIOVANNUCCI, VARANGIS, 2004, p. xii). 

A crise dos preços teve momentos agudos: entre as safras de 2000 e 2002, os preços do café 

commodity chegaram a patamares insuficientes para cobrir os custos de produção, ainda que o 

custo da mão de obra, em pequenas propriedades familiares, tendesse a zero (FITTER, 

KAPLINSKY, 2002, p. 7). 

Concomitantemente, aumentam-se os lucros das grandes redes de cafeteria e 

torrefadoras, com grande aumento da agregação de valor do produto final no interior dos 

países consumidores50. 

Se o abandono da lavoura não se apresenta como possibilidade viável para muitos 

produtores, foi necessário, para muitos deles, pensar em estratégias de recuperação e 

estabilização da renda obtida por meio do trabalho rural. Algumas formas de gestão de riscos 

que podem ser adotadas pelos produtores são apontadas por Lewin, Giovannucci e Varangis, 

quais sejam: a diversificação dos tipos de produtos cultivados na unidade agrícola ou a adoção 

de estratégias de diferenciação do produto por meio de certificações, diversificação da 

atividade pelo fornecimento de mão de obra rural para outras unidades agrícolas e celebração 

de contratos de longa duração com compradores (2004, p. 29-30). 

Focaremos nas estratégias de diferenciação as quais algumas vezes se associam 

com a celebração de contratos de longa duração, se não formalmente, ao menos 

informalmente, por meio de estratégias de fidelização. As estratégias de diferenciação se 

tornaram viáveis uma vez liberado o mercado, já que permitia a agregação de valor do 

produto com vistas a refletir nos preços praticados entre agentes da cadeia produtiva e entre o 

agente à jusante da cadeia e o consumidor. 

##############################################################################################################################################################################################
promover o equilíbrio entre a oferta e a demanda de café, garantindo preços artificialmente elevados no mercado 
nacional e internacional.  
49 O exemplo emblemático é o da empresa Starbucks com postos de venda em mais de cinquenta países.  
50 Nos anos 70, os produtores eram responsáveis por cerca de 20% do valor gerado pela cadeia, enquanto nos 
anos 90 essa participação reduziu para 10% (SAES, 2008, p. 87).  Em estudo publicado em 2008, Saes afirma 
que, em cafeterias, a matéria prima do café representa apenas 6% do custo da xícara de cappuccino para o 
consumidor do varejo, enquanto o custo com mão de obra e a taxa de lucro auferida pela cafeteria representam, 
respectivamente, 25% e 16,5% do preço do produto (2008, p. 90). Ademais, o café verde constitui o item de 
custo mais volátil dentre os itens envolvidos na disponibilização do café torrado para o consumidor final 
(LEWIN, GIOVANNUCCI, VARANGIS, 2004, p. xii). 
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A criação e disseminação de um mercado de cafés diferenciados requer a criação e 

disseminação de padrões os quais são “critérios consensuais... por meio dos quais o 

desempenho de um produto ou serviço, suas características técnicas e físicas, e/ou o processo, 

e condições, sob as quais ele foi produzido ou disponibilizado, podem ser verificadas” 

(NADVI; WALTRING 2002, 6)51. Os padrões, dessa forma, estabelecem a medida da 

qualidade de produtos e processos produtivos, e constituem o meio pelo qual a objetividade é 

produzida no mercado (BUSCH, 2000, p. 276). 

Não há consenso, no seio da indústria, do mercado de café em geral, ou no âmbito 

da literatura, acerca do significado de “diferenciação”, ou seja, acerca do limite que separa o 

café diferenciado do produto commodity. No entanto, é possível identificar racionalidades 

mais específicas de diferenciação que ocorrem pela agregação de valor seja em razão de 

aspectos específicos relacionados ao produto café, seja em razão de aspectos específicos 

relacionados ao processo produtivo. 

A diferenciação em função do produto tem relação com qualidades físicas, 

químicas e organolépticas do café. Alguns sistemas de classificação foram desenvolvidos para 

analisar o sabor, aroma, acidez, doçura, aspecto e o corpo da bebida. Já a diferenciação em 

razão do processo produtivo normalmente se relaciona a critérios de sustentabilidade, seja do 

ponto de vista ambiental (café orgânico, ou shade grown) ou social e econômico (café fair 

trade, por exemplo). Existe também a diferenciação baseada na origem do produto, que 

consiste na identificação, registro e proteção de regiões produtoras de café reconhecidas pelas 

qualidades particulares de seus cafés, e também pela história da região produtora, ou os 

processos produtivos específicos e tradicionais adotados na região52. 

A criação de padrões de diferenciação é muitas vezes acompanhada por 

instrumentos e mecanismos de controle do cumprimento desses padrões (GIBBON; PONTE, 

2005, 162). No mercado do café vários sistemas de certificação foram desenvolvidos, na 

maior parte das vezes por entidades não governamentais de caráter coletivo (associações e 

cooperativas) e/ou por órgãos governamentais, para a verificação da adoção de processos 

produtivos sustentáveis do ponto de vista ambiental (café orgânico53, ou shade grown54), ou 

#############################################################
51#Tradução livre da autora. No original, em inglês: “agreed criteria. . .  by which a product or a service’s 
performance, its technical and physical characteristics, and/or the process, and conditions, under which it 
has been produced or delivered, can be assessed”.#
52 Esse tipo de diferenciação muitas vezes reúne valores atrelados à qualidade do produto e aqueles relacionados 
às especificidades do processo produtivo.  
53 Conforme a definição da Federação Internacional de Movimentos de Agricultura Orgânica – IFOAM 
“Agricultura orgânica é um sistema de produção que promove a saúde dos solos, ecossistemas e pessoas. 
Tem como base os processos ecológicos, biodiversidade e ciclos adaptados às condições locais em alternativa ao 



70#

social e econômico55 (café fair trade56, por exemplo), bem como para verificar a qualidade 

do produto final57. 

Os padrões de diferenciação podem também ser desenvolvidos para uma cadeia 

produtiva específica, ou seja, para um conjunto específico de agentes de um mercado 

envolvido na produção de um produto singular58. Esses padrões são, na maior parte das 

vezes, criados pelas empresas líderes na cadeia, o que no setor do café, conforme visto, 

normalmente corresponde às torrefadoras ou grandes redes de cafeterias. No entanto, o 

mercado de cafés diferenciados oferece oportunidades para que também os produtores de café 

desenvolvam seus próprios padrões de qualidade e diferenciação, cabendo aos produtores 

pensar em estratégias para realizar o marketing de seu produto junto a compradores e também 

##############################################################################################################################################################################################
uso de insumos com efeitos adversos. A Agricultura orgânica combina tradição, inovação e ciência, de modo a 
ser benéfica para o espaço partilhado, promove relacionamentos justos assegurando uma boa qualidade de 
vida a todos os envolvidos”.  
No Brasil, a Lei n. 10.831 de 2003 regula a agricultura orgânica. O artigo 3° da lei dispõe ser obrigatória a 
certificação do produto por uma entidade oficial de certificação para que o produto possa circular no território 
brasileiro com a identificação de produto orgânico. Ou seja, no Brasil, somente pode ser chamado produto 
orgânico aquele que é certificado como tal.#
54 O termo “shade”, em inglês, significa sombra, e se refere à manutenção de uma cobertura vegetal natural em 
contraste com a imagem de fazendas de monocultura nas quais as plantações de café são parcial ou totalmente 
expostas ao sol. A ausência de outras espécies de plantas e a destruição do habitat de animais requer o uso de 
quantidades consideráveis de pesticidas e herbicidas sintéticos (LEWIN et al. 2004, 102). 
O sistema de certificação “shade grown” mais conhecido internacionalmente é aquele criado e gerido pelo 
Smithsonian Migratory Bird Center - SMBC, uma entidade engajada na pesquisa e proteção do fenômeno da 
migração dos pássaros no continente americano. Outro sistema de certificação considerado “shade grown” é o 
sistema da Rain Forest Alliance, uma entidade norte-americana voltada para a proteção do meio ambiente que 
combina critérios de sustentabilidade ambiental e social (PONTE, 2004). 
55 Há ainda as certificações chamadas “guarda-chuva”, que reúnem alguns critérios de todos os tipos de 
sustentabilidade (social, ambiental e econômica). Duas das certificações “guarda-chuva” mais reconhecidas no 
mercado são a Utz Kapeh, e a Rain Forest Alliance. 
56 O sistema “Fair Trade”, que em inglês significa “ comércio justo”, emergiu como uma alternativa para o 
comércio de produtos originados de países em desenvolvimento. O sistema foi desenvolvido com o objetivo de 
(a) melhorar a qualidade de vida de pequenos produtores (b) auxiliar os pequenos produtores a melhor se inserir 
no mercado internacional (c) garantir o pagamento de um preço mínimo pelos seus produtos (d) promover a 
organização institucional dos pequenos produtores (d) promover a continuidade do relacionamento direto entre 
compradores e produtores rurais (GIOVANNUCCI; KOEKOEK, 2003, 38). 
De acordo com Ponte, a certificação Fair Trade “é destinada a garantir que o produto tenha sido produzido e 
comercializado conforme padrões sociais, contratuais e algumas vezes ambientais, previamente definidos, o que 
inclui o pagamento do preço mínimo determinado pela organização Fair Trade” (2004, p. 21). Tradução livre da 
autora. No original, em inglês: “(...) is meant to guarantee that the product has been produced and traded 
according to pre-defined social, contractual and sometimes environmental standards, including the payment of 
the agreed FLO-determined minimum price” (FLO é a sigla par Fairtrade Labelling Organization). O preço 
mínimo determinado pela organização “Fair Trade” inclui um valor que deve ser empregado por grupos e 
associações de produtores em atividades de desenvolvimento social para a comunidade a que pertencem. Para 
maiores informações sobre os critérios do comércio “Fair Trade”, verificar em: 
http://www.fairtrade.net/our_standards.html. Acesso em: 15 agosto 2012.#
57 Faremos referência, no último capítulo desse trabalho, ao sistema de classificação do café pela qualidade 
desenvolvido e adotado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais – BSCA. 
58 Esse é o caso do critério de diferenciação adotado pela cadeia de produção liderada pela empresa illycaffè. A 
illy desenvolve seus próprios parâmetros de qualidade e seus próprios mecanismos de verificação desses padrões. 
O segundo capítulo irá explorar o mecanismo de coordenação das atividades dos agentes na cadeia 
produtiva, com foco nas relações entre a illy e o produtor de café. 
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junto ao consumidor. 

Os padrões devem ser seguidos por todos os agentes da cadeia produtiva, já que 

cada um se responsabiliza por uma etapa do processo produtivo e todas elas necessitam ser 

conduzidas com base nos mesmos padrões para que o produto final seja diferenciado. Dessa 

forma, o poder do agente em determinado setor de produção tem também relação com a 

capacidade do referido agente de elaborar e construir um consenso em torno de padrões de 

qualidade bem como em relação aos procedimentos de verificação desses padrões59 

(GIBBON; PONTE, 2005, 164). 

O processo de diferenciação envolve, dessa forma, uma coordenação entre os 

agentes da cadeia de produção distinta da coordenação observada no mercado do produto 

commodity. É preciso maior comunicação entre os agentes durante um tempo mais duradouro 

para que esses agentes possam compreender a nova racionalidade de produção com base em 

novos parâmetros de qualidade. Dessa forma, o café diferenciado normalmente é 

comercializado diretamente com o produtor ou através de uma intermediação que favorece, 

ainda, uma relação aproximada entre produtores e compradores, em decorrência do controle 

estrito de qualidade necessário nas transações no interior da cadeia produtiva para assegurar a 

disponibilização do produto de qualidade ao consumidor final. 

Esse caráter único do café diferenciado abre oportunidades para a conquista de 

maior poder de negociação pelo produtor, levando à fixação de preços igualmente 

diferenciados, mais elevados do que aqueles praticados no mercado padrão da commodity, 

assim como favorece a celebração de contratos de maior duração entre compradores e 

produtores, contribuindo para a estabilidade econômica dos produtores. Isso porque o 

domínio dos padrões de qualidade diferenciados pelo produtor decorre de um processo 

custoso, que envolve tempo e aprendizado. O domínio dos padrões de qualidade se revela, 

dessa forma, um ativo importante em um mercado dominado pela racionalidade produtiva do 

café commodity. Manter esse ativo por meio da manutenção das relações contratuais passa a 

se constituir em uma preocupação de torrefadoras que produzem para um mercado 

#############################################################
59 O estudo do caso das relações contratuais entre a Daterra, produtora de café brasileira, e a illycaffè, empresa 
italiana torrefadora de café vai explorar algumas estratégias de ambas as empresas de criação de nichos de 
mercado específicos para os seus produtos, o que foi possível por meio do desenvolvimento de padrões de 
qualidade próprios (agregado ao desenvolvimento de marcas) e a sua disseminação entre os demais agentes da 
cadeia de produção. A illy conseguiu implantar um sistema inovador de coordenação da etapa agrícola de 
produção do café no Brasil, introduzindo uma nova racionalidade produtiva por meio de uma forma inovadora de 
se relacionar com seus fornecedores. Ou seja, a illy conseguiu criar um consenso, entre os produtores, acerca dos 
seus próprios padrões de qualidade. Já a Daterra conseguiu criar um nicho de mercado próprio para seus 
produtos a partir do momento em que elaborou seus próprios padrões de qualidade e conseguiu introduzi-los 
junto ao mercado comprador e consumidor. Atualmente, a Daterra pode impor seus próprios preços para os 
compradores, já que criou uma identidade em torno das especificidades de seu produto. 
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diferenciado60. 

Percebe-se, portanto, que a diferenciação constitui um caminho para maior 

estabilidade e aumento da renda de produtores rurais, desempenhando importante papel no 

desenvolvimento de empresas e propriedades agrícolas, a partir do momento em que os 

padrões de diferenciação atuam determinando o 

 
acesso a segmentos específicos do mercado (por exemplo, ao definir os 
produtos agrícolas que podem ser considerados sustentáveis), a países 
específicos (por exemplo, por meio de regulação relacionada à segurança dos 
alimentos bem como por meio de requisitos técnicos), assim como definindo 
as condições de participação em Cadeias Globais de Valor (por exemplo, por 
meio da especificação de padrões de qualidade) (GIBBON; PONTE, 2005, 
p. 161)61. 

#

Os padrões de diferenciação, portanto, funcionam como barreiras à entrada de 

novos concorrentes, já que o domínio desses padrões exige investimento de tempo para 

adequar os métodos produtivos e para aprender o domínio desses métodos, e algumas vezes 

também de recursos financeiros, para alterar a estrutura da propriedade produtiva e para 

aquisição de equipamentos. 

No entanto, o mercado de produção é dinâmico. A escassez da oferta de produtos 

diferenciados tende a diminuir uma vez que o mercado sinaliza com preços altos para o 

produto diferenciado. Novos agentes tendem a se esforçar para ingressar em um mercado que 

oferece maior remuneração pelo produto, o que provoca aumento da oferta e força os preços 

para baixo. Nesse sentido, é preciso que o produtor procure selecionar nichos de diferenciação 

que oferecem possibilidades de retorno dos investimentos realizados62. 

#############################################################
60 Conforme será explorado no próximo capítulo, a illycaffè chegou ao Brasil com o intuito de montar uma 
estrutura de fornecimento que promovesse a identificação e a fidelização de produtores de café de boa 
qualidade, face à sua dificuldade de conseguir matéria prima que atendesse aos seus critérios de qualidade.  
61 Tradução livre da autora. No original, em inglês: “access to specific segments of markets (e.g., by defining 
forestry products that are sustainable), to specific countries (e.g., through regulations on food safety and 
technical requirements), as well as setting the terms of participation in GVCs (e.g., through specifying quality 
standards)”. 
62 Os custos envolvendo as possibilidades de diferenciação no mercado do café são distintos, para cada tipo de 
diferenciação. Os padrões de diferenciação que implicam a certificação, por exemplo, envolvem, além dos custos 
de aprendizado das novas técnicas produtivas, e de aquisição de equipamentos e de adaptação da propriedade 
produtiva, os custos de assistência técnica voltada para a certificação, além do pagamento do organismo 
certificador para emissão e manutenção do certificado. Assim como os custos são distintos para cada tipo de 
diferenciação, os ganhos também são distintos. Em estudo publicado em 2004, Ponte afirma que o café Fair 
Trade é o que garante o maior adicional de preço, sendo também o que menos envolve custos para o produtor, o 
qual não possui nenhuma exigência de cumprimento de qualidade, assim como não arca com custos de 
certificação. É preciso que o produtor faça um cálculo que envolva os custos implicados na conversão da 
produção para padrões diferenciados, os ganhos de preço que o mercado oferece para o produto diferenciado, 
assim como os impactos da diferenciação, positivos ou negativos, em outros aspectos da produção não 
necessariamente relacionados com o foco da diferenciação, tal como a qualidade do produto (nos casos em que a 
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Outra consequência que poderia ser prevista para uma situação de ingresso de um 

número cada vez maior de participantes em um mercado diferenciado é a retomada  de 

relações descontínuas, ou relações de mercado, enquanto paradigma de coordenação mesmo 

no âmbito do mercado de produtos diferenciados. Isso porque a difusão cada vez maior da 

racionalidade produtiva do produto diferenciado, com aumento da oferta desses produtos, 

extinguiria a necessidade de manutenção de mecanismos de coordenação de longa duração, 

com o objetivo de fidelização entre fornecedores e agentes processadores de matérias primas 

na cadeia de produção63. O compartilhamento de novos padrões produtivos permitiria 

recuperar a mobilidade entre parceiros comerciais, voltando para o paradigma da competição 

via preço64. 

Apesar de ser possível registrar esse fenômeno, aparentemente contraditório, de 

“padronização de produtos diferenciados” no mercado de cafés diferenciados65, há 

determinadas racionalidades de produção que não são compatíveis com essa padronização. Os 

cafés diferenciados pela qualidade, por exemplo, se caracterizam pela combinação de 

atributos físicos e químicos muitas vezes não reproduzíveis em determinadas regiões 

produtoras. Segundo Saes, a diferenciação pela origem (justamente a que se relaciona com 

atributos de qualidade locacionais) é, teoricamente, “a que fornece a maior possibilidade de 

captura de valor” (SAES, 2008, p. 98), pois se estrutura em altas barreiras de entrada, 

##############################################################################################################################################################################################
diferenciação foca nos processos produtivos), ou a produtividade (2004, p. 28-30).  
63 Saes e Farina (1999) previram a possibilidade da extinção do sistema de fornecimento criado pela illy no 
Brasil, pautado pela seleção e manutenção de parcerias específicas e de longa duração, justamente em 
função da disseminação dos padrões de qualidade pelo mercado produtor de café, em razão do aumento da 
demanda pela inserção de outras empresas no mercado de cafés diferenciados. Essa hipótese, no entanto, não 
se confirmou, conforme será explorado no capítulo segundo. 
64 Gilson, Scott e Sabel (2009) comentam a teoria avançada por Richard Langlois, segundo a qual haveria uma 
tendência para a modularização dos processos produtivos em resposta às dificuldades de manutenção de 
estruturas verticalmente integradas em um contexto de incertezas. Essa teoria se baseia na experiência de 
sistemas de engenharia que estabelecem critérios e padrões de interface entre módulos, os quais podem ser 
recombinados para criação de produtos diferenciados. Ou seja, o compartilhamento, pelo mercado, de padrões de 
interface entre os componentes produzidos por cada um dos agentes se apresentaria como uma possibilidade de 
proceder à produção de produtos diferenciados sem a necessidade de manutenção de relações prolongadas entre 
as empresas, já que todo o mercado obedeceria às determinações necessárias para que o seu componente pudesse 
se “encaixar” aos componentes dos demais. Os autores criticam essa perspectiva enquanto a mais adequada 
para garantir processos contínuos de inovação. Isso porque a necessidade de observância de padrões e critérios 
de interface engessa as possibilidades de inovação e de melhora do desempenho do produto final.  
65 Nas entrevistas realizadas com produtores de cafés especiais, muitos afirmaram que a diferenciação via 
certificação ambiental perde progressivamente o valor econômico no mercado. Isso porque cresce, cada vez 
mais, o número de propriedades certificadas. Essas certificações passam a operar, muitas vezes, como um 
requisito de entrada em alguns mercados, os quais dão preferência para produtos ambientalmente sustentáveis. 
Esses produtores afirmam que a diferenciação pela qualidade é a melhor forma de garantir de forma sustentável 
um retorno financeiro mais vantajoso. 
Em estudo publicado em 2004, Ponte afirma que há momentos em que o mercado de cafés diferenciados 
registra períodos de superprodução de cafés orgânicos, assim como deixa de oferecer prêmios de preço para 
algumas certificações ambientais (tal como a Utz Kapeh), principalmente em períodos de alta dos preços do café 
commodity. 
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respaldas por regulamentação66. 

Por outro lado, o mercado consumidor também é dinâmico, apresentando 

mudanças na demanda do café. Atualmente, se observa um fenômeno de aumento de 

exigência de vários tipos de diferenciação em um único produto. Nas palavras de Saes: 

#

A demanda dos consumidores por café Fair Trade, por exemplo, tem sido 
associada preferivelmente à qualidade orgânica. O atributo qualidade bebida 
é um requisito cada vez mais importante nos cafés sustentáveis. Além disso, 
a sustentabilidade ambiental e social está sendo um requisito para os cafés de 
alta qualidade. (2008, p. 95). 
 

Dessa forma, os agentes da cadeia produtiva necessitam manter a flexibilidade, 

em certa medida, dos padrões produtivos, de forma a incorporar as modificações nos padrões 

da demanda. Essa necessidade de flexibilidade para acompanhamento das mudanças do 

mercado cria demanda para a manutenção de relações de maior duração entre parceiros 

comerciais, cafeicultores e torrefadores, uma vez que o conhecimento recíproco favorece 

o engajamento recíproco em inovação e manutenção das posições de ambos os parceiros 

no mercado. 

#

#

2.3.2 Contratos relacionais 

#

#

Falar de contratos relacionais significa explicitar características de contratos que 

estão ligadas a promoção de valores distintos dos valores da certeza e do foco, promovidos 

pela descontinuidade e pela presentificação, essas últimas características dos contratos mais 

#############################################################
66 Por outro lado, por depender de regulamentação bastante específica, essa diferenciação é difícil de 
implementar, pois exige a elaboração da norma, a criação de estrutura institucional para sua aplicação e uma 
estrutura de fiscalização, para evitar free riders. Ademais, Saes ressalta a alta relação de dependência que essa 
forma de diferenciação provoca do torrefador em relação ao produtor de determinada localidade. A dependência 
exige a manutenção de relações de longo prazo, e desloca o poder de negociação para o produtor. Por isso, 
muitas torrefadoras tendem a evitar mecanismos de diferenciação pela origem. Elas possuem interesse em 
promover a sua marca, e evitar a dependência em relação aos produtores (SAES, 2008, p. 98-99). A tendência 
das torrefadores de afastar o mecanismo da diferenciação pela origem constitui uma defesa contra relações 
contratuais mais relacionais nas quais o equilíbrio de poder se desloca beneficiando o produtor.  
Os produtores, dessa forma, precisam criar seus próprios mecanismos de comercialização de seu café. Muitas 
grandes propriedades investem na consolidação de relações comerciais diretas com pequenas torrefadoras e 
importadores de países consumidores, trabalhando com eles o marketing de seus produtos. Algumas chegam a 
investir na torrefação de seu próprio café, para comercialização local ou para exportação em micro lotes. Esse é o 
caso da Daterra, caso este que será explorado no capítulo seguinte. 
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descontínuos que servem de base para a abordagem clássica do contrato67. Muito importante 

ainda, dizer de contratos relacionais implica no reconhecimento de projetores de trocas não 

promissórios, ou seja, de mecanismos de interação humana capazes de criar expectativas 

legítimas acerca das trocas futuras, mas que não se confundem com “uma comunicação no 

presente de um compromisso de engajamento futuro em uma troca específica e mensurada”, 

ou seja, a promessa (MACNEIL, 1978, p. 858)68.  

Outros mecanismos de interação humana podem projetar trocas no futuro. É o 

caso de comandos, status, papel social, amizade, parentesco, obrigações religiosas, padrões 

burocráticos, hábitos e outras internalizações sociais, que mobilizam as pessoas no presente 

para promover trocas no futuro (MACNEIL, 1974, p. 715; MACEDO JÚNIOR, 1998, p. 

154). Esses elementos projetam trocas no futuro sem que haja, necessariamente, comunicação 

presente para projeção futura da troca, reciprocidade mensurada entre os objetos trocados e 

especificidade dos elementos de troca. Ou seja, projetam trocas futuras por meio de uma 

dinâmica distinta da dinâmica promissória. 

No entanto, os elementos acima identificados são, segundo Macneil, mais comuns 

em sociedades tradicionais. A sociedade moderna pós-industrial é marcada pela necessidade 

de especificação das trocas. Na sociedade moderna as trocas são compreendidas, muitas 

vezes, como ações destacadas de qualquer outra vivência ou experiência social, o que 

privilegia a compreensão das trocas como produto de engajamentos promissórios. Isso 

porque, conforme já explorado, a promessa é vista como um mecanismo de comunicação 

eficiente para delimitar de forma exclusiva e com precisão os objetos da troca e as 

condições de sua realização, isolando as trocas das influências de outros tipos de interação 

social. Essa tendência de compreensão da dimensão econômica da sociedade de forma 

destacada das demais formas de interação social ofusca o reconhecimento da importância, 

ainda nos dias atuais, dos mecanismos tais como status, parentesco, dentre outros, na 

projeção de trocas69. 

Apesar da presença persistente na sociedade moderna dos mecanismos de 

#############################################################
67 O que não significa dizer que contratos relacionais sejam despidos de aspectos de descontinuidade e 
presentificação. Macneil enfatiza que a sociedade moderna caracteriza-se por um grande avanço da tecnologia e 
pela produção de produtos e serviços extremamente sofisticados, complexos e específicos. Por isso, as trocas 
caracterizam-se por uma grande necessidade de especificidade (2009, p. 20-21). Segundo o autor “Como a 
especificidade e a medida são essenciais ao funcionamento da economia moderna, no direito moderno 
encontram-se sempre princípios e regras que implementam a descontinuidade e presentificação” (2009, p. 70). 
68 Essa é a definição de promessa apresentada no início do capítulo (tópico 2.1.2), quando discutimos o 
contrato descontínuo e a teoria contratual clássica. 
69 Granovetter (2009) ressalta que a ação econômica individual não é completamente autônoma e independente, 
ela acontece imersa em vários sistemas de relações sociais tais como relações interpessoais, sistema político, 
educacional, estruturas culturais, normas jurídicas, dentre outros.  
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projeção de trocas ligados ao pertencimento a determinadas classes, grupos sociais e 

familiares, Macneil destaca como principal mecanismo não promissório de projeção de trocas 

na sociedade moderna as “expectativas de que trocas futuras e outras motivações futuras 

decorrentes da dependência de relações de trocas que se realizam no presente irão, 

concebivelmente de forma totalmente livre de outra coerção ou comando, fazer com que 

trocas ocorram dentro de certos padrões, padrões estes ao menos parcialmente previsíveis” 

(MACNEIL, 1974, p. 715)70. 

Dessa forma, a continuidade de determinados padrões de trocas internos a 

relações contratuais específicas constitui em si um mecanismo não promissório projetor de 

trocas no futuro, já que em determinadas circunstâncias cria para as partes envolvidas 

expectativas legítimas de que os padrões irão se repetir no futuro. Ou seja, a dinâmica interna 

das relações contratuais no tempo cria também uma normalidade para as partes envolvidas, 

normalidade essa que muitas vezes é acompanhada por promessas. No entanto, nas palavras 

de Macedo Júnior: 

#

Mais importante do que isso, contudo, é o fato de que as promessas estão 
sempre acompanhadas de projetores não-promissórios, especialmente nos 
contratos modernos que acentuam suas características relacionais (1998, p. 
155). 

 

Nos últimos tópicos tratamos de uma tendência de alteração nos padrões 

produtivos em direção a uma dinâmica de maior inovação e flexibilidade. O aumento da 

competição pelo mercado consumidor acompanhado da saturação de mercados tradicionais 

para determinados produtos padronizados, as mudanças nas políticas econômicas, os avanços 

tecnológicos e a rápida modificação das tendências de consumo indicam a necessidade de 

criação, por parte das empresas, de estruturas produtivas adaptáveis a ambientes econômicos 

incertos. As capacidades de adaptação das empresas às incertezas são sensíveis ao formato 

das relações contratuais que essas travam entre si, já que a inovação e a adaptação envolvem 

ações concertadas entre vários agentes de uma mesma cadeia produtiva. 

Nesse cenário de produção no qual sobressaem as necessidades de flexibilidade71 

#############################################################
70 Tradução livre da autora. No original, em inglês: “expectations that future exchange and other future 
motivations arising out of dependence on ongoing exchange relations will, conceivably entirely free of all other 
coercion or ordering, cause exchange to occur in certain patterns, patterns at least partially predictable”.  
71 Gilson, Sabel e Scott (2009) diferem o risco da incerteza, sendo o primeiro uma situação no qual o cálculo de 
probabilidades em relação a hipóteses futuras é viável, enquanto o cenário da incerteza se caracteriza por 
mudanças em velocidade tão acentuada e por vezes por meio de rupturas imprevisíveis tornando inviável 
o cálculo das probabilidades futuras. Os autores afirmam que a teoria contratual contemporânea já não é 
capaz de oferecer uma medida de cálculo, ou seja, padrões de julgamento que possam garantir, ao mesmo tempo, 
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(para acomodar inovação e adaptação), os contratos passam a refletir de forma mais intensa 

esse e outros valores72 na sua dinâmica interna e no comportamento das partes. Uma forma 

distinta de comportamento contratual começa a se destacar, evidenciando a importância e a 

prevalência de um conjunto de características que diremos, acompanhando Macneil, mais 

relacionais. 

Nesse tópico vamos identificar e explicar o que entendemos por características de 

contratos mais relacionais, com base, principalmente, nos trabalhos de Macneil e Macedo 

Júnior73, buscando explicitar a relação entre essas características e os valores que se realizam 

em relações contratuais marcadas por essas características. Ademais, vamos buscar explicitar 

a “relacionalidade” contratual decorrente de padrões produtivos marcados pela especialização 

flexível74, já que esse cenário da modificação da racionalidade produtiva industrial (com 

impactos no segmento agrícola de cadeias produtivas) é importante para explicar as relações 

contratuais entre illycaffè e Daterra. 

Em contextos nos quais as partes necessitam inovar e se adaptar ao mercado com 

agilidade, a manutenção de relações contratuais mais duradouras se apresenta como uma 

necessidade, já que o conhecimento recíproco auxilia a reduzir custos de transação para 
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níveis de investimentos em transações específicas eficientes em momento anterior ao engajamento contratual e a 
possibilidade de ajuste para um resultado eficiente depois que a incerteza se resolve. A incerteza traz um 
problema para o cálculo da flexibilidade aceitável e desejável na interpretação dos contratos.  
72 Segundo Macneil, o contrato é um fenômeno que se presta a um conjunto de finalidades, que podem em 
determinadas circunstâncias serem conflitantes entre si. Determinados contratos podem evidenciar maior ênfase 
em determinadas finalidades, de acordo com as necessidades das partes e o seu engajamento na contratação. 
Macneil identifica nove normas de contrato, ou seja, nove objetos de realização de todo e qualquer contrato, 
quais sejam: a integridade de papel das partes, a reciprocidade entre as partes, o implemento do 
planejamento, o implemento do consentimento, a flexibilidade, a solidariedade contratual, as normas de ligação 
(que dizem respeito ao common law, e constituem três racionalidades distintas de remédios contra 
descumprimento contratual, os quais promovem pagamento em dinheiro), a criação e restrição de poder e a 
harmonização do contrato com a matriz social. Isso significa que todo contrato, para manter-se viável, deve 
realizar, de alguma forma e em alguma medida, cada uma dessas nove normas. No entanto, alguns contratos 
enfatizam mais algumas normas do que outras. Os contratos descontínuos, conforme já observamos, 
correspondem a um paradigma de comportamento contratual que dá mais ênfase aos valores promovidos pelas 
normas do implemento do consentimento e do planejamento, por exemplo. Ademais, a forma de realização de 
algumas normas varia de acordo com o comportamento contratual. Para uma discussão mais completa do 
significado dessas normas ver Macneil (2009). 
73 Esse tópico é baseado, principalmente, nos trabalhos de Macneil (1974), (1978), (1981), (1983) e (2009), e 
Macedo Júnior (1998). O objetivo do tópico não é esgotar a discussão elaborada por ambos os autores acerca das 
características dos contratos relacionais e de uma racionalidade jurídica relacional decorrente da admissão da 
centralidade de elementos relacionais na experiência contratual. O tópico é importante para explicitar os 
principais elementos da compreensão dos contratos enquanto um fenômeno relacional, de forma a firmar um 
terreno no qual analisar o caso das relações contratuais entre a Daterra e a illycaffè. 
74 Isso não significa, conforme já enfatizado nesse trabalho, reduzir o fenômeno do aumento da importância de 
aspectos relacionais nos contratos modernos às alterações no modelo produtivo industrial. Contratos relacionais 
sempre foram presentes e tiveram grande importância na sociedade. O casamento é talvez o maior exemplo. 
Ademais, não é somente a dinâmica industrial aquela que impacta a forma de compreensão do fenômeno 
contratual e da sua função na sociedade. Outras racionalidades, ligadas à moralidade, à política e às 
transformações culturais influenciam a forma como uma sociedade compreende o fenômeno contratual. 
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promoção de modificações em rotinas produtivas e na concepção de novos produtos. Uma das 

características, dessa forma, de contratos mais relacionais é a duração maior e indefinida no 

tempo, contrastando com o tipo ideal de contrato descontínuo concebido pela teoria clássica, 

qual seja, aquele constituído por vínculo com começo bem destacado e definido no tempo, 

vida curta e término igualmente bem definido. A descontinuidade, ou seja, possibilidade de 

delimitação precisa de início, término e duração, é um fator de promoção de certeza e foco, 

um dos valores mais caros para a maneira clássica de compreensão dos contratos. 

Se em determinados momentos históricos as trocas no âmbito de cadeias de 

produção se aproximavam mais do tipo ideal de contrato descontínuo, é preciso admitir que 

sempre houve situações contratuais muito distintas do paradigma clássico de contrato. O 

casamento é um bom exemplo. Uma relação de casamento não se define em um momento 

preciso no tempo. As regras, os padrões de conduta, que vigoram entre um casal são 

formatados ao longo de anos, e constantemente revisados. A celebração da cerimônia 

religiosa ou a assinatura do instrumento contratual perante o juiz não reduz em si, em um 

único momento, o ato de regulação da relação. Assim como o término de uma união é de 

difícil identificação, já que o desenlace acontece paulatinamente no tempo. 

O casamento não é o tipo de relação que ocupa centralidade na conformação de 

um pensamento teórico sobre o contrato75. Relações de troca no âmbito marcadamente 

econômico figuram como modelo típico de onde se extraem os elementos para pensar o 

contrato enquanto categoria. 

Ocorre que, na atualidade, com as necessidades da flexibilidade e a prevalência da 

incerteza no meio econômico, a sobrevivência e o sucesso de algumas empresas passa, muitas 

vezes, a depender de um “casamento” entre elas. Essas empresas necessitam se engajar para 

produzir conjuntamente produtos diferenciados, o que envolve complexidade e uma 

pluralidade de prestações interconectadas76. Dessa forma, as tratativas e conversações duram 

#############################################################
75 Muitas vezes, se pensa o casamento de forma descontínua, informado pelos valores e padrões de conduta 
observados em uma típica transação de mercado economicamente motivada. Pensar o casamento dessa forma 
para fins de busca de uma racionalidade apta a solucionar conflitos de um casal causa estranhamento, 
justamente porque o casamento não se informa, muitas vezes, pela racionalidade da relação contratual 
descontínua típica. Isso não significa negar elementos de descontinuidade no casamento. Por exemplo, casais 
necessitam dividir, de carta forma, responsabilidades financeiras, e alguns podem definir de forma mais 
precisa a qual das partes cabe assumir determinados gastos.  
76 Gilson, Sabel e Scott (2009) analisam em profundidade três experiências contratuais que refletem uma espécie 
de “casamento” das empresas em torno de um processo de colaboração para desenvolvimento de um resultado 
inovador, cujos custos, características e também as prestações das partes necessárias à sua consecução não 
podem ser especificados de antemão, ou seja, não podem ser presentificados. Esses custos, características e 
ações somente podem ser delimitados no curso do andamento da parceria, conforme os resultados 
preliminares se apresentam. Ademais, nenhuma das partes possui todas as capacidades e habilidades para 
promover o resultado de forma individual: a combinação das ações de cada parte é imprescindível para o 
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tempo relevante e o acordo entre as partes vai se formando à medida que a comunicação entre 

elas se intensifica e o consenso acerca de variados pontos se estabelece, paulatinamente. O 

interesse, muitas vezes, é pela manutenção de uma relação duradoura, e a projeção do tempo 

de duração da relação não é exata ou determinada: as partes, conscientes da sua falta de 

controle sobre o futuro, muitas vezes se abstêm de prever uma data para encerramento da 

parceria. E ainda que esta data prevista exista, ela muitas vezes é desobedecida, ou não reflete 

o comportamento das partes, que se programam para fazer durar as relações para além de 

prazos fixados, motivadas pela confiança que adquirem na contraparte e no sucesso da 

continuidade. 

No que toca, portanto, à dinâmica de formação (ou início), de duração e de 

término dos contratos, aqueles mais relacionais tendem a apresentar início e término de difícil 

identificação precisa no tempo, assim como uma duração prolongada. 

A preservação da relação77, dessa forma, é uma norma que se evidencia nas 

relações contratuais mais relacionais. Ao contrário dos contratos mais descontínuos, 

concebidos para se consumirem no cumprimento das prestações, em um período curto e bem 

definido no tempo, relações contratuais mais relacionais se consolidam em situações nas quais 

a permanência da parceria se evidencia como um valor. Relações contratuais duradouras 

passam a integrar um conjunto de elementos desejáveis, se não necessários, para a promoção 

de determinadas atividades produtivas em determinados contextos de mercado. 

Ressaltar a preservação da relação enquanto norma tem efeitos na maneira como 

se estruturam as regras de julgamento das relações contratuais. Um aspecto importante da 

##############################################################################################################################################################################################
resultado. E em terceiro lugar, o processo de especificação das ações e contribuições de cada parte depende das 
ações e contribuições das outras partes, o que os autores chamam de colaboração interativa. O estudo identifica 
mecanismos contratuais formais e específicos (estabelecidos por meio da promessa) que estimulam a adoção de 
comportamento colaborativo e a troca de informação entre as empresas, promovendo e acelerando a criação de 
um ambiente de confiança no qual processos decisórios informais são definidos. Essa é, para os autores, a 
estrutura contratual adequada para propiciar parcerias em torno da geração de inovação capazes de incentivar 
investimentos conjuntos e obstaculizar o comportamento oportunista. 
77 Para Macneil, a preservação da relação é uma intensificação da norma contratual da solidariedade. O autor 
define a solidariedade como a “norma de se atarem às trocas” (2009, p. 51), ou seja, um elemento que permite a 
coesão das trocas. No que toca o contrato enquanto um comportamento de trocas entre não semelhantes em 
situação de especialização do trabalho, Macneil afirma que a solidariedade é uma questão psicológica, ou seja, 
uma questão de crença das partes na possibilidade de se responder afirmativamente a seguinte questão: “Acredito 
que continuará a existir condições por meio das quais cada um de nós desejará depender um do outro e será 
capaz de fazê-lo?” (2009, p. 89). A solidariedade, portanto, envolve mecanismos que garantem a adesão das 
partes às trocas projetadas, mecanismos que podem ser de caráter moral, ou não.  Nesse trabalho, no entanto, 
acompanhamos a posição de Macedo Júnior, segundo o qual a solidariedade implica a “preocupação de uns com 
os outros com base num sentimento de comunidade e valores comunitários” (1998, p. 177), de caráter moral. 
Macedo Júnior realiza a distinção entre os conceitos de solidariedade e cooperação (sem que isso implique em 
dizer que os conceitos sejam reciprocamente excludentes), sendo a última uma relação que garante coesão, no 
entanto econômica e instrumentalmente orientada (1998, p. 173). 
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valorização da preservação da relação diz respeito à forma como são geridos os conflitos que 

surgem na relação. A harmonização do conflito relacional desponta também como norma, ou 

seja, um padrão de conduta devida por parte daqueles envolvidos no conflito assim como das 

instituições chamadas a atuar no conflito em benefício da preservação da relação. 

Isso não significa dizer que as relações devem ser preservadas a qualquer custo, 

em toda e qualquer circunstância. Se as rápidas mudanças no mercado e nas circunstâncias da 

produção podem ser enfrentadas por meio de relações duradouras e flexíveis, é possível que 

essas mesmas mudanças apontem para o distanciamento, no tempo, dos interesses das partes 

envolvidas nos contratos. 

No entanto, admitir a importância da preservação das relações implica em adotar 

uma postura diante do conflito que tenha como perspectiva algo além do fim iminente da 

relação, com um resultado que supere a mera distribuição das “sobras” dos valores gerados 

entre as partes78. Uma postura que tenha como base o reconhecimento do caráter relacional de 

determinados contratos implica um posicionamento diante de conflitos que reflita o interesse 

da preservação da relação79. 

Relações mais duradouras proporcionam uma maior interação entre as partes. 

Enquanto relações mais descontínuas tendem a ser estabelecidas por meio de uma 

#############################################################
78 Ainda que essa distribuição seja realizada por regras de julgamento neoclássicas, ou seja, regras já de certa 
forma constituídas pela concessão a outros valores socialmente concebidos e distintos do enaltecimento da 
autonomia da vontade ou a obrigatoriedade do cumprimento das promessas. O direito contratual neoclássico, 
conforme entendimento de Macneil e Macedo Júnior, ainda define o contrato com base na reunião de 
consentimentos livres e informados, apesar de ser trespassado por vários dispositivos (e muitas vezes ramos 
inteiros do direito) que pretendem balancear ideias de justiça social com os interesses privados nos contratos. O 
direito neoclássico, no entanto, poucas vezes se posiciona no sentido de privilegiar a continuidade das relações 
contratuais, ou seja, no sentido de solucionar o conflito com objetivo de manter a relação contratual.  
79 Macneil argumenta que uma postura relacional voltada para ajustes de situações de conflito em relações 
duradouras envolve “escorregar completamente sobre os limites do sistema clássico de contrato, reduzindo o 
papel dominante da descontinuidade e da presentificação para que assumam papéis iguais ou muitas vezes 
subordinados a normas relacionais tais como a preservação da relação e a harmonização de todos os aspectos da 
relação, sejam descontínuos ou relacionais”. (1978, p. 886) Tradução livre da autora. No original, em inglês: 
“slipping the bounds of the classical contract system altogether reducing discreteness and presentiation from 
dominant roles to roles equal or often subordinate to relational norms such as preserving the relation and 
harmonization of all aspects of the relation, whether discrete or relational”. Baseado em trabalho de Chayes, 
Macneil enumera algumas características que um processo de solução de conflitos, assim como a postura do 
árbitro, devem ter quando há o objetivo de promover a harmonização do conflito e a sua continuidade. 
Diferente do que ocorre com o processo jurisdicional levado a cabo pelo Estado, a postura relacional da solução 
do conflito pressupõe, dentre outros elementos, uma investigação dos fatos não somente retrospectiva focada na 
violação do contrato, mas também prospectiva, de forma que a solução do conflito leve em consideração o futuro 
da relação; a definição do conflito e o processo de solução do conflito não são completamente dependentes da 
versão e da iniciativa das partes, cabendo também ao árbitro se engajar na compreensão do conflito, na sua 
reconstrução e na elaboração de soluções destinadas à sua composição; a solução para o conflito não deve 
se basear exclusivamente em remédios previamente estabelecidos pela lei, mas deve ser um resultado 
especificamente arquitetado para a especificidade de cada conflito, envolvendo a participação das partes; a 
participação do árbitro não se esgota com a definição de uma solução para o conflito, mas inclui o 
acompanhamento e auxílio na gestão da implementação da solução pelas partes.#
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comunicação pontual, restrita aos elementos necessários à definição de prestações e  

contraprestações80 (conforme já ressaltamos em tópico anterior, a compra de café no 

mercado commodity pode ser “solucionada” por meio de um simples telefonema), as partes 

em contratos mais relacionais apresentam um comportamento de comunicação mais intensa, 

contínua e abrangente. 

A comunicação é mais intensa uma vez que contratos mais duradouros muitas 

vezes se estabelecem e se mantêm, conforme já discutido, em função da necessidade da 

criação e preservação de um ativo formado pelos padrões de comportamento cooperativo das 

partes, engajadas em manter uma racionalidade de produção voltada à adaptação ao mercado 

e à inovação. Conceber produtos diferenciados e coordenar as ações de cada agente envolvido 

na cadeia de produção requer muita comunicação81. 

A continuidade da comunicação se deve justamente à necessidade contínua de 

adaptação. A parceria comercial tem a finalidade de fortalecer cada um dos parceiros na tarefa 

de acompanhar as oscilações das circunstâncias econômicas. Os agentes necessitam oscilar 

em conjunto, ou seja, necessitam coordenar-se de forma que a suas ações sejam harmônicas. 

Essa flexibilidade conjunta frente às incertezas externas exige contínuos ajustes dos 

acordos e das expectativas mútuas, o que se faz por meio de comunicação contínua. 

A abrangência da comunicação é decorrência da manutenção de interações mais 

intensas e por tempo prolongado. O contato contínuo entre as pessoas, ainda que se inicie em 

âmbito profissional, tende a aproximá-las, levando à construção de laços também pessoais. 

Assim, pessoas que interagem por muito tempo tendem a ampliar o escopo da comunicação, 

passando a tratar de aspectos diversos daqueles relativos à especificação substantiva de trocas 

mensuráveis. 

Nesse passo, é relativamente fácil visualizar distinções entre o tipo de interações 

mais frequentes em contratos descontínuos, que envolvem pouca comunicação, e aquelas mais 

propícias a florescer em contratos mais duradouros, envolvendo maior quantidade de 

comunicação.  Relações descontínuas típicas envolvem pessoas interessadas de forma 

específica nas vantagens econômicas que o contrato pode gerar, sendo que a sua interação 

#############################################################
80 A comunicação se limita a elementos tais como a quantidade e qualidade das mercadorias ou serviços, o tempo 
de entrega ou prestação do serviço, o preço a ser pago, o local da prestação, dentre outros elementos precisos e 
especificamente relacionados à definição no presente das ações a serem realizadas no futuro, sendo este tempo 
no futuro também precisamente estabelecido.  
81 Em alguns contratos relacionais, a comunicação é menos um aspecto acessório de viabilização de objetivos 
mais importantes (consubstanciados em trocas de valor econômico), e mais o objetivo do engajamento contratual 
em si. É possível dizer que a união de duas pessoas no casamento tem como propósito criar uma vivência de 
comunicação: um dos maiores elementos de realização do casamento consubstancia-se na troca comunicativa 
entre as pessoas, no compartilhamento das subjetividades por meio da comunicação. 
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tende a se restringir à composição de seus interesses econômicos82. 

A teoria clássica dos contratos que tem como paradigma contratual a relação 

descontínua supõe, assim, partes instrumentalmente orientadas e interessadas nos benefícios 

econômicos gerados pelos aspectos substantivos da transação. As partes do contrato são 

concebidas de forma fragmentada, o que significa que a contraparte somente interessa na 

medida em que é capaz de executar as prestações especificadas pela promessa, de relevância 

puramente econômica. A identidade da contraparte é pouco relevante para a celebração do 

contrato, na medida em que, na hipótese de descumprimento contratual, pressupõem-se as 

normas e as instituições legais aptas a forçar o cumprimento das promessas ou ao menos a 

garantir as vantagens econômicas que seriam advindas da execução da troca83. 

Por sua vez, contratos mais relacionais caracterizam-se pela maior interação entre 

as partes e uma tendência ao florescimento de uma valorização recíproca da integralidade da 

pessoa com quem se interage contratualmente84. A identidade do sujeito com quem se 

interage e as características de sua personalidade adquirem relevância para a celebração e 

manutenção do contrato. Não só porque é necessário obter informações a respeito das 

capacidades do sujeito de cooperar de forma mais intensa em um ambiente de incerteza e de 

impossibilidade de presentificação integral das prestações, mas também porque o 

prolongamento da relação permeada por um agir comunicativo abrangente proporciona um 

espaço de realização integral do sujeito. Assim, ambições distintas da realização econômica 

integram ou passam a integrar a finalidade da relação. A dimensão social das relações, a 

satisfação das trocas interpessoais, possui maior relevância em contratos mais relacionais. 

A realização integral do sujeito envolve a satisfação de valores distintos daqueles 

atrelados às mercadorias, ou aos montantes em dinheiro. Trocas de outras naturezas tendem a 

#############################################################
82 O que não significa que o fato de o interesse econômico ser o principal interesse a permear o engajamento em 
uma troca impeça a influência de outros valores na conformação do comportamento contratual.  
83 Macneil enfatiza que a compreensão clássica dos contratos toma como um dado, um pressuposto, a existência 
das normas e instituições legais que garantem o cumprimento das promessas. No entanto, o autor descortina o 
caráter relacional dessas normas e instituições, indicando a impossibilidade de concepção de projeção de trocas 
que ocorram sem o respaldo de elementos relacionais. É por isso, inclusive, que a teoria relacional de Macneil 
não pode ser vista como a descrição de um tipo único de relações contratuais. Ela é uma forma de compreensão 
dos contratos capaz de oferecer categorias que explicam tanto os contratos mais descontínuos quanto aqueles 
mais relacionais, esses últimos cada vez mais comuns em um contexto de produção da especialização flexível 
(MACEDO JÚNIOR, 1998). 
84 Macneil (1974, p. 720-725) e Macedo Júnior (1998, p. 156-159), seguindo Selznick e Broom, chamam 
de “relações primárias” aquelas caracterizadas pela realização integral do sujeito e pela valorização da sua 
integralidade pela outra parte do contrato. Isso em contraste com relações “não-primárias”, nas quais o valor do 
sujeito reside na sua capacidade de satisfação de prestações de valor econômico, uma vez que a interação 
contratual somente se presta para a satisfação de interesses econômicos. Em relações não-primárias, a identidade 
e personalidade dos sujeitos envolvidos são irrelevantes para a celebração e execução do contrato. Contratos 
descontínuos, marcados por interações pontuais, economicamente motivadas, tendem a se constituir por 
relações próximas às relações não-primárias. 
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ocorrer em contratos mais relacionais, envolvendo informação, conhecimento, valores 

atrelados ao prazer da convivência e do compartilhamento de gostos e interesses, à satisfação 

trazida pelo status em pertencer a determinado grupo ou ainda aos benefícios reputacionais 

advindos da manutenção de relações contratuais com determinados parceiros. Percebe-se que 

dentre esses benefícios há aqueles com alguma e outros destituídos de relevância econômica. 

Mas todos possuem em comum a dificuldade da mensuração, ou seja, da sua expressão em 

termos de valores monetários. 

Contratos relacionais, portanto, tendem a envolver valores cuja medida e 

especificidade são de difícil definição. Esses valores muitas vezes são acompanhados por 

outros de fácil expressão em medidas monetárias. Muitas vezes, as trocas de fácil 

monetização podem inclusive ser mantidas em função da possibilidade de realização de outros 

benefícios considerados mais importantes. Por exemplo, as trocas envolvendo mercadorias ou 

serviços de fácil mensuração monetária entre duas empresas pode se sustentar, por algum 

tempo, em função dos benefícios reputacionais gerados para ambas ou para uma das 

empresas. O valor reputacional, de difícil especificação em termos monetários, pode ser mais 

importante do que o dinheiro recebido, ou o serviço prestado, embora esse valor não encontre 

uma contrapartida monetária específica internamente ao contrato85. 

A monetização, a mensuração e especificação do objeto da troca são tendências 

dos contratos descontínuos, já que fazem parte de uma conduta de produção de certeza acerca 

do objeto da troca e do seu significado econômico. 

Retomando o contexto no qual enfatizamos a emergência de contratações mais 

relacionais, a incerteza, conforme já discutido, gera a necessidade da manutenção de relações 

mais duradouras entre agentes de uma mesma cadeia de produção. A estratégia dos agentes é 

o de construir uma dinâmica de flexibilidade eficiente entre si, de forma que cada um 

contribua para a manutenção da estrutura produtiva em um contexto econômico instável. 

Dessa forma, a dimensão da cooperação sobressai, compreendida como o ato de “associar-se 

com outro para benefício mútuo ou para divisão mútua dos ônus” (MACEDO JÚNIOR, 1998, 

p. 172). 

Em contratos mais relacionais, assim, há uma tendência de maior cooperação que 

#############################################################
85 Isso não significa dizer que o prestígio gerado pela relação com determinada empresa ou pessoa não reflita em 
termos monetários. Por exemplo, um ator contratado pela Rede Globo pode receber um salário reduzido porque 
a emissora sabe que parte da “remuneração” do ator está atrelada ao prestígio e à reputação que aquele ator 
passa a gozar no mercado publicitário. A Rede Globo aumenta o seu poder de barganha em relação ao ator e 
sabe que para o ator, integrar o seu elenco, possui valor econômico. Uma questão que permanece incerta, no 
entanto, é a medida desse valor reputacional. É muito difícil especificar em dinheiro quanto vale, para um 
ator, o aspecto reputacional transacionado no contrato com a Rede Globo.  
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implica em uma repartição dos benefícios e dos ônus concretamente compreendidos, ou seja, 

uma igualdade e um equilíbrio substantivo entre as partes envolvidas no contrato. Nesse 

sentido, a cooperação agrega um elemento material à igualdade entre as partes, diferenciando 

contratos mais relacionais de contratos mais descontínuos. 

Um fator relacionado ao incremento da cooperação em contratos mais relacionais 

diz respeito à tendência, nesses contratos, de se verificar um encontro, ou compartilhamento 

de interesses comuns. O que não é considerado pela concepção clássica do contrato, que 

define o contrato enquanto um mecanismo de composição de interesses contrapostos86. No 

caso de empresas atuando em etapas produtivas de um mesmo produto, a sua interação até 

certo ponto se dá para a composição de interesses contrapostos (por exemplo, a torrefadora de 

café tem interesse em adquirir o café, enquanto o produtor de café tem interesse em vender 

café e obter o dinheiro da venda do produto). No entanto, quando a interação é também 

caracterizada pelo engajamento comum na concepção e produção de produtos específicos, 

buscando a criação de nichos de mercado sustentáveis para esses produtos, é preciso 

reconhecer uma dimensão de interesses comuns. As empresas, por meio de sua interação 

contratual, estabelecem uma forma comum de orientar-se para o mercado, para o benefício 

mútuo: todas elas desejam a boa absorção do produto final no mercado, para que todas 

possam manter um bom desempenho econômico (por exemplo, produtor de café especial e 

torrefador de café especial possuem o interesse comum de contribuir para a produção de um 

produto final de qualidade singular, que possa conquistar um público consumidor específico 

interessado em pagar um preço diferenciado pela qualidade igualmente diferenciada do 

café). Uma compreensão relacional dos contratos implica em reconhecer essa dimensão do 

compartilhamento de interesses comuns em contratos mais relacionais. 

Compartilhando interesses comuns, as empresas muitas vezes tendem a dividir 

#############################################################
86 Refletindo uma tendência da postura das partes em contratos mais descontínuos. Em um contexto de produção 
em que as partes interagem contratualmente de forma irregular e pontual no tempo, e no qual a demanda por 
produtos é esporádica e instável, não há um engajamento característico conjunto de agentes produtivos na 
concepção de produtos e de estratégias de produção e comercialização para melhorar a posição econômica de 
todos. Os agentes produtivos atuam isoladamente, assumindo os riscos sozinhos de suas ações no mercado. Essa 
é uma visão das trocas que, segundo Macneil (1981), constitui pressuposto da teoria econômica neoclássica, 
segundo a qual as partes contratantes possuem interesses contrapostos e atuam como unidades separadas 
maximizadoras de vantagens individuais.  
No entanto, conforme ressalta Campbell (2004), um dos pontos mais importantes do trabalho de Macneil trata de 
considerar a cooperação como um elemento central de todo e qualquer comportamento contratual. O contrato é 
essencialmente dependente de estruturas cooperativas. Conforme já ressaltado, não há contrato sem estruturas 
sociais que permitam a interação contratual, tais como a linguagem, ou medidas de valor, como o dinheiro. 
Ademais, uma segunda dimensão cooperativa constitui-se pelo aparato legal e político providenciado pelo 
Estado que garante uma estabilidade para as relações de troca. Sendo assim, ainda que em determinados 
contratos as partes sejam principalmente motivadas por interesses individuais, alguma estrutura cooperativa 
deverá sempre concorrer para a realização da troca. Em outras palavras, a cooperação é inerente ao contrato.  
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também os prejuízos de suas apostas comuns. Isso porque essa postura cooperativa é 

importante para a manutenção das relações no futuro. Assim, em contratos mais relacionais, a 

racionalidade que muitas vezes prevalece no âmbito da contratação é aquela que manda 

ajustar em equilíbrio os benefícios e prejuízos de cada parte, conforme as oscilações do 

mercado. Conclui-se haver, assim, alguma divisão dos riscos do engajamento no contrato 

entre as partes contratantes87. 

Outro fator relacionado à tendência e necessidade de comportamento cooperativo 

é o surgimento de laços de confiança entre as partes. A confiança é definida como a 

“expectativa mútua de que, numa troca, nenhuma parte irá explorar a vulnerabilidade da 

outra” (MACEDO JÚNIOR, 1998, p. 179). Relações de confiança são necessárias para que as 

partes se engajem em relações de troca que envolvem a necessidade de colaboração contínua. 

Os altos custos (ou mesmo a impossibilidade) de presentificação e especificação a priori dos 

aspectos substantivos das prestações futuras das partes requerem relações de confiança para 

amparar a realização de investimentos pelas partes para realização dos objetivos do 

engajamento contratual. 

No que toca à cooperação, ressaltamos a sua necessidade em determinados 

contextos produtivos. Assim, a cooperação pode ser compreendida, e em determinados 

contextos surgir de fato como uma necessidade econômica, ou seja, um comportamento 

economicamente orientado: as partes concluem que o engajamento com a outra em projetos 

comuns, e a divisão de ônus e benefícios são uma necessidade a ser vivenciada em função da 

realização de interesses individuais. Assim, a relação seria o custo da conquista de benefícios 

individuais. 

No entanto, a cooperação, enquanto engajamento das partes em um projeto que 

possui objetivo de gerar benefícios mútuos substantivamente equilibrados, pode ser 

compreendida como padrão de conduta devido, agregando-se a ela um valor. Macedo Júnior 

(1998, p. 170-178) diferencia entre a solidariedade e a cooperação, na medida em que a 

primeira está relacionada a uma moralidade compartilhada no interior de uma comunidade88. 

#############################################################
87 Em contratos de sociedade o compartilhamento de benefícios, ônus, e riscos é mais evidente entre os 
contratantes, quais sejam, os sócios. No entanto, essa dinâmica também se verifica, muitas vezes, entre agentes 
econômicos que participam de contratos de fornecimento de mercadorias, ou de prestação de serviços, ou ainda 
qualquer outro contrato entre agentes autônomos de mercado. É possível que os agentes estabeleçam um padrão 
segundo o qual preços a serem pagos, prazos de entrega e qualidade do produto a ser entregue possam ser 
ajustados em função da oscilação das condições do mercado, por exemplo, alterações significativas nos custos de 
produção, ou choques no mercado de consumo, dentre outras possibilidades que afetam a situação de equilíbrio 
entre as partes. 
88 Macneil identifica forças externas, tais como sanções legais, e outras de natureza privada, tais como aquelas 
impostas por associações de empresários, que promovem a coesão das trocas, ou seja, o respeito das partes pelos 
padrões de conduta por elas mesmas criados (por meio de processos promissórios e não promissórios). No 



86#

Ou seja, a solidariedade constitui a existência de vínculos morais entre sujeitos de uma mesma 

comunidade que determinam um dever de cooperação, ou ainda, um dever de levar em 

consideração o interesse do outro, levando os sujeitos a agir e pautar a sua conduta por meio 

de algo distinto do seu próprio interesse. 

A cooperação, singularmente considerada, pode implicar somente em um 

resultado de compartilhamento de benefícios e ônus exclusivamente motivado por interesses 

individuais. Ou seja, seria o mecanismo resultante da interação de individualidades 

instrumentalmente orientadas.  Já a solidariedade abarcaria o entendimento do dever de 

cooperação, ou seja, a compreensão da cooperação como a conduta correta a ser seguida89. 

##############################################################################################################################################################################################
entanto, um ponto distintivo da teoria de Macneil é o reconhecimento de forças internas que promovem o 
respeito pelas partes de padrões de conduta, ou normas, por elas mesmas elaboradas : “A palavra solidariedade 
(ou confiança) não é inapropriada para descrever essa rede de interdependência, externamente reforçada assim 
como auto-apoiada, e a expectativa de cooperação futura. O aspecto mais importante de solidariedade (...) é a 
extensão pela qual ela produz similaridade entre interesses individualistas, de forma que aquilo que aumenta 
(diminui) a vantagem de um participante também aumenta (diminui) a vantagem do outro. (...). Raramente, se 
alguma vez, essa fusão de interesses é completa, mas ela é onipresente, imensamente significativa, e, em um 
vasto conjunto de situações, completa para a maior parte dos objetivos práticos. (...) similaridade de interesses 
pode ser produzida por forças externas tais como o direito soberano. Mas esse aspecto da solidariedade pode e de 
fato surge internamente nas relações.”  (MACNEIL, 1981, p. 1034). Tradução da autora. No original em inglês:  
“The word "solidarity" (or "trust") is not inappropriate to describe this web of interdependence, externally 
reinforced as well as self-supporting, and expected future cooperation. The most important aspect of solidarity 
(...) is the extent to which it produces similarity of selfish interests, whereby what increases (decreases) the 
utility of one participant also increases (decreases) the utility of the other. (...).Seldom, if ever, is this merger of 
interests complete, but it is omnipresent, immensely significant, and, in a vast range of circumstances, complete 
for most practical purposes. (...) similarity of interests may be produced by external forces such as sovereign law. 
But this aspect of solidarity may and does arise internally in relations (...)”. Essa força interna que surge nas 
relações contratuais consiste no reconhecimento recíproco da existência de um valor de cooperação, que se 
assenta na transcendência de um comportamento meramente individualista e que constitui uma 
normatividade construída internamente na relação. 
89 Conforme indica Macedo Júnior, existem duas abordagens básicas da “teoria relacional”, que expressam os 
limites da teoria contratual neoclássica (já que essa última possuiria ainda como base do fenômeno da troca a 
interação entre individualidades separadas, sendo que a dimensão da relação, e os deveres de cooperação dela 
decorrentes, surgem de forma excepcional e não integram a célula de origem das interações contratuais). Uma 
delas é representada pelos estudos de Macneil (e também outros autores como Campbell e Macaulay), explorada 
nesse trabalho, sendo a outra representada pela análise dos custos de transação. Essa última admite a necessidade 
da criação de formas de regulação, ou governo, das relações contratuais distintas da coordenação providenciada 
pelas relações “puras” de mercado, ou seja, as relações descontínuas, uma vez que determinadas transações, em 
função de determinadas características, inviabilizam resultados de eficiência pré e pós contratual se tratadas por 
meio de uma postura descontínua e presentificadora. Transações que exigem investimentos em ativos 
específicos, previstas assim para se manterem ao longo de um período prolongado, sujeitas a situações de 
incerteza, não podem ser eficientemente reguladas por meio de  contratos descontínuos com pretensão de 
presentificação exaustiva do futuro, sendo necessários mecanismos flexíveis de coordenação (WILLIAMSON, 
1979; GILSON ; SABEL ; SCOTT, 2009). A preocupação desses autores, portanto, é de como estabelecer 
estruturas de gestão das transações que apresentem o menor custo possível, tanto em termos dos custos de 
produção, quanto dos custos de transação (WILLIAMSON, 1979). Esses últimos podem ser compreendidos 
como os custos envolvidos na tarefa de presentificar e especificar cada aspecto das transações, os quais se 
revelam muito altos quando estas são complexas e sujeitas a várias situações de incerteza. A redução desses 
custos, pela flexibilização das especificações contratuais, no entanto, segundo a análise dos custos de transação, 
deve buscar “salvaguardar as transações em questão contra os perigos do oportunismo” (WILLIAMSON, 
1979, p. 245/246). Isso porque, apesar de interações prolongadas serem capazes de gerar laços de confiança dos 
sujeitos que operam essas transações uns em relação aos outros e de todos em relação aos procedimentos 
institucionais de adaptação das trocas (gerados pela interação prolongada entre as partes), é preciso considerar 
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Importante observar que os laços de solidariedade podem se constituir em vários 

níveis de comunidade. Existem vários níveis de grupos formados socialmente. A sociedade 

total, ou completa, compartilha determinados valores solidários, estipulando deveres de 

cooperação que permeiam as ações de todos os sujeitos. Há ainda grupos mais restritos, como 

a comunidade formada por pessoas que compartilham uma profissão, ou ainda, pessoas que 

compartilham o uso de determinados estabelecimentos (um clube), dentro dos quais podem 

surgir determinados padrões de cooperação e mais do que isso, de solidariedade, em 

decorrência da existência de uma percepção compartilhada do dever de cooperação90. 

A obra de Macneil é importante por ressaltar padrões específicos de cooperação, e 

de solidariedade, uma vez considerada a distinção operada por Macedo Júnior, que se 

estabelecem na interação contratual. A relação contratual, portanto, pode ser considerada 

como uma unidade comunitária, dentro da qual uma moralidade específica constituída por 

compreensões específicas do dever de cooperação se desenvolve. E essa moralidade, muito 

importante, se desenvolve também por meio de interações contínuas entre as partes distintas 

da interação verbal estruturada em forma de promessa. Ou seja, padrões de conduta reputados 

devidos são estabelecidos também por meio de mecanismos não-promissórios. 

Uma compreensão relacional dos contratos, portanto, envolve reconhecer a 

existência de esquemas de cooperação e solidariedade específicos em determinadas relações 

contratuais. Isso não significa dizer que todo contrato envolverá o desenvolvimento desses 
##############################################################################################################################################################################################
“a inexigibilidade de cláusulas gerais (que instituem o dever de cooperação ou de comportamento segundo a 
boa-fé) e a propensão dos agentes humanos de fazer afirmações falsas e enganosas” (WILLIAMSON, 1979, p. 
241). Tradução livre da autora. No original em inglês: “the unenforceability of general clauses and the 
proclivity of human agents to make false and misleading (self-disbelieved) statements”. 
A análise dos custos de transação, assim, parte da premissa de que o indivíduo será sempre motivado pelos 
interesses individuais. A cooperação, nesse sentido, é instrumentalizada, de forma utilitária, significando um 
elemento intermediário nas ações do sujeito para a conquista de seus objetivos individuais, sem requerer “um 
compromisso com os objetivos da outra parte” (MACEDO JÚNIOR, 1998, p. 239). 
A teoria relacional de Macneil implica, por sua vez, em um questionamento dos pressupostos da análise dos 
custos de transação, uma vez que indica a possibilidade da geração de valores compartilhados de cooperação e 
solidariedade. Reconhecer o compartilhamento de valores implica em admitir que uma moralidade interna das 
relações é construída pela interação prolongada entre as partes, de forma que estes valores orientam “tanto o 
comportamento como os princípios da ação correta” (MACEDO JÚNIOR, 1998, p. 239). Para Macneil, o 
homem é capaz de uma postura reflexionante em relação ao outro já que ele é, ao mesmo tempo, “uma 
criatura completamente egoísta e uma criatura completamente social, uma vez que o homem coloca os interesses 
de seus semelhantes na frente dos seus ao mesmo tempo em que considera os seus em primeiro lugar”. 
(MACNEIL, 1983, p. 348). Tradução livre da autora. No original, em inglês: “Man is both an entirely selfish 
creature and an entirely social creature, in that man puts the interests of his fellows ahead of his own interests at 
the same time that he puts his own interests first”.#
90 Retomamos, nesse ponto, Granovetter (2009), o qual ressalta que a ação econômica individual não é 
completamente autônoma e independente, ela acontece imersa em vários sistemas de relações sociais tais 
como relações interpessoais, sistema político, educacional, estruturas culturais, normas jurídicas, dentre outros. 
No caso do café, as relações de troca ocorrem entre agentes de mercado que participam muitas vezes das 
mesmas atividades de produção e difusão de conhecimento na área agrícola, das mesmas feiras voltadas 
para nichos de mercado específicos (mercado de qualidade), bem como de algumas associações. Esses 
sistemas, com a sua lógica e valores, influenciam a ação. 
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padrões. Mas significa admitir a possibilidade da construção desses padrões em maior ou 

menor medida a depender do perfil da interação contratual. 

Essa compreensão relacional contrasta com a compreensão clássica dos contratos 

baseada no comportamento descontínuo. A compreensão clássica dos contratos parte do 

pressuposto de que as partes contratantes são iguais (igualdade formal), igualdade esta que 

sustenta os princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual. Igualdade formal, 

autonomia da vontade e liberdade contratual são pilares que permitem a consolidação de 

esquemas de trocas substantivamente desequilibrados, já que inexiste uma regra moral que 

exija referido equilíbrio91. É uma compreensão que parte de uma moralidade individualista e 

desconsidera, para fins de identificação da normatividade que regula uma interação contratual, 

quaisquer outras motivações baseadas em valores solidários compartilhados socialmente, ou 

ainda mais especificamente, compartilhados no interior da relação contratual92. 

Já mencionamos a possibilidade da emergência, em contratos mais relacionais, de 

valores distintos dos interesses econômicos, ressaltando a dimensão da realização integral do 

sujeito em interações mais relacionais, bem como a importância da identidade total do sujeito 

(e não somente a sua capacidade econômica) para a formação e manutenção de vínculos de 

troca. Há, nesse conjunto de valores, alguns que dizem respeito ao tipo de preocupação que 

cada uma das partes nutre em relação à contraparte. Interações mais duradouras criam 

oportunidade para que as partes desenvolvam um interesse mútuo distinto da 

instrumentalização93 (econômica) da relação. Isso significa que a cooperação entre as partes 

pode superar a dimensão instrumental e passar a envolver uma preocupação com o bem estar 

da outra parte. Laços pessoais podem se construir, fazendo surgir uma dimensão social que 

também atua na manutenção da relação contratual, junto com a motivação econômica. 

Nesse sentido, contratos mais relacionais propiciam situação para o florescimento 

de postura altruísta de uma parte frente à outra. Isso não significa dizer que em todos os 

contratos mais relacionais exista comportamento altruísta e mesmo naqueles em que isso 

acontece, não significa que a ação desinteressada perante a outra parte perfaça todo o percurso 

#############################################################
91 No entanto, é importante ressaltar a advertência que Macneil faz no sentido de que qualquer relação contratual 
envolve algum nível de reciprocidade, caso contrário, ela não se sustenta. O contrato, portanto, é regido pela 
norma da reciprocidade, por mais desequilibrada que a troca possa parecer, e por mais difícil que seja identificar 
o benefício fruído em determinadas situações.  
92 Vários dispositivos que caracterizam o direito contratual neoclássico decorrem do reconhecimento de uma 
moralidade socialmente compartilhada que manda que certo equilíbrio contratual substantivo seja observado e 
protegido, mormente em proveito daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade (empregados, ou 
consumidores, por exemplo). 
93A instrumentalização implica na ação que tenha sempre em vista um benefício  individual. Ou seja, é 
considerar o outro como um meio para a própria satisfação. 
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da relação contratual94. Afinal, a base do comportamento contratual envolve trocas de 

relevância econômica. O comportamento altruísta pode se mesclar ao comportamento 

economicamente interessado, e em alguns momentos constituir um elemento importante para 

explicação de determinadas ações realizadas no fluxo de uma interação contratual95. 

O compartilhamento de benefícios e ônus, assim como de riscos traz à tona, mais 

uma vez, a questão da flexibilidade. Faz parte da normatividade interna de contratos mais 

relacionais a constante adaptação das prestações e contraprestações para fins de adequar a 

ação das partes às necessidades e circunstâncias do mercado, assim como para preservar certo 

equilíbrio substantivo das vantagens e ônus relacionados às trocas. Nesse sentido, a forma 

como as partes compreendem o planejamento contratual difere da visão presentificadora que 

caracteriza contratos mais descontínuos. 

Em contratos mais descontínuos, conforme já foi dito, há a tendência de procurar 

regular, no presente, à exaustão, todos os aspectos substantivos das prestações futuras. Ou 

seja, todos os riscos das ações futuras são assumidos no presente, já que todas as 

consequências futuras possíveis do vínculo contratual são previstas no presente. A ação de 

planejar o futuro se esgota no presente e as partes assumem que a sua posição no futuro será 

somente uma questão de seguir as previsões do presente e de agir conforme essas previsões. 

Em contratos mais relacionais, há uma maior internalização da incerteza que cerca 

o futuro96.  As partes assumem a impossibilidade de prever todas as consequências que 

eventos incertos futuros podem provocar em sua relação contratual. Sendo assim, há uma 

tendência de deixar para o momento futuro, mais próximo do tempo de execução das 

prestações contratuais, a tomada de decisão acerca de variados aspectos da prestação97. Trata- 

#############################################################
94 Importante distinguir o altruísmo da solidariedade. A solidariedade implica no reconhecimento de um dever 
de cooperação, ou seja, um dever de levar em consideração os interesses do outro. O altruísmo é um 
comportamento que se caracteriza externamente ao dever.  
95 Não seremos inocentes na afirmação da existência de contratos motivados exclusivamente por valores 
altruístas. Nem mesmo o casamente pode ser identificado como uma interação completamente desinteressada 
entre os parceiros. As pessoas interagem afetivamente e buscam com isso a sua satisfação pessoal, ou seja, 
esperam algo em troca daqueles com quem se relacionam. No entanto, o casamento é um espaço no qual 
observamos constantemente a iniciativa de um dos parceiros de beneficiar, ajudar, ou agradar o outro sem que 
isso implique na expectativa de uma recompensa proporcional e em resposta ao agrado. 
A racionalidade clássica, no entanto, afirmaria que não existe benefício sem um custo. Ou seja, interpretaria até 
mesmo a iniciativa de uma das partes de um casal de fazer um carinho no parceiro como uma ação premeditada, 
como um investimento em um benefício a ser recebido no futuro. 
96 A atualidade envolve uma intensificação das oscilações, tornando mais difícil a tarefa de tentar traçar no 
presente algumas linhas que pudessem oferecer uma previsão da imagem do futuro. A incerteza da atualidade é 
muitas vezes diferenciada da ideia do risco, uma vez que o último se traduz um cálculo possível de 
probabilidade, enquanto a primeira traduz a impossibilidade da realização do cálculo, em função da radicalização 
dos eventos de modificação de tendências e padrões tecnológicos, de produção e consumo. 
97 Macaulay (1963 e 1985) afirma que o planejamento extensivo não é uma prática contratual relevante em meio 
há vários ambientes de negócio. Sinalizar a intenção de presentificação do futuro e de especificação completa de 
todas as ações futuras e suas possíveis consequências, formalizando os compromissos, é muitas vezes prejudicial 
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se de uma intensificação da tendência de abertura dos contratos já discutida no tópico sobre 

contratos abertos e a teoria contratual neoclássica. 

Outra característica importante do planejamento em contratos mais relacionais diz 

respeito a uma tendência de adoção de normas processuais. Os contratos, no que toca ao 

planejamento, “vai assumindo um caráter menos substantivo e mais processual ou 

constitucional, à medida que passa a regular a forma pela qual a revisão e reformulação do 

planejamento vai se operar.” (MACEDO JÚNIOR, 1998, p. 163). 

Isso significa que em contratos mais relacionais o planejamento permanece muito 

importante. Implementação de planejamento é uma das normas, ou finalidades, do contrato, 

seja ele mais relacional, seja mais descontínuo. No entanto, em contratos mais relacionais 

ocorre muitas vezes uma mudança no perfil do planejamento, que passa a focar também a 

normatização da forma como a relação irá prosseguir no futuro, ou seja, foca na estruturação 

de normas para regular como decisões futuras serão tomadas pelas partes integrantes de uma 

relação. Uma das principais características do planejamento em contratos mais relacionais, 

portanto, é se ocupar da alocação de poder entre as partes, determinando o espaço de sua 

atuação futura para tomada de decisões relativas à definição das trocas no momento em que 

estas deverão ocorrer (MACNEIL, 1974, p. 758-761). 

O avanço tecnológico e o altíssimo nível de especialização de produtos e serviços, 

combinado com a tendência de empresas de se engajarem em contratos de maior duração, seja 

para aquisição de serviços ou produtos complexos, seja para o desenvolvimento conjunto de 

novos produtos ou projetos (de pesquisa, por exemplo), torna custosa a especificação de todas 

as características dos produtos ou serviços, dos prazos de entrega ou finalização de etapas dos 

serviços, ou ainda dos custos envolvidos. Macneil nos dá um exemplo interessante, pedindo 

para que imaginemos um contrato entre uma empresa e o governo (norte-americano) em 

1962, que especificasse todas as ações necessárias para colocar um homem na lua até 1970. 

Certamente, é impossível imaginar um contrato que traga todas as especificações de uma 

empreitada de tamanha complexidade. Não faria o menor sentido embarcar na tentativa de 

“colocar no papel” todas as prestações e custos envolvidos. 

Assim, vários mecanismos relacionais de planejamento podem ser adotados com 

intuito de disciplinar os processos e direitos de ação dentro desses processos, para tomada de 

decisões ao longo de contratos de longa duração. Por exemplo, cláusulas de arbitragem podem 

ser previstas, não somente como forma de resolução de conflitos, como também como 

##############################################################################################################################################################################################
às relações de confiança que permeiam as relações de troca entre homens de negócio.  
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mecanismo de tomada de decisão para definição dos contornos de prestações contratuais 

futuras. Cláusulas que preveem o direito de uma parte acompanhar e controlar o trabalho da 

contraparte têm também o objetivo de dividir e alocar poder entre as partes, ampliando o 

direito de participação de uma parte no que diz respeito às ações da outra. 

Vale ressaltar que alguns contratos podem combinar o planejamento mais 

específico, completo e substantivo de determinadas prestações, com técnicas de planejamento 

processual para outros aspectos da relação. Empresas que têm como objetivo se engajar em 

parcerias de longa duração, por meio da sucessão de variados projetos ou a extensão no tempo 

de determinada empreitada, podem elaborar contratos trazendo maior especificação 

substantiva das prestações relativas às primeiras fases ou etapas do projeto, tendo em vista o 

conhecimento que possuem no presente, prevendo cláusulas mais processuais no que diz 

respeito à tomada de decisão sobre as etapas subsequentes dos projetos. Isso em função da 

falta de conhecimento no presente das circunstâncias futuras de sua atuação: as partes não 

possuem controle dos resultados das primeiras etapas, tampouco sabem como será a sua 

condição econômica, e as condições do mercado, em um futuro longínquo. 

Outro fator importante que influi na dinâmica dos contratos diz respeito ao poder. 

O conceito de poder adotado nesse trabalho acompanha o conceito adotado por Macedo 

Júnior (1998), qual seja, a capacidade de impor sobre o desejo de outro a sua própria 

vontade98. O autor faz distinção, acompanhando Macneil, entre o poder unilateral e o poder 

bilateral. O primeiro trata da capacidade de uma pessoa de subjugar outra pessoa sem o 

consentimento desta, enquanto o poder bilateral ocorre na troca, ou seja, em uma situação em 

que ocorre a compensação de poderes. 

O poder unilateral dos agentes, uns em relação aos outros, é variável no tempo, e 

dependente de uma série de fatores, internos e externos à relação contratual. Alguns 

exemplos de fontes externas de poder podem ser visualizados nas seguintes situações: um 

agente pode deter conhecimento exclusivo acerca da forma de produção de determinado 

produto, ou pode ter contatos privilegiados com membros da burocracia estatal, ou ainda 

pode ser beneficiário de uma boa reputação no mercado. Quanto a situações de poder 

unilateral geradas internamente ao contrato, há aquelas provocadas por relações de 

dependência econômica ou psicológica. Todos esses fatores contribuem para uma situação em 

que um agente passa a ter a capacidade de “subjugar outra pessoa sem o consentimento 

desta”. 

#############################################################
98#O conceito de poder adotado por Macedo Júnior é weberiano (MACEDO JÚNIOR, 1998, p. 196). #
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Há também as fontes legais de poder unilateral, por exemplo, o poder que uma 

parte passa a possuir para impor o cumprimento de prestações ou para exigir indenização, por 

meio do aparato estatal, no caso de violação de contrato pela outra parte. 

Há formas distintas de reconhecer as relações de poder nas interações contratuais. 

O direito contratual clássico e neoclássico “fundam-se numa concepção de igualdade que 

pressupõe a bilateralidade das relações de poder, entendendo as mudanças de poder como 

sendo episódicas ou claramente delimitadas” (MACEDO JÚNIOR, 1998, p. 197). Assim, 

essas formas de compreensão do fenômeno contratual admitem, de forma geral, a 

neutralização, ou compensação dos poderes unilaterais no momento da formação do contrato. 

Isso implica em pressupor a igualdade de poder entre as partes antes da formação do contrato, 

e reconhecer como única forma de criação de poderes unilaterais no contrato aquela operada 

pela lei ao atribuir poderes unilaterais a cada parte para exigir o adimplemento do contrato no 

futuro. 

Se o pressuposto geral do direito contratual clássico ou neoclássico é o da 

igualdade de poder entre as partes contratantes, houve, não obstante, um movimento do 

direito de reconhecer desequilíbrios de poder que podem ocorrer entre as partes de um 

contrato. Macedo Júnior enumera alguns institutos jurídicos surgidos da necessidade de 

corrigir esses desequilíbrios de poder que operam antes ou depois da formação do vínculo 

contratual. 

Questões relativas à capacidade civil (maioridade, enfermidade ou doença mental, 

problemas relacionados com vícios em bebida e substâncias tóxicas, prodigalidade, 

discernimento mental reduzido)99 repercutem na promoção de equilíbrio de poder entre as 

partes antes da formação do vínculo contratual. Mas os fatores levados em consideração pelas 

normas regulatórias da capacidade são poucos e excepcionais, prevalecendo a perspectiva da 

igualdade entre as partes. 

O desenvolvimento de uma racionalidade neoclássica introduziu outros 

mecanismos na regulação dos contratos em geral (conceitos de abuso de direito, coação, 

onerosidade excessiva ou desequilíbrio das prestações) e de alguns sistemas contratuais 

específicos como forma de corrigir outros tipos de desequilíbrios de poder. Macedo Júnior 

(1998) identifica institutos do direito do trabalho (direito de greve, proibição da dispensa de 

lideranças sindicais, a proibição da discriminação em função de raça, religião e sexo, a 

proibição da dispensa sem justa causa, dentre outros), do direito dos contratos administrativos 

#############################################################
99#Os artigos 3º e 4º do Código Civil de 2002 tratam no assunto da incapacidade absoluta ou relativa. #
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(possibilidade de rescisão contratual com base no interesse público, o princípio da 

continuidade do serviço público, dentre outros) e com maior ênfase, do direito do consumidor 

(o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, a inversão do ônus da prova, dentre 

outros) que traduzem o reconhecimento do impacto da dimensão do poder nas relações 

contratuais, com intuito de promover maior equilíbrio entre as partes contratantes100. 

No entanto, o autor adverte para o fato de que o movimento do direito de 

incorporar os desequilíbrios de poder e agir sobre eles se dá por meio do desenho de 

categorias sociais estáticas para fins de “proteção” jurídica. Assim, há pouca maleabilidade do 

direito para reconhecer as diferenças internas na categoria dos consumidores ou dos 

trabalhadores, por exemplo. Essa é uma característica da racionalidade clássica e neoclássica, 

que enfrenta dificuldade de operar com realidades dinâmicas, nas quais os agentes 

experimentam, no tempo, mudanças na sua posição social e apresentam uma trajetória 

marcada por particularidades na sua interação com os demais agentes. 

A compreensão relacional dos contratos, por outro lado, implica no 

reconhecimento da complexidade decorrente das interações entre vários tipos de poderes 

unilaterais e bilaterais, provocando desequilíbrios e alterações na alocação de poder entre as 

partes antes, depois, e, muito importante, durante a sua interação contratual. Uma visão 

relacional dos contratos implica no reconhecimento de que o poder não é objeto de uma 

titularidade estática, mas sim fruto de uma pluralidade de mecanismos dinâmicos atuando 

antes, durante e depois da realização de trocas contratuais. E cada agente de um contrato 

específico pode estar submetido a vários desses mecanismos criadores e restritivos de poder, o 

que pode implicar na alteração, no tempo, da sua posição de poder na relação contratual101.  

Nesse tópico falamos de inúmeros elementos (início, término e duração do 

contrato; comunicação; valores individuais e coletivos promovidos pelo contrato; medida e 

#############################################################
100 O direito do trabalho identifica a situação de vulnerabilidade do empregado, destituído de meios de produção, 
em face do empregador, detentor de maior poder econômico. O direito do consumidor identifica a 
vulnerabilidade econômica e técnica do consumidor perante as empresas que disponibilizam serviços e produtos 
no mercado. O direito administrativo protege o interesse público, o bem comum, face ao poder unilateral da 
iniciativa privada gerado no vínculo contratual.  
101 Conforme será observado na apresentação da evolução das relações contratuais entre a illycaffè e a Daterra, 
houve mudança das posições de poder, principalmente da Daterra, no decorrer da relação contratual. A Daterra 
diminuiu a sua relação de dependência com a illycaffè, e com isso conseguiu consolidar relações contratuais mais 
vantajosas com outros parceiros. Esse aumento de poder da Daterra não levou a uma alteração dos termos da 
relação contratual entre a illy e a Daterra, já que a illy, por sua vez, mantinha interesse e condições de manter os 
mesmos termos de interação contratual com seus fornecedores. Mas essa alteração pode ser compreendida como 
um dos fatores de diminuição da intensidade da interação entre as empresas.  
Mecanismos que possam promover um aumento do poder de determinadas categorias sociais são importantes 
para garantir maior equilíbrio substancial das trocas. Os caminhos tomados pela Daterra trazem elementos 
importantes a serem observados para fins de elaboração de políticas públicas em prol do aumento do poder de 
barganha de pequenos e médios produtores de café. 
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especificidade das trocas; comportamento cooperativo; repartição de benefícios e ônus 

gerados pelas trocas; divisão dos riscos; comportamento solidário; comportamento 

altruísta; planejamento e poder), cuja análise permite visualizar as distinções entre formas 

de interação contratual mais ou menos relacionais, evidenciando o que seria a descrição 

ideal de contratos mais relacionais. 

Seria possível argumentar que os resultados da adoção de um pensamento 

relacional são já obtidos por meio de institutos jurídicos desde há muito tempo reconhecidos 

no direito dos contratos, e que a teoria relacional de Macneil não teria trazido inovações 

substanciais para a forma como o direito opera quando é chamado a operar em situações 

contratuais, mais notadamente no momento do conflito. 

Macedo Júnior (1998) enumera, conforme já mencionamos, vários institutos 

jurídicos destinados a promover equilíbrio de poder em determinados setores de contratação e 

no direito contratual como um todo. O autor ainda identifica102 doutrinas e dispositivos 

legais que dispõem sobre deveres acessórios, laterais ou secundários, tais como dever de 

informar ou de esclarecimento do fornecedor de produtos e serviços em relação ao 

consumidor, ou ainda dever de aconselhamento entre profissional especialista e não-

especialista (relação médico-paciente, por exemplo), e dever geral de agir com lealdade 

para não obstruir ou impedir a consecução dos fins do contrato, que acompanham as 

obrigações principais (de dar, restituir, fazer e não fazer) e que carregam traços de um dever 

de cooperação103. 

O objetivo desse trabalho, no entanto, não é o de discutir acerca da originalidade 

da teoria relacional de Macneil, ou de confrontá-la com outros modelos teóricos de 

compreensão do contrato. Não pretendemos ainda discutir a possibilidade de impactos da 

teoria relacional na operação do direito, em contraste com os resultados promovidos por 

institutos jurídicos atualmente em operação. 

Consideramos a teoria relacional de Macneil adequada ao posicionar a 

cooperação, ou seja, a associação com o outro para benefício mútuo e divisão mútua dos ônus, 

no centro da compreensão do fenômeno contratual (tendo em vista que toda relação contratual 

depende de alguma forma de um engajamento cooperativo que pressuponha a realização de 

#############################################################
102 O tópico na obra do autor Contratos Relacionais e Defesa do Consumidor (1998) que se dedica à discussão do 
dever de cooperação e dever de solidariedade compreende-se entre as páginas 187-189. 
103 O autor adverte, no entanto, que tais doutrinas compreendem tais deveres que carregam em si o traço da 
cooperação como deveres subsidiários ou derivados. Ou seja, o dever de cooperação, enquanto uma postura 
moralmente exigível de levar em consideração o interesse alheio, figura como um dever acessório em relação ao 
comportamento egoísta, premissa da compreensão clássica e neoclássica do contrato. A cooperação é tributária 
da busca pela realização do interesse individual nas relações contratuais. 
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benefícios mútuos por meio da projeção e respeito à projeção da troca). Ao enfatizar a 

dimensão da relação em todo tipo de troca (das mais descontínuas às mais relacionais), ao 

invés de partir da figura de partes atomizadas que a cada vez interagem como se fosse a 

primeira vez, Macneil propõe um olhar que permite abarcar, a partir de um centro de 

perspectiva, toda a experiência contratual, desde as mais descontínuas, até aquelas que 

envolvem maior interação entre as  partes. Nas palavras de Macedo Júnior, a concepção 

relacional do contrato implica em reconhecer a centralidade da cooperação na experiência 

contratual e adotá-la, portanto, como ponto de partida para compreensão dos contratos: 

 

Em primeiro lugar, a cooperação assume um caráter central no contrato. Em 
segundo lugar, o dever acessório de cooperação deixa de ser um princípio 
subsidiário na interpretação dos contratos, que deve ser invocado apenas 
para preencher lacunas, quando os demais princípios básicos (autonomia da 
vontade, vinculatividade da obrigação, liberdade contratual, etc.) não bastem 
para resolver o problema, e passa a ser um princípio básico de todos os 
contratos relacionais, ainda que sua importância varie conforme as 
circunstâncias particulares de cada caso. Por fim, o dever se solidariedade 
impõe a obrigação moral e legal de agir em conformidade com determinados 
valores comunitários, e não apenas segundo uma lógica individualista de 
maximização de interesses de caráter econômico (MACEDO JÚNIOR, 
1998, p. 189). 

 

O que fizemos nesse tópico foi enfatizar o que seriam os elementos de  um 

contrato relacional ideal, ou seja, um contrato que estivesse na ponta mais relacional do 

espectro, considerando cada uma das variáveis abordadas. O contrato relacional, dessa forma, 

não é um tipo de contrato, mas uma forma de se dirigir ao fenômeno contratual que parte do 

pressuposto da interação entre as partes como elemento central do contrato, permitindo 

detectar situações contratuais mais relacionais ou mais descontínuas, conforme as 

características de cada elemento acima analisado se aproximem de um perfil relacional ou 

descontínuo. 

Adotar uma abordagem relacional para observar fenômenos contratuais possui 

duas dimensões, ambas importantes para os fins desse trabalho. Em primeiro lugar, a teoria 

relacional oferece categorias que auxiliam a compreensão do comportamento das partes 

quando se engajam em relações de troca, ou seja, auxiliam na descrição desse 

comportamento. No entanto, a teoria relacional conduz para o reconhecimento de que padrões 

relacionais de comportamento de trocas são aptos a gerar uma compreensão, pelos agentes 

envolvidos nas trocas, da existência de valor atrelado a esses comportamentos. Esses valores, 

muitas vezes, possuem relevância não-econômica. Padrões relacionais de comportamento, 
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portanto, constituem fontes de normatização do próprio comportamento, na medida em que as 

partes constroem no tempo uma compreensão compartilhada de que os valores gerados pela 

interação contínua devem ser preservados. 

Buscamos também explicar como características mais relacionais tendem a marcar 

interações contratuais de empresas atuando em um contexto de produção da especialização 

flexível. Assim, a teoria relacional de Macneil se mostra adequada para informar a análise do 

caso entre as relações contratuais entre a illycaffè e seus fornecedores de café, mais 

especificamente a Daterra. A illy adotou interações com características relacionais 

importantes para alterar a forma de coordenação da produção na cadeia de produção de café 

diferenciado pela qualidade, por ela liderada. Essas interações parecem ter gerado valores 

distintos dos benefícios econômicos, valores esses que constituem também motivações e 

padrões para a conduta das partes, apoiando a experiência de sucesso econômico empreendida 

pela illy. 

Ademais, o estudo revelou que padrões contratuais relacionais caracterizam 

também as relações da Daterra com outros clientes, e dados referentes ao funcionamento do 

mercado de cafés diferenciados apontam a tendência da prevalência de interações contratuais 

com características relacionais nesse mercado de forma geral. 

Assim, a criação de condições para a consolidação de contratos com 

características mais relacionais pode ser relevante para o fortalecimento da produção de cafés 

diferenciados no Brasil, produção essa que apresenta benefícios em termos de aumento de 

preços e ganhos em estabilidade para os produtores, em comparação com o mercado de café 

commodity. 
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CAPÍTULO II - O CONTRATO NO MERCADO DE CAFÉS DIFERENCIADOS: UM 

ESTUDO DE CASO DA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS EMPRESAS 

ILLYCAFFÈ E DATERRA. 

#

#

Passamos, nesse capítulo, à apresentação do caso estudado. Enfocamos o caso, 

conforme já explicitado, sob o ponto de vista do contrato. Interessa-nos compreender as 

normas que regem a conduta das partes, ou seja, os padrões de ação impregnados de valor, 

reputados devidos, que prevalecem na interação entre elas. 

Baseando-nos na teoria relacional do contrato, nos atentamos para as variáveis 

que permeiam o fenômeno contratual apontadas por Macneil e por Macedo Júnior de que nos 

ocupamos no capítulo precedente. Vamos analisar o contrato em duas etapas. Na primeira, 

exploramos o conteúdo de instrumento contratual utilizado pela illycaffè e seus fornecedores 

de café, o que inclui a Daterra. Em um segundo momento, nos ocupamos de descrever a 

integralidade da relação contratual entre as partes, naquilo que ela extrapola o conteúdo do 

contrato posto no instrumento contratual. A decisão de estabelecer, nesse trabalho, dois 

momentos descritivos assim divididos, é fruto da conclusão, a partir do estudo do caso, da não 

exaustividade do instrumento contratual para informar acerca das projeções de trocas futuras 

realizadas pelas partes. 

#

#

1. O instrumento contratual escrito – o que as partes trazem no papel. 

#

#

Para melhor compreensão do caso por meio de uma contextualização, 

apresentamos as modificações regulatórias sofridas pelo mercado internacional e nacional de 

café a partir do fim da década de 80, abrindo espaço para a diversificação do produto e o 

surgimento e convivência de lógicas distintas de competição. Nesse tópico, interrompemos 

brevemente a proposta de uma descrição contextualizada do caso para apresentar o contrato 

escrito de café celebrado entre as a empresa torrefadora objeto desse estudo e os produtores de 

café em geral que fazem parte de sua rede de fornecimento. 

A empresa illycaffè nos permitiu acesso ao seu modelo de contrato adotado 
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de forma indistinta com todos os seus fornecedores de café104 (Anexo 1). A razão pela 

qual apresentamos primeiramente o conteúdo desse instrumento escrito é questionar o 

alcance explicativo e descritivo desse conteúdo para dizer da relação normativa que se 

estabelece entre as partes contratantes, quais sejam, a illycaffè e seus fornecedores de café, e 

mais especificamente a fornecedora Daterra. 

#

#

1.1. Breve descrição do contrato escrito 

#

#

Trata-se de instrumento contratual de uma única lauda. Há um logotipo da 

empresa brasileira Experimental Agrícola do Brasil105, de propriedade da torrefadora italiana 

illycaffè, e na primeira linha a denominação do instrumento como “Confirmação de Negócio”. 

Ao denominar-se confirmação de negócio, o instrumento parece fazer referência a um 

momento ou conjunto de momentos prévio no qual o negócio se constituiu.  
Os dois primeiros itens do instrumento definem o comprador (empresa 

Experimental Agrícola do Brasil) e vendedor (o produtor de café), do que se depreende ser o 
#############################################################
104 É preciso fazer a seguinte ressalva: até o início de 2012, os contratos escritos de compra e venda de café eram 
celebrados entre os produtores de café brasileiros e a empresa exportadora Porto de Santos (que originalmente 
pertencia ao Escritório Carvalhaes, tradicional exportadora de café de Santos, e que teve 51% das suas cotas 
adquiridas pela illycaffè em meados da década de 2000). O Escritório Carvalhaes foi um dos parceiros iniciais da 
illycaffè no Brasil na composição da estrutura única de fornecimento que a empresa italiana inaugurou no país. A 
Porto de Santos prestava serviços exclusivos para a illycaffè. Em 2012, a illycaffè rompeu a parceria com a Porto 
de Santos, e internalizou os serviços de logística e exportação dos cafés brasileiros, atualmente realizados pela 
empresa brasileira de propriedade da illycaffè denominada Experimental Agrícola do Brasil. A parte empírica da 
pesquisa realizada para este trabalho teve início em Julho de 2011. Realizamos entrevistas com o sócio do 
Escritório Carvalhaes que se encarregava exclusivamente da administração da Porto de Santos. Não 
conseguimos, na época, acesso ao modelo de contrato escrito praticado entre a Porto de Santos e os fornecedores 
brasileiros, em decorrência de dever de sigilo da Porto de Santos. Uma vez rompida a sociedade, entramos em 
contato com a sócia da illycaffè, a Sra. Anna Illy, que nos deu autorização para ter acesso ao modelo de contrato 
escrito praticado entre a Experimental Agrícola do Brasil e os cafeicultores. O modelo da Experimental Agrícola 
só passou a ser empregado em 2012. No entanto, temos alguns motivos para crer que o modelo da Porto de 
Santos não diferia muito do modelo adotado pela Experimental. Em primeiro lugar, a Porto de Santos foi uma 
empresa criada “a pedido” da illycaffè, conforme será explorado em tópico adiante. A sua forma de trabalho e a 
sua atuação junto aos cafeicultores seguia critérios estabelecidos pela illycaffè. Em segundo lugar, a illycaffè se 
tornou sócia proprietária da Porto de Santos, comprando 51% das cotas da empresa, em meados da década de 
2000. Em terceiro lugar, a dinâmica de fornecimento da illy no Brasil não se alterou, ao menos 
significativamente, depois do rompimento da sociedade com o Escritório Carvalhaes. Houve uma transferência 
das funções antes desempenhadas pela Porto de Santos para a Experimental Agrícola do Brasil. Assim, 
acreditamos que o conteúdo do instrumento contratual celebrado pelos cafeicultores fornecedores da illy seja 
com a Porto de Santos, seja com a Experimental, não tenha se alterado muito desde o início das atividades da illy 
no Brasil, no início da década de 90.  
105 Conforme a nota de rodapé precedente, até o início de 2012, os serviços de logística e exportação dos cafés 
brasileiros para a illycaffè na Itália eram realizados pela empresa Porto de Santos. Em março de 2012 o 
Escritório Carvalhaes, empresa então sócia da illycaffè na Porto de Santos, divulgou um comunicado à imprensa 
informando o fim da sociedade com a empresa italiana (GLOBO, Agência Estado, 2012).  
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instrumento a confirmação de um negócio de compra e venda. A seguir, é definida a 

quantidade de café transacionada, em número de sacas de café de 60kg, do que se depreende 

que o instrumento se refere a um negócio cujo objeto são sacas de café. 

O quarto item do instrumento define o preço por saca de 60 kg. Quinto e sexto 

itens definem, respectivamente, a modalidade do contrato, o que significa contrato de entrega 

da mercadoria no armazém, e o armazém específico no qual a entrega deve ser efetuada (a 

illycaffè trabalha com poucos e seletos armazéns no Brasil, por uma questão de controle de 

qualidade do armazenamento do café antes que este seja exportado para a Itália). 

O sétimo é um item importante, pois traz uma descrição da mercadoria a ser 

entregue pelo vendedor (o produtor de café). Relembramos que se trata de compra e venda de 

café de qualidade, já que é neste mercado no qual a illycaffè atua. Transcrevemos o breve 

parágrafo destinado à descrição do café objeto do contrato: 

 

Descrição: Conforme amostra XXXX (XXXXXXX) em poder do 
comprador. Safra corrente, padrão illy, café arábica, tipo 3 para melhor, com 
no máximo 12 defeitos, de acordo com a tabela oficial brasileira de 
classificação (COB), nas peneiras 15 e acima, com no máximo 10% de 
vazamento de peneira 14, bom aspecto, boa seca, teor de umidade máximo 
de 11% e com bebida fina. (Anexo 1) 

 

É um parágrafo curto, no entanto, repleto de elementos importantes. Em primeiro 

lugar, o item faz referência a uma amostra que se encontra em poder do comprador, no 

sentido de que as sacas a serem entregues pelo vendedor devem corresponder à referida 

amostra. 

Para que uma amostra esteja em poder do comprador no momento da confirmação 

do negócio, é preciso que tratativas e ações recíprocas tenham ocorrido previamente à 

confirmação. Só assim o comprador terá tido a chance de estar em posse de uma amostra de 

café do vendedor. No caso da illycaffè, vamos verificar, no próximo tópico, que a compra e 

venda do café se estabelece por meio de um processo de análise da qualidade dos cafés dos 

produtores, processo esse que segue etapas consolidadas em mais de 20 anos de atuação da 

empresa no Brasil. Nenhuma dessas etapas e as regras que as regulam é objeto de descrição 

específica no parágrafo acima, tampouco em qualquer outro item do instrumento contratual 

que ora descrevemos (apesar de que o parágrafo segue identificando alguns atributos de 

qualidade do café que coincidem com os atributos utilizados pela illycaffè para avaliação das 

amostras enviadas pelos produtores). Vamos nos dedicar a esse processo de compra e 

venda em tópicos seguintes. 
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Após definir que o café deve corresponder à amostra em posse do comprador (o 

que, em última instância, não especifica nenhum critério final descritivo da mercadoria, já que 

a identificação da mercadoria depende de comparação entre porções de cafés, uma em posse 

do comprador e outra em posse do vendedor), o item traz alguns critérios mais concretos de 

definição última do padrão de qualidade exigido pela torrefadora: café arábica106, tipo 3 para 

melhor, com no máximo 12 defeitos, de acordo com a tabela oficial brasileira de classificação 

(COB)107, nas peneiras 15 e acima, com no máximo 10% de vazamento de peneira 14108, e 

teor de umidade máximo de 11%109. Esses são critérios de mensuração mais fácil, 

considerados mais objetivos e específicos, que o produtor deve atender para vender café para 

a illycaffè. Ou seja, são critérios mais precisos e certos relativos ao objeto da troca. 

Há, no entanto, outros critérios presentes na descrição que são menos específicos. 

O parágrafo transcrito afirma que o café deve possuir bom aspecto, boa seca e deve produzir 

uma bebida fina. O Regulamento Técnico de Identidade e de Qualidade para a Classificação 

do Café aprovado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Anexo 2) 

oferece um modelo de laudo de classificação no qual há itens destinados à avaliação do 

aspecto e da seca do café, podendo o classificador registrar uma seca boa, regular ou má, bem 

como um aspecto bom, regular ou mau. A seca e o aspecto são considerados “características 

qualitativas adicionais”. O regulamento, apesar de apresentar um modelo de laudo no qual 

consta uma chave de avaliação para tais critérios, não define em nenhum momento qual o 

parâmetro de uma boa seca ou o parâmetro de um bom aspecto. 

Assim, tais critérios, de difícil especificação, não são definidos a priori de forma 

precisa no regulamento, ou seja, os produtores não podem se basear no regulamento no que 

diz respeito a esses critérios. É necessário que o café passe pela avaliação de um classificador, 

#############################################################
106 São duas as principais espécies de café de relevância comercial: coffea arábica (café arábica) e coffea 
canephora (conhecido como café robusta). O café arábica é considerado um café mais fino, de maior qualidade.  
107 A Instrução Normativa n. 8 de Junho de 2003 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
aprovou o Regulamento Técnico de Identidade e de Qualidade para a Classificação do Café Beneficiado Grão 
Cru (Anexo 2). Uma das categorias de classificação é o tipo, que utiliza o critério da quantidade de defeitos que 
o café apresenta. São variados os defeitos que o café pode apresentar. O referido regulamento considera sete 
defeitos, sendo eles: os grãos pretos, ardidos, conchas, verdes quebrados, brocados e mal granados (ou chocos). 
A definição de cada um dos defeitos pode ser encontrada no item 3 do referido regulamento. A Tabela 1 do 
regulamento faz a correspondência entre o número de grãos de cada espécie de defeito e o peso em defeitos (ou 
seja, há defeitos mais graves do que outros. Por exemplo: um grão preto conta como 1 (um) defeito. Já cinco 
grãos verdes também contam como apenas um defeito) sendo que a Tabela 3 faz a correspondência entre o 
tipo e o número de defeitos. O café tipo 3 é aquele que apresenta no máximo 12 defeitos. 
108 A peneira diz respeito à granulometria, ao tamanho do grão. O café de peneira 15 é considerado um café de 
grão médio. 
109 A umidade máxima permitida pelo Regulamento Técnico de Identidade e de Qualidade para a Classificação 
do Café Beneficiado Grão Cru é de 12,5%, independente da classificação do café em relação a outros critérios. A 
illy exige um café mais seco do que o limite máximo de umidade permitido. Não há classificação em relação à 
umidade no referido regulamento. 
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e ainda que as partes contratantes contem com uma definição comum mais precisa de 

especificação dos referidos critérios indeterminados. O instrumento contratual em tela, no 

entanto, não traz qualquer definição adicional acerca do que deve ser considerado uma boa 

seca e um bom aspecto, tampouco prevê um procedimento de avaliação do café segundo os 

referidos critérios110. O que não significa que um padrão não exista e que procedimentos 

avaliativos comuns não vigorem entre as partes. Os tópicos seguintes irão explorar e 

identificar esses elementos, criados por meio da interação contínua entre as partes e 

consolidados no tempo. 

Por fim, há um critério de definição da qualidade do café objeto da transação que 

chama atenção, e diz respeito ao “padrão illy”. Essa especificação parece fazer referência a 

um padrão de qualidade próprio da illycaffè, o qual, no entanto, não é especificado no 

instrumento contratual, tampouco divulgado em qualquer outra base de informações públicas 

da illycaffè. Os critérios do aspecto e da seca, apesar de não contarem com uma definição 

específica no regulamento de classificação oficial brasileiro, são utilizados correntemente pelo 

mercado cafeeiro, de forma que usos e costumes do mercado podem servir como referência, 

como padrão de julgamento. Já o padrão illycaffè diz respeito a características específicas 

exigidas pela illy, no entanto não divulgadas. Essas características específicas buscadas pela 

empresa italiana fazem parte de um ativo sigiloso da empresa o qual, segundo a própria 

empresa, garantem a singularidade do blend111 comercializado pela marca. Assim, o único 

agente capaz de dizer se o café corresponde ao padrão illy é a própria illycaffè. Nesse sentido, 

a compra de um café pela illy tem como condição a submissão do café a uma avaliação que 

não pode ser realizada por qualquer classificador de café, mas somente por aqueles que 

dominam o “padrão illy” de qualidade. Tais procedimentos de avaliação, mais específicos do 

que um serviço de classificação de café que pudesse ser disponibilizado ao mercado de forma 

geral112, tampouco são definidos no instrumento contratual. 

#############################################################
110 Essa ausência de definição dos critérios e procedimentos de avaliação no instrumento contratual escrito é um 
indício da função do referido instrumento de confirmação de um negócio estruturado por meio de procedimentos 
padrão anteriores à assinatura do instrumento em si. A parte escrita da relação contratual tem lugar em uma linha 
temporal: muitas ações pautadas por normas (e que contribuem para o reforço dessas normas) que vigoram entre 
as partes precedem o momento da assinatura do contrato, assim como várias ações, que também contribuem para 
a criação de normas não presentes no instrumento escrito, sucedem o momento da assinatura do contrato escrito.  
111 O blend é a mescla de café elaborada pela empresa. O segredo do café illy está nas proporções da mistura de 
cafés de variedades, origens e formas de processamento diversas. Cada café possui propriedades organolépticas 
distintas, e a fórmula da mistura entre eles é que o confere singularidade ao café illy.  
112 A especificidade do padrão de qualidade illy não é, segundo a empresa, reduzível a uma série de critérios 
que pudessem ser manipulados com precisão por terceiros. O primeiro motivo para tanto é o sigilo referente a 
esses critérios. Mas não só isso. A illy acredita que a manutenção de uma avaliação rigorosa da qualidade dos 
seus cafés é somente viável por meio de contínuo controle da atividade dos avaliadores, de forma que esse 
serviço somente pode ser feito por avaliadores internos da empresa ou por laboratórios extremamente 
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Os itens seguintes do contrato são simples e precisos. O oitavo item, denominado 

“condições” do negócio, diz respeito a quatro elementos completamente distintos. O primeiro 

é de especificação do prazo de entrega da mercadoria, que deve ocorrer dentro de dez dias 

após a assinatura do contrato. O segundo elemento reforça o quinto e sexto  itens do contrato, 

dizendo que a mercadoria deve ser entregue, por conta do vendedor, no armazém 

especificado no contrato. O terceiro elemento condiciona o contrato à declaração do 

vendedor de cumprimento da legislação ambiental e trabalhista, bem como relativa a não 

utilização de trabalho escravo ou infantil113. E o quarto elemento exige a confidencialidade 

do conteúdo do contrato, por parte do vendedor, por um prazo de dois anos contados da 

assinatura do contrato, sob pena de perdas e danos114. 

O nono e último item do contrato trata do tempo do pagamento pelo comprador 

pela mercadoria entregue, condicionando o pagamento à prévia análise de correspondência 

##############################################################################################################################################################################################
comprometidos com os padrões da empresa e com o sigilo dos critérios. A empresa, dessa forma, resiste a uma 
modularização das suas interações com agentes de mercado, mantendo uma estrutura própria de avaliação de 
qualidade de cada lote a ser adquirido dos fornecedores. A impossibilidade de “rotinização”, para a illy, do 
controle da qualidade dos cafés adquiridos foi verificada em estudo de caso sobre a empresa realizado por 
Zylbersztajn e Neves: “Os dealers que atuam com grandes partidas do produto exercem um tipo de controle de 
qualidade suficiente para o atendimento das necessidades das empresas típicas, mas não da Illycaffè. A 
existência de padrões não garante seu estrito cumprimento; além do mais, existem atributos de qualidade cuja 
mensuração é muito difícil, não sendo possível tornar rotina o seu controle” (1996; p. 133).  
113 Nesse sentido é importante enfatizar que a illycaffè não realiza uma fiscalização com objetivo de verificar a 
idoneidade da declaração do produtor, tampouco exige certificação de sustentabilidade ambiental ou social de 
seus fornecedores. A empresa alega que a legislação trabalhista e ambiental do Brasil já consiste em uma das 
mais severas do mundo e que os critérios da legislação muitas vezes se igualam ou superam, em termos de 
severidade na proteção, os critérios das principais certificações de sustentabilidade ambiental ou social. Apesar 
de não exigir certificações, a empresa vem intensificando o estímulo a práticas sustentáveis. Um dos mecanismos 
de incentivo constitui-se de programas de capacitação e de reconhecimento internos, tal como o Programa de 
Reconhecimento às Melhores Práticas e Sustentabilidade, criado em 2008, e que será melhor explicado em 
tópico adiante. Recentemente, a illy obteve a certificação “Responsible Supply Chain Process”, cujo objeto é o 
reconhecimento da “capacidade da estrutura empresarial de adotar uma abordagem sustentável nos processos e 
nas relações com as partes implicadas através de toda a cadeia de produção, em especial na cadeia de 
abastecimento” (ILLYCAFFÈ, 2012). Trata-se de uma certificação que se preocupa com a responsabilidade que 
a empresa líder em uma cadeia produtiva avoca para si de disseminar práticas de sustentabilidade social, 
ambiental e econômica. Essa postura com vistas à geração de valor em toda a cadeia sempre foi adotada pela illy 
desde o início das suas atividades no Brasil, conforme será explorado em tópicos seguintes. As ações da illy 
foram reconhecidas pela certificação e receberam um estímulo de maior sistematização, documentação e 
controle. A illy publicou um relatório no qual informa ter realizado, em 2011, 541 visitas de campo nas 
propriedades dos cafeicultores fornecedores para verificar a adoção de práticas sustentáveis e garantidoras da 
qualidade, e para assessorar acerca das modificações necessárias nas técnicas produtivas e na estrutura das 
propriedades produtivas com vistas à intensificação da adoção das melhores práticas. A ação da illy significou 
assistência presencial a 70,1% dos seus fornecedores (ILLYCAFFÈ, 2012). Assim, apesar da empresa não 
submeter o fornecimento à apresentação de certificações por parte dos fornecedores e nem controlar 
minuciosamente 100% dos seus fornecedores, a empresa possui uma presença significativa no acompanhamento 
das atividades dos cafeicultores. Cabe adiantar que um dos efeitos da abstenção de exigência das certificações é 
de permitir maior acesso dos produtores de café ao sistema de abastecimento da illy, já que as certificações são 
custosas e pouco acessíveis a muitos produtores. 
114 Tentamos obter a cópia do contrato com alguns dos fornecedores da illycaffè. Não sabíamos da cláusula de 
confidencialidade nos contratos assinados entre a Experimental Agrícola do Brasil e os produtores. Os 
produtores se negaram a disponibilizar o contrato em respeito à referida cláusula. 
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entre o lote de café entregue e a amostra em posse do comprador. 

Por fim, há um espaço para assinatura dos representantes das partes, de um lado a 

Experimental Agrícola do Brasil, e de outro, o produtor de café, finalizando o conteúdo do 

instrumento contratual de lauda única. 

Feita a descrição do texto do instrumento do contrato, partimos para a abstração 

do que poderia ser considerado como prática de contratação e como valores gerados e 

trocados no contrato, se restringirmos a observação ao instrumento escrito. 

 

 

1.2. Aquilo que se troca 

 

 

É de três itens do instrumento contratual que extraímos os objetos da troca em 

questão: o terceiro e sétimo itens estabelecem a quantidade e qualidade do café a ser entregue, 

definindo o objeto que o vendedor, no caso o produtor de café, investe na troca, e o quarto 

item define o preço por saca de café, o que constitui o valor que o comprador, no caso a 

empresa Experimental Agrícola do Brasil (que pode ser considerada como a própria illycaffè), 

investe na troca. 

Se olharmos, portanto, somente para o instrumento contratual escrito assinado 

entre produtores de café e illycaffè a cada vez que estes celebram uma compra e venda de 

café, teremos uma troca passível de definição até certo ponto certeira e precisa. O objeto de 

troca é único: café de qualidade. Enquanto o valor do objeto trocado também é passível de 

descrição certa: um montante de dinheiro inequivocamente expresso, por cada saca de café115. 

Se a relação entre as partes pudesse se fragmentar em inúmeras unidades 

constituídas pela assinatura e execução de um contrato dessa natureza, teríamos um cenário 

no qual produtores de café, em certo momento, teriam assumido sozinhos os riscos da 

produção de um café de melhor qualidade, investindo na melhoria das condições de plantio, 

da colheita, da seca e do beneficiamento do café, e apostando na existência de agentes 

compradores que pudessem remunerar esse investimento. Já a illycaffè teria assumido o risco 

de montar e manter um negócio no setor de café com foco na qualidade sem garantia da 

continuidade do fornecimento da sua matéria prima principal, ou seja, sem qualquer garantia 
#############################################################
115 No entanto, chamamos a atenção para a dificuldade de determinação e mensuração dos critérios relacionados 
à qualidade do café, já discutidos em tópico anterior. A dificuldade de especificação e mensuração desses 
critérios é um aspecto da troca que dificulta a determinação certa e precisa do seu objeto. E que força uma maior 
interação entre as partes para a sua determinação. 
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da existência de produtores de café dispostos a produzir um produto específico, com a 

qualidade necessária. Isso porque inexistiriam relações prévias entre as partes compradora e 

vendedora, tornando impossível o surgimento de expectativas recíprocas a respeito da conduta 

de cada uma no futuro. 

No entanto, no tópico a respeito das modificações das circunstâncias regulatórias 

sofridas pelo mercado cafeeiro internacional e nacional a partir do fim da década de 80, vimos 

que a racionalidade predominante no mercado era o da lógica da competição via preço, com o 

café figurando principalmente como um produto commodity. Não havia o reconhecimento no 

mercado de grandes variações de qualidade, e o produto era homogeneamente classificado 

de forma muito simplificada, sempre com base nos defeitos e menos nos aspectos da 

qualidade do grão. Assim, havia muito pouco estímulo à produção de café de qualidade. 

Com o acirramento da competição entre os países produtores em decorrência do fim da 

regulação econômica do mercado internacional, a tendência, no início da década de 90, era de 

queda brusca dos preços e uma degradação acentuada da qualidade do produto tendo em vista 

a busca dos produtores pela redução desesperada dos custos produtivos. 

Nesse contexto, é difícil de explicar um contrato de compra e venda de café, entre 

produtor brasileiro e torrefadora italiana, desacompanhado de uma estratégia mais completa 

de sinalização da existência de um mercado duradouro para cafés de qualidade, 

principalmente para estímulo dos produtores rurais brasileiros. O contrato, assim, precisa 

englobar não qualquer preço, mas um prêmio de preço sobre o café commodity, preço esse 

que precisa ser sinalizado em momento muito anterior à produção do café pelo produtor, já 

que a qualidade é algo que se prepara desde o plantio do pé de café. 

Ademais, o produtor brasileiro não sabia o que era produzir um café de qualidade, 

fator que torna ainda mais difícil conceber a existência, no início da década de 90, de 

contratações em larga escala entre produtores brasileiros e torrefadora italiana que 

englobassem requisitos complexos de qualidade do café. 

Tais questões serão trabalhadas nos tópicos seguintes, quando apresentarmos a 

descrição da relação contratual entre as partes extrapolando o conteúdo do texto do contrato 

escrito. Ficará claro que outros valores, além de dinheiro e café, estão implicados em uma 

relação contratual entre produtores de café e a torrefadora italiana illycaffè, relação essa 

estruturada para se manter ao longo dos anos. 
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1.3. O projetor de troca 

 

 

Se focarmos no conteúdo do instrumento contratual escrito teremos em linguagem 

escrita a cristalização de promessas recíprocas de desempenho de ambas as partes. O contrato 

escrito condensa em uma linguagem simples as especificações dos pontos essenciais da troca: 

o que se troca, quanto se paga, onde e quando se entrega a mercadoria, onde e quando se paga 

(os aspectos das obrigações principais, se considerarmos somente o conteúdo do contrato 

escrito, e conforme uma compreensão clássica do contrato). 

Somente tendo em mente o contrato escrito, imaginamos uma comunicação 

bastante sucinta entre as partes, tratando dos referidos poucos e fundamentais pontos 

relacionados à troca: objetos específicos e de fácil mensuração exigem negociações simples e 

com pouca interação entre as partes116. 

Podemos imaginar partes instrumentalmente orientadas, basicamente interessadas 

nos valores café e dinheiro e pouco preocupadas com a identidade integral uma da outra. Um 

contrato como esse poderia ser celebrado sem qualquer contato presencial entre as partes, 

somente por meio de comunicação à distância (o telefonema a que se referiu Zylbersztajn 

(1993)). 

A imagem de um comportamento de projeção de troca descontínuo começa a se 

desvanecer quando pensamos no tempo da celebração do contrato. É o próprio conteúdo do 

instrumento que nos direciona para a visualização de interações mais relacionais. Ainda que 

tenhamos, no caso, um negócio formalizado em lauda única, com poucas e simples cláusulas, 

o conteúdo escrito traz alguns elementos que forçosamente nos levam a imaginar alguma 

distensão do tempo das negociações e da formação das regras. É o caso da menção a amostras 

em posse do comprador, as quais devem ter sido previamente enviadas pelo vendedor ao 

comprador para análise primeira antes da confirmação do negócio. Um contrato que versa 

sobre café de qualidade, dependente da análise de atributos de difícil mensuração, sendo ainda 

que alguns deles somente podem ser verificados pela empresa compradora por se tratarem de 

critérios de classificação sigilosos, exige um tempo de tratativas mais extenso e que contribui 

para um maior adensamento das relações entre as partes, para que uma possa compreender as 

necessidades da outra (característica de transações em um mercado produtivo marcado pela 

#############################################################
116 Já ressaltamos, no entanto, que há dificuldades na especificação do objeto “café de qualidade”, em razão dos 
variados critérios empregados no contrato, alguns mais precisos, outros indeterminados, para definir a qualidade, 
e que essa dificuldade impacta a forma de interação das partes para projeção das trocas. 
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especialização flexível). 

Ademais, conforme já questionado no tópico imediatamente anterior, a 

racionalidade prevalente no mercado de café internacional e mais especificamente, no 

mercado produtivo de café brasileiro do início da década de 90 era a da produção de 

commodity para competição via preço. Uma empresa visando a obtenção de produtos/insumos 

de melhor qualidade, especialmente adaptados ao seu padrão produtivo, teria dificuldades em 

conseguir tal produto117 sem um aprofundamento das comunicações com seus potenciais 

fornecedores, com vistas a sinalizar o seu interesse pela reversão da racionalidade produtiva 

no segmento em questão. 

Nos tópicos seguintes apresentaremos a descrição das estratégias inovadoras 

comerciais e contratuais da illycaffè que explicam como a empresa foi capaz de instaurar uma 

nova racionalidade produtiva no setor cafeeiro do Brasil por meio de uma nova racionalidade 

nas relações contratuais entre os produtores rurais e a torrefadora. A illycaffè apostou no 

enaltecimento de valores tais como compartilhamento da responsabilidade entre todos os 

agentes da cadeia produtiva pela qualidade do produto, valorização do trabalho do produtor de 

café, inovação, produção e disseminação de conhecimentos e tecnologias por e entre todos os 

agentes da cadeia produtiva, capacitação contínua, sustentabilidade ambiental, social e 

econômica, promovendo a criação de laços de solidariedade entre participantes de um mesmo 

setor econômico. 

Tais valores eram inéditos entre os produtores de café no Brasil. Foram 

introduzidos e gerados de forma conjunta por meio da criação de estruturas contratuais e de 

relacionamento originais no país. Hoje, a illycaffè considera ter criado uma “família” de 

fornecedores fidelizados, “família” essa que inspirou a criação de tantas outras iniciativas no 

Brasil de valorização do café nacional, com potencial de contribuir para maior geração de 

renda, aumento da autoestima e da capacitação do produtor rural e melhoria geral da 

qualidade de vida no campo118. Partimos agora para a compreensão de como foi possível essa 

mudança na realidade de uma pequena, porém relevante parte da cafeicultura nacional. 

#############################################################
117 Como de fato foi o caso da illycaffè. Conforme será tratado em tópico seguinte, a illy chegou ao Brasil, na 
pessoa de seu proprietário Ernesto Illy, para tentar compreender como funcionava o parque produtivo cafeeiro no 
país. A empresa italiana tinha muito problema em se abastecer com café de qualidade brasileiro, um café 
importante para a o blend da marca illy. Motivada pela dificuldade de abastecimento e interessada em solucionar 
esse problema, a torrefadora propôs uma estrutura de fornecimento inovadora visando reverter a lógica da 
competição via preço para instaurar a lógica da competição via qualidade, revolucionando o parque produtivo de 
café no Brasil.  
118 Não fizemos um estudo minucioso do impacto da cafeicultura diferenciada na qualidade de vida de 
produtores de café no Brasil. Mas, conforme sugere parte da literatura sobre processos de diferenciação de 
produtos agrícolas, a diferenciação é um caminho possível para que cafeicultores possam buscar maior renda e 
estabilidade de preços, o que foi confirmado, ao menos, pelos produtores entrevistados nesse trabalho. 
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2. Para além do contrato escrito: o que nos dizem illycaffè e Daterra sobre 

o seu engajamento comercial 

#

#

Após verificarmos as características do contrato escrito padrão de compra e venda 

de café utilizado pela illycaffè, ressaltando os elementos regulados no referido instrumento, 

trazemos a descrição da atividade de contratar conforme as próprias empresas a 

compreendem. Grande parte desse tópico é baseada nas entrevistas realizadas com 

funcionários e administradores das empresas Daterra e illycaffè e das empresas Porto de 

Santos119, ADS Comunicações e Assicafé que prestam ou prestaram serviço para a illycaffè no 

Brasil, responsabilizando-se pela estrutura de fornecimento da empresa italiana no país. 

Foram também consultados estudos econômicos e administrativos (ZYLBERSZTAJN; 

NEVES, 1996; 1997), (SAES, 2008), (ANDRIANI; RAUSCHER, 2009), (ANDRIANI; 

HERRMANN-PILLATH, 2011) que focaram na estratégia de diferenciação da illycaffè e na 

coleta e sistematização de informações sobre o fluxo de conhecimento entre os agentes 

participantes dessa estrutura montada pela illy. 

As entrevistas revelam que as empresas creditam grande parte de seu sucesso à 

capacidade que tiveram de travar “boas” relações entre si e com demais fornecedores e 

clientes, relações essas que foram de grande importância para a inserção e manutenção dessas 

empresas em mercados de cafés diferenciados. 

Conforme já foi explicitado, o mercado de cafés diferenciados exige das empresas 

produtoras de café o domínio de práticas produtivas mais sofisticadas, um trabalho mais 

qualificado e de conhecimento mais intensivo, bem como o investimento em alguns 

#############################################################
119 Conforme já ressaltado nesse trabalho, a parceria entre illycaffè e Porto de Santos foi desfeita no início de 
2012, tendo a empresa Experimental Agrícola do Brasil substituído a Porto de Santos nas funções que esta 
última desempenhava. A pesquisa para esse estudo teve início em 2011, época na qual a Porto de Santos ainda 
atuava intensamente na estrutura de fornecimento da illycaffè. Com a divulgação, no início de 2012, do 
rompimento da parceria, tentamos uma entrevista com algum representante da Experimental. No entanto, a 
empresa illycaffè nos solicitou que todas as questões relativas às atividades da illy no Brasil (o que inclui as 
atividades da Experimental), fossem enviadas aos administradores da illy na Itália. Dessa forma, não realizamos 
nenhuma entrevista com funcionário ou administrador específico da Experimental. Não conseguimos, tampouco, 
muitos dados acerca da estrutura administrativa da empresa no Brasil, tampouco se houve grandes modificações 
nas funções da Experimental em relação ao que era desempenhado pela Porto de Santos. Quando indagada 
acerca dos motivos para o rompimento da sociedade com o Escritório Carvalhaes e para a decisão de 
verticalização por meio da internalização das atividades de logística e exportações, a illy respondeu que esse era 
um “caminho natural a ser seguido pela empresa”. Informou que todas as informações passíveis de divulgação 
acerca dessa transação tinham sido publicadas na imprensa. Assim, assumimos, nesse trabalho, que no que 
concerne à estrutura de abastecimento da illy no Brasil, as funções atualmente desempenhadas pela Experimental 
se equiparam às funções anteriormente desempenhadas pela Porto de Santos. As informações aos cafeicultores 
divulgadas nos sítios eletrônicos da illy corroboram esse entendimento. 
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elementos que garantem a diferenciação do produto. Por outro lado, a torrefadora, para 

produzir o café destinado ao consumidor final desejoso de uma bebida de qualidade, necessita 

adquirir o insumo de qualidade, além de possuir acesso a maquinário e técnicas de embalagem 

que permitem a manutenção da qualidade do grão, uma vez torrado120. 

A história das relações comerciais entre as empresas illycaffè e os fornecedores 

de café brasileiros, com foco, nesse trabalho, na empresa Daterra, revela a importância da 

harmonização de objetivos empresariais e a união de esforços para possibilitar tanto a 

inserção da empresa brasileira no mercado diferenciado quanto a melhoria das condições de 

fornecimento da empresa italiana. Isso porque o início da diferenciação da produção de cafés 

no Brasil não contou com apoio público relevante, na forma de políticas e programas de 

estímulo à produção de café para os mercados voltados para qualidade e para a 

sustentabilidade. Já indicamos que a produção brasileira é tradicionalmente conhecida pela 

baixa qualidade, uma vez que a lógica prevalente é a da cadeia produtiva do café 

commodity121. Após o desmantelamento do Instituto Brasileiro do Café, o setor experimentou, 

no início da década de 90, um período de incertezas e de ausência de diretrizes políticas 

definidas. Não havia um projeto político claro para o setor cafeeiro, de forma que novas 

estratégias de coordenação do mercado partiram da iniciativa privada122.  
Para fins de melhor compreensão da conformação das relações contratuais entre as 

empresas, vamos primeiramente apresentar brevemente a história da consolidação da estrutura 

de fornecimento da illycaffè no Brasil, apresentando os problemas enfrentados pela empresa 

para aquisição de café de qualidade. Essa escolha de apresentação do conteúdo se justifica 

pelo fato de que a iniciativa da illycaffè foi pioneira no estímulo da produção de cafés 

diferenciados no Brasil. O ainda pequeno, mas já relevante mercado produtivo de café de 

qualidade nacional foi em larga medida, nos seus primórdios, impulsionado pela iniciativa da 

empresa italiana de trazer a racionalidade desse novo mercado para o interior do Brasil, à 
#############################################################
120 Entrevista com o Sr. Aldir Teixeira revelou que a qualidade da bebida depende em larga medida da qualidade 
do grão. Produzir uma bebida de qualidade significa ser capaz de manter, até o final da cadeia, ou seja, até o 
momento em que o pó de café é utilizado para a preparação do espresso, as propriedades organolépticas do grão. 
A mágica é saber preservar, não há nada a acrescentar. Por outro lado, já há alguns avanços tecnológicos que 
permitem maior fungibilidade do café verde a ser usado no blend (mistura de café feita pela torrefadora) para 
obtenção de bons resultados em termos de qualidade da bebida.  
121 Essa realidade começou a mudar com o trabalho de instituições de pesquisa, associações de cafeicultores e 
instituições de apoio às exportações (Apex-Brasil) para incentivar e auxiliar os produtores a produzir para o 
mercado de cafés diferenciados, bem como para trabalhar a imagem do café brasileiro no mercado externo. Essas 
ações se seguiram à aposta pioneira da illycaffè no Brasil enquanto país capaz de oferecer cafés de excelente 
qualidade. Os impactos da nova racionalidade produtiva que a illy  ajudou a introduzir no Brasil serão explorados no 
capítulo seguinte.  
122 Mazzali (2000) assinala o perfil privado das novas estratégias de organização e coordenação da produção em 
rede nos setores óleo/carnes/soja e da citricultura, a partir da década de 80, voltados para a conquista de maior 
flexibilidade na atuação das empresas no mercado. 
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época e atualmente o maior produtor de café do mundo123. 

Apresentaremos em seguida a estrutura de fornecimento em si montada pela 

illycaffè, o que constitui grande parte da relação e das normas contratuais compartilhadas 

entre illycaffè e Daterra. Essa escolha se justifica, em primeiro lugar, pelo fato de que essa 

estrutura de fornecimento pode ser considerada como parte indissociável da estratégia de 

introdução da racionalidade de produção de café de maior qualidade no Brasil, ou seja, 

constitui elemento importante da solução encontrada pela empresa para o seu problema de 

abastecimento (identificação e aquisição de café de alta qualidade). Em segundo lugar, a 

illycaffè mantém padrões homogêneos de relacionamento contratual com seus fornecedores. 

Esse padrão foi o padrão vigente no que toca a relação de compra e venda de café entre a illy 

e a Daterra, já que, conforme dados coletados, não constatamos tratamento diferenciado para 

a Daterra enquanto fornecedora de café verde ao longo do relacionamento das duas empresas. 

Julgamos, assim, interessante compreender a conformação das relações 

contratuais entre illycaffè e Daterra a partir, em um primeiro momento, da apresentação da 

proposta de relação trazida pela illycaffè, para depois compreender o impacto da proposta nas 

atividades da Daterra e também a reação da Daterra à proposta. 

#

#

2.1 illycaffè – A formação de uma cadeia produtiva de café de alta 

qualidade no Brasil 

#

#

A illycaffè é uma empresa multinacional, torrefadora de café de alta qualidade, de 

estrutura familiar, criada em 1933 na Itália. A empresa desde o início de suas atividades focou 

no mercado de cafés de alta qualidade como estratégia de diferenciação, tendo, na década de 

80, focado no mercado do café espresso, iniciativa que se revelou bastante vantajosa, 

alavancando as vendas da empresa no mercado italiano e em outros países124 

#############################################################
123 O Anexo 3 constitui tabela elaborada pela Associação Brasileira da indústria do Café com dados acerca do 
volume da produção, exportação, consumo interno, e participação da exportação brasileira nas exportações 
mundiais de café, além dos estoques e orçamento aprovado do Funcafé. O Anexo 4 traz dados do volume total da 
produção de cafés dos principais países exportadores do produto.  
124 Essa informação parece confirmar, no caso da empresa sob análise, que o recurso à diferenciação se presta a 
permitir a sobrevivência de empresas de pequeno e médio porte pela inserção em nichos mais específicos de 
mercado com produtos de maior valor agregado. Empresas de grande porte são mais aptas a competir no 
mercado de café commodity, no qual o fator preço é decisivo. No entanto, como se verá, não consideramos que a 
illycaffè tenha adotado uma estratégia de produção especializada muito flexível: a empresa produz um único 
blend (mistura) de café, procurando fidelizar a clientela com base no marketing voltado para a singularidade de 



110#

(ZYLBERSZTAJN; NEVES, 1996). 

Uma média de cinquenta por cento do café do blend (mistura de café) da illycaffè 

é brasileiro125, em função do tipo de processamento nacional126, o qual garante “corpo” à 

bebida, característica importante para o café espresso.  

No final da década de 80, com a liberalização internacional do mercado de café, o 

setor ingressou em crise de superprodução, com grande queda dos preços, conforme já 

explicitado. Os cuidados com a produção do café, para garantir a qualidade do produto, além 

de já não constituírem uma prioridade no Brasil, foram ainda mais prejudicados com a 

necessidade de se baixar custos para competir via preço, já que é essa a racionalidade 

econômica prevalente no mercado de café commodity. 

O proprietário da illycaffè na época, Sr. Ernesto Illy, decidiu vir ao Brasil para 

compreender a estrutura produtiva do país. A crise de fornecimento de café de qualidade 

havia se agravado: 70% do café brasileiro adquirido pela illycaffè que chegava à Itália 

necessitava ser descartado porque não correspondia aos altos padrões de qualidade da 

empresa (ANDRIANI; RAUSCHER 2009, p. 36). 

Até então, a empresa adquiria o café pela dinâmica tradicional do mercado de café 

commodity, comprando dos exportadores de café brasileiros (ZYLBERSZTAJN; NEVES, 

1996, p. 133). Os exportadores tinham a prática de fazer as chamadas “ligas de café”, o que 

consiste em adquirir e misturar cafés de variados produtores, com variadas origens e 

qualidades, formando grandes lotes e ganhando na venda pela quantidade127. Esse 

procedimento impedia a identificação e a valorização de lotes de melhor qualidade. 

A illycaffè tinha o objetivo de localizar os produtores os quais, ainda que de forma 
##############################################################################################################################################################################################
seu produto. Esse pode ser apontado como um fator que explica a opção da illycaffè de padronizar a sua forma de 
relacionar com o fornecedor, já que ela não precisa de uma matéria prima tão diversificada, e, ainda que de fato 
seja compradora de cafés de várias origens e com variadas características, não há interesse de valorização dessa 
diversificação já que a empresa investe em blend único e marca única de café. Por outro lado, a illycaffè vem 
fortalecendo medidas para agregar o valor sustentabilidade ao seu produto, por meio de programas junto aos 
fornecedores e de obtenção de certificação. 
125 No início da década de 90, Zylbersztajn e Neves registravam que entre 55 a 60% do café utilizado pela illy era 
de origem brasileira (1996, p. 135). 
126 O café brasileiro é processado pelo método “seco”, em contraste com o método “úmido”, adotado, dentre 
outros, pela Colômbia e países da América Central. “O Dr. Aldir Alves Teixeira, um dos maiores especialistas 
mundiais em qualidade de café, explica que o café brasileiro é preparado com a secagem pós-colheita feita no 
terreiro. Mais do que permitir uma redução no custo do processamento pós-colheita, esta característica 
condiciona a migração dos açúcares presentes na goma que envolve o grão, dando ao produto aquilo que os 
especialistas denominam ‘corpo’” (ZYLBERSZTAJN; NEVES, 1996, p. 133-134). 
127 Ou mesmo, captando eles mesmos, os exportadores, os valores superiores das vendas de produtos de melhor 
qualidade. Os exportadores compravam o café “bica corrida”, ou seja, de variadas qualidades misturadas, dos 
produtores, pagando um preço inferior que não premiava a qualidade do café (já que o valor era mensurado pela 
quantidade). Os exportadores se encarregavam, assim, de fazer a divisão entre cafés de melhor e pior qualidade, 
conseguindo preços superiores pelos cafés de melhor qualidade. O produtor, no entanto, não era remunerado pela 
qualidade do seu café. 
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acidental, já produziam café de qualidade, bem como aqueles que tinham potencial para fazê-

lo. A empresa tinha interesse em gerar estímulos para que os produtores assim o fizessem, e 

de organizar uma estrutura logística de fornecimento que garantisse a preservação da 

qualidade do café produzido, desde a fazenda até a sua entrega na Itália. 

A empresa adotou uma estratégia baseada em três pilares identificados em estudos 

anteriores realizados sobre a illy: 

a) Um prêmio para os cafés de melhor qualidade. 

b) Relacionamento direto com os cafeicultores. 

c) Diferenciação de preço para remunerar a qualidade. (HAGEL et al. 2010 

apud ANDRIANI; HERRMANN-PILLATH, 2011, p. 19) 

Adicionamos uma quarta estratégia, d) produção e circulação de conhecimento, 

que possui íntima conexão com a estratégia de relacionamento direto com os cafeicultores. 

Entendemos que a produção e circulação de conhecimento foi fator importante para o sucesso 

da iniciativa da illycaffè no Brasil e para gerar as externalidades positivas em relação ao 

parque cafeeiro nacional como um todo128. 

Iniciaremos pela breve descrição da primeira estratégia, o prêmio, o qual 

cronologicamente constituiu a primeira iniciativa da illy, identificando os frutos dessa 

iniciativa para a formatação da totalidade da rede de fornecimento da empresa. Ademais, o 

prêmio já permite vislumbrar os anseios da illy de travar relações diretas com os fornecedores 

e de lhes oferecer uma diferenciação de preço pelo café de qualidade. Posteriormente 

enfatizaremos as outras três estratégias no âmbito da estrutura montada pela torrefadora para 

compra de café e para promoção de outros valores e trocas junto aos fornecedores. 

#

#

2.1.1 “Prêmio Ernesto Illy de Qualidade de Café para Espresso” 

#

#

Para estimular a produção de café de alta qualidade, a illycaffè se inspirou em uma 

iniciativa que já tinha sido testada pela empresa detentora da marca Ermenegildo Zegna. No 

caso dessa última, foi realizado um concurso de qualidade da seda visando amenizar a 

escassez de matéria prima. A illy adotou a mesma tática e decidiu pela organização de um 

#############################################################
128 Andriani e Rauscher (2009) focam o aspecto da geração e transmissão de conhecimento promovido pela 
estrutura de fornecimento de café criada pela illy no Brasil, o que foi possível por meio de um engajamento em 
relações de confiança e comunicação abundante e eficiente com os produtores de café. 
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concurso de café, cujos critérios mensurariam a qualidade da bebida feita dos grãos 

enviados para o concurso. Além do estímulo à produção, a iniciativa servia como meio de 

identificação dos produtores de café de boa qualidade. 

A primeira edição aconteceu em 1991, coincidindo com o início da liberalização 

do mercado cafeeiro interno. O concurso foi um sucesso, e segue sendo realizado até os dias 

atuais (em 2012 chegou à sua 22ª edição), tendo se consolidado como evento anual na 

indústria brasileira do café. 

Nas suas primeiras edições o concurso contemplava as dez melhores amostras 

enviadas para análise, sendo que os produtores recebiam valores em dinheiro conforme a 

colocação de cada amostra. Atualmente, o concurso contempla 40 amostras de café: além da 

seleção dos cinco melhores, prêmios em dinheiro são também atribuídos para as outras 35 

finalistas. Os valores dos prêmios decrescem da primeira até a quadragésima colocada. A 

melhor amostra de café é premiada com o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)129. 

Há também prêmios para os classificadores130 de café que tiverem sido os 

avaliadores prévios da maior quantidade de amostras classificadas entre as finalistas. É 

também fornecido um certificado para as associações de produtores, cooperativas, empresas 

de consultoria e corretagem, ou outras instituições de apoio aos produtores para as quais o 

classificador eventualmente trabalha, em reconhecimento aos serviços prestados por essas 

entidades para a promoção da produção de café de qualidade no país. 

Há um prestígio que cerca o produtor da amostra vencedora. Além do prêmio em 

dinheiro, o vencedor recebe um troféu. Os finalistas recebem certificado de finalistas do 

concurso. E é também conferido diplomas para os dois produtores das duas melhores 

amostras de cada uma das principais regiões produtoras. 

Desde a primeira edição do concurso, mais de 1000 (mil) produtores de café já 

foram premiados, e mais de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) distribuídos em 

prêmios. 

#############################################################
129 Os valores da premiação são os seguintes: 1º lugar: R$ 50.000,00; 2º lugar: R$ 35.000,00; 3º lugar: R$ 
18.000,00; 4º lugar: R$ 9.000,00; 5º lugar: R$ 5.000,00; 6º ao 40º lugar: R$ 1.200,00. Em 2012, o concurso 
sofreu uma modificação. Em função da concentração dos ganhadores, nas edições anteriores, no Estado de 
Minas Gerais, principal produtor de café do Brasil, as regras do concurso modificaram para privilegiar de 
forma mais descentralizada os produtores dos demais Estados da federação. Assim, o concurso passou a 
incluir uma dimensão regional, premiando as duas melhores amostras de cada uma das dez principais regiões 
produtoras de café do Brasil (ILLYCAFFÈ, 2012).  
130 O classificador de café é o profissional que se ocupa da avaliação da qualidade da bebida extraída de amostras 
de grãos, de forma a poder identificar a qualidade do lote de café. Cada produtor, ao enviar a sua amostra para o 
concurso, preenche um formulário indicando o classificador que previamente recomendou o lote para o 
concurso. O classificador é um agente importante de auxílio dos produtores porque a grande maioria dos últimos 
não sabe reconhecer a qualidade do produto que produz. 
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O concurso foi um marco na história do desenvolvimento da produção de café de 

qualidade no Brasil. Várias externalidades positivas foram observadas ao longo dos anos. A 

notícia da realização do prêmio foi paulatinamente se espalhando para várias regiões 

brasileiras e serviu de estímulo para a melhora da qualidade da produção por meio da criação 

de um clima de competição saudável entre os produtores. O concurso auxiliou na revelação 

do potencial de várias regiões produtoras, algumas delas que sofriam por serem 

tradicionalmente conhecidas como regiões de produção de café de baixa qualidade (como é o 

caso da região das Matas de Minas, ou Zona da Mata). Ademais, os primeiros resultados do 

concurso modificaram alguns outros preconceitos: a região sul de Minas Gerais era 

tradicionalmente tida como a região de onde saíam os melhores cafés nacionais. No entanto, 

os primeiros resultados do concurso foram surpreendentes, já que os produtores que 

obtiveram as melhores classificações eram da região do Cerrado mineiro (ZYLBERSZTAJN; 

NEVES, 1996). Os produtores da região do Cerrado, se apercebendo da grande oportunidade 

de promover o seu produto a nível nacional e internacional, organizaram-se em torno de 

estratégias de marketing (ANDRIANI; RAUSCHER, 2009), criando a marca Café do Cerrado 

e tomando iniciativas junto ao poder público para criar a regulação de proteção do café da 

região por meio de certificação de origem. 

O concurso serviu ainda como modelo para outros concursos regionais de 

qualidade de café, organizados tanto por entidades públicas quanto privadas, muitos deles 

realizados como forma de pré-selecionar as melhores amostras de café para serem 

posteriormente enviadas para o concurso da illy. 

A participação no concurso da illy é gratuita. O produtor não necessita pagar 

nenhuma taxa para ingressar com a sua amostra de café. Todos os custos do concurso são 

suportados pela empresa que o promove, o que inclui os custos com análise laboratorial de 

todas as amostras enviadas, e também os custos com a realização do evento de premiação. À 

época da realização dos primeiros concursos, a participação, por óbvio, foi aberta para 

quaisquer produtores de café do país, já que o intuito era conhecer a realidade produtiva do 

Brasil. Atualmente, a regra continua a mesma: não é necessário que o produtor seja prévio 

fornecedor da illycaffè para participar do concurso, apesar de haver um especial estímulo 

entre estes para que participem. 

A organização do concurso trouxe, desde a sua origem, a política de 

estabelecimento de relações diretas entre a illycaffè e os produtores de café. Houve uma 

escolha deliberada, por parte da multinacional italiana, de não envolver cooperativas, 

associações de cafeicultores ou outros intermediários na organização do evento. Isso porque a 
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illy estava em busca de vários objetivos que a princípio não pareciam se compatibilizar com a 

cultura de associações, cooperativas e outras entidades à época: em primeiro lugar, o concurso 

buscava trazer uma nova racionalidade para a produção e comercialização de cafés no país, 

qual seja, a lógica do mercado de qualidade. Essa lógica não era aquela com a qual operavam 

os agentes de mercado de café no Brasil. Em segundo lugar, a illy temia que cooperativas, 

associações ou quaisquer outros intermediários incorressem em práticas de favorecimento dos 

produtores a eles ligados. E, por fim, havia o objetivo de construir a política e a imagem de 

relacionamento direto com o produtor, já que a illycaffè queria conquistar espaço e confiança 

junto aos produtores e compreender quais eram os problemas por eles enfrentados para 

produzir e manter a qualidade do café até o momento da comercialização com a empresa. 

No entanto, as exigências logísticas e de realização técnica do prêmio impuseram 

à illycaffè a busca por parceiros. Poucos e seletos parceiros. A história da consolidação da 

estrutura de fornecimento da torrefadora no Brasil se inicia logo quando do desafio da 

realização da primeira edição do prêmio. A illy não possuía filial no Brasil, e nem pessoal 

próprio para trabalhar na organização de todo o concurso. Assim, era preciso que outras 

pessoas e entidades se mobilizassem no Brasil para executar e colocar a ideia em prática. 

O primeiro parceiro identificado foi o Sr. Aldir Teixeira, graduado em ciências 

agrárias e especialista em café. A empatia entre o Sr. Aldir e o Sr. Ernesto Illy foi imediata, 

tendo em vista que ambos compartilhavam a paixão pelo café. O Sr. Aldir conseguiu o espaço 

de um laboratório e ficou responsável pela realização da análise laboratorial da qualidade das 

amostras enviadas, viabilizando a parte técnica do concurso. O sucesso da parceria no 

concurso levou a um convite realizado pelo Sr. Ernesto Illy para que o Sr. Aldir assumisse a 

parte de análise laboratorial de todo o café brasileiro a ser adquirido pela illy. Dessa forma foi 

criada a Assicafé, empresa especializada em análises laboratoriais de café, com foco na 

qualidade, que presta serviços em caráter exclusivo para a illycaffè no Brasil desde o início da 

década de 90, integrando a estrutura de fornecimento da empresa italiana no Brasil, estrutura 

essa que será descrita adiante. 

A illy precisava também de profissionais que pudessem estruturar a logística 

(local de recebimento das amostras, codificação das amostras, local para realização do evento 

de premiação, organização do evento) e o marketing do concurso (material de propaganda e 

divulgação do concurso). Nesse caso, a parceria foi realizada com a ADS Comunicações, 

empresa que à época era de propriedade de um empresário italiano com quem o Sr. Ernesto 

Illy teve imediata identificação. Desde então a ADS comunicações é responsável pela 

elaboração de todo o material de comunicação da illy no Brasil no que diz respeito ao 



115#

concurso, tendo também assumido ao longo dos anos um importante papel no que toca o 

relacionamento da illycaffè com seus fornecedores: a ADS Comunicações é responsável pela 

gestão das atividades do Clube illy do Café, um grupo informal formado pelos produtores de 

café fornecedores da illy que desenvolve uma série de atividades e atribui uma série de 

benefícios aos referidos fornecedores131. 

Após as primeiras edições do concurso, outra empresa entrou para o time 

responsável pela organização das atividades da illycaffè no país: trata-se da Porto de Santos, 

exportadora de café, que até o início de 2012 prestou serviços em regime de exclusividade 

para a illy. No que toca à organização e realização do prêmio, a Porto de Santos se 

responsabilizava pela logística, a qual nas primeiras edições tinha ficado a cargo da ADS 

comunicações. A partir da 22 edição do Prêmio, anos 2012-2013, o papel exercido pela Porto 

de Santos passou a ser exercido pela Experimental Agrícola do Brasil, empresa brasileira de 

propriedade da illycaffè. 

Tendo introduzido os atores que participam da organização do prêmio, 

analisaremos o funcionamento do concurso, a partir do seguinte esquema (Esquema 2): 
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Esquema 2: Funcionamento do Prêmio Ernesto Illy de Qualidade de Café para Espresso 
Fonte: elaboração da autora. 

#############################################################
131 A estrutura e funcionamento do clube serão explicitados em tópico adiante, no qual vamos explorar a 
dinâmica de transferência de conhecimento entre produtores, a illycaffè e demais instituições de ensino e 
pesquisa que compõem a rede de atuação da illy no Brasil. 
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1 – Envio de amostras: Os produtores de todo o país que desejam participar 

do concurso enviam as amostras de café para a Experimental Agrícola do Brasil, dentro do 

prazo estabelecido pelo edital do concurso, junto com um formulário no qual fornecem seus 

dados e identificam também o classificador que tiver feito a análise prévia da qualidade 

da amostra. Muitas cooperativas auxiliam os produtores nessa fase, disponibilizando 

gratuitamente ou a baixo custo os serviços de um classificador de café. Isso porque a 

grande parte dos produtores não consegue identificar a qualidade da bebida produzida a 

partir dos seus próprios grãos. O produtor “não sabe beber o café”132. 

2 – Codificação das amostras e envio para análise laboratorial: A 

Experimental Agrícola do Brasil, ao receber as amostras, atribui a cada uma delas um número 

ao qual corresponde a identidade do produtor que a enviou. A amostra segue para análise 

laboratorial (realizada pela Assicafé)133 somente identificada pelo número. A codificação é 

importante para garantir que nenhuma identificação possa ser feita entre produtor e amostra 

no momento da análise, o que garante a legitimidade do concurso. 

3 – Análise laboratorial e seleção dos finalistas: A Assicafé realiza a análise 

de todas as amostras enviadas, conforme critérios de qualidade estipulados pela illycaffè 

(os classificadores da Assicafé passam por treinamentos periódicos na sede da illy na Itália, 

para manter harmonizada a compreensão de qualidade entre as equipes italiana e 

brasileira). É atribuída uma nota para cada amostra. As quarenta amostras mais bem 

classificadas são indicadas como finalistas do concurso. A Assicafé passa a numeração das 

amostras finalistas para a Experimental Agrícola. 

4 – Decodificação das amostras: A Experimental Agrícola do Brasil 

decodifica as amostras de forma a localizar os produtores finalistas. A seguir, a 

Experimental Agrícola do Brasil passa a lista dos produtores selecionados para a ADS 

comunicações. 
#############################################################
132 Em pesquisa realizada pela Universidade do Café Brasil – Unilly, cujos resultados foram publicados no 
informativo “Em Foco” do Clube illy do Café, edição 16, foram entrevistados 88 produtores de café associados 
ao Clube illy, de 28 municípios distintos, acerca da sua percepção sobre o Prêmio Ernesto Illy de Café para 
Espresso. 61% dos produtores de café entrevistados afirmaram que a principal facilidade para participação no 
prêmio é ter acesso aos serviços de um classificador de café que conhece o padrão de qualidade illycaffè. 14% 
dos produtores entrevistados disseram ter condições de reconhecer por conta própria os lotes de café com 
qualidade necessária para participar do concurso (CLUBE ILLY DO CAFÉ, 2010). Adiantamos que a 
Universidade do Café Brasil – Unilly é uma universidade corporativa desenhada na forma de uma rede da qual 
fazem parte diferentes agentes especializados, dentre eles um centro de pesquisas do Departamento de 
Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, 
denominado Pensa. As atividades da Unilly e seu papel na rede de agentes que participam no conjunto de ações 
da illy no Brasil serão explorados em tópicos seguintes.  
133 Atualmente, as empresas Assicafé e Experimental Agrícola do Brasil funcionam no mesmo espaço físico na 
capital paulista, diminuindo custos de transporte das amostras, os quais incidiam quando as atividades logísticas 
eram exercidas pela Porto de Santos, com sede em Santos.#
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5 – Confirmação da participação no concurso: A ADS comunicações 

informa os produtores da sua indicação para finalistas. 

1’ – Confirmação de participação: Nesse momento, os produtores finalistas 

devem confirmar a sua participação no concurso, entregando os lotes preparados 

correspondentes às amostras selecionadas nos armazéns indicados no edital do concurso. Uma 

nova análise da qualidade é realizada pela Assicafé, de onde decorre o resultado do concurso. 

A premiação ocorre em evento realizado pela illy todo mês de março na cidade de São Paulo. 

6 – Financiamento: A illycaffè financia os serviços prestados pela ADS 

comunicações, e pela Assicafé134. Todos os custos do evento de premiação e dos prêmios 

em si são suportados pela illycaffè. O concurso leva a marca da torrefadora. 

É necessário ressaltar que a illycaffè possui direito de preferência de compra135 

dos lotes premiados, até um prazo de cinco dias após a liberação do resultado do concurso, 

caso os lotes não tenham sido comercializados com a illycaffè até a data da premiação. Essa 

regra evidencia a relação existente entre o concurso e as atividades de compra e venda de café 

para abastecimento da illy. Além disso, outros elementos da relação estabelecida entre a 

illycaffè e seus fornecedores também irão demonstrar, conforme explicitado no tópico 

seguinte, a relação existente entre as práticas da empresa italiana de estímulo da produção de 

café de qualidade e a aquisição do café em si. 

Apresentada a dinâmica do concurso e a função exercida por cada agente de 

mercado, vamos a seguir apresentar a dinâmica de fornecimento de café para a illycaffè, 

também por meio de um esquema (Esquema 3). É flagrante o fato de que os fluxos e as 

funções dos agentes não se alteram significativamente. Assim, cuidaremos de apresentar com 

mais detalhe os aspectos dessa dinâmica que se diferenciam daqueles da dinâmica do 

concurso.  

 

 
#
#
#

#############################################################
134 Antes do desenlace da parceria entre a Porto de Santos e a illy, também os serviços logísticos prestados pela 
Porto de Santos eram integralmente custeados pela illycaffè. 
135 Quando a Porto de Santos ainda integrava a cadeia de fornecimento da illycaffè, a compra e venda era 
celebrada entre Porto de Santos e os produtores de café. A Porto de Santos, no entanto, tinha obrigação 
contratual de vender todo o café por ela adquirido para a illycaffè, trabalhando em regime de exclusividade. Os 
funcionários da Porto de Santos afirmavam que eles compravam o café « em nome » da illycaffè. Mas na 
realidade não havia contrato de mandato. Havia dois contratos de compra e venda: um entre a Porto de Santos e 
os produtores e outro entre a illycaffè e a Porto de Santos. Não conseguimos acesso ao instrumento contratual 
que vigorava entre a illy e a Porto de Santos. 



118#

2.1.2 Dinâmica de abastecimento da illycaffè 
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Esquema 3: Estrutura de Fornecimento da illycaffè no Brasil 
Fonte: elaboração da autora. 

#

1 - Envio de amostras: Os produtores de todo o país que desejam vender café 

para a illy, enviam as amostras de café para a Experimental Agrícola do Brasil, dentro do 

prazo estabelecido no sítio eletrônico da illy, prazo este que coincide com o prazo de envio 

das amostras para o concurso. Assim como em relação às amostras para o concurso, muitas 

cooperativas e associações auxiliam os produtores com a pré-classificação do café. O produtor 

deve especificar se está enviando a amostra para o concurso, ou para que seja somente 

analisada para fins de venda. 

2 – Codificação das amostras e envio para análise laboratorial: A 

Experimental Agrícola do Brasil recebe no mesmo período do ano, amostras para análise de 

aquisição e para o concurso, atribuindo a cada uma delas um código antes da realização da 

análise de qualidade pela Assicafé. A codificação é importante nos dois casos: para garantir a 

idoneidade do concurso, e para garantir a credibilidade da marca illycaffè, no caso da análise 

para aquisição, ao colocar a qualidade em primeiro lugar, acima de favorecimentos de ordem 

pessoal136. 

#############################################################
136 O que não impede, conforme será visto adiante, a elaboração de estratégias pela illy para favorecer 
comercialmente os produtores fiéis, ou seja, aqueles que se empenham em manter a produção de acordo com os 
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3 – Análise laboratorial: A Assicafé realiza a mesma análise laboratorial 

em relação às amostras enviadas para fins de venda. A diferença é que o objetivo da análise 

não é o de classificação das amostras em ordem de pontuação. Nesse caso, interessa 

saber se a amostra apresenta qualidade mínima, ou seja, se obtém a pontuação mínima em 

cada um dos critérios estabelecidos pela illycaffè, para que o lote correspondente seja 

adquirido. A Assicafé passa para a Experimental Agrícola do Brasil a lista dos códigos 

das amostras aprovadas para compra. 

4 – Decodificação das amostras e assinatura do contrato escrito: A 

Experimental Agrícola do Brasil decodifica as amostras de forma a localizar os produtores 

proprietários dos lotes de café que podem ser adquiridos, com o fim de posterior exportação 

para a illycaffè. Mesmo após a aprovação do seu café, o produtor não possui qualquer 

obrigação de venda do café para a Experimental. Isso significa que a illycaffè pode vir a 

incorrer nos custos da análise da qualidade do lote sem obter o resultado de aquisição do café. 

Conforme algumas fontes, há casos em que os produtores enviam as amostras somente 

para obter o certificado de aprovação, de forma a usar essa avaliação da illycaffè como 

instrumento de barganha do lote no mercado, conseguindo preços superiores aos preços 

pagos pela illy. Não possuímos informação acerca da posição atual da Experimental acerca 

da sua vinculação a uma obrigação de compra do lote uma vez aprovada a amostra. A 

Porto de Santos não entendia possuir obrigação de aquisição das amostras ainda que 

aprovadas pela análise de qualidade. Isso porque a Porto de Santos publicava em seu sítio 

eletrônico as suas condições de aquisição do café, alertando os produtores de que 

prosseguiria na aquisição dos lotes somente até a satisfação das necessidades de 

abastecimento da illy. Uma vez que a Porto de Santos e o produtor estavam de acordo em 

realizar a transação, ambos assinavam o instrumento de contrato de compra e venda. O 

produtor, a seguir, devia enviar os lotes de café até um dos armazéns credenciados pela 

empresa exportadora, dentro do prazo estipulado. 

1’ – Envio dos lotes para os armazéns: O produtor deve enviar os lotes de café 

até um dos armazéns credenciados pela Experimental no prazo estipulado. Os riscos da posse 

do lote de café são do produtor até a entrega no armazém. Ao chegar no armazém, é feita 

nova conferência da qualidade do café. Amostras são retiradas diretamente dos lotes no 

armazém e enviadas para a Assicafé, para que se verifique a correspondência entre a amostra 

previamente enviada e a amostra colhida diretamente do lote. Quando a qualidade do lote 

##############################################################################################################################################################################################
padrões de qualidade illy e seguem vendendo café para a empresa a cada ano.  
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entregue não conferir com a qualidade da amostra original, apresentando defeitos, duas são as 

possibilidades: 

I- A Assicafé entende que os defeitos apresentados pela amostra são 

corrigíveis por meio de novo beneficiamento do café. Uma segunda oportunidade é dada 

ao produtor, para que ele rebeneficie os grãos do lote e o entregue com maior qualidade. 

II- A Assicafé entende que os defeitos não podem ser corrigidos. O lote é 

então rejeitado e o produtor deve resgatá-lo no armazém. O contrato é desfeito. Não há 

qualquer cobrança de multas por parte da illycaffè junto ao produtor. Por outro lado, segundo 

entrevista realizada com o diretor da Porto de Santos, a empresa nunca enfrentou conflitos 

judiciais com os produtores pela rejeição dos lotes. Os produtores, segundo o entrevistado, 

“entendem as regras do jogo”. O diretor afirma que o setor não seria vantajoso e a atividade 

econômica não valeria a pena se houvesse muitos conflitos e altas taxas de judicialização 

desses conflitos137. 

A flexibilização do prazo de entrega a partir da oportunidade de novo 

beneficiamento do café não é norma escrita, conforme verificamos pela análise do 

instrumento contratual no início do capítulo, mas uma prática nascida da interação contínua 

entre a illycaffè e os produtores. 

5 – Exportação dos lotes para a illycaffè: A Experimental Agrícola do 

Brasil exporta os lotes adquiridos para a illycaffè, se responsabilizando pela entrega dos 

lotes na Itália. A Porto de Santos, até 2012, em função de um contrato de longa 

duração, tinha obrigação de exportar a totalidade dos cafés adquiridos no Brasil para a 

illycaffè, trabalhando com exclusividade e seguindo à risca os resultados das análises 

laboratoriais realizadas pela Assicafé. 

6 – Financiamento: Todos os custos de exportação e de análise da qualidade 
#############################################################
137 Realizamos pesquisa jurisprudencial no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com o objetivo de 
compreender se há prática de judicialização de conflitos entre a illycaffè, ou alguma das empresas que compõe a 
sua estrutura de fornecimento, e os produtores de café. Realizamos a pesquisa no dia 22.06.2012. Utilizamos os 
seguintes termos de busca: “illycaffè”, “illy”, “Experimental Agrícola do Brasil”, “Assicafé”, “Porto de 
Santos” e “Porto de Santos E café”. Para os termos “ illycaffè”, “ Experimental Agrícola do Brasil” e  
“Assicafé” não encontramos nenhum resultado. Para o termo “illy” encontramos 12 decisões. Procedemos à 
leitura das doze decisões e nenhuma delas se referia a situações de litígio envolvendo a illycaffè, ou seja, a 
illycaffè não era parte em nenhum dos casos. Para o termo “Porto de Santos” encontramos mais de 28.000 
(vinte e oito mil) resultados. Pela inviabilidade da análise de todos eles, introduzimos outro termo de filtro na 
pesquisa, passando a determinar a busca pela combinação de palavras “Porto de Santos E café”. Para essa 
combinação encontramos 65 resultados. Realizamos a leitura de todos os resultados e nenhum deles se referia a 
litígio envolvendo a Porto de Santos, a illycaffè, a Assicafé ou a Experimental Agrícola do Brasil. Uma vez que 
todas essas empresas estão sediadas em São Paulo, entendemos que o resultado corrobora a afirmação do diretor 
da Porto de Santos de não haver prática de judicialização de conflitos entre produtores de café e empresas 
envolvidas na estrutura de fornecimento da illycaffè no Brasil. Se há conflitos, estes tendem a ser solucionados 
por meio de negociação. Lembramos a inexistência de qualquer cláusula de arbitragem no modelo de instrumento 
contratual fornecido pela Experimental Agrícola do Brasil e analisado no início desse capítulo.  
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são suportados pela illycaffè. 

7 – Alimentação do banco de dados da Porto de Santos e da ADS 

comunicações: Esse último ponto diz respeito às informações que eram retidas pela Porto de 

Santos acerca das transações de compra e venda realizadas junto aos produtores para alimento 

de seu banco de dados, bem como para alimento do banco de dados da ADS comunicações. A 

Porto de Santos catalogava, anualmente, todos os produtores que realizaram venda de café, 

sua identidade, sua origem, a quantidade vendida, a pontualidade da entrega e se a qualidade 

do lote entregue correspondia à qualidade da amostra enviada para a primeira análise. Em 

síntese, A Porto de Santos construiu, ao longo de quase duas décadas de atuação, um histórico 

do desempenho dos produtores que habitualmente fornecem café para a illycaffè138. As 

mesmas informações são repassadas para a ADS comunicações, já que essa empresa coordena 

o Clube illy do Café. A atividade de coleta e sistematização dessas informações poderia ser 

considerada exterior à dinâmica de fornecimento da illycaffè, já que a primeira vista não 

integrava nenhuma etapa essencial à concretização da troca de café e dinheiro entre a Porto de 

Santos (e indiretamente a illycaffè) e o produtor. No entanto, as informações relativas às 

trocas no presente possuíam impacto nas trocas futuras entre Porto de Santos (e illycaffè) e os 

produtores, conforme será explicitado mais adiante. Não sabemos, com o término do contrato 

entre a Porto de Santos e a illycaffè, como foi regulado o direito de uso das informações 

sistematizadas pela Porto de Santos. No entanto, conforme já mencionado, sabemos que 

grande parte dessas informações eram transmitidas à ADS comunicações, empresa ainda 

parceira da illy no Brasil. 

#

#

2.1.3 Articulação entre o concurso e a dinâmica de abastecimento da illycaffè 

#

#

A visualização das dinâmicas do concurso e do abastecimento da illycaffè permite 

concluir que são duas atividades desenvolvidas em bastante sintonia pela empresa italiana. Os 

fluxos de amostras e comunicações, as análises e critérios de qualidade, os agentes de 

mercado e as atividades por eles desenvolvidas são muito semelhantes nas duas dinâmicas, 

chegando, em alguns momentos, à identidade. O tempo de cada uma dessas dinâmicas é 

também muito parecido: os prazos para envio das amostras, e o período no qual as análises de 
#############################################################
138 Andriani e Rauscher (2009) afirmam que, até a data da realização do seu trabalho,  a illy havia construído 
uma base de mais de 1.600 produtores de café no Brasil.  
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qualidade são realizadas são praticamente coincidentes. A illycaffè conseguiu desenvolver 

duas dinâmicas irmãs que se fortalecem: o concurso é um estímulo para a produção, em todo 

Brasil, de café de melhor qualidade139. Esse estímulo alimenta a produção de café para o 

abastecimento anual da illycaffè. E quanto à relação inversa: como conceber a ligação entre 

aumento da produção de café de qualidade e reforço da necessidade do concurso? 

É possível pensar, passados mais de 20 anos do primeiro concurso e tendo o 

mercado de produção de café no Brasil sofrido relevantes modificações na direção da 

produção de café de qualidade, que o concurso tenha perdido um pouco a sua razão de ser, já 

que o mercado brasileiro não necessitaria mais desse tipo de estímulo para garantir a produção 

do café diferenciado.  

No entanto, outro aspecto importante do concurso tem relação com o fato de 

que, nos primeiros anos da atuação da illy no Brasil, ele foi apontado como importante 

elemento de construção da imagem da empresa no país, e de geração de confiança entre 

produtores e a multinacional italiana. A produção do café de qualidade ganhou uma dimensão 

social por meio do concurso, reunindo produtores de todo o Brasil em torno do desafio. O 

evento de premiação é, até hoje, ansiosamente esperado por muitos. Assim, o concurso teria 

gerado um valor de prestígio (tanto a favor dos produtores quanto da empresa italiana) e de 

interação, que não se realizam pela simples troca de café por dinheiro. A sua manutenção no 

tempo pode ser explicada por conta desses valores140. 

Antes de passarmos à apresentação da estrutura de transferência de conhecimento 

entre a illycaffè e os produtores e demais instituições de ensino e pesquisa, traçaremos o que 

#############################################################
139 O concurso não é somente um estímulo, mas uma estratégia direta de abastecimento, já que um dos requisitos 
para o prosseguimento do produtor enquanto finalista do concurso é vincular a venda do lote finalista à illy. 
Cumpre lembrar que o tamanho mínimo do lote para participação no concurso é de 100 sacas.  
140 Em obra publicada em 1999, Saes e Farina apontavam para um possível desmantelamento da estrutura de 
governança criada pela illycaffè no Brasil, na hipótese da disseminação de um padrão de qualidade de produção 
de café em função do aumento da procura por cafés diferenciados no Brasil : “Mesmo sendo recente no mercado 
varejista nacional, em 1997 mais de 70 restaurantes brasileiros já serviam o café da Illycaffè. A estratégia bem 
sucedida da empresa deve levar a um processo de imitação por firmas que passarão a disputar o mesmo 
segmento e passarão a compartilhar o mesmo padrão de concorrência. Neste sentido, a estrutura de governança – 
estritamente coordenada – criada pela empresa Illycaffè não teria mais razão de existir (a não ser como uma 
estratégia de marketing). A disseminação de um padrão tecnológico requerido pela empresa aponta para o fim do 
ciclo de vida da estrutura de governança construída pela empresa Illycaffè (1999, p. 172). Passados mais de 
dez anos da publicação desse estudo, a estrutura de governança da illycaffè continua operante, tendo sido 
incrementada com várias atividades da Universidade do Café Brasil – Unilly e do Clube illy do Café. Nesse 
trabalho, ressaltamos evidências que apontam para valores relativos às relações pessoais de confiança entre a illy 
e os produtores, além do espaço de compartilhamento de uma cultura voltada para a qualidade que somente se 
realiza por meio dos fluxos de comunicações e interações proporcionados pela estrutura de governança 
construída pela illy no Brasil. As motivações iniciais para incursão nos “custos” de coordenação das ações para 
produção de café de qualidade parecem se combinar, atualmente, com motivações de outra natureza, tais como 
aquelas relativas aos valores acima identificados, reconhecidos pelas partes como valores importantes e que 
devem ser mantidos. #
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seria a descrição do contrato se considerada uma única transação de compra e venda de café 

realizada entre a Experimental Agrícola do Brasil e o produtor. 

 

 

2.2 1ª descrição do contrato: transação única de compra e venda de café 

 

 

Considerando somente a dinâmica de aquisição de café pela illycaffè, a descrição 

do contrato será feita tendo em vista duas macro variáveis a) aquilo que se troca, e b) a 

projeção da troca. Considera-se, aqui, a existência de uma relação contratual entre a illycaffè e 

o produtor, mesmo no período em que, formalmente, a cadeia de contratos escritos de compra 

e venda de café se estabeleceu entre o produtor e a exportadora Porto de Santos, e entre essa 

última e a illycaffè. 

 

 

2.2.1 Aquilo que se troca 

 

#

#

#

#

#

(

(

(

 

#
#
#

Esquema 4: Objeto de troca – contrato de compra e venda único e isolado 
Fonte: elaboração da autora 

#
#

O produtor que possui café de qualidade e o risco de que no futuro o preço do café 

caia troca o café e esse risco no presente pelo dinheiro e pelo risco que a illycaffè possui de 

que o preço do café no futuro aumente. 

PRODUTOR#
ILLYCAFFÈ#

J#Café#de#qualidade#
J#Risco(de(superprodução(
ou(de(diminuição(do(preço#
do#café#

J#Dinheiro#(inclui#prêmio#
de#preço#sobre#o#
mercado#commodity)#
J#Risco#de(escassez(de(
café(ou(de(aumento(do(
preço#do#café#
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Café e dinheiro coincidem com o objeto do contrato disposto no instrumento 

escrito. Já a dimensão da troca do risco não é explícita no instrumento contratual, mas está 

presente no cálculo do preço do café. Importante ressaltar que o risco trocado é relativo 

somente àquela porção de café objeto daquela troca específica, já que não existe um contrato 

de longa duração. 

O planejamento da produção e o risco a ela inerente devem ser suportados pelo 

produtor, o qual estima por sua conta e risco a demanda futura e arca com os custos para 

viabilizar essa produção no futuro141. Já a illycaffè, deveria suportar o risco de cortes de 

abastecimento da matéria prima de qualidade, o que poderia ameaçar as suas estratégias de 

expansão142. 

 

 

2.2.2 A projeção da troca 

 

 

De acordo com uma perspectiva clássica, todos os fluxos de ações e informações 

envolvidos na projeção e execução das trocas, conforme o sistema de fornecimento montado 

pela illycaffè, poderiam ser reduzidos ao conteúdo do instrumento contratual (já que o 

instrumento é a síntese da reunião das promessas) assinado em um momento específico do 

mecanismo montado pela illy e no qual se engajam os produtores de café. Essa perspectiva se 

encarregaria de recortar da cadeia descrita de eventos implicados na projeção da troca os 

elementos que definem inequivocamente prestações e contraprestações envolvendo objetos 

igualmente bem definidos. A perspectiva clássica “limpa” do conjunto dos eventos aqueles 

que não se constituem por comunicações recíprocas entre as partes inequivocamente 

orientadas a expressar o engajamento das partes em trocas de objetos igualmente 

inequivocamente especificados e mensurados. 

No caso, uma perspectiva clássica procuraria, no conjunto das ações, aquelas que 

deixariam claro o compromisso do produtor de entregar café de determinada qualidade em 

#############################################################
141 Em contratos de fornecimento de maior duração, de execução diferida no tempo, conforme já explicitado no 
primeiro capítulo, o paradigma do direito contratual neoclássico já preconiza um maior compartilhamento dos 
riscos por meio da flexibilização da estipulação estática da promessa quando circunstâncias imprevisíveis 
alteram significativamente o equilíbrio econômico do contrato.  
142 Esse é inclusive um dos desafios que Zylbersztajn e Neves apontavam para a illycaffè no estudo de caso 
publicado em 1996: a necessidade da empresa de manter a estabilidade do fornecimento de cafés de qualidade, 
levando em conta a possibilidade da entrada de outras grandes corporações do setor cafeeiro no nicho dos cafés 
diferenciados, o que poderia aumentar a concorrência pela matéria prima de qualidade, especialmente a matéria 
prima brasileira. 
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data especificada, e o compromisso da illy de pagar determinada quantia em dinheiro por uma 

quantidade e qualidade bem definidas de café. 

No entanto, mesmo tendo como perspectiva uma única troca de café por dinheiro 

entre um produtor de café e a illycaffè, ou seja, ainda que considerando um caso no qual um 

produtor brasileiro e a torrefadora italiana tivessem como propósito a realização de uma única 

transação para nunca mais voltarem a se relacionar comercialmente, ainda assim, conforme a 

descrição do processo de fornecimento da illycaffè, essa transação contaria com muitos 

aspectos relacionais. Ou seja, é difícil de reduzir, mesmo uma única troca entre illy e um 

fornecedor, a um evento decorrente de projeções efetuadas em momento bem definido no 

tempo, reunindo a um só tempo todas as especificações das prestações de troca. 

A descrição da forma como se estipula e efetiva a troca revela características 

relacionais. Os termos e procedimentos para a troca são definidos ao longo de um período que 

se inicia antes da assinatura do instrumento contratual (o próprio conteúdo do instrumento 

contratual analisado deixa pistas e aberturas que levam a indagações acerca de procedimentos 

prévios necessários para que as partes se encontrem na situação descrita no próprio 

instrumento. Exemplo importante é a menção no instrumento a uma amostra de café em posse 

do comprador). 

Antes da assinatura do instrumento contratual há um processo importante de 

análise da qualidade do café levado a cabo por meio de ações dos produtores, bem como das 

empresas de propriedade da illycaffè no Brasil ou parceiras da torrefadora. Nenhum lote de 

café é adquirido sem passar por esse processo de análise de qualidade. Para tanto, os 

produtores precisam saber como proceder para que tenham as suas amostras avaliadas, bem 

como o momento em que devem submetê-las para análise. 

Assim, há normas que conduzem a atividade concertada de produtores e das 

empresas implicadas no processo da análise de qualidade da illycaffè que não se encontram 

discriminadas em qualquer instrumento contratual. Muitas delas são divulgadas em um sítio 

eletrônico pela ADS comunicações143, inaugurando a temporada de compra de café pela 

#############################################################
143 Até 2011, as informações acerca da temporada de compras de café, necessárias à orientação do produtor, 
eram divulgadas pela empresa Porto de Santos, que realizava o serviço de aquisição e exportação de cafés para a 
illycaffè, com exclusividade, no Brasil. Em decorrência do fim da parceria comercial entre o grupo Carvalhaes e 
a illycaffè em 2012, ano de finalização desse trabalho, e o início das operações da Experimetal Agrícola do 
Brasil, de propriedade da illycaffè, nas tarefas antes exercidas pela Porto de Santos, não sabemos ao certo se a 
illycaffè irá trabalhar para a consolidação de uma identidade empresarial independente da Experimental 
Agrícola do Brasil perante seus fornecedores. A Experimental ainda não conta com um sítio eletrônico, e em 
2012 as informações acerca da temporada de compras foi divulgada pela ADS comunicações no sítio 
eletrônico destinado ao Clube illy do Café (um clube de fidelização mantido pela illy no Brasil, gerido 
pela ADS comunicações, cujas atividades serão explicitadas em tópico adiante) (CLUBE ILLY DO CAFÉ, 
2012). 
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Experimental Agrícola do Brasil. Esse anúncio contém as informações acerca do início do 

prazo de envio das amostras de café, os critérios de qualidade que os lotes de café devem 

observar144, o endereço para envio, bem como apresenta um link eletrônico que contém uma 

“Ficha para Amostra da Compra” a qual deve ser enviada devidamente preenchida 

acompanhando a amostra de café. A publicação dessas informações inaugura a expectativa de 

venda do café dentro dos limites necessários ao abastecimento da illycaffè, estimulando o 

produtor a preparar o lote para venda. O mesmo ocorre com a análise da qualidade das 

amostras: o envio da amostra para análise comunica interesse de venda. Já a sua aprovação, 

comunica interesse de compra. 

As informações publicadas no sítio eletrônico especificam ainda que a 

comunicação da aprovação da amostra pela Experimental inaugura um prazo de três dias úteis 

para a confirmação do negócio pelo produtor junto à illycaffè, ou seja, para assinatura do 

instrumento contratual autodenominado “confirmação de negócio”. 

Ademais, conforme informações fornecidas pela Assicafé, se após a aprovação da 

amostra e entrega do lote correspondente, esse for recusado por conta de defeitos ou 

inconformidades reparáveis por meio de um segundo beneficiamento, a illy confere essa 

oportunidade para o produtor, com vistas a preservar o negócio. Tal prática não consta em 

qualquer regra escrita, e será acordada com o produtor no decorrer das interações de execução 

das prestações. Trata-se de uma flexibilidade possível, um espaço de negociação no decorrer 

da execução das prestações do contrato. 

Uma única interação contratual entre produtor e illycaffè exige, assim, um fluxo 

de comunicações considerável. A expectativa da venda e da aquisição do café é formada por 

um contínuo de ações que culminam com a assinatura do instrumento contratual. Nesse 

sentido, não negamos a importância do instrumento contratual para especificar, focar e trazer 

certeza acerca da existência de uma obrigação de troca e acerca do seu conteúdo. Ou seja, 

conforme o próprio nome do instrumento contratual indica, ele constituiu um mecanismo 

importante de “confirmação do negócio”, ou seja, de definição, de especificação e de recorte 

do que será reputado devido em determinado momento no futuro. 

Mas percebemos que o contrato não esgota as possibilidades de ação no futuro. A 

possibilidade de rebeneficiamento do lote entregue que não corresponde à qualidade da 

amostra inicial é um exemplo de padrão de conduta que não se define no instrumento 

#############################################################
144 Tais critérios são os mesmos critérios dispostos no item “descrição” do modelo de instrumento contratual já 
discutido em tópico anterior. Dizem respeito aos atributos físico-químicos e organolépticos que o café deve 
possuir para ser adquirido pela illycaffè. 
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contratual escrito145. 

Passamos agora para a apresentação de outros aspectos da relação entre illycaffè e 

os produtores de café que promovem a geração e troca de valores distintos do café em si e 

do dinheiro dado em pagamento pelo café. Trata-se da Universidade Illy do Café – Unilly e 

do Clube illy do Café, estruturas essas de aproximação entre os produtores e a illycaffè, 

gerando produção e disseminação do conhecimento, fidelização, e promovendo a 

socialização e o prestígio entre os fornecedores. 

#

#

2.3 Aproximação entre produtores e a illycaffè: fidelização, produção 

e disseminação de conhecimento, e socialização 

#

#

Ocorre que compra e venda de café não é a única a atividade que une cafeicultores 

e a illycaffè. De forma geral, é possível dizer que o maior objetivo de produtores é vender café 

e o maior objetivo da illycaffè, comprar café. Mas vale lembrar que não estamos falando de 

qualquer café. Estamos falando de café de qualidade, o que exige, conforme já especificamos, 

o domínio de técnicas produtivas mais cuidadosas e de conhecimentos relativos às condições 

necessárias para obtenção e manutenção da qualidade. 

Uma pergunta importante diz respeito às causas que tornaram possível a transição 

da produção, por parte dos fornecedores da illycaffè, de um padrão voltado para o mercado 

commodity, para o padrão da qualidade. A dinâmica do fluxo de conhecimento entre illycaffè, 

produtores e instituições de ensino e pesquisa é parte da explicação para essa transição. Em 

tópico seguinte faremos a sucinta descrição da Universidade illy do Café - Unilly, iniciativa 

esta voltada para a produção e disseminação de conhecimento na área da cafeicultura 

sustentável e de qualidade. 

Outra questão diz respeito à fidelização dos fornecedores. O mercado de café de 

qualidade sofreu grande expansão no mundo e no Brasil. A illy passou a enfrentar a 

concorrência de várias torrefadoras de grande porte no mercado do café dito de qualidade, tais 

como a Nestlè (por meio da marca Nespresso) e de grandes redes de cafeteria, tais como a 

Starbucks. Essas empresas nem sempre competem com a illycaffè no mercado de consumo 

final (o principal canal de escoamento dos produtos illy é o setor HORECA – hotéis, 
#############################################################
145 E a especificação dessa possibilidade no contrato poderia apresentar dificuldades no sentido da descrição das 
condições e das circunstâncias em que o rebeneficiamento seria aceitável. 
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restaurantes e cafeterias, enquanto a Nespresso está invadindo o mercado de consumo 

doméstico por meio da venda das máquinas de café espresso, por exemplo), mas sim no 

mercado de insumos. Dessa forma, se no início da década de 90 a illycaffè era uma das únicas 

empresas a procurar café de qualidade no Brasil, atualmente esse panorama se alterou pela 

entrada de várias outras torrefadoras e cafeterias. A fidelização passou a ser uma preocupação 

da illycaffè junto a seus fornecedores, o que levou à criação do Clube illy do Café. 

Por fim, a promoção de atividades de produção e transferência de conhecimento e 

demais benefícios para os produtores em conjunto acabou propiciando maior interação entre 

eles, promovendo a sua socialização e a sua autovalorização enquanto partes de um projeto 

maior de geração do valor qualidade no mercado do café. 

#

#

2.3.1 Universidade do Café Brasil – Unilly 

#

#

A Universidade do Café Brasil foi criada a partir de um convênio146 entre a 

Universidade de São Paulo - USP e a illycaffè com a intenção de oferecer aos produtores 

treinamento acerca das práticas necessárias à produção de café de qualidade. São montados 

cursos de longa e curta duração, ministrados nas regiões em que se localizam os produtores de 

café, com o apoio de cooperativas e associações locais. O objetivo da Universidade é: 

 

fornecer continuamente informações e conhecimento aos produtores, 
fornecedores da illycaffé, ampliando as suas competências e adicionando 
valor aos participantes. Ou seja, criar um ambiente onde agricultores, 
produtores de café, recebam informações de valor, de forma continuada, com 
o objetivo de melhorar a sua performance técnica e econômica (UNILLY, 
2012). 

 

Os cursos e palestras são abertos a todos os membros das cooperativas e 

associações parceiras, ainda que estes não sejam fornecedores atuais da illycaffè. Mas há uma 

diferença: a gratuidade é garantida aos produtores de café fornecedores, enquanto os 

cafeicultores não fornecedores pagam uma quantia simbólica pela participação147. 

A produção e disseminação de conhecimento financiadas pela illy no interesse 

de promover a qualidade e sustentabilidade do café para abastecimento da empresa italiana 

#############################################################
146#Não tivemos acesso ao instrumento do convênio entre a USP e a empresa illycaffè. #
147 A maior parte do custo das palestras e cursos é assumida pela illycaffè.  
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acabam extrapolando os muros do sistema de fornecimento. Esse conhecimento se consolida 

nas publicações da Unilly e naquelas de demais projetos dos professores da USP 

envolvidos na Unilly, sendo que este material pode ser acessado por qualquer interessado. 

Ademais, conforme já ressaltado, os cursos e palestras promovidos pela Unilly não são 

fechados somente aos fornecedores da illycaffè, consistindo em oportunidade de capacitação a 

baixo custo. 

 

 

2.3.2 Clube illy do Café 

 

 

O Clube illy do Café foi criado em 1999, após dez anos de operações da illycaffè 

no Brasil, para oferecer cursos, treinamentos, dias de campo e outros tantos benefícios 

exclusivos para seus membros. O objetivo foi o de desenvolver um mecanismo de fidelização 

dos produtores fornecedores, já que no fim da década de 90, início dos anos 2000, o mercado 

internacional de cafés de qualidade já havia se consolidado internacionalmente, apresentando 

taxas de crescimento promissoras, o que provocou o aumento da competição por café de alta 

qualidade, inclusive no Brasil148. O clube não tem personalidade jurídica: é um grupo 

informal cuja gestão fica a cargo da ADS comunicações. 

Diferente das atividades desenvolvidas pela Unilly, somente participam das 

atividades do clube aqueles que efetivamente fornecem para a illycaffè. Não há necessidade 

de fornecimento exclusivo, mas sim de fornecimento contínuo. O produtor não tem qualquer 

custo de filiação ou para tomar parte nas atividades do clube. Não precisa nem mesmo tomar 

qualquer iniciativa para tornar-se “sócio”: a filiação é automática. Até 2012, a cada ano, ao 

final da temporada de compras de café, a Porto de Santos enviava para a ADS comunicações 

(etapa 7 do Esquema 2) todas as informações acerca dos produtores que forneceram para a 

illycaffè naquele ano específico. Essas informações permitiam à ADS atualizar anualmente o 

quadro de filiados, promovendo as alterações de status, incluindo e excluindo membros. Todo 

início de ano, a ADS envia um novo cartão de filiação juntamente com uma carta explicativa 

do clube (para os novos membros), e da categoria de que o fornecedor faz parte149. 

#############################################################
148 O Brasil sofre, ainda atualmente, em decorrência da imagem internacionalmente consolidada de grande 
produtor de café de baixíssima qualidade. Essa realidade vem se alterando por meio de programas de marketing 
e divulgação das regiões brasileiras produtoras, dotadas de microclimas e características geográficas muito 
propícias para a produção de cafés de qualidade.  
149 Não temos informações sobre a forma como será estruturado o fluxo de informações para continuidade da 
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A iniciativa, a princípio aberta somente para os produtores de café fornecedores 

da illycaffè, passou a incluir também, desde 2006, os classificadores de café que tenham 

aprovado alguma amostra enviada para a análise de qualidade com objetivo de venda do lote. 

Essa inclusão busca reconhecer a importância do classificador na decisão do produtor de 

enviar a amostra para análise da qualidade, e aproximar esse agente dos padrões e políticas da 

empresa italiana. 

O clube é dividido em categorias de filiação: o produtor sobe de categoria, 

aumentando as suas vantagens, conforme aumenta o tempo de fornecimento para a 

illycaffè150. A contagem do tempo é anual, assim como a verificação do status do produtor no 

clube. Quanto maior a quantidade de anos de fornecimento contínuo para a illy, maior o status 

no clube, e maior a quantidade de benefícios. Da mesma forma, a abstenção de fornecimento 

em uma safra (o que pode ocorrer por diversos motivos: não aprovação da amostra na análise 

de qualidade, ou desinteresse do produtor de vender para a illy) acarreta na perda progressiva 

de status no clube e finalmente, o desligamento. A seguir apresentamos as diversas categorias 

de filiação com os respectivos benefícios (Quadro1). 
#

Benefícios/categorias/(tempo/de/
fornecimento/ininterrupto)#

Vermelho#
(1/ano)#

Prata#
(3/anos)#

Ouro#
(4/anos)#

Platinum151
#

(10/anos)#
Verde152#

Receber#o#cartão#de#sócio#e#o#certificado#de#
associado.# x# x# x# x# x#

Acesso#ao#site#do#Clube#illy#do#Café.# x# x# x# x# x#
Participar#de#promoções#exclusivas#dos#
produtos#illy#(xícaras,#café,#máquinas#para#
"Espresso",#etc.)#

x# x# x# x# x#

Receber#o#informativo#periódico#do#Clube#illy#
do#Café.# x# x# x# x# x#

Receber#bibliografia#de#café#disponível.# x# x# x# x# #

Receber#o#vídeo#"Como#Fazer#do#Café#uma#
Obra#de#Arte".# x# x# x# x# x#

##############################################################################################################################################################################################
atualização dos dados dos produtores pela ADS comunicações. Acreditamos que a Experimental irá substituir a 
Porto de Santos na compilação e transmissão desses dados. 
150 O volume de vendas (número de sacas de café vendidas) não é relevante para a classificação nas várias 
categorias. Essa escolha foi uma tentativa de garantir tratamento equitativo entre pequenos, médios e grandes 
produtores de café. 
151 Essa categoria de filiação de produtores foi criada após alguns anos de existência do clube. Isso porque, com 
a passagem do tempo, a illycaffè passou a contar dentre o grupo de fornecedores com alguns que registravam um 
histórico de mais de 10 anos de fornecimento de café para a empresa. A illy sentiu necessidade de diferenciar de 
alguma forma esses fornecedores criando para eles uma categoria especial. No entanto, a “especialidade” da 
categoria se resume ao prestígio de dela fazer parte. Ao realizarmos comparação dos benefícios da categoria 
Platinum e da categoria Gold, percebemos não haver nenhuma diferença entre as categorias.  
152 Categoria de classificador.  
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Benefícios/categorias/(tempo/de/
fornecimento/ininterrupto)#

Vermelho#
(1/ano)#

Prata#
(3/anos)#

Ouro#
(4/anos)#

Platinum151
#

(10/anos)#
Verde152#

Possibilidade#de#aquisição#de#produtos,#com#
condições#especiais.# x# x# x# x# x#

Dia/de/Campo:/Participar/em/encontros#
técnicos/exclusivos/dos/associados/com/
especialistas/indicados/pela/illycaffè.#

x# x# x# x# x#

Prestígio#e#reconhecimento#em#possuir#um#
cartão#de#nível#superior.# # x# x# x# #

Participação#gratuita#nos#cursos#e#seminários#
da#Universidade#do#Café#Brasil#–#Unilly# # x# x# x# x#

Selos/adesivos/de/identificação/de/"Amostra#
Preferencial",/para/priorizara/análise/e/
resultado/de/amostras/enviadas.#

# x# x# x# #

Trocar#informações#pela#internet#com#
técnicos#e#especialistas#em#café.# # x# x# x# #

Concorrer,/anualmente,/ao/prêmio/de/uma#
viagem/à/Itália,/com/direito/a/acompanhante#
–/Prêmio/Fornecedor/do/Ano.#

# x# x# x# #

Receber#a#visita#de#consultor#da#illycaffè,#de#
acordo#com#a#disponibilidade#de#agenda#do#
mesmo.#

# # x# x# #

Receber#livro#de#Andrea#Illy,#"Espresso#Coffee#J#
–#The#Science#of#Quality".# # # x# x# #

Participar,/como/convidado/e/com/direito/a#
acompanhante,/da/festa/do/Prêmio/Ernesto/
Illy/de/Qualidade/do/Café/para/Espresso".#

# # x# x# #

Quadro 1 - Categorias e benefícios do Clube Illy do Café 
Fonte: Entrevista com Raushcer, 2011; CLUBE ILLY DO CAFÉ, 2012. 

#
#

Várias finalidades e efeitos decorrem dos benefícios oferecidos. Destacamos três 

principais efeitos da criação do clube, quais sejam: produção e transferência de conhecimento; 

prestígio e socialização; prioridade na análise da qualidade de amostras enviadas. 

A produção e troca de conhecimentos é um dos objetivos mais flagrantes, tendo 

em vista o número de atividades voltadas para esse fim (produção de publicações e vídeos 

informativos, participação gratuita em cursos e palestras, recebimento de visitas técnicas). 

Vamos, no entanto, enfatizar uma em especial, que nos parece importante na construção de 

uma cultura compartilhada e coletivamente construída de produção de café de qualidade, e no 

estabelecimento de laços de confiança, cooperação e solidariedade entre produtores e entre 

estes e a illycaffè: trata-se do dia de campo. 

O dia de campo consiste na visita a uma fazenda de produção de café de um dos 
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membros do clube considerada modelo de excelência na produção de café de qualidade. Esses 

encontros são considerados como ponto alto das atividades do clube, por consistirem em 

oportunidade para os produtores de aprender in loco e na prática os detalhes envolvidos em 

cada estágio da produção de café de qualidade. Dessa forma, pequenos, médios e grandes 

produtores trocam entre si informações e soluções encontradas para os problemas específicos 

da cafeicultura, tendo sido observados casos de apropriação e adaptação de tecnologias de 

uma fazenda para outra. 

O clube é considerado uma iniciativa importante para a catalisação da troca 

horizontal de conhecimento entre os produtores, tendo em vista o fato de que a competição no 

mercado de café tem o efeito de inibir o fluxo de informações. A iniciativa foi muito bem 

recebida pelos produtores e é aguardada com ansiedade pelos membros do clube. A cada ano 

são promovidos dois dias de campo. 

Os dias de campo e o contato estrito com os produtores possibilitam também à 

illycaffè e aos técnicos que para ela prestam serviço um acesso direto às propriedades 

produtivas. Os técnicos podem, dessa forma, tomar conhecimento dos principais problemas de 

produção e manutenção da qualidade do café em cada uma das regiões produtoras do país e a 

partir disso pensar soluções específicas para tais problemas. Essas informações são então 

sistematizadas e podem ser incorporadas em materiais de capacitação, cursos e palestras 

oferecidos pelo clube illy e pela Unilly aos produtores. Ademais, a illy entra em contato com 

inovações de métodos e técnicas produtivas idealizadas e testadas pelos produtores, podendo 

incorporá-los enquanto indicação de melhores práticas de produção a todos os produtores da 

rede. 

Esse fenômeno revela um ciclo de produção e disseminação vertical de 

conhecimento, da base produtiva para os agentes de capacitação e desses para a base 

produtiva. Vale ainda ressaltar que parte do conhecimento transmitido verticalmente, de cima 

para baixo, da illy para os produtores, é produzido em laboratório. A illy mantém pesquisas 

nas áreas da química, física, e dos aspectos sensoriais do café, e também no que diz respeito 

às interações biológicas do café com o ambiente, além de desenvolver tecnologia para melhor 

explorar as qualidades e propriedades do grão (ILLYCAFFÈ, 2012; ANDRIANI, 

RAUSCHER, 2009). 

Outro aspecto interessante a respeito dos fluxos de informação e conhecimento é 

que além do fato de se darem tanto horizontalmente (entre os produtores de café envolvidos 

nas atividades) quanto verticalmente (dos produtores para a illy e as empresas que para ela 

prestam serviço, e dessas últimas de volta para os produtores), há momentos de 
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“importação” de informações advindas da realidade de outros países produtores de café. 

Andriani e Rauscher (2009) afirmam a ocorrência de eventuais viagens “patrocinadas” pela 

illy a alguns dos produtores de café mais “fiéis” à rede para observar outras realidades 

produtivas que resultaram no aprendizado e introdução no Brasil de técnicas e métodos 

inovadores. 

Dessa forma, os fluxos de conhecimento promovidos pelo Clube illy do café e 

pela Unilly são gerados e compartilhados por uma multiplicidade de agentes (as empresas que 

constituem a estrutura de fornecimento da illy no Brasil e que atuam sob seu controle direto; 

os produtores de café participantes do Clube que se mostram mais presentes e mais atuantes 

nas atividades promovidas pela illy, e ainda, um grupo mais difuso de produtores de café não 

integrantes do Clube, mas que eventualmente participam das atividades e se beneficiam e 

contribuem para o fluxo de informações), se dão por meio de variados canais, e em diversas 

direções (horizontalmente, verticalmente e ainda por meio de fluxos de “fora para dentro” da 

rede) (ANDRIANI; RAUSCHER, 2009). 

Outros valores gerados pelo clube são o da socialização e o do prestígio. Os 

produtores de café relatam o quanto é agradável encontrar os colegas de profissão nos dias de 

campo e nas demais atividades do clube. Conversar sobre café, trocar experiências e estar 

entre os pares são oportunidades geradas pelo clube e apreciadas pelos seus membros. O 

grande momento é a festa do Prêmio Ernesto Illy de Qualidade do Café para Espresso. Grande 

parte dos membros do clube tem direito a convite para si e mais um acompanhante. Nesse 

ponto, destacam-se outros aspectos da mistura entre a dinâmica de fornecimento de café para 

a illy e o concurso. 

Em primeiro lugar, o concurso funciona como uma celebração do valor 

“qualidade” na produção do café, valor esse que é compartilhado pelos produtores 

fornecedores da illycaffè. A festividade do concurso é um momento de confirmação da lógica 

encampada por toda a cadeia produtiva. Os produtores possuem não só interesse comercial na 

produção de café diferenciado, como também acreditam no valor do prazer proporcionado por 

um produto mais refinado e mais sofisticado. Pesquisa realizada pela Unilly em 2010 

registrou que, dentre os 88 produtores de café entrevistados, todos associados ao Clube illy, 

61% afirmaram ter como maior motivação para participação no Prêmio a pretensão do 

reconhecimento como produtor de cafés de qualidade153. 

#############################################################
153 Ressalta-se que havia uma alternativa de resposta, na mesma pesquisa, para que o produtor apontasse como 
principal motivação a possibilidade real de agregar valor a todo o conjunto de cafés produzidos, ou seja, não 
somente aqueles comercializados com a illycaffè. Uma porcentagem importante, de 23% (no entanto bastante 
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Em segundo lugar, o dia do evento é palco não só da premiação dos produtores 

dos cafés de melhor qualidade selecionados pelo concurso, como também da entrega de outras 

premiações e reconhecimentos. No dia da festa é anunciado o produtor eleito Fornecedor do 

Ano154 e a Fazenda eleita como exemplo de agricultura sustentável, cujo proprietário recebe o 

Diploma de Reconhecimento às Melhores Práticas & Sustentabilidade. O fornecedor do ano é 

premiado com uma viagem à sede da illycaffè na Itália bem como com um passeio a Veneza, 

com direito a acompanhante. O fornecedor do ano é escolhido entre os associados do clube 

illy da categoria prata ou superiores, ou seja, entre aqueles que fornecem no mínimo há três 

anos ininterruptos para a illycaffè. Os premiados ganham visibilidade entre seus pares. Ainda 

segundo a mesma pesquisa realizada pela Unilly em 2010, 2% dos 88 produtores de café 

associados ao Clube illy entrevistados alegaram como o fator que mais motiva a participação 

no Prêmio de Café para o Espresso o cumprimento do requisito para poder concorrer ao 

título de Fornecedor do Ano. 

Por fim, a participação no clube garante prioridade ao produtor de análise da 

qualidade das amostras que ele eventualmente enviar na temporada de compra do ano 

seguinte. O membro que completa três anos ininterruptos de fornecimento, passa no ano 

seguinte a pertencer à categoria prata. No início do ano de modificação do status no clube 

illy ele recebe, assim como todos os produtores da sua categoria e das superiores, selos 

adesivos de identificação de "Amostra Preferencial". Tais selos são colados nas amostras 

de café para priorizar a análise da qualidade. Isso significa que os membros das categorias 

prata, ouro e platinum terão suas amostras analisadas primeiro e, consequentemente, terão 

também a venda dos lotes correspondentes realizada com prioridade sobre os demais 

produtores de café. Essa priorização significava uma vantagem, ao menos no período de 

atuação da Porto de Santos, pois permitia receber os proveitos da safra mais rapidamente, 

assim como diminuía o risco de que a transação não fosse realizada, tendo em vista o fato de 

que a Porto de Santos encerrava a compra de café assim que a illy sinalizava a satisfação 

##############################################################################################################################################################################################
inferior aos 61% da alternativa anterior), apontou a possibilidade de agregação de valor como motivação 
principal (CLUBE ILLY DO CAFÉ, 2010). 
154 Os critérios de escolha do Fornecedor do Ano são: a) Fidelidade no fornecimento de café para a illycaffè. b) 
Eficiência do Produtor; c) Pontualidade de entrega; d) Condições de apresentação do produto; e) 
Correspondência do lote com a amostra original; f) Documentos em perfeita ordem; g) Cumprimento da 
quantidade e qualidade vendidas; h) Relacionamento: eficiência e pronto atendimento nas negociações; i) 
Participação no questionário sobre sustentabilidade; j) Participação no Prêmio Brasil de Qualidade do Café para 
"Espresso" (CLUBE ILLY DO CAFÉ, 2012). 
É possível perceber que a illy mescla as atividades do concurso com a atividade do fornecimento, promovendo-
os mutuamente: o concurso estimula a manutenção da produção de café de qualidade enquanto a atividade de 
fornecimento e as suas estratégias de fidelização promovem o concurso, como se depreende do fato de que um 
dos critérios para escolha do fornecedor do ano é a participação do fornecedor no concurso. 
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das suas necessidades de abastecimento155. 

Assim, quanto mais o produtor vende para a illycaffè, maiores as chances de 

continuar vendendo. 

Esse mecanismo dos selos de prioridade foi uma forma encontrada de projetar a 

continuidade das trocas com os produtores sem a realização de uma promessa, especificando 

todos os aspectos substantivos do que seria um fornecimento em longo prazo156. Isso porque 

o café é um produto delicado, cuja qualidade depende de fatores instáveis, notadamente o 

clima. Assim, a illy e os produtores evitam promessas de fornecimento específico em longo 

prazo, já que a disponibilidade do produto varia ano a ano e a qualidade necessita ser 

também verificada a cada lote157. Os selos são, dessa forma, um mecanismo de projetar a 

intenção de manutenção de uma relação de longo prazo, sem vinculação específica das 

prestações.  

A criação do clube baseou-se na construção e fortalecimento das relações pessoais 

entre os produtores, os sócios da illycaffè e os demais profissionais das demais empresas 

envolvidas na cadeia de fornecimento da multinacional. Todo ano, os sócios da illycaffè vêm 

ao Brasil e procedem a visitas nas fazendas dos fornecedores, assim como acompanham as 

atividades do clube. O clube é mais um elemento da estratégia de aproximação do produtor, 

diminuindo o papel de intermediários para construção de uma cultura de produção de 

qualidade à maneira da empresa, e fortalecendo a imagem da torrefadora junto aos 

fornecedores e ao mercado consumidor. 

Viemos enfatizando os benefícios gerados pela illycaffè para os produtores por 

meio da Unilly e do Clube illy do café. Cumpre também assinalar o valor das iniciativas 

gerado para a illycaffè. Tais práticas elevam a reputação da empresa junto ao mercado 

consumidor, já que, conforme assinalado, o consumidor de hoje, em vários mercados, não 

analisa somente atributos de qualidade e preço do produto, mas se preocupa também com o 

processo de produção, adotando os critérios do comércio responsável e da produção 

#############################################################
155 Acreditamos que essa lógica permanenceu a mesma depois que a Experimental Agrícola do Brasil assumiu as 
funções da Porto de Santos. 
156 Algumas exceções relevantes já começam a ser observadas. Desde 2010 a illycaffè celebra contratos de 
compra e venda da produção futura de café.  
157 Sobre essa impossibilidade, Zylbersztajn e Neves afirmam que se deve “à existência de uma variação natural 
dos atributos de qualidade exigidos pela Illycaffê, de tal forma que cada lote é analisado e o negócio é fechado 
via contratos spot” (1996, p. 135). De fato, o único documento, ou instrumento contratual celebrado com os 
produtores e que circula na estrutura de fornecimento da illycaffè traz as características do contrato spot, 
caracterizado pelo imediatismo da transação e da sua execução em período reduzido de tempo. Ocorre que, 
conforme verificamos pela análise da relação total que se estabelece entre os produtores e a illycaffè, há 
mecanismos que possuem o objetivo de projetar a continuidade das trocas conciliando a impossibilidade de 
especificação dos atributos dos objetos de troca, dada à sua submissão a fatores incertos. 
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sustentável. 

Em 2011, as qualidades da illycaffè enquanto empresa sustentável e socialmente 

responsável ganharam reconhecimento formal: a illy foi a primeira empresa no mundo a 

receber o certificado Responsible Supply Chain Process (em português, Processo de 

Fornecimento Responsável), fornecido pela fundação Norueguesa DNV (Det Norske Veritas), 

baseada em três pilares: rastreamento do produto, reciprocidade em relação ao produtor e 

qualidade. A referida certificação é uma inovação no setor de certificações, pois considera, 

além das preocupações da empresa com a sustentabilidade ambiental das suas atividades 

específicas e com a manutenção da qualidade de seus próprios processos produtivos, a sua 

capacidade de gerir os riscos ambientais, econômicos e sociais de toda a cadeia produtiva por 

ela liderada. A certificação leva em conta, portanto, a integração da atividade produtiva 

levada a cabo por vários agentes de mercado, reconhecendo a existência de empresas líderes 

capazes de assumir a responsabilidade pela geração de valor, promoção de processos 

produtivos sustentáveis e de produtos de alta qualidade em toda a extensão da cadeia158.  

Os valores gerados pelo Clube illy do Café se revelam muitas vezes de grande 

interesse para os produtores não fornecedores da illy, funcionando como atrativo para drenar 

produtores para dentro do grupo de fornecedores habituais da empresa italiana159. 

#############################################################
158 A certificação foi inclusive idealizada a partir da experiência da illycaffè de manutenção e aperfeiçoamento do 
seu modelo de fornecimento por mais de 20 anos (ADS COMUNICAÇÕES, 2012). O processo de certificação 
foi totalmente custeado pela illycaffè. Essa é uma diferença importante entre a certificação da illy e outras 
certificações de sustentabilidade adotadas por outras empresas torrefadoras, às quais repassam para os 
cafeicultores os ônus da certificação enquanto condição para aquisição de seus cafés, ônus esses com que muitos 
produtores não possuem condições de arcar.  
Para obter a certificação “Responsible Supply Chain Process”, a illy teve que demonstrar ser uma empresa que 
acompanha de forma constante e in loco a realidade produtiva de seus fornecedores, desempenhando a função 
tanto de análise do nível de emprego de técnicas sustentáveis de produção, como oferecendo assessoria para que 
os produtores possam migrar para padrões cada vez mais sustentáveis. Essa relação próxima da illy com os 
produtores não foi uma novidade para a empresa, a qual, desde a sua chegada ao Brasil, adotou, em função de 
estratégias próprias, uma atitude de compartilhamento de conhecimentos e de apoio ao produtor, culminando 
com a criação da Unilly e do Clube illy do Café.  
Entre os anos de 2010/2011, período no qual a empresa esteve submetida à avaliação para fins de emissão da 
certificação, a illy envolveu 92,7% dos 879 produtores de café fornecedores em programas de treinamento e 
capacitação voltados para sustentabilidade e qualidade, realizou o monitoramento de 70,1% dos fornecedores por 
meio de entrevistas e visitas de campo (541 visitas no total) e registrou o fato de que 52,3% de seus fornecedores 
possuem alguma certificação de sustentabilidade, o que garante ainda mais a illy na sua proposta de promover a 
gestão da qualidade e da sustentabilidade na cadeia produtiva. É importante frisar que a participação dos 
produtores nos processos de certificação e o seu engajamento na implementação das diretrizes recomendadas 
pela illy são voluntários (ILLYCAFFE, 2012).  
159 Há casos em que produtores procuram a ADS comunicações, perguntando como fazer para participar no 
clube, e não como fazer para vender café para a illy. Percebe-se que, ao menos em alguns casos, o interesse 
maior dos produtores na illy recai mais sobre as atividades e valores gerados pela interação no Clube illy do que 
sobre os ganhos econômicos advindos da pura e simples transação de cafés. Não há, nessa afirmação, nenhuma 
ingenuidade: sabemos que para o produtor o seu sustento depende da venda de sua produção. No entanto, há para 
muitos produtores canais distintos de distribuição de seus produtos. O que falta são oportunidades de interação 
com demais produtores, de tomar conhecimento de práticas inovadoras no campo, ou de ter acesso a cursos e 
palestras de capacitação acerca das novidades do mercado de café internacional.  
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Observando a estratégia da illy de aproximação aos produtores, percebemos uma 

forte relação entre fidelização, de um lado, e transferência de conhecimentos e fruição de 

demais benefícios de outro. Isso porque a condição para participação no clube e de aumento 

progressivo dos benefícios é a manutenção ininterrupta do fornecimento de café para a illy. 

Por outro lado, a fidelização gera para a illy a segurança de contar com uma matéria prima de 

qualidade produzida por parceiros comerciais que acompanham e conhecem a política de 

produção da empresa. Percebemos que o tempo exerce, portanto, um papel importante na 

geração de valores para as partes envolvidas na relação contratual no interior da cadeia 

produtiva. 

Vale ressaltar que, conforme informações divulgadas pela illy (2012), o Clube illy 

contava com 532 membros em 2011. 

Passamos agora para uma segunda análise da relação contratual entre a illycaffè e 

seus fornecedores, procurando identificar aquilo que se troca e os projetores de troca. 

Teremos agora em mente as atividades supratranscritas desenvolvidas em conjunto pela 

torrefadora, os cafeicultores, e outras instituições de ensino e pesquisa e também agentes de 

mercado, atividades essas que pressupõem a manutenção das relações de troca no tempo.  

 

 

2.4 2ª descrição do contrato: a relação de trocas (de café, dinheiro, 

e demais valores) reiteradas entre a illy e os produtores de café 

 

 

Já realizamos uma descrição do contrato levando em conta somente uma única 

transação de compra e venda de café. Vamos agora levar em conta todos os outros aspectos da 

interação entre a illycaffè e os produtores, descritos nos tópicos anteriores, aspectos esses 

que afloram na relação pela manutenção das trocas (a princípio de café e dinheiro), no 

tempo. Vamos retomar as duas macro variáveis utilizadas para descrição do contrato: a) 

aquilo que se troca, e b) a projeção da troca. 

 

 

2.4.1 Aquilo que se troca 

 

 

Considerando reiteradas transações de compra e venda entre a illycaffè e seus 
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fornecedores, adicionamos alguns elementos na descrição dos valores trocados (em relação 

aos elementos apresentados na primeira descrição do contrato), marcados em negrito, 

conforme representação do esquema (Esquema 5) abaixo. 
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Esquema 5: Objeto de troca – reiteradas trocas entre illycaffè e cafeicultores 
Fonte: elaboração da autora 

 

 

Os elementos acrescentados aumentam a riqueza e a complexidade das relações 

travadas entre a illy e seus fornecedores. São valores que apresentam características distintas 

dos valores contidos nos bens café e dinheiro, os principais envolvidos em uma troca 

descontínua no mercado cafeeiro. 

Chamamos a atenção para a dificuldade de quantificação precisa, em termos 

monetários, de alguns dos valores trocados e gerados no curso das relações prolongadas entre 

illy e seus fornecedores. Por exemplo, é difícil dizer de forma precisa, em medida monetária, 

o valor da reputação da illy no mercado consumidor gerado em decorrência da manutenção, 

por mais de 20 anos, de boas relações com seus fornecedores, primando pela geração de valor 

em toda a cadeia produtiva, se empenhando pela disseminação de boas práticas de produção 

sustentável e pela manutenção da qualidade em todas as etapas produtivas da cadeia. A 
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#

J#Café#de#qualidade#
J#Risco#de#superprodução#ou#de#
diminuição#do#preço#do#café#
X/Maior/proteção/contra/a/escassez/
de/matéria/prima/de/qualidade/
X/Reputação/no/mercado/
consumidor/pela/gestão/
responsável/da/cadeia/produtiva/
X/Produção/e/transferência/de/
conhecimento/entre/regiões/
produtivas/de/vários/países/
X/Realização/pessoal/por/meio/da/
efetivação/de/valores/distintos/dos/
lucros/obtidos/com/a/venda/de/café/

J#Dinheiro#(inclui#prêmio#de#preço#sobre#
o#mercado#commodity)#
X/Risco#de#escassez#de#café#ou#de#
aumento#do#preço#do#café#
X/Maior/probabilidade/de/venda/
contínua/do/café/a/preços/superiores/
de/mercado./Confiança/na/
continuidade/da/demanda/por/café/de/
qualidade/
X/Acesso/contínuo/a/conhecimento/e/
tecnologias/para/produção/de/café/de/
qualidade/
X/socialização/
X/Boa/reputação/junto/a/outros/
compradores/de/café//
X/Valorização/e/realização/pessoal/
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certificação “Responsible Supply Chain Process” obtida em março de 2011 formaliza esse 

valor a favor da empresa, impulsionando-a no mercado. Ao acessarmos o sítio eletrônico da 

illycaffè, há um tópico destinado somente à divulgação das certificações que a empresa 

possui, com maior destaque para a certificação “Responsible Supply Chain Process”. 

Ainda assim, não há como dizer com precisão, por exemplo, qual a porcentagem 

de aumento de vendas gerada pela obtenção da certificação. Não obstante, a illy aposta 

reiteradamente nessa estratégia, conforme nos indica a manutenção e intensificação 

progressiva da política de aproximação junto aos produtores160. 

Da mesma forma é difícil mensurar o valor monetário do conhecimento a que os 

produtores têm acesso por meio do Clube illy do Café, da reputação que adquirem no 

mercado por serem fornecedores da illycaffè, e terem, eventualmente, conquistado o prêmio 

de Fornecedor do Ano, ou de Fazenda reconhecida pelas práticas de sustentabilidade. 

Sabemos que muitos produtores participam das atividades da illycaffè, pois acreditam na 

possibilidade real de valorização da totalidade de sua produção em decorrência dos efeitos 

reputacionais161. No entanto, é difícil mensurar o resultado econômico geral decorrente da 

parceria com a illycaffè162. 

Todos esses valores são gerados em decorrência da manutenção no tempo das 

relações de troca. Reputação é função do tempo, assim como aquisição de conhecimento, já 

que a participação no clube depende do fornecimento contínuo, além do que o conhecimento 

não pode ser absorvido de uma única vez, sendo necessário reunir paulatinamente 

informações teóricas e práticas acerca da produção do café para que resultados expressivos 

em termos de produção de café de qualidade possam ser obtidos. 

Percebemos também uma dimensão não econômica da realização das partes 

#############################################################
160 Conforme já mencionado nesse trabalho, a illy disponibiliza em seu sítio eletrônico um relatório intitulado 
“Sustainable Value Report”, em português, Relatório de Valores Sustentáveis. O último tópico desse relatório é 
dedicado a divulgar quais os objetivos e ações de longo prazo da empresa para melhorar a implementação de 
valores sustentáveis. Para o ano de 2012-2013, a empresa planeja incluir 100% de seus fornecedores produtores 
de café, brasileiros ou não, em seu sistema de monitoramento direto de práticas sustentáveis, planejando visitas 
anuais em cada um dos produtores fornecedores. Ademais, a empresa planeja continuar expandindo suas ações 
de valorização e estímulo do produtor que adota práticas sustentáveis de produção, bem como as ações para 
aumentar a produção e difusão de conhecimento na área da produção de café verde (ILLYCAFFÈ, 2012). 
161 Conforme já relatado nesse trabalho, 23% dos produtores associados ao clube illy do café entrevistados em 
uma pesquisa realizada pela Unilly em 2010 consideram a possibilidade real de agregar valor a todo o conjunto 
de cafés produzidos, ou seja, mesmo aqueles não comercializados com a illycaffè, o fator que mais motiva o 
envio de amostras para o Prêmio anual de qualidade realizado pela torrefadora.  
162 Conforme já mencionado nesse trabalho, alguns produtores de café submetem amostras à análise de qualidade 
da illycaffè somente como forma de obtenção do documento emitido pela illy atestando a aprovação da amostra, 
sem concluir o negócio de compra e venda com a torrefadora italiana. Os produtores, em posse desse documento, 
visam aumentar seu poder de barganha frente a outros parceiros comerciais. A etapa de análise de qualidade 
interna da illycaffè acaba desempenhando o papel de uma certificação de qualidade, sem qualquer custo para o 
produtor. 
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envolvidas nas trocas. Um dos aspectos que nos chamou a atenção na realização do estudo foi 

o fato de Anna Illy, proprietária da empresa illycaffè, dominar com bastante destreza o idioma 

português. A entrevistada relatou o seu encanto em relação ao Brasil e os laços de respeito e 

admiração que travou com o país desde os tempos em que acompanhava o seu pai, Ernesto 

Illy, às visitas aos produtores de café brasileiros. É claro que o domínio do idioma possui 

um valor instrumental importante: permitir a comunicação com os agentes participantes 

da cadeia de produção no Brasil responsável pelo fornecimento de 50% da matéria 

prima utilizada pela empresa na Itália. Mas reduzir o valor das interações com o Brasil e 

com os produtores brasileiros ao benefício econômico seria insuficiente para bem 

descrever o que ocorre entre a illy e os produtores de café. A entrevistada, assim como seu 

pai, além de ver no café um negócio lucrativo, possui um gosto muito especial pela cultura 

do grão. Existe, portanto, uma realização pessoal, relacionada a  outros interesses, na 

manutenção das interações com os cafeicultores e com a cultura do café na propriedade rural. 

Os produtores, por sua vez, creditam à empresa a oportunidade que tiveram de 

conhecer e se integrar em outra cultura de produção de café, que implica no acesso e emprego 

de conhecimentos para promoção do valor qualidade. O relacionamento com a illy foi um 

canal que abriu as portas para que o cafeicultor ressignificasse a sua atividade profissional, 

identificando outros valores e outras formas de realização por meio da cafeicultura. As 

atividades da illy trazem a oportunidade de socialização para produtores normalmente 

isolados em suas propriedades rurais, introduzindo na vida do cafeicultor a oportunidade de 

pertencimento a um grupo profissional que compartilha os valores da qualidade, produz e gera 

conhecimento. Esse pertencimento, além dos preços pagos em média de 25% a 30% mais 

elevados em relação aos preços do mercado163, traz para o produtor uma dimensão do 

reconhecimento da qualidade do seu trabalho, ou seja, uma validação social do seu esforço 

profissional. A satisfação pessoal, tanto daqueles que trabalham na illy, quanto dos produtores 

de café, é também de difícil mensuração (senão incomensurável), uma vez que a dimensão 

econômica, nesse caso, não é a mais importante. 

Percebemos na interação entre as partes uma postura cooperativa que talvez se 

explique, em um primeiro momento, pela necessidade de se engajarem conjuntamente em 

um projeto para divisão de benefícios e ônus relativos a uma modificação da racionalidade 

produtiva de café, do padrão commodity, para um padrão de qualidade. Em um primeiro 

momento, a cooperação, que transparece nos investimentos da illy para capacitar os 

#############################################################
163 Zylbersztajn e Neves indicavam, em estudo publicado em 1996, que o prêmio de preço pago pela illy 
correspondia a uma média de 25% a 30% superior aos preços médios praticados no mercado de café commodity.  
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produtores, difundir métodos produtivos voltados para a qualidade e arcar com os custos de 

uma estrutura logística e laboratorial engajada na manutenção da qualidade do café, bem 

como na decisão dos produtores de investir recursos e tempo na transformação dos seus 

métodos de produção, pode ter sido resultado de um comportamento instrumental face à outra 

parte, ou seja, decorrência de uma necessidade inevitável para concretização de interesses 

individuais. 

No entanto, a continuidade das relações, o aprofundamento dos contatos pessoais 

e a reprodução no tempo de padrões de comportamento podem promover a percepção desses 

padrões colaborativos enquanto comportamento devido. Ou seja, esquemas específicos de 

solidariedade, definida enquanto dever de cooperação, podem surgir no decorrer das relações 

entre a illy e os cafeicultores. 

Alguns produtores foram indagados acerca do comportamento que teriam, no que 

toca a continuidade da venda de café para a illycaffè, na hipótese de suspensão das atividades 

da Unilly ou do Clube illy do Café164. Obtivemos resposta no sentido de que as vendas 

seguiriam normais, mas que o produtor não conseguia conceber essa hipótese de suspensão 

das atividades porque, segundo ele, a “illy é amiga do produtor”. Outro produtor disse que não 

acreditava que isso aconteceria (não chegou a se manifestar acerca dessa hipótese quanto à 

continuidade das vendas), já que a relação entre a illy e o produtor é de interdependência: “a 

illy também precisa da gente”. A primeira reação desses produtores foi de estranhamento 

diante da pergunta, como se tivessem sido expostos a uma hipótese que não tivesse sido antes 

cogitada. 

De fato, desde a criação da Unilly e do Clube illy do Café, as atividades 

desenvolvidas por ambos nunca sofreram interrupção. Sempre se mantiveram estáveis e com 

tendências de ampliação. Os custos de algumas atividades são integralmente suportados pela 

illy, enquanto de outras, são altamente subsidiados. Também o prêmio, mesmo após 20 anos 

da chegada da illy no Brasil, segue sendo realizado até os dias atuais. Alguns dos profissionais 

da ADS comunicações e da Unilly, quando indagados a respeito do motivo de manutenção do 

prêmio mesmo após consolidada uma cultura de produção de café de qualidade no Brasil, 

responderam que as atividades se perpetuam porque “a illy precisa manter a sua presença 

#############################################################
164 Ressaltamos que nas entrevistas realizadas com os produtores, nas quais essa pergunta foi realizada, os 
produtores foram devidamente e enfaticamente informados que a entrevista não tinha qualquer relação com as 
empresas ou agentes a serviço da illycaffè. Ou seja, deixou-se claro que a entrevista fazia parte de um projeto de 
estudo acadêmico e que as hipóteses aventadas sobre as quais os produtores eram levados a refletir não tinham 
qualquer relação com programas de ação, intenções ou projetos da illycaffè.  
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perante os produtores, e também, porque os produtores gostam” 165. 

O cuidado da illy junto aos produtores constitui um padrão de comportamento, 

baseado na intensificação de laços pessoais, introduzido pelo senhor Ernesto Illy, desde a sua 

chegada ao país no início da década de 90. Atualmente, a liderança positiva exercida pela illy 

perante os produtores, promovendo geração de valor em toda a cadeia produtiva foi, conforme 

já explicamos, reconhecida pela certificação “Responsible Supply Chain Process”. Essa é 

uma certificação que foi criada a partir da experiência da illycaffè, ou seja, a illy foi a primeira 

empresa a obter essa certificação e suas práticas constituíram o ponto de partida para 

elaboração dos critérios da certificação. 

A certificação “Responsible Supply Chain Process”, criada e fornecida pela 
#############################################################
165 Saes (2006) realizou estudo para comparar a eficiência de dois modelos contratuais distintos no incentivo da 
produção de insumos diferenciados (cafés diferenciados pela qualidade).  O estudo visava comparar os 
mecanismos de cada um dos modelos de incentivo econômico ao produtor, adotados em diferentes estratégias de 
diferenciação pela qualidade, registrando também a distribuição de riscos e ônus em cada um desses modelos.  
Um dos modelos estudados consistia no que a autora chamou de “contratos frouxos” (“loose contracts”), 
celebrados entre fornecedores de cafés de qualidade, e processadoras de cafés finos em um sistema de 
fornecimento cujas características correspondem à estrutura da illycaffè. A autora faz referência à possibilidade 
da elaboração de um concurso de qualidade como incentivo da processadora para que os produtores produzam 
cafés de qualidade. E faz também referência à possibilidade de que a processadora invista em capacitação e 
treinamento dos produtores para que esses adquiram a competência para produzir café de qualidade. No entanto, 
a autora adverte para o fato de que o contrato é “frouxo” por não existir “nenhum compromisso entre as partes e 
nada especificado ex ante”. Não sabemos qual o conceito de contrato adotado no trabalho, apesar de ser feita 
referência ao termo “contratos relacionais”. Chamamos atenção, no entanto, para o fato da autora interpretar a 
situação afirmando haver contrato (ainda que frouxo), concomitante à ausência de compromisso entre as partes. 
Entendemos que o compromisso a que a autora se refere seria aquele exigível perante as instituições 
jurisdicionais. Ou seja, a autora parece dizer que entre os custos do descumprimento do contrato não se inclui 
o custo eventualmente imposto pelas instituições jurisdicionais.  
Não obstante, conforme a própria autora adverte, há contrato. E isso significa haver expectativas recíprocas da 
continuidade das trocas no futuro. Mecanismos não promissórios de troca, decorrentes da interação contínua 
entre as partes, atuam incentivando as empresas a continuar se comportando de forma confiável, ou seja, de 
forma a respeitar os padrões de comportamento estabelecidos. 
Saes reconhece a existência de interesses econômicos que estimulam as partes a continuar a transacionar: os 
produtores preferem continuar a vender um café de qualidade com um prêmio de preço, e os processadores tem 
interesse em pagar um prêmio de preço como incentivo para a obtenção de insumos de qualidade. Além do 
prêmio de preço, Saes cita o concurso e a capacitação como outros incentivos econômicos dados pelo 
processador ao produtor. Ocorre que, conforme discutimos a respeito da manutenção da realização do concurso 
pela illy, atualmente já na sua 22ª edição, é difícil de compreender a sua realização nos dias atuais em função de 
um incentivo para produção da qualidade, já que os produtores já dominam as técnicas de produção da 
qualidade, e contam com o incentivo econômico da expectativa de continuidade de realização das trocas no 
futuro para continuar investindo em qualidade. Se é a lógica econômica, pura a simples, aquela que conduz o 
comportamento das partes, é difícil de explicar a utilidade da continuidade de um concurso para incentivar a 
produção de cafés de qualidade e, consequentemente, a realização das trocas entre a processadora e os 
produtores, já que os produtores já dominam as técnicas da qualidade e, na ocasião de oscilações de mercado 
que não justifiquem o investimento em qualidade, assume-se que esse investimento não será realizado. 
Entendemos que algumas condutas das partes, nessa situação, tem relação com a atribuição de valor a outros 
elementos, tais como o prestígio dado aos produtores por meio da realização do concurso, e o reconhecimento 
dos produtores do valor contido nessas práticas voltadas para a afirmação da qualidade, assim como promotoras 
da socialização entre os agentes e das trocas de conhecimento. Há, assim, uma compreensão compartilhada do 
valor de manutenção das práticas, e também uma reflexão acerca da relevância do engajamento de cada agente 
para a manutenção dessas práticas coletivas.  Essas práticas apoiam a continuidade das trocas de valor 
econômico, ou seja, apoiam o comportamento cooperativo economicamente relevante. 
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fundação Det Norske Veritas, se diferencia das demais certificações de sustentabilidade 

(social, econômica e ambiental), porque se volta para o padrão de comportamento 

sustentável da empresa líder em uma cadeia produtiva perante os demais agentes dessa 

cadeia, mais especificamente, os fornecedores. A certificação reconhece e  sinaliza 

socialmente o valor contido em relações que mantêm padrões cooperativos de 

comportamento liderados pelas empresas com maior poder dentro das cadeias de produção. 

Assim como é exigido pela maioria dos sistemas de certificações, a manutenção do 

certificado pela illy irá depender da manutenção do padrão cooperativo de comportamento 

perante os cafeicultores. 

Uma forma de compreender essa certificação seria afirmando que ela demonstra a 

instrumentalização do comportamento cooperativo, buscando promover valorização 

econômica do produto por meio do reconhecimento público dos laços de cooperação mantidos 

internamente às interações contratuais. Essa é uma das motivações possíveis para obtenção da 

certificação. No entanto, essa é uma certificação que somente surgiu das práticas da illy. Há 

20 anos a illycaffè mantém atividades em benefício do produtor, e o produtor, por outro 

lado, se engaja, participa e colabora para a manutenção dessas atividades. A postura tanto 

dos produtores quanto da empresa perante esse padrão de comportamento parece ser não 

somente dos indivíduos que calculam os benefícios econômicos individuais advindos do 

engajamento, mas também de pessoas que reconhecem o valor contido na cultura da 

produção em torno da qualidade e na articulação, comunicação e convivência entre agentes 

que atuam na cafeicultura, valor esse que vale a pena, que deve ser preservado166. 

Em se considerando essa postura dos agentes para além do interesse econômico, 

percebemos a presença de uma atitude reflexiva perante os valores gerados pela interação 

social, que dizem respeito a uma comunidade e não somente à individualidade de cada um dos 

agentes. Uma atitude reflexiva acerca do padrão de comportamento devido gerado por meio 

da sucessão das interações entre as partes é uma atitude que reconhece um padrão normativo, 

relevante, assim, para pensar a regulação do comportamento entre as partes. 

#############################################################
166 Ademais, é preciso também admitir que essa certificação, assim como as certificações de sustentabilidade 
ambiental, por exemplo, guardam o potencial de disseminação social de determinados valores, podendo levar a 
uma modificação dos padrões de produção, e no caso, de interações contratuais, socialmente admissíveis. Assim 
é que algumas certificações ambientais, atualmente, por terem se disseminado por grande parte de cafeicultores e 
produtores agrícolas de forma geral, são mecanismos inábeis para gerar vantagens econômicas, visto o equilíbrio 
entre oferta e demanda de produtos certificados. No entanto, um efeito dessas certificações foi a alteração de 
forma geral em determinados mercados de consumo e de produção, dos padrões ambientais mínimos aceitáveis 
que legitimam a produção, distribuição e consumo de determinados produtos. Em se tratando da certificação que 
leva em consideração o comportamento cooperativo entre os agentes, a disseminação de sua exigência no 
mercado implicaria em um mecanismo de alteração dos valores, ou seja, da moralidade admissível e subjacente à 
prática contratual entre agentes de uma mesma cadeia de produção. 
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Quanto às relações de poder, em um primeiro momento, havia para a maioria dos 

produtores de café uma dependência em relação ao mercado pioneiramente forjado pela illy 

para cafés de qualidade, já que a empresa era uma das únicas a sinalizar o pagamento de 

prêmios de preço, oferecendo também assistência e capacitação técnica. A illy, até 2010, 

praticava uma política de fixação de preço único (determinado diariamente) para a compra 

de todo e qualquer café de fornecedor brasileiro durante o período de compras. Essa prática 

condiz com a estratégia da empresa de comercialização de blend único para fins de 

promoção da marca illy. Ou seja, para a illy, não interessa promover as identidades separadas 

de cada tipo de café que compõe o seu blend, já que a empresa necessita fortalecer a 

sua imagem enquanto torrefadora perante os consumidores, e não aquela das particularidades 

dos cafés de origem. 

Em 2011, no entanto, a empresa modificou a estratégia de precificação dos cafés 

adquiridos no Brasil. Passou a negociar individualmente os preços com cada produtor no 

momento da “confirmação do negócio”. Não conseguimos informações a respeito do porque 

dessa alteração. Uma das hipóteses possíveis é o fato do aumento da concorrência pela 

aquisição de cafés de qualidade no Brasil, e uma intensificação de padrões de diferenciação 

pela qualidade, com o surgimento e consolidação de nichos de mercado cada vez mais 

específicos. Esse processo aumenta o poder de barganha dos produtores de café, os quais, se 

tiverem condições de realizar o marketing adequado dos seus produtos de origem, podem 

conseguir canais mais vantajosos para comercialização de seus cafés. A decisão da illy de 

alterar o sistema de precificação dos cafés, passando a negociar individualmente os preços, 

pode ser fruto de uma pressão pelo reconhecimento de variados tipos de qualidade e da 

necessidade de sua valorização proporcional: algo como uma intensificação dos processos de 

diferenciação de produtos, ainda que a illy não adote como estratégia fazer refletir as 

diferenças dessas qualidades no seu produto final. 

Passamos para a análise da forma de projeção de troca, dessa vez levando em 

consideração todos os elementos e valores gerados e trocados pela manutenção da relação no 

tempo. 

#

#

#

#

#
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2.4.2 A projeção da troca 

#

#

Em uma perspectiva de manutenção das trocas no tempo, temos a situação na qual 

produtores de café e a Porto de Santos (que contratava em nome da illycaffè) assinavam 

instrumentos contratuais todo ano. Podemos projetar essa mesma situação em relação à 

Experimental: no futuro, é provável que essa empresa terá assinado inúmeros instrumentos 

contratuais de compra e venda com um conjunto similar de produtores. Assim, a junção de 

promessas em contrato escrito continua desempenhando o papel de consolidar, anualmente, a 

especificação do montante de café que será trocado e o valor em dinheiro específico a ser 

pago pela saca de café. Essa especificação, no entanto, não se dá em um evento pontual e 

completamente destacado no tempo. Conforme já explicitamos, uma única transação de 

compra e venda entre illycaffè e produtor de café envolve várias etapas de determinação dos 

aspectos objetivos da prestação que levam à assinatura do instrumento contratual. 

Há, no entanto, outros projetores de troca não promissórios, constituídos pelo 

comportamento das partes. A illycaffè, ao constituir um clube de fidelização, apesar de não 

prometer a cada produtor que irá comprar determinada quantia de café a determinado preço ao 

longo dos anos, sinaliza a intenção de manter um grupo parceiro de produtores de café, dando 

a eles, inclusive, preferência na análise da qualidade das amostras ao longo dos anos 

conforme eles se mantêm enquanto fornecedores fiéis da illy, zelando pela produção de café 

dentro das especificações de qualidade estabelecidas pela empresa. 

O clube e suas regras de funcionamento não constam de nenhum termo contratual 

escrito. A illy jamais realizou uma promessa formal de manutenção do clube por determinado 

prazo temporal, para fornecer determinadas atividades. Conforme já foi dito, o clube constitui 

um pacote de benefícios que a illy “troca” pela fidelização do produtor. Tampouco o produtor 

promete à illy a manutenção de um fornecimento por determinado prazo de uma quantia 

determinada de café por preço especificado, ou que cooperará com as atividades do clube, 

abrindo a sua propriedade produtiva à visitação, por exemplo. Tanto a torrefadora quanto o 

produtor, pelo seu comportamento reiterado no tempo, geram expectativas recíprocas de 

cooperação que, quando concretizadas, impulsionam ainda mais a relação no tempo. Há, 

dessa forma, o valor da cooperação que ao mesmo tempo em que é objeto de troca (existe um 

valor na manutenção de um parceiro cooperativo, pela diminuição dos riscos da atividade 

comercial) é também um projetor de trocas futuras. 

O planejamento entre as partes apresenta uma dimensão bastante descontínua, 
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consubstanciada nas promessas formalizadas no instrumento contratual de compra e venda 

que especificam os aspectos de cada troca de café por dinheiro. No entanto, as trocas dos 

demais valores, apesar de estreitamente relacionadas à manutenção das trocas de café e 

dinheiro, não são objeto de planejamento específico. Desde a criação do Clube illy do Café e 

da Unilly, várias modificações já foram realizadas nas atividades promovidas por essas 

empresas, seguindo tanto os interesses da illycaffè, quanto as necessidades dos produtores. 

É possível dizer que no que toca a interação da illy e dos produtores por meio do 

clube e da Unilly, a participação dos produtores na definição das atividades é relevante, em 

comparação com a pequena participação desses produtores na definição das normas e 

procedimentos envolvidos nas prestações diretamente ligadas ao fornecimento do café para a 

torrefadora italiana (especificação e avaliação da qualidade do café vendido, prazos e formas 

tanto da entrega quanto do pagamento pelo produto). 

A expectativa mútua gerada pelo comportamento das partes estimula uma série de 

medidas de ordem produtiva. Por um lado, os produtores vislumbram motivo para seguir 

realizando investimentos com objetivo de melhorar a qualidade do café produzido e para 

instituir práticas sustentáveis de produção. Tais investimentos, muitas vezes, não são 

recuperados em uma única safra. Porém, os produtores possuem uma expectativa forjada ao 

longo de mais de 20 anos da presença da illy no Brasil de que a torrefadora seguirá com a sua 

política de abastecimento no país, comprando quantidade relevante de café na região e 

pagando preços diferenciados pelo produto de qualidade. 

Por outro lado, a adesão dos produtores à política de abastecimento da illy e aos 

seus padrões de qualidade estimula a empresa a seguir com os investimentos em capacitação, 

premiação e valorização do produtor de café brasileiro. Assim, é a própria continuidade da 

interação que projeta para o futuro os mesmos padrões de comportamento observados no 

presente, sem que haja a “expressão no presente de um compromisso de se engajar no futuro 

em uma troca reciprocamente mensurada”. A manutenção da relação no tempo é o seu próprio 

motor propulsor para o futuro. 

Enfatizamos ainda que as interações entre illy e os produtores é realizada por meio 

de comunicação contínua, intensa e abrangente. As atividades elaboradas pela illy para seus 

fornecedores ocorrem durante todo o ano (ou seja, não se restringe ao período de aquisição de 

café, que normalmente inicia em junho e encerra em outubro). Há uma média de dois dias de 

campo anuais, a realização da festa de premiação do concurso todo mês de março, e ainda 

vária seminários, cursos e palestras realizados em diversas regiões produtoras de café ao 

longo do ano. Ademais, a illy mantém comunicação por correspondência, e por meio virtual, 
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com seus fornecedores, elaborando materiais (vídeos e publicações escritas) que ensinam as 

melhores práticas de produção visando qualidade e sustentabilidade, assim como mantém 

técnicos à disposição dos produtores para assistência técnica online e in loco. 

Voltamo-nos no próximo tópico para a apresentação da Daterra, empresa 

produtora de café de qualidade no Brasil que logrou uma ampliação do escopo de trocas com 

a illycaffè. Além de ter participado intensamente, durante alguns anos, da estrutura de 

fornecimento apresentada, a Daterra possui a peculiaridade de ter formado uma joint venture 

com a illy voltada para pesquisas de plantio de café. 

#

#

2.5 Daterra: produção de café de alta qualidade no Brasil 

#

#

A Daterra é o braço agrícola do grupo empresarial Dpaschoal, tradicional do setor 

de pneumáticos. Atualmente, a empresa possui grandes propriedades produtoras de café de 

alta qualidade. 

O grupo Dpaschoal decidiu, em meados dos anos 70, investir em atividade 

agrícola. Tinha o interesse em desenvolver uma agricultura 100% sustentável, e entre meados 

dos anos 70 e meados dos anos 80 experimentou uma série de plantios variados. Por volta 

de 1986 a Dpaschoal decidiu focar os investimentos, tendo para isso contratado uma 

consultoria no intuito de selecionar o produto a ser priorizado. Nessa época, o setor cafeeiro já 

registrava diminuição dos preços e o mercado internacional se encontrava na iminência de 

liberalização. 

A Dpaschoal apresentou 15 critérios para a empresa de consultoria que deveriam 

ser considerados para seleção do produto agrícola. Dentre eles o produto deveria ser 100% 

sustentável; apresentar campo para pesquisa; ser o foco de instituições de pesquisa na área 

agrícola (permitindo a formação de parcerias e troca intensiva de conhecimento); possibilitar 

a aplicação de mão de obra intensiva (para que gerasse retorno social na forma de empregos); 

ser, se necessário, 100% exportável; ter ligação com a história do Brasil (o que permite 

agregar valor cultural ao produto); e ser um produto cuja produção agências internacionais 

concordassem em financiar. 

O produto selecionado foi o café. Os investimentos intensivos da Daterra na 

cafeicultura tiveram início no ano de 1987. A primeira fazenda adquirida pela empresa se 
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situa em Franca. Durante os seis primeiros anos, a Daterra se dedicou ao aprendizado sobre a 

cafeicultura, tanto no que toca à parte técnico-agrícola, quanto à parte comercial do negócio. 

Para aprender sobre o mercado de café, a Daterra entrou em contato com o Escritório 

Carvalhaes, uma das exportadoras de café mais tradicionais do Brasil, cujos proprietários são 

os mesmos que mantiveram a sociedade com a illycaffè na empresa Porto de Santos. Foi por 

meio do escritório Carvalhaes que o Sr. Noberto Pachoal, sócio e presidente da Daterra, 

entrou em contato com o Sr. Illy. A empatia entre eles foi instantânea, e, segundo o Sr. 

Paschoal167, decisiva para que ambos se juntassem posteriormente em uma empreitada 

arriscada no ramo da cafeicultura: a pesquisa em café voltada para a qualidade. 

No entanto, em um primeiro momento, os dois senhores não fizeram negócio. 

Naquela altura, final da década de 80, início da década de 90, a Daterra produzia café de baixa 

qualidade, comercializando o produto à maneira do mercado commodity. 

A segunda e principal propriedade produtiva adquirida pela Daterra se localiza na 

região do município de Patrocínio, no Cerrado mineiro. A escolha da localidade se deu pela 

observância de critérios geográficos recomendados para produção do café. Na mesma época, 

início da década de 90, iniciaram-se os concursos promovidos pela illycaffè. O Cerrado 

surpreendeu nas primeiras edições do concurso, conforme já discorremos, configurando como 

origem das melhores amostras de café. A partir desse momento, a Daterra passou a ter contato 

com as transformações na cafeicultura promovidas pela presença da illycaffè na região. As 

técnicas produtivas, conhecimentos e racionalidade relativa ao mercado de café de qualidade 

começaram a invadir o Cerrado, do que decorreram algumas estratégias de marketing de 

valorização do café da região. A Daterra, presenciando tais transformações, decidiu investir 

para promover as modificações necessárias em seu sistema produtivo com intuito de adequá-

lo ao mercado de café de qualidade. 

É importante frisar que, enquanto empresa produtora de café, a Daterra nasceu 

contando com inúmeras vantagens sobre a grande maioria dos pequenos cafeicultores 

brasileiros. A Daterra herdou o empreendedorismo e as boas práticas gerenciais e financeiras 

com as quais o grupo Dpaschoal atua no setor de pneumáticos. Essa herança permitiu à 

#############################################################
167 “O doutor Illy tinha a mente de um pesquisador, muito interessado, e em dez minutos de conversa tivemos 
empatia instantânea, mas não fizemos negócio a princípio. Ficamos comentando sonhos. Ficamos de um dia no 
futuro unir forças para pesquisar café, porque acreditávamos que a pesquisa em café focada para qualidade podia 
dar bons resultados”. Entrevista com o Sr. Noberto Paschoal. A preocupação da illycaffè com a pesquisa na área 
do café foi assinalada por Zylbersztajn e Neves (1996), e os investimentos em pesquisa foram identificados 
como um dos desafios da empresa, já que em meados da década de 90 o Brasil não possuía investimentos 
significativos voltados para o desenvolvimento da qualidade do café, tampouco uma legislação na área de 
propriedade intelectual que permitisse a “privatização” de novas variedades desenvolvidas por pesquisa e 
investimento privado.  
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empresa aprender sistematicamente sobre e dominar rapidamente todos os aspectos que 

envolvem a indústria da produção de café. A eficiência com a qual a Daterra atingiu a 

excelência na produção sustentável de café de qualidade se deve muito em parte a essa 

racionalidade empresarial com a qual foi conduzida desde o seu nascimento. 

Por meio de poucas modificações e introdução de cuidados de baixo custo a 

Daterra passou a produzir porcentagens progressivamente mais elevadas de café de qualidade, 

passando a fornecer café para a illycaffè. 

Durante alguns anos (1995 a 2000, aproximadamente), a Daterra foi importante 

fornecedora de café de qualidade para a illycaffè. A empresa vendia quase a totalidade da sua 

produção de café de qualidade (por volta de 35% do total de sua produção que girava em 

torno de 70.000 sacas de café), para a illy, por via do canal e dos mecanismos de fornecimento 

estabelecidos pela illycaffè no Brasil. 

Se representarmos a relação contratual entre a Daterra e a illy levando somente em 

consideração as trocas de café entre as duas empresas, ainda que em longo prazo, teremos 

o mesmo panorama contratual já apresentado na 2ª descrição do contrato entre a illy e 

seus fornecedores. Não possuímos, até o presente momento, nenhum dado que leve a 

concluir acerca de um tratamento privilegiado para a Daterra no que toca a compra e venda 

de café. A Daterra passava pelo mesmo processo de análise de amostras, e se submetia à 

mesma política de preços à maneira de todo fornecedor da illycaffè. 

No entanto, a relação entre a illy e a Daterra não se resumiu a trocas contínuas de 

café, e nem mesmo a uma produção e transferência de conhecimentos e outros valores à 

maneira do que era promovido pelas atividades da Unilly e Clube illy do Café. A 

identificação entre o Sr. Illy e o Sr. Paschoal no que tange a paixão pelo café e pela ciência168, 

o fato de as duas empresas deterem excelentes competências gerenciais e financeiras, bem 

como capacidade econômica para grandes investimentos, levou a junção dos dois empresários 

em torno de um passo inovador: investir em pesquisa de café voltada para a qualidade169. 

#############################################################
168 A illycaffè apresenta como um dos principais pontos da identidade da empresa a paixão pela ciência e pela 
tecnologia, o que ao longo de toda a história da empresa fez com que esta figurasse dentre os principais agentes 
geradores de inovação na indústria do café. A empresa foi responsável por importantes avanços técnicos no que 
diz respeito à embalagem e extração do café espresso (ILLYCAFFÈ, 2012), patenteando as suas invenções desde 
1933 (ZYLBERSZTAJN; NEVES, 1996).  
169 As dificuldades de levar a cabo de forma individual as pesquisas voltadas para a cafeicultura, em função da 
necessidade de vultosos investimentos, além da falta de aparato regulatório no Brasil para “privatização” de 
variedades de plantas, foram explicitadas pelo estudo de caso da illycaffè, elaborado por Zylbersztajn e 
Neves (1996). A desintegração das atividades de pesquisa, pelo compartilhamento entre empresas de projetos 
voltados para a produção do conhecimento é também explicitada por Gilson, Sabel e Scott: “Hoje, pesquisa 
tende a ser conduzida por consórcios ad hoc de empresas de diferentes tamanhos, muitas vezes incluindo 
também a participação de laboratórios públicos, todos contribuindo com expertises complementares e 
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Por meio das entrevistas realizadas não conseguimos esclarecer exaustivamente as 

características do projeto de pesquisa no qual ambas as empresas estiveram de alguma forma 

engajadas. Não conseguimos acesso aos profissionais técnicos que estiveram diretamente 

engajados no trabalho de campo das pesquisas que foram realizadas. As informações, em 

alguns pontos, se contradisseram, de forma que, até o momento da redação desse trabalho, são 

poucos os fatos sobre os quais temos segurança.  São esses poucos fatos que serão 

apresentados nos próximos tópicos, fatos que, não obstante, consideramos importantes e 

relevantes para os fins desse trabalho. 

 

 

2.5.1 Investimento em pesquisa voltada para a qualidade 

#

#

A Daterra, conforme anunciado já nos critérios que fizeram do café a sua escolha 

para investimentos agrícolas, sempre teve a intenção de realizar pesquisas que pudessem 

melhorar todos os aspectos da produção do café. Vários eram os interesses da Daterra, dos 

quais destacamos dois: qualidade e sustentabilidade. O lema da empresa é o de que qualidade 

e sustentabilidade são um só. 

No âmbito da pesquisa voltada para a sustentabilidade, o primeiro projeto no qual 

a Daterra se envolveu foi em parceria com a Escola de Agronomia Luiz de Queiroz da USP - 

Esalq. O objetivo era submeter a propriedade da Daterra a um estudo completo para 

adequação da propriedade a padrões de sustentabilidade. Vários aspectos foram observados: a 

relação entre cafeicultura e fauna local, a preservação da flora e de corredores de floresta 

natural, a boa utilização da água, e formas de reciclagem e métodos de compostagem. Havia 

pouca informação sobre o impacto da cafeicultura no cerrado, já que a atividade não é 

tradicional da região. O projeto durou seis anos, e há indícios de que constituiu um laboratório 

de estudos da interação entre a cultura do café e a dinâmica ecológica do cerrado, com o 

objetivo de explorar vias para sustentabilidade. Esse projeto resultou na obtenção da 

certificação do “Program for Environmental Adequacy”, a primeira das diversas certificações 

ambientais que a Daterra atualmente possui. 

A Daterra desenvolveu também, em sua propriedade, um projeto de pesquisa 

##############################################################################################################################################################################################
altamente especializadas” (2009, p. 439). Tradução livre da autora. No original, em inglês: “Today, research is 
likely to be conducted by an ad hoc consortium of firms of very different sizes, often including publicly 
funded laboratories as well, all contributing highly specialized, complementary expertise”. 
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genética em café em parceria com o Instituto Agronômico de Campinas – IAC, instituto esse 

de grande tradição na pesquisa agrícola voltada para a cafeicultura. O foco da pesquisa, por 

ser em parceria com o IAC, instituição pública, era em questões que interessavam o futuro da 

cafeicultura nacional como um todo (por exemplo, testes de adequação de variedades de café 

a determinados ecossistemas presentes em variadas regiões produtoras no país). 

A iniciativa e o empreendedorismo da Daterra atraíram a illycaffè, levando a 

última a propor uma joint venture para pesquisa de plantio de uma variedade específica de 

café, atraente por apresentar baixos índices de cafeína170. O projeto visava testar a viabilidade 

econômica do plantio em solo brasileiro dessa variedade a fim de conseguir um grão que 

produzisse uma bebida natural “descafeínada” sem necessidade de passar pelo processo 

industrial de retirada da cafeína. A data provável do início dessa pesquisa se deu em 1997, 

ano no qual as empresas formalizaram a expansão do âmbito de suas interações contratuais 

pela assinatura do contrato de joint venture, iniciando os trabalhos de pesquisa. 

As pesquisas desenvolviam-se em terreno cedido pela Daterra. Não ficou claro, 

pelas entrevistas realizadas, qual foi a dimensão do compromisso financeiro de cada uma das 

empresas com a pesquisa realizada. Aparentemente, a illycaffè investiu um montante relevante 

de recursos no teste de plantio dessa variedade de café. Mas não conseguimos obter 

informações a respeito do montante exato, tampouco se houve engajamento financeiro e a sua 

dimensão, por parte da Daterra. Assim como as informações acerca do compromisso 

financeiro são incertas, também são incertas as informações acerca da divisão, entre as 

empresas, dos deveres e direitos relativos às ações necessárias ao desenvolvimento da 

pesquisa: não sabemos a cargo de quem ficava a tomada de decisões, tampouco os deveres 

relativos à contratação de pesquisadores e mão de obra qualificada e a disponibilização de 

materiais necessários ao andamento do projeto. 

Também não conseguimos compreender quais eram as normas que regiam a 

divisão dos direitos incidentes sobre os resultados da pesquisa. Na hipótese de sucesso do 

empreendimento, não conseguimos compreender a quem competiria, e de que forma, o direito 

de exploração da nova variedade de café. 

São muitos os pontos de incerteza acerca desse projeto no qual se engajaram 

Daterra e illycaffè. Informações mais precisas acerca da história de consolidação desse 

contrato e das normas que o regiam teriam sido muito importantes para a compreensão do 
#############################################################
170 Não ficou claro se o projeto de pesquisa desenvolvido conjuntamente entre as duas empresas envolveu a 
pesquisa genética de café propriamente dita, no sentido de testar cruzamentos entre diversas variedades de 
plantas para poder obter variedades novas. É provável que a Daterra tenha desenvolvido esse tipo de pesquisa, 
mas não sabemos se sozinha ou se em parceira com outras empresas ou institutos de pesquisa. 
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perfil do contrato: se mais descontínuo, se mais relacional, e em quais pontos apresenta 

características mais descontínuas e em quais pontos características mais relacionais. 

No entanto, apesar da escassez de informações, há alguns fatos relevantes. O 

primeiro, é que uma pesquisa de plantio de uma variedade de café especial por possuir baixos 

índices naturais de cafeína existiu. Um investimento significativo, ao menos por parte da 

illycaffè, foi realizado nessa pesquisa específica. E a illy e Daterra se escolheram como 

parceiras de projeto, apesar de não termos compreendido em profundidade qual foi o papel 

de cada empresa no desenvolvimento da pesquisa. 

Vale esclarecer brevemente alguns pontos importantes que cercam uma 

empreitada de pesquisa, ou teste de plantio, em café. Uma pesquisa de plantio comercial 

consiste em testar a viabilidade produtiva de uma “variedade” de planta. Isso porque 

uma variedade da planta, com características qualitativamente desejáveis, pode não ser viável 

economicamente. A produção comercial exige uma planta resistente e adaptável às 

características geográficas e climáticas do local onde se pretende produzir. Outro fator 

importante para a produção comercial é a estabilidade da planta: não pode ser uma planta que 

de mil mudas somente algumas “pegam” e outras não. É preciso que apresente uma 

produtividade estável, economicamente viável171. 

Uma pesquisa ou teste de plantio é longa, arriscada e custosa. Isso porque o teste 

de plantio comercial exige o comprometimento de uma área de tamanho comercialmente 

relevante no qual somente a planta de teste será introduzida. O custo de plantio e manutenção 

da área é elevado. Ademais, se a pesquisa fracassa, a limpeza da área é também muito cara. 

Podemos dizer, portanto, que o investimento na joint venture envolveu um nível 

relevante de incerteza, e requeria um prazo bastante extenso para gerar os primeiros 

resultados. A incerteza decorre do fato de que o tempo e recursos aplicados na pesquisa não 

garantem resultados promissores do ponto de vista econômico. Não é possível prever com 

antecedência quais serão os resultados do teste de plantio, se a planta se adaptará às condições 

geográficas e climáticas propostas, e se revelará um bom índice de produtividade. Assim, se 

houve qualquer divisão acerca dos direitos de tomada de decisões em relação aos rumos da 

pesquisa, as partes necessitaram tomar decisões paulatinas, conforme os resultados 

preliminares vão se apresentando, acerca do prolongamento ou não dos testes, inserção ou não 

#############################################################
171 Isso porque o ciclo do café funciona da seguinte forma: o primeiro lucro de caixa ocorre por volta do terceiro 
ou quarto ano depois do plantio. No entanto, o lucro verdadeiro (aquele que paga o investimento inicial) começa 
a acontecer somente no sétimo ano. E o custo de produção é alto. Assim, é muito arriscado investir no plantio 
com uma planta que no quarto ou quinto ano da produção já não mantém a produtividade, porque essa variedade 
não será capaz de promover o retorno do investimento inicial.  
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de novos adubos ou agrotóxicos, o montante do investimento, dentre outros aspectos. 

Os fatores de incerteza, ineditismo, complexidade, alto custo e longa duração 

associados ao projeto de pesquisa impõem determinadas características à relação contratual 

destinada a regular o engajamento mútuo de duas empresas no referido projeto. 

O primeiro ponto importante de se enfatizar é a função do valor confiança para a 

viabilização da pesquisa conjunta. A escolha pela illycaffè da Daterra enquanto parceira para a 

realização desse projeto não foi leviana. A confiança entre os profissionais das duas empresas 

foi cultivada pela grande proximidade que se desenvolveu entre os senhores Illy e Paschoal, 

ao longo de muitos anos de relações de troca de café. A Daterra sempre foi considerada 

fazenda modelo pelo Sr. Illy, o qual sempre a visitava durante as suas passagens pelo Brasil. 

Segundo a Sra. Anna Illy, filha do senhor Ernesto Illy e atual administradora da 

empresa, a relação entre o Sr. Illy e o Sr. Paschoal era de muito reconhecimento mútuo e 

de compartilhamento da mesma paixão pelo café. A entrevistada costumava dizer, em 

tom bem humorado, que quando ambos se encontravam era “muito perigoso”, fazendo 

menção à ousadia e entusiasmo de ambos no que diz respeito ao negócio do café. Assim, 

identificação e realização pessoal parecem ter sido fatores importantes que motivaram a 

parceria entre as empresas. 

Confiança e engajamento pessoal são importantes também por conta de outro 

aspecto. A grande complexidade da pesquisa em café impede a disposição de todos os 

detalhes da relação contratual em um instrumento escrito. Nas palavras do Sr. Paschoal “há 

coisas que não se colocam no papel”. É preciso confiar na parte com a qual se decide investir 

em pesquisa, é uma questão de manter o bom senso e a moralidade. Indagado acerca do 

instrumento contratual escrito de joint venture entre as empresas, o Sr. Paschoal não soube 

dizer onde ele se encontrava. Ele afirma que aquilo que está no papel não é o mais importante. 

O projeto foi bastante ousado, tendo em vista o pioneirismo das empresas em se 

envolver em pesquisa voltada para a produção de qualidade, e não somente de quantidade: 

 
Investimento em pesquisa de café requer paixão. Requer duas pessoas que 
acreditem que em longo prazo os resultados possam ser satisfatórios e 
que queiram pensar de forma empreendedora, com iniciativa e ousadia. É 
preciso um louco do lado de outro louco. E nesse caso eu era o louco de um 
lado e o Dr. Illy o outro louco do outro lado172. 

 

O projeto de pesquisa em questão não gerou bons resultados no Brasil. A 

#############################################################
172 Entrevista realizada com o Sr. Noberto Paschoal. 
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variedade da planta com baixa cafeína se mostrou pouco adaptável ao clima e características 

geográficas do Cerrado brasileiro: “a planta não gostou do Brasil”, afirmou a Sra. Anna Illy. 

Para a illy, foi difícil tomar a decisão de interromper o projeto no Brasil devido aos altos 

investimentos que haviam sido feitos. Ao final, a torrefadora decidiu finalizar os 

investimentos no Cerrado e apostar no plantio da planta em outro país produtor, com 

características climáticas e geográficas mais favoráveis. 

O episódio da pesquisa, no entanto, indica algum aprofundamento (cujo grau nos 

foi impossível mensurar em função das poucas informações acerca das regras e 

funcionamento do contrato) das relações comerciais entre Daterra e illy, somando-se à relação 

de longa duração de fornecimento de café de qualidade. Esse conjunto será sistematizado no 

tópico a seguir. 

#

#

2.6 1ª descrição da relação contratual entre illy e Daterra 

#

#

No que toca o fornecimento de café, o contrato entre a illy e a Daterra não difere 

dos demais contratos mantidos entre a illy e outros fornecedores de café. A Daterra usufruiu 

também, no início de suas atividades no setor de produção de café de qualidade dos 

conhecimentos e informações que a illy estava disseminando por todas as regiões brasileiras 

produtoras do grão, tendo auxiliado também na aquisição de conhecimentos por parte da 

illy173. 

A relação das empresas se distingue pela intensificação das trocas no ramo da 

produção e compartilhamento de conhecimentos. Essa intensificação das trocas requereu a 

consolidação de relações de confiança que justificassem a incursão nos riscos e nos custos em 

pesquisa em café. Nesse sentido, o papel do tempo na geração de confiança e de 

identificações pessoais entre os sócios das duas empresas foi importante. É flagrante também 

o fato de que a empreitada não tratava somente de uma tentativa de maximização de interesses 

econômicos: havia um envolvimento emocional de ambas as partes com a questão da 

cafeicultura de excelência, um sonho de desenvolver variedades e possibilidades para o setor 

de forma pioneira e inovadora. 
#############################################################
173 A Daterra figura, ao menos conforme informações veiculadas no sítio eletrônico da illycaffè, como uma das 
primeiras fazendas a serem abertas aos sócios do Clube illy do Café. A visita ocorreu em junho de 2003, com a 
presença de 40 associados do clube. A visita visou apresentar aos sócios do clube o sistema de gestão ambiental 
então já adotado pela Daterra e considerado modelo pela torrefadora italiana.  
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Para análise da relação contratual entre illycaffè e Daterra iremos trabalhar com a 

variável tempo de outra forma. Ao apresentar a segunda descrição do contrato entre illycaffè e 

seus fornecedores, já havíamos considerado a função do tempo na produção de determinados 

valores trocados na relação. Realizamos uma descrição genérica das relações entre a illycaffè 

e seus fornecedores em geral, sem o intuito de analisar o percurso da relação entre a illy e um 

fornecedor específico. 

Seremos mais específicos na descrição da relação contratual entre illycaffè e 

Daterra, já que o foco da pesquisa permitiu compreender a evolução da relação das empresas 

no tempo. Foi possível identificar alguns indícios de mudanças em termos de priorização dos 

valores de troca conforme a relação contratual se desenvolveu no tempo. A relação entre as 

empresas, assim como outros fatores externos, impactaram a colocação no mercado de cada 

uma, bem como a relação de poder entre elas. 

Dividiremos a apresentação da relação contratual entre illycaffè e Daterra em dois 

tempos distintos. Em T1 descreveremos a relação contratual levando em consideração a 

continuidade das trocas no tempo, o que levou ao ápice do engajamento das duas empresas 

em uma joint venture para pesquisa de plantio em café. Em T2, apresentaremos as mudanças 

em termos de aumento ou diminuição da importância de determinados objetos de troca para as 

partes em decorrência de modificações das suas estratégias comerciais e dos resultados em 

termos de recolocação das empresas no mercado. 

A seguir destacamos em um esquema (Esquema 6) os elementos de troca entre 

illycaffè e Daterra em T1. 
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2.6.1 Aquilo que se troca 
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Esquema 6: Objetos de troca em T1 – Relação contratual entre  illycaffè e Daterra 
Fonte: elaboração da autora 

#

#

Não nos ocuparemos de comentar as características dos bens transacionados 

comuns às transações de longo prazo mantidas entre a illy e seus demais fornecedores. O que 

há de peculiar nessa relação contratual é a oportunidade que as duas empresas parecem ter 

tido de aprofundar seus conhecimentos por meio de um projeto mais ousado e arriscado de 

pesquisa de plantio de uma variedade peculiar de café.  Ou seja, em termos de valores 

trocados, outra dimensão de produção e compartilhamento de conhecimentos foi construída 

por meio de colaboração recíproca. 
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I#
L#
L#
Y#
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A#
F#
F#
È#
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ILL
YC
AFF
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J#Café#de#qualidade#
J#Risco#de#superprodução#ou#de#
diminuição#do#preço#do#café#
J#Maior#proteção#contra#a#escassez#de#
matéria#prima#de#qualidade#
J#Reputação#no#mercado#consumidor#pela#
gestão#responsável#da#cadeia#produtiva.#
J#Reputação#no#mercado#consumidor#pela#
compra#de#cafés#sustentáveis,#já#que#a#
Daterra#sempre#investiu#em#
sustentabilidade#
J#Confiança#que#possibilitou#o#
engajamento#no#projeto#de#pesquisa#de#
plantio#de#café#
J#Terreno#para#desenvolvimento#de#
pesquisa#em#café#
X/Produção#e#transferência#de#
conhecimento#em#relação#a#várias#
questões#do#plantio#e#processamento#do#
café,#bem#como#no#setor#de#teste#de#
plantio#de#café#
J#Realização#integral#pelo#
compartilhamento#de#um#sonho#e#de#
uma#paixão#pela#cafeicultura.#

J#Dinheiro#(inclui#prêmio#de#preço#sobre#
o#mercado#commodity)#
X/Risco#de#escassez#de#café#ou#de#
aumento#do#preço#do#café#
J#Maior#probabilidade#de#venda#
contínua#do#café#a#preços#superiores#de#
mercado#
X/Acesso#contínuo#a#conhecimento#e#
tecnologias#para#produção#de#café#de#
qualidade#
J#socialização#
J#Boa#reputação#junto#a#outros#
compradores#de#café.##
J#Confiança#que#possibilitou#o#
engajamento#no#projeto#de#pesquisa#
em#café#
J#Recursos#financeiros#e#mão#de#obra#
qualificada#para#desenvolvimento#de#
pesquisa#em#café.#
X/Produção#e#transferência#de#
conhecimento#em#relação#a#várias#
questões#do#plantio#e#processamento#
do#café,#bem#como#no#setor#de#teste#de#
plantio#do#café#
J#Realização#integral#pelo#
compartilhamento#de#um#sonho#e#de#
uma#paixão#pela#cafeicultura.#
#
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Além disso, não nos parece acertado reduzir o projeto a uma empreitada 

puramente econômica e empresarial. As narrativas que obtivemos da relação que existia entre 

os dirigentes de ambas as empresas, o Sr. Illy e o Sr. Paschoal, apontam para o 

compartilhamento entre eles de grande identidade pessoal, prazer na convivência e de 

uma mesma paixão, o café. Havia nesse projeto, portanto, além de uma expectativa de 

ganhos econômicos em longo prazo, uma motivação pessoal relacionada com a realização 

integral dos sujeitos envolvidos. 

Entrevista com o Sr. Paschoal revelou a satisfação do empresário no engajamento 

em projetos de geração de conhecimento e inovação na área da cafeicultura. Há, na empresa, 

além de uma cultura administrativa profissional voltada para a realização de objetivos 

econômicos, um espaço para a elaboração e execução de projetos ligados à realização de 

outros valores, tais como o progresso científico e tecnológico, além de questões ligadas à 

responsabilidade social174. 

Tivemos acesso a poucas informações acerca dos aspectos mensuráveis do projeto 

(montante de investimentos financeiros e em recursos humanos e físicos por parte de cada 

empresa, e divisão dos prejuízos decorrentes do fracasso do projeto). De qualquer forma, nos 

parece ter havido, nessa empreitada, um engajamento até certo incomensurável, no que diz 

respeito aos valores de realização pessoal e de conhecimentos gerados. 

É certo que no caso de sucesso do projeto, o domínio do plantio de uma variedade 

com baixo teor de cafeína poderia trazer grande aumento de poder no mercado (pelo controle 

de uma inovação), além de grandes perspectivas de ganhos econômicos. No entanto, é difícil 

mensurar o valor econômico das informações, principalmente a priori, ou seja, antes de ter 

acesso aos resultados incertos da pesquisa. 

A dimensão da confiança, e da solidariedade, já discutida no âmbito das relações 

entre a illy e os seus fornecedores de forma geral, parece adquirir especial importância quando 

se trata de eleger parceiros para projetos mais arriscados e custosos. Esse parece ser o caso 

#############################################################
174 No campo da educação, o Grupo Dpaschoal mantém a Fundação Educar Dpaschoal desde 1989, criada para 
gerir os investimentos do grupo em projetos sociais de estímulo à leitura e promoção da educação para a 
cidadania (FUNDAÇÃO EDUCAR DPASCHOAL, 2012). Tivemos ainda acesso ao livro Aroma of Coffee: A 
Practical Guide for Coffee Lovers (2003), escrito por Luís Noberto Paschoal, falando sobre vários aspectos do 
café, desde a sua história e lendas relacionados ao grão, as variedades do grão e as melhores práticas para 
produção de uma xícara de café de qualidade, até as variadas formas de apreciar a bebida, além de receitas 
envolvendo o café. O livro é ilustrado por belas fotografias sobre a realidade da produção e consumo do café, 
revelando um bonito projeto de edição. Parece tratar da expressão do encanto do produto exercido sore o autor. 
Luis Noberto Paschoal revela, assim, ações na direção da realização de gostos e interesses pessoais por meio da 
atividade empresarial. Alguns desses valores são realizados por meio de interações contratuais.  
Por outro lado, admitimos a importância das atividades de promoção da educação, bem como o engajamento 
em pesquisas e na publicação de material acerca da cafeicultura para o marketing da Daterra. 
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das interações entre a illy e a Daterra. 

#

#

2.6.2 A projeção de troca 

#

#

Os aspectos da intensidade, abrangência e continuidade da comunicação já 

discutidos são igualmente relevantes no que diz respeito às interações entre a illy e a Daterra. 

Assim como o papel de projetores não-promissórios de trocas, combinados com projetores 

promissórios. 

Chamamos atenção para o perfil processual que o planejamento de projetos de 

pesquisa de alta complexidade normalmente exige, em função da impossibilidade de prever 

no presente todas as possibilidades do andamento da pesquisa no futuro, de forma a 

disciplinar a priori as consequências e ações futuras. O Sr. Paschoal advertiu, em entrevista, a 

impossibilidade de “colocar no papel”, todos os detalhes de todas as ações implicadas no 

engajamento na joint venture. Nesse sentido, a confiança e os vínculos de cooperação e 

solidariedade são importantes para a decisão de engajamento mútuo no projeto e o seu bom 

andamento. 

#

#

2.7 Evolução no tempo da relação de trocas entre a illy e da Daterra: 

o crescimento da Daterra 

#

#

A Daterra, conforme já explicitado, sempre foi uma empresa empreendedora, 

herdeira de uma cultura empresarial do grupo Dpaschoal, do setor de pneumáticos. Também 

relatamos a existência de um planejamento, desde a concepção da empresa, constituído de 

princípios de ação os quais a empresa utilizou inclusive para escolher o produto agrícola no 

qual iria focar. Essa visão empreendedora e empresarial norteou várias ações de modernização 

das etapas produtivas, inovação tecnológica e de busca por novas alternativas de 

internacionalização comercial da empresa175. A empresa esteve sempre em busca de novos 

#############################################################
175 Essa é uma diferença marcante entre a Daterra e a maioria dos produtores de café brasileiros. A Daterra 
partiu, desde a sua concepção, de uma proposta de levar para o campo a lógica produtiva embebida em 
conhecimento intensivo, sempre atualizada pela busca de inovação e das tendências do mercado. A Daterra 
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conhecimentos e especialmente de formas de aplicação prática desses conhecimentos. A sua 

experiência acumulada, no mercado de café, desde o início da década de 90, começou a surtir 

resultados comerciais importantes a partir dos anos 2000. 

A Daterra teve sucesso em seu empreendimento de fortalecimento de sua marca 

em vários mercados de países consumidores de café de qualidade. Outros canais comerciais se 

revelaram mais vantajosos para a Daterra, do ponto de vista financeiro, em relação à 

comercialização com a illycaffè, resultando em diminuição do volume de vendas da Daterra 

para a illy, a partir de 2005. Atualmente, a Daterra vende somente algo em torno de 200 sacas 

de café anuais para a illycaffè, em um universo de 70.000 mil sacas de produção média anual. 

Vamos nos ocupar do relato das estratégias e atributos da Daterra que permitiram 

um crescimento da empresa e aumento do seu poder no mercado. Dividimos essas estratégias 

em quatro pilares que passamos a analisar: 

#

a) Capacidade de investimento em pesquisa, desenvolvimento e aprendizado acerca da 

sua própria produção: 

#

Conforme já sinalizado, uma das grandes dificuldades enfrentadas pelos 

cafeicultores diz respeito à tomada de conhecimento acerca do potencial do produto que eles 

mesmos produzem. A Daterra, ao longo do tempo, percebeu que, se café de forma geral não é 

“tudo a mesma coisa”, tendo aprendido, em grande parte, por meio da experiência da illycaffè 

no Cerrado que existia uma possibilidade de diferenciar o café pela qualidade, a empresa 

também percebeu que tampouco café de qualidade é “tudo a mesma coisa”. Existem várias 

“qualidades” possíveis para o café. E a Daterra aprendeu que a diferenciação pode ser 

alcançada por diferentes vias, conforme diferenciados atributos do grão ou do método 

produtivo. 

Nesse sentido, a empresa compreendeu que um dos principais objetivos que ela 

deveria conquistar para aumentar o seu poder de barganha em relação ao seu próprio produto 

era dominar absolutamente a qualidade do produto que colocava no mercado. Várias ações 

foram empreendidas para tanto. 

A primeira delas foi a criação do laboratório de análise da qualidade interno da 
##############################################################################################################################################################################################
esteve sempre focada em diferenciação. Na média, o cafeicultor brasileiro tem pouco conhecimento sobre o 
funcionamento do mercado do produto que ele mesmo comercializa. É um produtor rural resistente a mudanças 
na lógica produtiva e pouco disposto a incorrer em investimentos de longo prazo. Essa realidade vem se 
alterando com o crescimento do parque produtivo de café de qualidade no país. Aos poucos o produtor 
compreende que agregar valor ao café por meio da sofisticação das técnicas produtivas pode ser mais vantajoso 
do que permanecer vulnerável à volatilidade típica do mercado commodity. 
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Daterra. A empresa conta hoje com a sua própria equipe de análise do seu café. Ou seja, a 

Daterra aprendeu a beber o seu próprio café para dizer ela própria ao seu cliente os atributos 

de qualidade de seu produto, deixando de depender de avaliadores externos e ficando menos 

vulnerável à apreciação de terceiros. 

A segunda iniciativa, muito importante, foi a criação de um sistema de 

rastreamento de cada um dos lotes produzidos na empresa, o que foi possível pelo 

desenvolvimento de um sistema de mapeamento de toda a propriedade produtiva. A Daterra 

tem um controle preciso do tempo de produção, tempo de colheita, forma de beneficiamento, 

grau de irrigação, variedade da planta, e vários outros atributos de cada um dos lotes 

produzidos, graças aos mecanismos de controle implantados. 

A Daterra produz suas próprias mudas de café. Em prol da produção de lotes de 

café extremamente homogêneos, a Daterra emprega um triplo sistema de separação dos grãos 

por tamanho, densidade e por coloração. Vale lembrar que a homogeneidade da qualidade do 

grão é bastante valorizada no mercado. Além disso, a Daterra desenvolveu um sistema de 

embalagem a vácuo de seu café que mantém as propriedades do grão por mais tempo176. 

O conjunto das inovações técnicas garante precisão da produção em grande escala 

de café de qualidade, bem como controle e mapeamento preciso dos atributos de qualidade de 

cada um dos lotes. Esse controle sobre a própria produção permitiu à Daterra aumentar o seu 

poder de barganha frente aos seus clientes. O simples fato de a Daterra ter controle e 

consciência da qualidade do seu produto aumenta o seu poder de argumentação na negociação 

de seu café. Mas o controle preciso dos atributos da produção permitiu o desenvolvimento de 

estratégias mais sofisticadas de negócio, como a criação de um cardápio de cafés, atrelados a 

preços definidos pela Daterra com alguma autonomia em relação às flutuações de mercado. 

Ademais, a Daterra é capaz de produzir cafés que ela denomina exclusivos, pois pode 

responder com precisão a variações de preferências no que diz respeito à doçura, acidez, 

aroma e corpo do café. A empresa é capaz de produzir blends específicos em conformidade 

com a preferência do cliente (maior flexibilidade na produção de produtos específicos em 

relação à oferta da illy focada em blend único). 

Os cafés Daterra conquistaram boa reputação em meio aos principais mercados 

consumidores de cafés de qualidade. 

#

#############################################################
176 A Daterra denomina o conjunto dos procedimentos técnicos responsáveis pelo controle de qualidade em cada 
etapa de produção de seu café (plantio, colheita, secagem, beneficiamento e separação e armazenagem e 
embalagem) de Penta System.  
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b) Financiamento e técnicas de gestão 

#

É importante frisar que a Daterra começou “grande”. Desde sempre foi uma 

empresa que contou com o suporte financeiro e de gestão do grupo Dpaschoal. Esse é um 

dado importante para explicar a capacidade da empresa de custear seus investimentos, muitos 

realizados com capital do grupo Dpaschoal e outros realizados por meio de financiamentos 

obtidos em outras instituições. Por exemplo, A Daterra obteve financiamento do BNDS para 

aquisição de maquinário (tratores e colheitadeiras) e conseguiu, junto ao Fundo Rural, 

recursos para custeio da colheita. 

Os conhecimentos de gestão foram importantes para o planejamento e 

administração financeira da empresa que se valeu de uma engenharia financeira muito 

complexa e distante do alcance da maior parte dos produtores de café brasileiros. 

Outro fator importante para explicar o poder de investimento da Daterra é o fato 

da empresa contar com o amparo patrimonial do grupo Dpaschoal, imprescindível para que a 

empresa reunisse condições de credibilidade junto às instituições de financiamento. A maior 

parte dos produtores de café nacionais tem dificuldade de obter empréstimos para investir em 

sua propriedade por não possuírem bens que possam oferecer em garantia. 

#

c) Produção e certificação de cafés sustentáveis 

#

Sustentabilidade sempre esteve entre as metas mais importantes da Daterra. Com 

o aprendizado constante acerca das tendências de mercado, a Daterra percebeu que a 

diferenciação pelo método produtivo sustentável (do ponto de vista social e ambiental) 

poderia ser bastante vantajosa. 

São várias as certificações de sustentabilidade que a Daterra possui: Utz Kapeh, 

ISO 14001 e Rain Forest Alliance estão entre as mais conhecidas no mercado internacional177. 

Atualmente, a cadeia de comercialização de cafés certificados Rain Forest 

Alliance é a mais importante para a Daterra. A empresa considera o prêmio pago por esta 

cadeia muito vantajoso. Lembrando que os cafés Datera são remunerados não somente pela 

sustentabilidade dos métodos por meio dos quais são produzidos, mas também em função da 

sua qualidade. A Daterra, assim, responde a uma tendência dos principais mercados de café 

#############################################################
177 A Daterra é também certificada pela Global Gap, uma instituição europeia cuja missão é a elaboração de uma 
série de documentos normativos contendo padrões e procedimentos para certificações globais relativas a boas 
práticas agrícolas. 
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diferenciados de demanda por produtos que satisfaçam vários padrões de diferenciação. 

#

d) Internacionalização independente: consolidação de parcerias comerciais no mercado 

internacional de café de alta qualidade 

#

Produzir o melhor café não é suficiente. É preciso saber como vender o melhor 

café, como fazer o marketing do melhor café para que este produto seja inserido com sucesso 

no mercado. 

A Daterra não descuidou dessa questão e desde o início dos anos 2000 frequenta 

várias feiras internacionais de café. A empresa, atualmente, mantém seus próprios stands nas 

feiras, ocasiões que foram e ainda são muito importantes para fazer contatos com novos 

clientes e para a apresentação do produto Daterra para o mercado internacional. Material de 

divulgação é distribuído bem como são realizadas provas de xícara do produto durante as 

feiras. 

A Daterra construiu sua própria rede de distribuição, mantendo hoje parceiros 

comerciais, importadores de cafés finos, nos principais países consumidores. O café Daterra 

está presente no Canadá, EUA (incluindo Alaska), Dinamarca, Bélgica, Alemanha, 

Inglaterra, Espanha, Itália, Grécia, Coréia, Japão e Austrália. A parceria com alguns 

importadores é de longa duração, sendo que com alguns deles contratos de longa duração são 

celebrados. 

A Daterra afirma o interesse em firmar parcerias de longa duração e para isso se 

esforça para dirimir todo tipo de conflito de forma amigável. Em algumas ocasiões, a empresa 

incorre em custos não previstos (houve um episódio em que a empresa contratou terceira parte 

para fazer análise da qualidade de um lote de café que o cliente afirmava ter sido entregue 

deteriorado) para afastar dúvidas sobre a qualidade de seu produto, e para preservar a relação 

com o cliente. Por outro lado, a lógica também vigora de forma recíproca por parte dos 

clientes. Houve ocasião em que a Daterra, por condições climáticas não previstas, se viu 

impossibilitada de entregar um conjunto específico de mercadorias. Os clientes 

compreenderam a situação e se engajaram em uma renegociação consensual. 

 

O crescimento da Daterra e a consolidação de outras vias comerciais levaram à 

redução significa das trocas de café e dinheiro entre Daterra e illycaffè, as quais, atualmente, 

são muito pouco relevantes em termos de volume, tanto para uma quanto para a outra 

empresa. A Daterra conquistou um mercado que paga prêmios de preços incidentes sobre 
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quase 100% de sua produção, o que não era possível em relação ao comércio com a illy, 

devido às características específicas (tamanho dos grãos, por exemplo) que a torrefadora 

utiliza como critério de seleção dos seus cafés. 

Ademais, os prêmios de preço alcançados pela Daterra superam muitas vezes 

aqueles pagos pela illy. Conforme já relatado, até a temporada de compras de 2010, a illy 

adotava uma política de preços únicos para todos os fornecedores. Isso impedia o 

reconhecimento de diferenciados níveis de qualidade alcançados pelos produtores: a illy 

premiava igualmente todo e qualquer atributo de qualidade que fosse suficiente para 

corresponder aos seus critérios. No entanto, se o café superasse os critérios propostos, ele 

seria premiado no mesmo montante que um café que se revelasse apenas suficientemente bom 

para “passar” no teste de qualidade da illy. 

Não obstante a diminuição da intensidade da relação comercial, é também verdade 

que a Daterra vende café para a illy de forma obstinada e ininterrupta, por mais de 20 anos. O 

volume atual é irrisório: algo em torno de 200 sacas anuais. E pela insignificância econômica 

do volume de cafés comercializados, uma primeira observação poderia apontar pouca 

importância atual da relação comercial e contratual entre as duas empresas. No entanto, o que 

propomos nesse trabalho é colocar uma pergunta distinta ao mesmo fato: por que, 

considerando que a comercialização com a illy se revelou menos vantajosa do ponto de vista 

financeiro já há muitos anos, a Daterra continua vendendo, ainda que a “conta gotas”, 

algumas poucas centenas de sacas de café para a illy? Por que a empresa decide por não 

ganhar também um pouco mais, em termos de retorno financeiro, sobre essas poucas centenas 

de sacas e abandonar definitivamente o comércio com a illy, o qual exige a submissão a 

um processo peculiar da empresa italiana de controle da qualidade? 

A resposta pode estar na importância de outros valores realizados na manutenção 

do vínculo contratual com a illy por mais de duas décadas. A Daterra consta entre o seleto 

grupo de fornecedores Platinum do Clube illy do Café, relembrando que o status do 

fornecedor no clube não depende da quantidade de sacas anuais de café vendidas, mas sim do 

tempo ininterrupto de fornecimento de qualquer quantidade (a illy aceita lotes com no mínimo 

100 sacas). 

Ademais, os empresários da Daterra e da illycaffè possuem uma história de 

vínculos pessoais e de compartilhamento de muitos momentos dedicados à discussão da 

cafeicultura. Ambas as empresas estiveram também de alguma forma envolvidas em uma 

joint venture para a pesquisa de plantio de café. Vale também mencionar que tanto a illy 

quanto a Daterra gozam de uma importante reputação no mercado de cafés diferenciados, seja 
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pela qualidade de seus produtos, seja pelo estímulo ou manutenção de práticas sustentáveis do 

ponto de vista social, ambiental e econômico. 

#

#

2.8 2ª descrição da relação de troca entre illy e Daterra 

#

#

Na segunda descrição da relação de troca entre illy e Daterra consideramos a 

passagem do tempo durante o qual a Daterra logrou uma posição diferente no mercado 

internacional de cafés, mais independente e diversificada, por meio de parcerias comerciais 

mais vantajosas do ponto de vista financeiro. A consequência foi a diminuição do volume dos 

fluxos comerciais com a illy. Por outro lado, nos indagamos acerca dos motivos da 

manutenção, ainda que em níveis bastante reduzidos, do vínculo comercial com a illy, 

levantando alguns fatores históricos, reputacionais e referentes aos valores construídos 

conjuntamente pelas empresas, que permeiam a sua relação. Partimos para uma segunda 

representação dos valores trocados entre as duas empresas (Esquema 7), destacando aqueles 

que defendemos terem tomado o lugar de maior importância no segundo momento da relação 

contratual. 
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2.8.1 Aquilo que se troca 
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Esquema 7: Objetos de troca em T2 – Relação contratual entre illycaffè e Daterra 
Fonte: elaboração da autora 

 

Os valores de troca destacados parecem desempenhar uma função mais 

importante no segundo momento da relação contratual entre as empresas. Parece-nos que o 

que as empresas procuram preservar nesse segundo momento é menos a constância de um 

fluxo financeiro e de mercadorias, mas outros elementos que são também valorizados pelas 

partes. 

illy e Daterra possuem um histórico importante de inovações e de crescimento no 
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mercado no qual atuam. Pode ser interessante para ambas as empresas manter um vínculo 

comercial, ainda que reduzido, como sinalização da manutenção de uma parceria no nível do 

empreendedorismo e do compartilhamento de informações e novidades relativas a métodos 

produtivos, tendências de mercado e no campo científico. Tanto illy quanto Daterra mantêm 

laboratórios de pesquisa próprios. Assim como em um determinado momento da história da 

parceria o engajamento de ambas em um projeto de teste de plantio se mostrou oportuno e 

interessante para as empresas, é possível que ambas guardem enquanto possibilidade futura o 

surgimento de outras oportunidades. Essa expectativa disforme e abstrata no presente (já que 

a presentificação do futuro, nesse sentido, é pouco viável) pode motivar a manutenção de um 

pequeno, porém ininterrupto fluxo comercial entre as empresas. 

O fator reputacional pode também constituir um elemento importante para as 

empresas. Tanto a Daterra quanto a illy fazem menções recíprocas em seus sítios eletrônicos. 

Não são menções de destaque nos respectivos sítios178, mas fazem referência às qualidades da 

manutenção da parceria recíproca. 

Por fim e não menos importante, há a memória de uma relação de amizade e 

identificação que se desenvolveu entre o Sr. Illy e o Sr. Paschoal (o Sr. Illy faleceu em 2008). 

O relato do Sr. Paschoal deixa entrever grande admiração que guardava pelo Sr. Illy e o 

reconhecimento da importância da illy na história da cafeicultura brasileira. Da mesma forma, 

a entrevista com a Sra. Anna Illy trouxe informações que parecem confirmar a amizade e a 

identificação por parte também do Sr. Ernesto Illy em relação ao Sr. Paschoal. 

Se por um lado, a memória do Sr. Illy e o respeito pelas suas paixões e suas 

relações pessoais podem constituir uma motivação para a manutenção de determinadas 

parcerias e práticas, a sua ausência é também um elemento que enfraquece determinados laços 

construídos pela illy. A illycaffè tem uma história marcada pela estratégia de aproximação dos 

produtores e construção de relações pessoais (ANDRIANI; RAUSCHER, 2009). A empresa 

illycaffè carregava muito de sua identidade na pessoa do Sr. Illy, assim como muitos 

produtores de café reconheciam, confiavam e localizavam determinados valores da empresa 

por meio do Sr. Illy. Atualmente, os atuais administradores, filhos do Sr. Illy, trabalham para 

manter o perfil de atuação do pai, sempre em busca de uma proximidade com os produtores 

de café. No entanto, a função e a dinâmica empreendida por determinadas relações pessoais 

#############################################################
178 A Daterra afirma, em seu sítio eletrônico, desenvolver intensas pesquisas com a illycaffè para eleger as 
melhores variedades produtivas de café, apesar de termos tido informações que atualmente as pesquisas já não 
são mais intensas e que o projeto fracassou (DATERRA, 2012). A illycaffè faz menção, conforme já relatado 
nesse trabalho, à visita realizada na fazenda da Daterra por ocasião das atividades do Clube illy do Café, fazenda 
indicada como modelo de gestão ambiental (ILLYCAFFÈ, 2012).  
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são difíceis de reproduzir. 

 

 

2.8.2 A projeção da troca 

 

 

Desde meados da década de 2000, as relações contratuais entre a illycaffè e a 

Daterra diminuíram em intensidade. A comunicação entre as empresas parece ter diminuído, 

principalmente depois do falecimento do Sr. Illy. 

A forma de realização das trocas das pequenas quantidades de café foi 

estabelecida durante mais de 20 anos de interações, e permanecem as mesmas, estipuladas 

pela illy conforme sua estrutura logística e de avaliação da qualidade.  

É importante frisar o aumento do poder da Daterra no mercado de cafés 

diferenciados. A empresa, atualmente, se dedica a vender os seus cafés para parceiros com os 

quais possui grande poder de negociação, chegando até mesmo a fixar os preços para os 

compradores, tamanho o reconhecimento da qualidade do produto Daterra e a conquista de 

um mercado consumidor específico para o seu produto. 

A Daterra diminuiu, assim, a sua dependência em relação à illycaffè. A 

impossibilidade de maior participação dos produtores, no caso das práticas de contratação 

adotadas pela illy, na definição de alguns termos do contrato, tais como os preços (apesar 

dessa dinâmica de precificação ter se alterado recentemente), os critérios de qualidade (que 

são determinados pela illy, em função da identidade do produto da marca illy, e mantidos em 

sigilo), bem como os métodos e resultados das avaliações de qualidade das amostras e lotes de 

café, é incompatível com as estratégias atuais da Daterra. 

O aumento de poder da Daterra, que não encontra um espaço de manifestação nas 

estratégias contratuais e comerciais da illycaffè, pode ser uma forma de explicar a diminuição 

da intensidade das interações contratuais entre as empresas, sendo que cada uma logra, nos 

dias atuais, a realização de seus objetivos com parceiros comerciais distintos. 
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3. Como definir o contrato entre illycaffè e Daterra? O contrato como 

relação 

 

 

Muitas foram as modificações na situação das empresas e do mercado desde a 

chegada da illy no Brasil coincidindo aproximadamente com a época do início das atividades 

intensivas da Daterra na cafeicultura. A racionalidade produtiva inaugurada pela illy 

influenciou os rumos estratégicos da Daterra, empresa marcada pelo espírito empreendedor e 

de inovação que conquistou um espaço independente e estável no mercado de cafés de alta 

qualidade, construindo seus próprios canais diretos de escoamento internacional da sua 

produção. 

Nos primeiros anos de atividade da Daterra focados na conversão para a 

qualidade, a illy foi sua principal compradora de café diferenciado. Mas não era somente de 

café e dinheiro que se tratava a relação: havia troca de conhecimento e uma realização pessoal 

dos agentes envolvidos no setor cafeeiro. 

O desenvolvimento empresarial da Daterra abriu caminhos mais vantajosos do 

ponto de vista comercial que levaram a uma diminuição do volume do café comercializado 

com a illy. O projeto de pesquisa de plantio da variedade de café de baixa cafeína foi também 

desativado, em decorrência dos resultados insatisfatórios. O falecimento do Sr. Illy também 

parece ter contribuído para algum afastamento entre as empresas, já que era ele quem 

mantinha maior proximidade com o Sr. Paschoal. 

Atualmente, podemos dizer que a intensidade das relações de troca diminuiu. As 

empresas interagem menos: trocam menos café, parecem ter desativado os projetos de 

pesquisas conjuntas e uma das pessoas envolvidas na relação pessoal que se travou em meio 

às relações empresariais faleceu. Não obstante, os valores gerados durante o tempo de maior 

intensidade das trocas parecem contribuir para a manutenção de um vínculo comercial, ainda 

que reduzido, ente as empresas. 

A história entre as empresas demonstra algumas das oscilações às quais estão 

sujeitas relações contratuais de longo prazo. Não defendemos a manutenção indiscriminada de 

relações contratuais ao longo do tempo. A preservação da relação não é um valor autônomo, 

mas se justifica em termos dos benefícios que pode gerar para as partes envolvidas, bem como 

em função do grau de dependência recíproca. 

Quanto aos benefícios, em mercados marcados pela competição acirrada, em que 

as tendências de consumo são guiadas pela lógica da inovação e da agregação de variados 
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valores ao produto, os variados atores envolvidos nas diversas etapas produtivas do produto 

final podem ganhar em eficiência e maior estabilidade quando mantêm relações próximas 

entre si, de forma a concertar as suas ações para responder a demandas de consumo, e de 

forma a criá-las também. 

Essa lógica da parceria de longo prazo não abandou nenhuma das duas empresas, 

não obstante o seu afastamento comercial. A Daterra continua procurando estabelecer 

vínculos comerciais estáveis e de longo prazo com seus parceiros importadores de café, assim 

como a illycaffè mantém e aprofunda as suas estratégias de fidelização dos fornecedores. O 

que ocorreu foi uma incompatibilidade de propostas: a illy, até o ano de 2010, não tinha 

enquanto política a diferenciação entre os produtos de seus fornecedores, premiando 

igualmente todos os cafés adquiridos na mesma data. Essa política é compatível com a 

estratégia da illy de produzir um blend único para o mercado: um produto único, uma marca 

única e por isso, pouca variação de preço tanto do produto final, quanto do insumo adquirido 

para produzi-lo. O interesse é divulgar a marca illy, insistindo na excelência da mistura que 

ela produz utilizando a matéria prima oriunda de diversos países. Já a Daterra teve interesse 

em desenvolver uma identidade própria de seu café, e em buscar a melhor remuneração 

possível para os altos investimentos realizados nas técnicas produtivas. 

Já quanto à relação de dependência, as empresas mostraram-se capazes de realizar 

as estratégias que julgaram as melhores para si com autonomia. A Daterra encontrou 

caminhos mais vantajosos de escoar a sua produção e realizar seus objetivos de crescimento, 

bem como a illy pôde manter até certo ponto praticamente inalterado o seu formato de 

fornecimento, contando com vários produtores de café interessados em seguir a proposta. 

É possível dizer que a manutenção das relações dos pequenos produtores de café 

com a illy se explicam, por um lado, pelas baixas condições de investimento e a ausência de 

estrutura desses produtores para criar e promover as suas próprias marcas ou seus próprios 

canais de distribuição. No entanto, há também as motivações embasadas em valores não- 

econômicos, ou seja, um interesse na participação de um projeto do qual os produtores 

possuem orgulho, a intenção de permanecer fazendo parte de uma história de consolidação da 

cafeicultura de qualidade no Brasil. 

O atual panorama não é estático, assim como as condições anteriores que 

pautaram os primeiros momentos da relação contratual entre illy e Daterra não foram. A illy, 

desde a campanha de compras de 2011 vem singularizando um pouco mais a relação 

comercial com os fornecedores, negociando preços de forma individualizada. Ademais, a 

empresa iniciou ações de compra de café antecipada, negociando o produto de safras futuras 
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com os fornecedores com histórico de excelente desempenho contratual. A illy enfrenta uma 

maior competição por café de alta qualidade no Brasil em comparação com a década de 90, 

período no qual a empresa era praticamente sozinha na sua campanha de estímulo à produção 

de café de qualidade no país. 

A manutenção, ainda que em fluxos bastante reduzidos, da relação comercial entre 

as empresas pode decorrer da imprevisibilidade em relação à dinâmica do mercado e das 

estratégias futuras que podem se mostrar vantajosas. Parece-nos que as empresas procuram 

manter o vínculo de alguma forma, preservando em alguma medida os laços construídos ao 

longo de mais de vinte anos. 

Do ponto de vista motivacional, defendemos haver um pluralismo em relação às 

finalidades da contratação. Os valores que informam o vínculo de troca são múltiplos, 

variando desde os objetivos econômico-empresariais até os aspectos de realização pessoal dos 

agentes envolvidos. E mesmo no que concerne os objetivos econômicos, encontramos aqueles 

de difícil mensuração, relativos aos valores reputacionais e de trocas de conhecimento e 

informações entre as empresas. 

Outro ponto importante diz respeito ao dinamismo do contrato ao longo do tempo: 

a importância relativa de cada valor de troca se altera no tempo. Se no início as trocas de 

mercadoria e dinheiro poderiam ser consideradas como um dos motores centrais da relação, 

contribuindo para a aproximação das partes e para a criação conjunta de uma série de outros 

valores, em um segundo momento parecem ser esses outros os valores que motivam a 

manutenção de um enxuto fluxo de mercadorias entre as empresas. 

Em relação à projeção das trocas, já comentamos o caráter não promissório de 

alguns padrões de conduta que permeiam a relação entre a illycaffè e os seus fornecedores. A 

torrefadora acresce de forma paulatina aos benefícios e programas de capacitação e 

transferência de conhecimento aos seus fornecedores, e as ações são construídas de forma 

conjunta, por meio da interação contínua e do aprendizado recíproco entre as partes. O 

instrumento contratual escrito traz muito pouco de todo o fluxo de ações que constituem a 

relação contratual entre as empresas. 

Outro fator importante das práticas contratuais estabelecidas entre a illy e seus 

fornecedores é a tendência para a não judicialização dos conflitos (conforme já ressaltado, não 

localizamos nenhum caso de litígio em pesquisa de jurisprudência no portal virtual do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). Há alguns fatores que contribuem para a 

existência de poucos conflitos e para a sua solução consensual, quando ocorrem. Em primeiro 

lugar, há um reconhecimento geral por parte dos produtores da legitimidade dos critérios de 
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qualidade adotados pela illy, bem como dos processos de avaliação da qualidade de amostras 

e lotes pela empresa. Em segundo lugar, há alguns mecanismos que permitem que os 

produtores desfrutem de uma “segunda chance” para alcançar tais critérios, o que se dá pela 

possibilidade eventual de rebeneficiamento dos lotes avaliados em desconformidade com as 

amostras iniciais. 

No entanto, a inflexibilidade e o sigilo de parte dos critérios de avaliação da illy, 

definidos de forma unilateral pela empresa, afastam determinados produtores que tem a 

ambição de valorização de seu café por meio de criação de identidade e critérios próprios de 

qualidade. A Daterra percebeu que a illy não constituía um canal de distribuição que 

privilegiaria a identidade do café de origem, buscando alternativas para valorização do seu 

produto e aumento do seu poder de barganha no mercado. 

A Daterra participa até os dias atuais, embora de forma simbólica em termos de 

volume, das práticas de contratação da illy. Ao invés de enxergar o fato de forma marginal ou 

de atribuir a ele importância secundária, somente em função da pouca expressão do valor 

econômico das trocas de café atualmente realizadas, entendemos que o fato é relevante para 

explicar a dinâmica contratual que se construiu por mais de 20 anos de interação entre as 

empresas. A preservação do vínculo comercial tem relação com a existência de outros valores 

que foram construídos ao longo da interação. 

A Daterra se engajou ainda em uma joint venture para pesquisa de plantio em 

conjunto com a illy. Não tivemos acesso ao contrato escrito da joint venture, de forma que não 

podemos dizer do conteúdo do contrato registrado no instrumento. O que pudemos perceber 

foi o valor diminuto atribuído ao instrumento ao menos pela empresa Daterra, bem como a 

pouca pretensão de presentificação das ações futuras em função da “impossibilidade de se 

colocar determinadas coisas no papel”. 

Além de termos enfatizado o papel dos laços pessoais na criação de um ambiente 

de confiança, no qual tanto a illy quanto os produtores investem na manutenção da relação de 

trocas no futuro, chamamos a atenção para o fato de que a interação prolongada entre a 

empresa italiana e os produtores cria e consolida, no tempo, um padrão de comportamento 

fundado em determinados valores. Esse padrão de conduta se institucionaliza em 

procedimentos e ações, e sobrevive à identidade pessoal daqueles que o implementaram. A 

morte do Sr. Illy, se por um lado pode ter provocado a diminuição da interação entre a illy e 

alguns fornecedores (a Daterra, por exemplo) em alguns aspectos, não foi um obstáculo à 

continuidade da forma de interação entre a illycaffè e os produtores: as ações de valorização, 

capacitação e compartilhamento de informações e conhecimentos, em eventos nos quais se 
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cultiva a possibilidade do encontro e permanente interação social dos profissionais da 

cafeicultura que atuam nessa cadeia de produção, continuam sendo realizadas e até mesmo 

ampliadas. Ou seja, os valores criados pela iniciativa do Sr. Ernesto Illy continuam sendo 

cultivados e trabalhados por meio de estruturas e padrões vivos de interação. 

Outro resultado institucional das práticas de interação construídas entre a illy e os 

produtores foi o surgimento da certificação baseada nessas práticas. 

O estudo do caso revelou-se importante para pensar o papel de estratégias 

empresariais de contratação no estímulo à criação de valor, não só em relação às empresas 

envolvidas, mas em relação ao mercado de café brasileiro de forma geral. Isso porque as 

ações da illy contribuíram para inaugurar uma nova racionalidade produtiva no Brasil, em um 

período em que o setor cafeicultor se encontrava órfão de políticas públicas desde a 

liberalização nacional e internacional do mercado. 

Várias das estratégias específicas da illy são e foram copiadas no Brasil, por 

agentes privados de interesse público ou não, bem como por agentes públicos, contribuindo 

para um círculo crescente de produção voltada para a diferenciação. No próximo capítulo 

vamos apresentar alguns dos efeitos positivos da iniciativa da illy no Brasil, sob o ponto de 

vista não somente econômico, mas também ambiental, científico e social. 
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CAPÍTULO III – OS IMPACTOS ECONÔMICOS, AMBIENTAIS E SOCIAIS DAS 

INICIATIVAS DA ILLYCAFFÈ E DATERRA NO BRASIL – ESTRATÉGIA 

CONTRATUAL E DESENVOLVIMENTO 

#

#

Esse capítulo será dedicado à reflexão da relação existente entre estratégias 

contratuais inovadoras adotadas pela illycaffè no Brasil, e a geração de valor econômico, 

ambiental e social. A pergunta que norteia o capítulo é em que medida a forma de relação de 

trocas entre os agentes econômicos, no caso em tela, traz elementos com potencial para 

melhorar a qualidade de vida de diversos agentes envolvidos na cafeicultura no Brasil, e em 

outros países produtores de café, além da melhoria da qualidade do consumo de café. 

Ademais, apontamos algumas iniciativas que copiaram alguns dos elementos da racionalidade 

introduzida pela illy por meio de um arranjo contratual inovador. 

Dividiremos o capítulo em duas partes. Na primeira, vamos explorar a relevância 

econômica, ambiental e social do arranjo contratual de fornecimento proposto pela illycaffè, 

para aqueles diretamente envolvidos na relação contratual, quais sejam, a torrefadora italiana 

e os seus cafeicultores fornecedores diretos. Conforme defendemos nesse trabalho, 

consideramos como parte da relação contratual todos os valores gerados pela interação entre 

as partes contratantes, englobando todas as ações conjuntas da illy e cafeicultores nacionais. 

Na segunda parte vamos nos dedicar à descrição das externalidades positivas das 

estratégias da empresa italiana no mercado de café brasileiro e internacional como um todo. 

#

#

1. A illycaffè e os fornecedores de café brasileiros - impactos de uma 

nova forma de relacionamento contratual 

#

1.1 Impactos econômicos 

#

#

A primeira unidade de medida do impacto econômico que vem à mente ao 

pensarmos a relação contratual entre illy e produtores de café diz respeito às alterações no 

preço do café. 
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A illy afirma pagar um preço de prêmio em média trinta por cento mais alto do 

que os preços praticados no mercado de café commodity (ILLYCAFFÈ, 2012), valores esses 

que foram também documentados por Zylbersztajn e Neves (1996). Essa remuneração 

superior oscila, em termos de porcentagem, de acordo com as oscilações do preço do café no 

mercado: em anos em que os preços do café commodity são muito altos, a torrefadora 

necessita diminuir a porcentagem dos prêmios de preço. 

O impacto dos prêmios de preço na remuneração da produção do cafeicultor varia 

de acordo com a quantidade de café de qualidade que o produtor é capaz de produzir e o custo 

por saca que ele possui. Esses dados são muito distintos de produtor para produtor, 

dependendo da região em que se produz o café, do nível de mecanização e de investimentos 

realizados e dos cuidados empregados na produção. Segundo dados do Conselho dos 

Exportadores de Café do Brasil – Cecafé179, o preço médio da saca de café arábica 

diferenciado180 (categoria na qual se enquadra o café illy) praticado no ano de 2011 foi de 

US$ 339,61(trezentos e trinta e nove dólares, e sessenta e um centavos de dólar), contra US$ 

254, 31 (duzentos e cinquenta e quatro dólares e trinta e um centavos de dólar) do preço 

médio da saca de café arábica natural. Conforme os dados do Cecafé, o preço médio do café 

diferenciado foi aproximadamente 33% mais alto do que o preço do café arábica natural em 

2011181. 

Além do prêmio de preço pago pela illy pelos lotes de café efetivamente 

adquiridos pela empresa italiana, já mencionamos os efeitos de valorização indireta de toda a 

safra do produtor fornecedor da illy em decorrência do fator reputacional: 23% dos produtores 

entrevistados pela Unilly em 2010 afirmaram ser a possibilidade real de valorização de 

toda a safra o principal motivo para envio de amostras de café para participação no Prêmio 

#############################################################
179 O Cecafé realiza estudos estatísticos relacionados às exportações e preços médios praticados para tipos 
distintos de cafés (cafés verdes arábica e robusta, café torrado e café solúvel são os quatro tipos para os quais a 
entidade coletou dados específicos desde 1990). No ano de 2007 a entidade passou a discriminar o café arábica 
diferenciado, coletando dados distintos para essa categoria.  
180 A categoria de cafés diferenciados considerada pelo Cecafé leva em consideração alguns fatores além da 
qualidade do grão. Para a entidade, incluem-se dentre os cafés diferenciados os grãos de arábica lavados, semi-
lavados e ainda os grãos cereja (maduros) descascados. O tipo de processamento do grão não garante, a 
princípio, a melhor qualidade. No entanto, o preparo do café por meio de retirada da mucilagem ou da casca 
agrega algum valor ao produto. São também computados na mesma categoria de cafés diferenciados os 
orgânicos, especial ou gourmet e os certificados. Os preços médios, portanto, calculados pelo Cecafé para os 
cafés diferenciados não correspondem aos preços médios praticados para cafés de alta qualidade somente. 
Assim, uma aproximação entre os dados do Cecafé e a realidade comercial da illy possui distorções importantes. 
No entanto, os dados apresentados pelo Cecafé são suficientes para demonstrar como a diferenciação, seja pela 
mera submissão do grão à retirada da mucilagem ou casca, é suficiente para agregar valor de forma relevante 
para o cafeicultor brasileiro. 
181 Essa relação oscilou entre os anos de 2007 e 2011, tendo o preço do café diferenciado superado o do café 
arábica natural em aproximadamente 25% em 2007 e 2008, 36% em 2009 e 39% em 2010. A média de prêmio 
de preço do café diferenciado entre os anos de 2007 e 2011 foi de 31,6%. 
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anual promovido pela illy no Brasil. Um documento de aprovação de amostra emitido pela 

illy acaba desempenhando no mercado o papel de uma certificação de qualidade. 

Ademais, conforme já ressaltado, a illy oferece variados cursos de capacitação e 

palestras que tratam desde assuntos técnicos relativos a métodos produtivos no campo, como 

a questões de administração e gestão financeira do agronegócio café. Esses cursos trazem 

benefícios do ponto de vista econômico, pois auxiliam os produtores a pensar estratégias de 

melhor gestão e economia 182dos recursos utilizados, evitando o desperdício183. 

Quanto aos benefícios econômicos para a illycaffè, já mencionamos a função do 

arranjo contratual na estabilização do fornecimento de uma das suas principais matérias- 

primas: o café de qualidade brasileiro. No início da aproximação da empresa italiana junto 

aos cafeicultores brasileiro, na década de 90, a transferência de conhecimento, a 

construção da identidade da marca illy e as relações pessoais travadas tinham o intuito 

de estimular a produção do café de qualidade, escasso à época, e conquistar a confiança do 

cafeicultor acerca da manutenção de um mercado para produtos diferenciados em longo 

prazo. Passadas mais de duas décadas da chegada da illy no Brasil, das mesmas estratégias 

decorrem outros valores de relevância econômica, tais como a agregação de valor ao 

produto final pelo reconhecimento por parte do mercado consumidor da gestão responsável 

da cadeia produtiva realizada pela illy, bem como uma maior fidelização do cafeicultor à 

empresa italiana face ao aumento da concorrência na aquisição de café de qualidade no 

Brasil. 

Ademais, apesar do aumento da oferta de cafés de qualidade no Brasil e de 

profissionais do agronegócio café voltados para a qualidade, a illy não abre mão da 

#############################################################
182 O curso de pós-graduação em gestão do agronegócio café é uma iniciativa importante do ponto de vista da 
formação empresarial do cafeicultor. Esse curso, reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC, já está em sua 
quinta edição, tendo contado com uma média de 40 alunos por turma. Uma pesquisa de satisfação em relação ao 
curso foi realizada, tendo os alunos apontado os seguintes benefícios: contribuição para aumento da 
produtividade, para uma recolocação profissional ou valorização dos participantes no mesmo trabalho, e para 
aumento de network. 79% dos participantes enfatizaram a troca de informações como principal benefício 
profissional do curso (CLUBE ILLY DO CAFÉ, 2012).  
183 Como exemplo, citamos o procedimento de tratamento de águas residuais. A illy enfatiza, em suas 
publicações, cursos, palestras e dias de campo, a importância não só do ponto de vista ambiental, mas também 
econômico da adoção de métodos de manejo das águas residuais. Esse mecanismo é capaz de poupar até metade 
da água consumida no preparo de cada litro de grão de café, e dependendo dos investimentos no tratamento de 
resíduos, pode reduzir o consumo geral do produtor em até um décimo do total (já que a água com resíduos, 
quando tratada, pode ser reutilizada até três vezes para lavagem do café e ainda pode ser empregada na 
fertirrigação da plantação, por ser rica em nutrientes) (CLUBE ILLY DO CAFÉ, 2012). Conforme dados 
apresentados no Relatório de Valores Sustentáveis, a illy registrou um importante avanço da adoção de sistemas 
de manejo de águas residuais entre seus fornecedores. A pesquisa realizada mostrou que entre 2008 e 2009, 
57,5% dos fornecedores adotavam algum sistema avançado de manejo de águas residuais, tendo esse percentual 
aumentado para 72,1% entre os anos 2009/2010 e para 90,7% entre os anos 2010 e 2011, um crescimento muito 
significativo em menos de quatro anos. 
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manutenção da sua própria estrutura logística e de avaliação da qualidade no país, pois a 

considera imprescindível para a manutenção da qualidade específica do seu produto, 

sendo essa qualidade o seu principal ativo. A empresa não compete por preço, mas por 

qualidade. A relação contratual direta com os cafeicultores, rompendo a estrutura 

contratual na cadeia produtiva do café commodity marcada pela presença de inúmeros 

intermediários, permitiu à illy incentivar economicamente os produtores e solucionar o 

problema da sinalização de preço que acometia de forma geral o mercado cafeeiro brasileiro e 

internacional até o início da década de 90. 

#

#

1.2 Impactos sociais 

#

#

Os valores produzidos para as partes envolvidas não se restringem aos benefícios 

econômicos das trocas. É possível dizer que tanto os produtores de café quanto os 

profissionais da torrefadora illy descobriram e construíram muitas formas de realização 

pessoal e profissional para além dos fluxos financeiros e de mercadorias. 

No que diz respeito aos cafeicultores, em primeiro lugar, é possível dizer que a 

aproximação da torrefadora, com maior transferência de informações sobre a cafeicultura e 

sobre o agronegócio do café como um todo inseriu os produtores rurais em um círculo de 

produção e difusão de conhecimentos acerca da sua própria atividade profissional. Essa 

inclusão trouxe para o cafeicultor uma ressignificação da sua importância na geração de valor 

para o consumidor, aumentando a sua autoestima e o seu senso de responsabilidade pelo 

produto que coloca em circulação. O cafeicultor se sente mais valorizado na função social que 

desempenha, não só pelo retorno financeiro de que passa a usufruir, mas também por ser 

inserido em uma rede dialógica, por ganhar voz na discussão dos problemas da cafeicultura 

nacional e internacional. 

Em segundo lugar, o produtor rural de café ganha mais consciência acerca do 

emprego do conhecimento na produção. A illy registrou um aumento considerável pela 

procura e pelo interesse nos cursos de capacitação oferecidos ao longo de mais de 20 anos de 

trabalho no Brasil. Nas palavras do coordenador executivo da Unilly, Professor Doutor 

Samuel Ribeiro Giordano: “veja bem, os produtores às vezes viajam 600, 700 km, para poder 

frequentar as atividades do Clube illy. Eles investem dinheiro para participar, não é uma 



177#

brincadeira”. O professor estima que, em média, circulam por ano nas atividades do Clube illy 

de 400 a 500 produtores de café, chegando em alguns anos a picos de 1000 produtores. No 

total, desde a abertura das atividades da Universidade illy do Café, o Professor afirma terem 

passado por volta de 8.500 pessoas nos treinamentos oferecidos. 

Outro ponto importante é a função de socialização e entretenimento das atividades 

da Unilly e do Clube illy. Essas atividades aproximaram mais os cafeicultores fornecedores 

em torno de objetivos comuns, de forma que, atualmente, a relação de competição sede em 

alguns momentos para atitudes de cooperação e solidariedade horizontal: os produtores abrem 

suas fazendas para visitação uns dos outros na ocasião das atividades organizadas pela illy, 

trocando experiências e informações, atitude esta inconcebível entre cafeicultores em relação 

de pura de competição. 

O valor da socialização ganha grande relevância explicativa de algumas atitudes 

atuais da illycaffè. Quando indagados acerca das razões da manutenção do prêmio de 

qualidade ainda atualmente, momento no qual a cafeicultura de qualidade no Brasil já não 

necessita dos mesmos estímulos tal como no início da década de 90, os organizadores do 

Prêmio Ernesto Illy de Qualidade do Café para Espresso afirmam que o prêmio é hoje um 

evento voltado para a satisfação dos cafeicultores. É uma grande festa aguardada por todos os 

agentes atuantes na estrutura de fornecimento da illy, na qual todos esses agentes tem a 

oportunidade de se confraternizar, de se divertir e de trocar informações sobre o setor. Já para 

a illy, a festa do dia da entrega do prêmio tem a função de marcar a presença da empresa no 

Brasil, providenciar o encontro entre os sócios da torrefadora italiana e os produtores de café 

brasileiro e reforçar as relações entre os agentes. Além de ser uma oportunidade anual de 

celebração das conquistas da empresa no Brasil e do sucesso das suas iniciativas na geração 

de valor para toda a cadeia produtiva. 

O vínculo dos agentes da cadeia de produção ao projeto de construção de uma 

cafeicultura de qualidade foi constatado em quase todas as entrevistas realizadas. A Sra. Anna 

Illy, em entrevista realizada em português, afirmou que durante os mais de 20 anos de 

trabalho criou um vínculo com o Brasil e com os produtores de café, narrando a importância 

do projeto de transformação da cafeicultura brasileira para o seu pai Ernesto Illy. Os 

produtores de café, por sua vez, veem a illy como parceira “que está ao lado”, ajudando os 

produtores nesse processo de aperfeiçoamento da cafeicultura de qualidade. 

A dimensão das relações pessoais é fruto da estratégia de consolidação de relações 

diretas entre a illy e os produtores. Essa dimensão se revelou muito importante para a 

estabilização das transações de valor econômico, por meio da promoção de um ambiente de 



178#

confiança mútua que promove o engajamento dos atores na manutenção de uma interação 

frutífera. 

 

 

1.3 Impactos ambientais 

 

 

O foco crescente da illy em sustentabilidade promoveu a adoção, por muitos dos 

atuais e antigos fornecedores da illycaffè, de práticas sustentáveis do ponto de vista 

ambiental184. 

A illy promove ainda a diversificação da produção agrícola nas fazendas, por meio 

da multicultura, eficaz na manutenção da fertilidade do solo e da diversidade biológica, e no 

combate à proliferação de pragas. Há também um benefício econômico decorrente do 

incentivo à multicultura que constitui na maior proteção do produtor rural contra a 

volatilidade dos preços de cada uma das variedades agrícolas produzidas. 

Para os cafeicultores, a adoção de práticas sustentáveis é benéfica para a saúde 

daqueles que trabalham no campo, pois reduz os riscos relacionados à má utilização de 

agrotóxicos. 

É importante retomar o fato de que todo o trabalho da illy de incentivo às práticas 

sustentáveis não implica na exigência de certificações aos produtores. 

 

 

2. As externalidades positivas das iniciativas da illycaffè – aprendizado 

e apropriação de estratégias pelos agentes de mercado no Brasil e no mundo 

 

 

A iniciativa da illycaffè de acreditar na produção de cafés de qualidade no Brasil, 

país que sofre até os dias atuais pela má reputação no que toca a qualidade de seus cafés, 

constituiu um marco na cafeicultura nacional. Os resultados positivos progressivamente 
#############################################################
184 Isso implica no uso preferencial de controles agronômicos e biológicos de pragas, no uso, caso inevitável, de 
pesticidas e fungicidas de menor toxicidade, maior seletividade e mais facilmente degradáveis, na realização de 
irrigação por gotejamento ou micro aspersão, na promoção da cobertura do solo como estratégia para controle de 
ervas daninhas no lugar da utilização de herbicidas, no manejo racional das águas residuais (cujos dados já foram 
mencionados no tópico acerca dos impactos econômicos), na manutenção de corredores verdes e plantio de 
árvores nativas como forma de preservação da flora e fauna nativas, dentre tantas outras ações especificadas no 
Manual de Melhores Práticas e Sustentabilidade distribuído pela illy aos associados do Clube illy do Café 
(CLUBE ILLY DO CAFÉ, 2012).  
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observados no prêmio anualmente promovido pela empresa, bem como o sucesso da sua 

empreitada de obter café de qualidade satisfatória diretamente do produtor influenciaram a 

modificação paulatina das perspectivas para a cafeicultura brasileira. 

É possível dizer que a mudança na racionalidade produtiva foi um movimento 

ocorrido “de baixo para cima”, em outras palavras, um movimento que nasceu e se fortaleceu 

primeiramente em meio à iniciativa privada, no interior das entidades representativas dos 

cafeicultores em âmbito regional, para posteriormente ganhar corpo em algumas políticas 

públicas. 

Trataremos, a seguir, da descrição de algumas estratégias para incentivo da 

diferenciação do café desenvolvidas por outros agentes da iniciativa privada e também do 

Estado inspiradas em ações realizadas pela illycaffè. 

 

 

2.1 Proliferação dos prêmios de qualidade 

 

 

O Prêmio Ernesto Illy de Qualidade do Café para Espresso (antigo Prêmio Brasil 

de Qualidade do Café para "Espresso"), cuja primeira edição aconteceu em 1991, foi o 

primeiro prêmio de café voltado para a qualidade organizado no Brasil. Desde então, várias 

outras iniciativas semelhantes surgiram no país com intuito de valorizar a produção de café de 

qualidade. 

Em 1999 aconteceu a primeira edição do Cup of Excellence no Brasil, um projeto 

que combina um concurso de qualidade com um leilão dos cafés mais bem classificados. O 

Cup of Excellence foi resultado de um projeto denominado Gourmet Project, financiado pela 

Organização Internacional do Café, que tinha o objetivo de desenvolver uma metodologia de 

classificação do café para identificação de atributos de qualidade, e não com base em defeitos 

(sendo essa última racionalidade a que conduz o sistema oficial de classificação brasileiro). 

Essa metodologia é hoje utilizada pela Associação Brasileira de Cafés Especiais – BSCA, 

associação responsável pela promoção e organização do concurso no Brasil desde 2000185. 

Muitos dos maiores preços já pagos por sacas de café de altíssima qualidade 

foram registrados nas edições dos eventos Cup of Excellence. O concurso trabalha com micro 
#############################################################
185 A Associação Brasileira de Cafés Especiais – BSCA é uma associação criada em 1991 no Brasil para 
congregar produtores de cafés especiais brasileiros, divulgar os cafés especiais do Brasil no mercado 
internacional e promover a cafeicultora de qualidade como um todo no país. Em tópico seguinte vamos explorar 
os serviços e atividades desenvolvidos pela BSCA.  
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lotes, especialmente preparados pelos cafeicultores para atingir as maiores notas possíveis na 

avaliação de qualidade186. 

Além dos prêmios de preço recebidos pelos cafeicultores mais bem classificados 

no concurso, o evento tem a importante função de divulgar as fazendas produtoras de cafés 

especiais. Essas fazendas ganham notoriedade entre os importadores e torrefadoras dos 

principais países consumidores de café especial, os quais passam a incluí-las no seu portfólio 

de fornecedores. O concurso constitui, assim, uma importante estratégia de divulgação barata 

para o pequeno produtor, e uma via de acesso direto ao mercado internacional que de outro 

modo o produtor possivelmente não teria: é a chance do primeiro contato entre produtor e 

comprador em um mercado de produtos diferenciados, abrindo possibilidades de consolidação 

de relações de longo prazo. 

O sucesso dos produtores no concurso é um estímulo para que estes aperfeiçoem 

cada fez mais os mecanismos de criação de identidade de seus cafés, tal como a criação de 

marcas atreladas às características únicas das fazendas onde os cafés são produzidos. 

Criado no Brasil, o Cup of Excellence foi introduzido, ao longo da década de 

2000, em vários outros países produtores de café, passando a beneficiar também pequenos 

produtores principalmente na América Central e algumas regiões da África187. 

Outro concurso nacional foi criado pela Associação Brasileira da Indústria do 

Café – ABIC, em 2004. Trata-se também de um concurso de cafés de qualidade atrelado a um 

leilão das sacas dos cafés mais bem avaliados. A particularidade desse concurso é que ele é 

composto por duas fases: uma regional e a outra nacional. A etapa regional é organizada por 

instituições regionais oficialmente reconhecidas. 

Como já ressaltado, os concursos, mais do que remunerarem de forma especial os 

produtores dos cafés ganhadores de cada edição, são importantes instrumentos de divulgação 

#############################################################
186 Essa é uma diferença relevante entre o Concurso Cup of Excellence e o concurso promovido pela illycaffè. O 
concurso da illycaffe tem um objetivo específico para a empresa, que é o de garantir uma porcentagem relevante 
do abastecimento da illy no Brasil, já que sobre os lotes finalistas incide a preferência de compra pela illycaffè. 
Dessa forma, a illy não tem interesse em micro lotes, mas em cafés de qualidade em quantidade relevante. Tanto 
é que o tamanho mínimo do lote para submissão ao concurso é de cem sacas. Já no concurso Cup of Excellence, 
os cafeicultores trabalham com micro lotes, separando de forma minuciosa o café para compor sacas de 
qualidades especialíssimas. O preço atingido por essas sacas nos leilões é muito mais alto do que os preços pagos 
pela illy por saca. No entanto, as sacas vendidas no concurso Cup of Excellence representam uma proporção 
muito inferior da produção total do produtor.  
187 O crescimento do interesse internacional do concurso foi um dos fatores que contribuiu para que a Alliance 
for Coffee Excellence – ACE, uma organização não governamental sem fins lucrativos sediada nos EUA, 
passasse a ser a gestora da marca Cup of Excellence desde 2002, promovendo e organizando o concurso em 
parceria com entidades nacionais nos seguintes países: Bolívia (desde 2004), Burundi (desde 2012), Colômbia 
(desde 2005), Costa Rica (desde 2007), El Salvador (desde 2003), Guatemala (desde 2001, com interrupção entre 
2003 e 2005), Honduras (desde 2004), México (desde 2012), Nicarágua (desde 2002) e Ruanda (desde 2008, 
com interrupção em 2009), além do Brasil. 
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das fazendas produtoras de cafés de qualidade e de aproximação de compradores 

internacionais dos cafeicultores. É essa função de divulgação e de formação de vínculos 

profissionais o que permite uma alteração em longo prazo da posição do pequeno produtor no 

mercado de cafés, pois possibilita uma inserção sustentada do produtor em um nicho de 

produtos diferenciados, na qual uma parcela maior dos valores gerados pode ser apropriada 

pelo cafeicultor. 

 

 

2.2 Associativismo e cooperativismo voltado para o mercado de cafés 

diferenciados 

 

 

Conforme já ressaltado no primeiro capítulo do trabalho, a racionalidade 

predominante, ainda nos dias atuais, no mercado brasileiro é a do café commodity. Até o fim 

da década de 80, essa era a única forma possível de pensar o agronegócio do café, em 

decorrência da regulação econômica na esfera internacional e nacional. 

Cabia a associações de produtores e de exportadores de café, bem como a 

cooperativas, a função de fazer a interlocução entre o setor privado e o governo brasileiro 

(BARRA et al, 2007, p. 25)188. As cooperativas se dedicavam ainda à prestação de serviços a 

preços competitivos possibilitados em função dos ganhos de escala. No entanto, essas 

entidades de representação não tinham como inovar na forma de comercialização do produto, 

ou mesmo na diferenciação da produção. Consolidou-se, assim, entre essas entidades, a ideia 

de que o café é um produto homogêneo, cuja rentabilidade passa pela ditadura da diminuição 

dos custos produtivos com foco na competitividade via preço189. 

Não é somente porque se extingue uma regulação impeditiva da estruturação de 

determinadas lógicas produtivas de agregação de valor e diferenciação que tal lógica será de 

pronto abraçada pelos agentes de um determinado mercado. É necessário que todo o mercado 

se reestruture para uma coordenação conduzida por princípios diversos. As associações e 

cooperativas de cafeicultores e exportadores de café no Brasil continuaram operando com 

base na lógica única do mercado commodity até que começaram a perceber os sinais de 
#############################################################
188 Uma vez que as regras do jogo econômico eram estabelecidas pelo Estado, as associações e cooperativas 
tratavam de fazer o lobby de seus representados junto ao governo, pressionando por um aumento das cotas de 
exportação, pela restrição de entrada de novos atores no mercado, dentre outras reivindicações (FARINA et al., 
1997 apud BARRA et al, 2007, p. 25).  
189 Foi justamente por compreenderem o agronegócio do café dessa forma que a illy insistiu em não envolver 
cooperativas e associações no núcleo da sua estrutura de fornecimento no Brasil. 
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fortalecimento do mercado para cafés diferenciados enquanto as projeções para o mercado de 

café commodity eram de estagnação do consumo.  

A ação de associações e cooperativas se alterou, em função da corrida pela 

diferenciação do café. Algumas dessas entidades foram especialmente criadas, ou tiveram 

iniciativas especificamente induzidas pelos resultados das ações da illy no Brasil. Outras 

foram impulsionadas pelo movimento geral deflagrado no país de aumento da proporção da 

produção de cafés diferenciados, movimento no qual a illy foi pioneira. 

A seguir serão descritas as várias formas pelas quais cooperativas e associações 

passaram a desempenhar um papel relevante para inserção do produtor em um novo padrão 

produtivo e em novas cadeias produtivas voltadas para a qualidade. 

#

#

2.2.1 Criação de sistemas de classificação pela qualidade 

#

#

Conforme já discutido no capítulo 1, para se dizer que um produto é diferenciado, 

é preciso o estabelecimento de critérios que distingam o produto padrão (commodity) e os 

processos produtivos ordinários, daqueles produtos e processos que reúnam qualidades 

valorizáveis. A illy estabeleceu critérios específicos para a sua cadeia, e desenvolve o 

marketing do seu produto com base na singularidade de seus padrões de qualidade. No 

entanto, é possível a existência de padrões de classificação pela qualidade compartilhados por 

um grande número de agentes no mercado. 

A tarefa de elaboração desses critérios está sendo muitas vezes desempenhada 

pelas associações e cooperativas, que passam a ocupar um lugar de coordenação do sistema 

agroindustrial antes ocupado pelo Estado. Um exemplo é o sistema de avaliação e 

classificação do café pela qualidade desenvolvido para Associação Brasileira de Cafés 

Especiais, já mencionado em tópico anterior. 

Algumas cooperativas desenvolveram o seu próprio sistema de classificação de 

cafés, estratégia essa muitas vezes associada à criação de marcas. Alguns exemplos serão 

indicados na apresentação das estratégias de marketing conjunto adotadas por algumas 

cooperativas. 
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2.2.2 Mecanismos sinalizadores de qualidade e de práticas sustentáveis 

#

#

A existência de critérios, pura e simplesmente, não soluciona o problema de 

garantir ao consumidor que tais critérios estão sendo efetivamente cumpridos pelos produtores 

e demais agentes do mercado. O mercado consumidor de produtos diferenciados, conforme já 

mencionado no capítulo primeiro, passa a exigir, cada vez mais, que os produtos passem por 

mecanismos isentos e confiáveis de verificação das características ditas diferenciadas, 

crescendo, assim, o papel das certificações no mercado de cafés especiais. 

A Associação Brasileira de Cafés Especiais - BSCA, além de prover o mercado 

com um sistema de critérios de classificação e avaliação de café oferece também o serviço de 

certificação do café, lote a lote, com base no seu sistema de classificação190. O serviço é pago 

por lote enviado para certificação, e o preço varia de acordo com o tamanho do lote. 

A BSCA somente realiza a certificação dos cafés de seus associados, sendo que 

um dos requisitos de associação é a posse, pelo produtor, de uma certificação de propriedade 

garantindo que o seu processo produtivo obedece a práticas sustentáveis do ponto de vista 

ambiental e social191. Assim, a BSCA atrela tanto o valor da sustentabilidade quanto o valor 

da qualidade ao seu selo. Segundo Vanúsia Nogueira, Diretora Executiva da BSCA, há 

atualmente um mercado exclusivo consolidado (especialmente no Japão e países nórdicos) 

para os cafés certificados pela BSCA. 

Outros mecanismos sinalizadores de qualidade se referem à promoção do registro 

de áreas produtoras com características específicas para fins de proteção pelo sistema de 

indicação geográfica. Esse é o exemplo de estratégia adotada pela Federação dos 

Cafeicultores do Cerrado192, (antigo Conselho das Associações de Cafeicultores do Cerrado – 

CACCER), entidade gestora e mantenedora do Sistema Café do Cerrado. 

#############################################################
190 A BSCA mantém um corpo de classificadores treinados sob a sua metodologia que realiza as provas cegas 
de xícara dos cafés enviados para classificação (sem identificação do produtor ou origem do café). O café deve 
receber nota superior a 80 pontos na tabela de classificação BSCA (que vai de 0 a 100 pontos) por quatro 
classificadores distintos para ser considerado um café especial e poder, assim, receber o selo BSCA.  
191 A exigência da certificação pela BSCA impõe um custo de associação muitas vezes muito oneroso para os 
pequenos produtores. A nivelação do mercado no que toca a requisitos mínimos de sustentabilidade levou o 
governo de Minas Gerais, principal Estado produtor de café do Brasil, a desenvolver um programa público 
denominado Certifica Minas de promoção da certificação de sustentabilidade entre os cafeicultores mineiros. 
Essa iniciativa será um pouco mais explorada em tópico adiante, no qual comentaremos sobre políticas públicas 
voltadas para a cafeicultura diferenciada. Ressalta-se que a BSCA aceita qualquer certificação de 
sustentabilidade válida no mercado brasileiro, incluindo certificações obtidas por programas governamentais de 
promoção da sustentabilidade, tal como o programa mineiro. 
192 A Federação é uma organização não governamental que conta com seis associações e oito cooperativas 
filiadas.#



#
#

184#
#

Fundado em 1992, o CACCER (hoje Federação dos Cafeicultores do Cerrado)  é 

exemplo de entidade que, desde o nascimento possuía objetivo de promover ações para 

valorização do café pela qualidade, no caso, o Café do Cerrado (SAES, JAYO, 1997, p. 2). 

A conscientização dos produtores do Cerrado acerca das suas vantagens comparativas 

constituídas pelo clima, relevo e demais elementos naturais propícios ao plantio do café, foi, 

em grande medida, reflexo da atuação da illy. As primeiras edições do concurso da illy 

premiaram muitos cafeicultores da região do Cerrado, o que estimulou os cafeicultores da 

região a tomarem medidas para explorar as qualidades específicas do seu produto. (SAES, 

JAYO, 1997, p. 5-6)193. 

A mobilização do Caccer para criação, pelo Estado mineiro, de uma estrutura 

institucional para gestão de um sistema de certificação de origem foi uma das estratégias de 

marketing e de agregação de valor ao café da região194. O sistema de certificação de origem 

depende de regulação pública, a qual foi impulsionada por meio da representação política do 

Caccer. A Federação é a atual entidade Certificadora de Origem e Qualidade de Café do 

Cerrado, por credenciamento efetuado pelo Governo de Minas Gerais através do Instituto 

Mineiro de Agropecuária. 

A Federação dos Cafeicultores do Cerrado (por meio das cooperativas associadas) 

adota a metodologia de classificações de cafés pela qualidade da Associação Americana de 

Cafés Especiais – SCAA195, tendo celebrado um convênio com a associação americana. 

Ademais, a Federação incentiva a adoção de práticas sustentáveis por meio de cursos e 

capacitações, bem como oferece aos seus cooperados armazéns196 certificados pela Utz Kapeh 

#############################################################
193 O Cerrado, por não ter tradição na produção de café (o produto foi introduzido na região na década de 70), 
contava com poucas associações de cafeicultores no início da década de 90. A proposta inovadora de 
organização voltada para promoção de qualidade, apesar de ter enfrentado alguma resistência, foi mais 
facilmente incorporada na região, já que o Cerrado não tinha tradição na cafeicultora e, por essa razão, mantinha 
frágeis vínculos com um modelo produtivo tradicional ligado ao mercado commodity.  
194 Essa estratégia sucedeu e complementou uma primeira iniciativa de criação da marca Café do Cerrado, 
registrada em 1993 (a estratégia de criação de marcas será abordada no tópico sobre estratégias de marketing 
conjunto). Apesar de o Caccer ter tido o zelo de providenciar o registro da marca em vários países, tais como os 
EUA, Argentina e alguns países europeus, a entidade sofreu por conta de ações oportunistas de terceiros que 
registraram a marca no Japão. Concluiu-se, assim, que a única forma de garantir total exclusividade da fruição 
dos benefícios de diferenciação seria pela proteção do produto em razão da origem. 
195 Segundo Vanúsia Nogueira, a metodologia adotada pela SCAA constitui um aprimoramento da metodologia 
da BSCA, tendo a associação brasileira sido pioneira na iniciativa. No entanto, a associação americana, 
com pequenas modificações técnicas na metodologia e um trabalho importante de marketing, conseguiu ganhar 
muito espaço no mercado para o seu selo, o qual tem se tornado a referência em termos de certificação de 
qualidade em muitos mercados consumidores. A Diretora Executiva da BSCA afirma que, do ponto de vista 
da metodologia de formação dos profissionais de classificação de café, a SCAA conseguiu de fato trazer muitas 
novidades para o mercado. A associação americana elaborou uma metodologia de curso e materiais de ensino 
inovadores. 
196 Para que um café produzido em uma fazenda certificada chegue até o consumidor final com a garantia de não 
ter sido misturado com outros produtos originados de propriedades não certificadas, todos os agentes que 
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e Rain Forest Alliance, dois dos principais selos no mercado de certificações de propriedades 

sustentáveis. 

Os exemplos citados acima explicitam estratégias e mecanismos que cooperativas 

e associações vem criando para prover o mercado e o consumidor de informações acerca do 

café brasileiro diferenciado. Esses instrumentos agregam valor ao produto nacional, e 

contribuem para a redução dos custos de transação. 

 

 

2.2.3 Marketing conjunto e criação de canais de distribuição de cafés 

diferenciados 

 

 

Associações e cooperativas passaram a desempenhar também importante papel de 

construção e divulgação da imagem do produto de seus associados e cooperados. No caso do 

Brasil, essa é uma atividade de extrema importância, já que o café brasileiro, em decorrência 

de muitas décadas de políticas públicas voltadas para o mercado commodity, foi sempre 

conhecido pela baixa qualidade. Apesar dessa imagem já ter se alterado significativamente, o 

Brasil ainda sofre com a má reputação quando comparado a países tradicionalmente 

conhecidos pela produção de cafés finos, tais como a Colômbia. 

O marketing conjunto pode ser feito a partir de variadas estratégias. Conforme já 

ressaltado, a agregação de valor pela origem é uma das formas mais duradouras de 

retenção dos ganhos em função de vantagens comparativas específicas. Nesse sentido, a  

BSCA promove a especificidade produtiva das diversas regiões brasileiras por meio de 

variadas ações. 

A entidade representa o Brasil em feiras de cafeicultura internacionais, em países 

como Alemanha, Suíça, Itália, Áustria, Inglaterra, França, Espanha e Noruega197. Além disso, 

a BSCA promove o fluxo de agentes do mercado internacional e nacional, realizando reuniões 

e encontros com torrefadores "gourmet" nos principais países consumidores de cafés especiais 

na Europa. Promove, também, visitas desses agentes ao Brasil, levando-os às propriedades 

produtivas e a eventos promovidos pela BSCA junto aos cafeicultores198. 

###############################################################################################################################################################################################
manipulam o produto até a sua disponibilização ao consumidor final devem demonstrar a capacidade de receber 
e manejar separadamente o produto certificado. 
197 Nas quais são distribuídos materiais informativos e brindes promocionais, e realizadas degustações para 
demonstrar as qualidades dos cafés especiais produzidos pelos produtores associados.  
198 O objetivo de trazer os compradores ao local de produção é o de promover o convencimento acerca da forma 
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As ações da BSCA em âmbito internacional estreitaram os laços entre a entidade, 

os produtores brasileiros, e torrefadoras e traders de países como Estados Unidos, Itália, 

Alemanha, Suíça, Holanda, França, Espanha, Portugal, Dinamarca, Noruega, Finlândia, 

Suécia e Japão. 

Outra forma de marketing conjunto é a criação de marcas por entidades privadas. 

Esse é o caso da marca Café do Cerrado, criada e gerida pela Federação dos Cafeicultores do 

Cerrado. Também a Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé – Cooxupé detém e 

gerencia uma marca de café, a Monte Carmelo Pure Cerrado Coffee, registrada nos mercados 

dos Estados Unidos e Itália. 

Quanto à criação de vias de distribuição, as associações e cooperativas se 

esforçam para criar e consolidar canais de exportação estáveis, muitas vezes diretos (sem a 

atuação de intermediários exportadores e importadores), dos cafés especiais nacionais. Por 

meio da criação de departamentos de cafés especiais, as cooperativas passam a trabalhar a 

consolidação de contatos e a celebração de contratos de longa duração com compradores de 

cafés de alta qualidade199. Exemplo de cooperativa que atua nesse sentido é a Cooxupé200. 

#

#

#

#

###############################################################################################################################################################################################
mais sustentável, socialmente responsável e tecnologicamente avançada com que o Brasil produz cafés de 
qualidade, em comparação com os processos produtivos dos países de maior reputação no mercado de cafés 
especiais tais como Guatemala, Etiópia ou Colômbia.  
199 Saes (2008) coordenou pesquisa entre outubro de 2007 e janeiro de 2008 realizada com 78 produtores de 
cafés, dentre eles, 10 fornecedores da illycaffè, 41 membros da Cooxupé, 9 associados à Coopfam, e 8 membros 
da Comcafé, essas últimas, três cooperativas de cafeicultores. A pesquisa investigou a média de duração das 
relações contratuais entre os produtores de café de cada uma das categorias com o seu principal comprador à 
época. Os membros da Cooxupé apresentam uma média de 16,3 anos de relação com o principal comprador, os 
fornecedores da illycaffè, 12,2 anos, 9,5 anos é  a média dos fornecedores da Comcafé e 4 anos a dos 
fornecedores da Coopfam (ressaltando que o principal comprador da grande maioria dos produtores membros 
da Cooxupé e da Coopfam são as próprias cooperativas).  
200 A maior cooperativa de café do mundo possui um sítio eletrônico exclusivamente dedicado à exportação, em 
inglês, o qual expõe os vários tipos de cafés de boa qualidade comercializados pela cooperativa.  A sede da 
cooperativa é em Guaxupé, Minas Gerais, mas conta também com uma unidade de exportação em Santos. 
Conforme dados publicados pela Cooxupé em seu sítio eletrônico de exportação, em 2010, 3.871.850 (três 
milhões, oitocentos e setenta e um mil, oitocentos e cinquenta) sacas de café comercializadas pela cooperativa 
foram destinadas ao mercado externo. Dentre elas, 2.003.511 (dois milhões, três mil quinhentos e onze) sacas 
foram diretamente exportadas pela Cooxupé (as outras 1.868.339 – um milhão, oitocentos e sessenta e oito 
mil, trezentos e trinta e nove - sacas foram vendidas para outras exportadoras), o que representa a exportação 
direta de aproximadamente 52% do café da cooperativa destinado ao mercado exterior. Vale ressaltar que, em 
2010, conforme ainda os dados disponibilizados pela cooperativa, o total de cafés comercializados pela Cooxupé 
foi de 4.525.965 (quatro milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e cinco) sacas 
(somando o montante exportado com aquele comercializado no mercado interno), correspondendo a 
aproximadamente 9,4% de toda a produção nacional de cafés no período (a produção nacional em 2010 foi de 
48.094.800 – quarenta e oito milhões, noventa e quatro mil e oitocentas – sacas).  
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2.2.4 Aprendizagem coletiva: capacitação técnica e transferência de 

conhecimentos 

#

#

Uma questão crucial na transição da produção do café commodity para o café 

diferenciado é a aquisição e domínio de conhecimentos acerca das práticas produtivas 

necessárias para tornar a produção sustentável, bem como para garantir um café de boa 

qualidade. A maior parte dos cafeicultores não possui capacitação agronômica e conhece 

pouco acerca da dinâmica do mercado de produtos diferenciados. O resultado é uma grande 

resistência por parte desses profissionais de ingressar em uma nova proposta produtiva, para 

eles inviável porque desconhecida. 

Produzir um café de qualidade não implica, necessariamente, em investimentos 

vultosos em tecnologia, maquinário ou adaptação da propriedade rural201. A qualidade é 

garantida, basicamente, pela adoção de alguns cuidados nas várias fases de produção, 

cuidados estes que dependem mais da capacitação da mão de obra do que do emprego de 

instrumentos tecnológicos202. 

O produtor rural geralmente não compreende os motivos pelos quais o café se 

deteriora, tampouco quais os atributos do grão que rendem maior qualidade. A capacitação do 

produtor é muito importante para que ele passe a compreender as diferenças entre o café de 

baixa e o café de alta qualidade, bem como quais as fases críticas do processo produtivo que 

merecem maior atenção para que a qualidade do grão seja preservada. 

Da mesma forma ocorre com a sustentabilidade. O produtor não possui, via de 

regra, conhecimentos acerca da importância da preservação ambiental, tampouco dos fatores 

que causam depredação do meio ambiente. Assim, é preciso que o produtor aprenda o que 

está em jogo quando se fala em produção sustentável, bem como receba orientação acerca da 

adaptação da produção na sua propriedade. 

A illycaffè investe, até os dias atuais, na capacitação dos produtores e dos 

profissionais que trabalham diretamente na produção e comercialização de café. A 

#############################################################
201 O emprego de tecnologia sofisticada auxilia o controle da qualidade. No entanto, não é essencial para a 
diferenciação do produto pela qualidade.  
202 Um exemplo, algo trabalhoso, mas que permite preservar a qualidade do grão, é a prática de estender 
um tecido embaixo da árvore que permita com que os grãos caiam em cima do pano e não entrem em contato 
com a terra úmida e contaminada, evitando a proliferação de fungos e a fermentação do café. A remoção do 
café de 30 em 30 minutos durante a secagem é outro procedimento trabalhoso que promove uma secagem 
uniforme dos grãos e evita que a umidade fique retida no plano inferior, causando riscos de proliferação de 
fungos. Esses são alguns dos cuidados básicos sempre enfatizados pela illy junto aos seus fornecedores. 
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compreensão da informação e do conhecimento enquanto valor no mercado de cafés 

diferenciados se disseminou e, atualmente, as cooperativas e associações desenvolvem 

importante função de capacitação, transmitindo conhecimentos a partir de variadas 

estratégias. Muitas cooperativas promovem cursos, palestras e seminários para expor as 

principais questões das práticas sustentáveis e da produção de café de qualidade. Elaboram 

também publicações que circulam entre seus filiados discutindo os principais problemas e 

benefícios da diferenciação: são abordadas questões técnicas da cafeicultura, bem como 

assuntos relacionados ao mercado de cafés diferenciados. 

Um caso de capacitação interessante e de impacto considerável consistiu na 

parceria firmada entre cooperativas e entidades públicas do Estado de Minas Gerais, já 

mencionado nesse trabalho. Trata-se do programa Certifica Minas, um projeto do Estado de 

Minas Gerais, visando à certificação de 100% das propriedades rurais produtoras de café no 

referido Estado pela adoção de um sistema de gestão da qualidade e boas práticas agrícolas 

(critérios de sustentabilidade ambiental, social, e cuidados com a segurança do alimento). O 

projeto consiste no oferecimento gratuito aos produtores de serviço de assessoria para 

adequação de sua propriedade às boas práticas agrícolas. O único custo com que o produtor 

deve arcar é aquele relativo a eventual necessidade de adaptação da propriedade. O custo de 

auditoria de entidade certificadora independente é também pago pelo Estado de Minas Gerais. 

O papel de cooperativas em Minas Gerais se mostrou importante na manutenção e 

expansão do programa. A acessória técnica foi originalmente prevista para ser operada pelos 

técnicos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – 

EMATER. No entanto, os referidos técnicos enfrentaram vários problemas para fazer avançar 

os objetivos do programa. 

Em primeiro lugar, Minas Gerais possui, conforme levantamento da Associação 

Brasileira da Indústria de Café – ABIC (2011), por volta de 997.498 ha plantados de café. Os 

técnicos são em número muito reduzido para avançar rapidamente com o programa. Ademais, 

se depararam com resistências de ordem cultural, já que os produtores não se mostram muito 

receptivos às modificações exigidas para a certificação uma vez que não compreendem os 

benefícios futuros que podem advir da adequação da propriedade, bem como relutam em 

assumir os custos que a adaptação da propriedade requer. 

A solução para alavancar os impactos do programa foi a realização de parceria 

com cooperativas. Os técnicos da Emater passaram a treinar técnicos de cooperativas em 

Minas Gerais, aumentando o contingente de profissionais envolvidos na capacitação e 

transferência de conhecimento aos produtores rurais. O envolvimento dos técnicos das 
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cooperativas se mostrou proveitoso também por causa da sua maior proximidade aos 

produtores: estes últimos confiam nos primeiros, os quais entendem melhor a realidade, as 

dificuldades e os limites dos produtores cooperados203. Mais uma vez, evidencia-se a 

importância da confiança como elemento de estabilização para que agentes tomem decisões 

no sentido da adoção de racionalidades distintas de produção. 

 

 

2.3 Políticas Públicas voltadas para a cafeicultura diferenciada 

#

#

É possível dizer que as primeiras e mais importantes iniciativas para 

desenvolvimento de um mercado de produção de cafés diferenciados no Brasil partiram do 

setor privado, seja pela ação de empresas singulares influentes na cadeia produtiva (como foi 

o caso das ações da illycaffè), seja por conta de projetos associativos (mobilização de 

cooperativas e associações). No entanto, algumas metas são muito difíceis de serem realizadas 

sem apoio estatal. O poder público percebe, atualmente, a importância da diferenciação do 

café para a sustentabilidade econômica dos produtores, bem como para a geração de outros 

valores (sociais e ambientais) na atividade produtiva. 

Nesse sentido, algumas políticas públicas foram criadas para auxiliar o cafeicultor 

na geração desses valores. Vamos relatar duas iniciativas referentes à mobilização do Estado 

de Minas Gerais, o maior produtor de café no Brasil, bem como um projeto desenvolvido pela 

Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos204. 

#############################################################
203 Entrevista com Marcos Reis, produtor de café da região de Varginha e atual diretor comercial da cooperativa 
Minas Sul, parceira do Estado de Minas Gerais no projeto Certifica Minas.  
204 Registramos o fato de que, após o desmantelamento do Instituto Brasileiro do Café, a estrutura institucional a 
nível federal que se ocupa das políticas públicas voltadas para o setor cafeeiro se remodelou. Em 1996, por meio 
do Decreto Legislativo n. 2.047 foi instituído o Conselho Deliberativo da Política do Café – CDPC, concebido 
como instância colegiada e deliberativa, atualmente ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. O Conselho tem por finalidade aprovar políticas para o setor cafeeiro (Para maiores informações 
sobre a estrutura institucional, funcionamento e atribuições formalmente previstos para o Conselho, verificar o 
seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria n. 20 de 24 de fevereiro de 1997 do à época Ministério da 
Indústria, Comércio e Turismo).  
Dentre as várias competências específicas do Conselho encontram-se a de aprovar, anualmente, a proposta 
orçamentária referente ao Fundo de Defesa da Economia Cafeeira – FUNCAFE, e a de elaborar em parceria com 
o Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café - CBP&D/Café (entidade criada em 1997, um 
ano após a criação do Conselho Deliberativo da Política do Café, pela aliança entre dez instituições brasileiras de 
Pesquisa e Desenvolvimento do café tendo a EMBRAPA como instituição coordenadora), o Programa Nacional 
de Pesquisa e Desenvolvimento do Café – PNP&D/Café (o Programa Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento 
do Café – PNP&D/Café visa estabelecer as diretrizes da pesquisa relacionada ao agronegócio café). 
O presente trabalho não aprofundou a pesquisa em relação à efetiva atuação desse complexo institucional 
atualmente voltado para a criação, gestão e financiamento das políticas voltadas ao café. Faremos breve menção 
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2.3.1 Políticas Públicas do Estado de Minas Gerais 

 

 

O Estado de Minas Gerais é o principal produtor de café do Brasil205. Conforme 

dados da Secretaria de Agricultura do Estado de Minas Gerais (2012), o referido estado 

exportou um total de US$ 41,4 bilhões em 2011. O café foi o segundo produto na base de 

exportações do Estado, representando 14% desse total, o que significa US$ 5,74 bilhões em 

receitas de exportação. O café fica atrás somente do minério de ferro, com 45,5% do valor 

total das exportações206. 

Assim, se o café já não é mais um produto tão importante para a base das 

exportações nacionais, ele representa ainda uma importante atividade econômica no Estado de 

Minas Gerais. A relevância de políticas públicas para a cafeicultura em Minas Gerais é grande 

para a melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais. 

Vamos tratar de duas ações do Estado de Minas: a primeira, impulsionada por 

meio da articulação da iniciativa privada, foi a elaboração da regulação necessária para a 

certificação dos cafés mineiros pela origem. A segunda, uma iniciativa para auxiliar os 

cafeicultores mineiros a adquirir uma certificação da propriedade pela adoção de práticas de 

produção sustentável e de garantia da segurança alimentar do produto. 

 

 

2.3.1.1 A regulação para certificação de origem dos cafés mineiros – o 

Programa Certificafé 

 

 

Conforme já ressaltado, o antigo Caccer, atual Federação dos Cafeicultores do 

Cerrado, mobilizou-se junto ao governo do Estado de Minas Gerais, motivado pelos 

sucessivos resultados positivos dos produtores de café do cerrado no concurso promovido 

###############################################################################################################################################################################################
à atuação do Funcafé no que toca as ações de cofinanciamento de iniciativas de associações e cooperativas no 
setor cafeeiro para promoção dos cafés nacionais no Brasil e no exterior, bem como para capacitação dos 
cafeicultores, no caso em parceria com empresas públicas estaduais de extensão agrícola. 
205 Em 2001, conforme dados da ABIC, Minais Gerais produziu aproximadamente 21.181.000 (vinte e um 
milhões, cento e oitenta e um mil) sacas de café, representando um pouco mais de 50% da produção do total do 
Brasil. Essa importância, em termos de proporção produtiva, do café produzido em Minas Gerais em relação ao 
total da produção nacional é praticamente constante há pelo menos uma década. 
206 Quanto à representatividade do café no total das exportações de produtos mineiros do agronegócio, o café é o 
líder absoluto: 59,8% do total de US$ 9,7 bilhões exportados em produtos do agronegócio em 2011 são 
atribuíveis ao café. O segundo produto na base de exportações do agronegócio é o milho, representando 13,5% 
do total das exportações (SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 2012). 



#
#

191#
#

pela illy, e conseguiu que, em 1996, fosse criado por meio do Decreto n. 38.559 o programa 

de certificação de origem das regiões produtoras de café do estado, programa este 

denominado Certificafé. O objetivo do Certificafé é, tendo em vista a importância da 

cafeicultura para o Estado de Minas Gerais, facilitar a caracterização do café produzido em 

cada uma das regiões ecológicas do Estado para realçar e valorizar a qualidade do produto de 

cada uma dessas regiões. 

Conforme o Decreto n° 38.559 de 1996 (artigo 12, I), cabe ao Instituto Mineiro de 

Agropecuária – IMA207 identificar, classificar e delimitar cada área de produção de café. A 

Portaria n° 397 do IMA, de 21 de Julho de 2000, delimitou quatro regiões produtoras de café, 

quais sejam: Região Sul de Minas, Região dos Cerrados de Minas, Região das Montanhas de 

Minas e Região das Chapadas de Minas. 

A criação de um sistema de certificação por indicação de origem cria a vinculação 

da qualidade do produto às características geográficas do local de produção, estratégia essa 

que cria nichos específicos de mercado com maiores barreiras à entrada para competidores 

produtores de café de qualidade. Esse é um instrumento de agregação de valor com grande 

potencial de sustentabilidade econômica. Ademais, a criação de nicho de mercado vinculado à 

origem do produto aumenta o poder dos produtores face aos parceiros, que atuam na 

torrefação e distribuição do produto, já que estes últimos não podem substituir os primeiros 

com facilidade (SAES, 2006). Esse é um tipo de diferenciação que contribui para 

consolidação de relações contratuais de maior duração, nas quais surge a necessidade e maior 

probabilidade de criação de padrões relacionais de interação208. 

#############################################################
207 O IMA foi também indicado como instituição responsável pela elaboração de normas para emissão e cassação 
do Certificado de Origem do Café, e de normas para credenciamento de cooperativas ou entidades de classe do 
segmento rural para emitir Certificado de Origem do Café (Decreto n° 38.559 de 1996, artigo 12, III e IV). 
Segundo informações divulgadas pela Federação dos Cafeicultores do Cerrado, a entidade (antigo Caccer) foi 
credenciada em 1998, pelo IMA, como entidade certificadora da origem e qualidade do Café do Cerrado. Não 
conseguimos localizar, em pesquisa realizada no sítio eletrônico do Instituto 
(http://www.ima.mg.gov.br/certificacao/legislacao. Acesso em 20.06.2012), a portaria do IMA de 
credenciamento do antigo Caccer enquanto entidade certificadora de origem do café do Cerrado.  
208 Em estudo já citado de Saes (2006) que visa comparar os mecanismos de dois modelos contratuais e seus 
mecanismos de incentivo econômico ao produtor para produção de café de qualidade, um dos casos analisados 
foi o modelo de relação contratual mantida entre pequenas torrefadoras japonesas e produtores de café de alta 
qualidade brasileiros. A estratégia de diferenciação das torrefadoras consistia na valorização da origem do café 
brasileiro, comercializando o café torrado e moído em embalagens que traziam o nome da fazenda de origem, 
assim como, em algumas ocasiões, a foto das fazendas e dos produtores. A autora descreve que essa estratégia de 
diferenciação adota o modelo de contratos “ firmes”, ou “amarrados” (“tight contracts”), sendo que a 
“firmeza” ou a “amarração” reside no fato dos contratos consistirem na afirmação expressa das partes do 
compromisso de manter trocas de quantidades especificadas de cafés diferenciados pela qualidade, por preços 
igualmente determinados a priori, por períodos médios de 3 a 4 anos. Esse modelo contrasta com o que a autora 
denomina de “contratos frouxos”, ou “contratos abertos” (“loose contracts”) celebrados entre processadores de 
café e produtores de café a partir da estratégia dos primeiros de diferenciação do produto pela qualidade 
sem, contudo, vincular a qualidade com a origem do café (caso que corresponde em grande medida à estratégia da 
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Não aprofundamos a pesquisa acerca do impacto da certificação de origem para a 

cafeicultura mineira, tampouco realizamos estudo aprofundado da regulação que compõe o 

programa209, por fugir ao escopo desse trabalho. O objetivo de mencionar a existência e as 

bases do programa é indicar a disseminação de iniciativas de valorização do café brasileiro 

deflagradas pela ação da illycaffè no país. 

Consideramos importante a realização de estudos acerca do grau atual de 

apropriação pelos destinatários do Certificafé das estratégias de diferenciação pela origem, 

da adequação da regulação existente para promover os resultados de valorização do café 

regional, bem como dos padrões contratuais que emergem em cadeias produtivas baseadas 

nesses critérios de diferenciação do café. 

 

 

###############################################################################################################################################################################################
illy). 
A autora chama a atenção para o fato de que os preços do modelo “amarrado” são definidos após uma série de 
reuniões para avaliação dos custos e investimentos envolvidos na produção do café de qualidade. A autora 
também ressalta o fato de que nesse modelo, os riscos do investimento são divididos entre as partes, já que o 
comprador assume adquirir quantidades específicas do café mesmo sem ter como prever se as safras irão 
corresponder à qualidade necessária.  
A análise enaltece os elementos de descontinuidade do modelo de contrato adotado pelas empresas atuando no 
mercado de diferenciação pela origem, chamando, assim, esses contratos de “amarrados” ou “firmes”, o que 
coloca dificuldades para eventuais adaptações que pudessem ser almejadas em função de oscilações no mercado 
(notadamente, no preço da commodity). No entanto, a coesão do contrato, ou seja, a sua execução conforme 
projetado, é função, segundo a autora, do interesse econômico dos produtores de manter a relação comercial com 
as torrefadoras no futuro, reconhecendo a importância destas no pagamento de preços bastante diferenciados 
quando o mercado oscila na direção de preços mais baixos. Ademais, há a vantagem de ter os pagamentos 
adiantados para financiamento de custos de produção. Assim, o comportamento cooperativo das partes se 
explicaria em função dos incentivos econômicos. 
A análise, no entanto, não questiona o comportamento das partes quando outros tipos de perturbações acontecem 
que impedem o cumprimento do contrato. Um dos entrevistados no presente trabalho narrou o caso em que 
vendeu um container de cafés diferenciados para importador japonês com quem mantinha relações contratuais há 
muitos anos. O Japão, na ocasião em que o container estava no mar, sofreu o desastre do tsunami, sendo que o 
importador do café teve vários prejuízos em função do evento. O importador não tinha como pagar pelo café na 
data combinada. O produtor e exportador brasileiro narrou que, apesar de o contrato escrito lhe facultar o direito 
de exigir o pagamento, ele não o fez, em função de um dever moral compartilhado com os japoneses. Isso não 
implica em afastar o interesse econômico da ação, mas conceber a existência de valores distintos da simples 
motivação do interesse individual, que levam a uma reflexão acerca da ação correta a ser realizada, e que 
reforçam um ambiente de confiança para a continuidade do sucesso econômico das partes. 
209 Estudo de Pernette Grandjean (2003) critica os critérios de regulação adotados pelo Estado de Minas Gerais. 
Normalmente, a diferenciação pela indicação de origem tem como base a delimitação de pequenas propriedades 
ou mesmo de pequenas regiões. As regiões mineiras demarcadas pelo programa Certificafé seriam, segundo o 
autor francês, muito extensas, podendo apresentar condições climáticas e características de solos muito distintas 
para que se possa estabelecer a relação entre qualidade do produto e a origem. Além da heterogeneidade das 
condições naturais, há também, em cada região, distintas estruturas de produção do café, tornando difícil a tarefa 
de homogeneização das condições de produção para fins de identificação do produto pela origem. O autor afirma 
que um dos indícios da pouca eficácia e de fragilidade do Certificafé é a opção de grandes cooperativas e 
propriedades produtoras de algumas regiões mineiras (tais como a Cooxupé no sul de Minas Gerais e a empresa 
Ipanema Agrícola) de exportar seu café de qualidade com base em marcas e sistemas de classificação próprios, 
sem utilização do sistema de certificação pela origem (GRADJEAN, 2003). É importante lembrar que o estudo 
de Gradjean foi realizado há quase dez anos, sendo necessária atualização. 
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2.3.1.2 Valorização pela via da sustentabilidade e massificação da certificação 

de propriedade: o Programa Certifica Minas 

 

 

Outra importante iniciativa do Estado de Minas Gerais, brevemente mencionada 

nesse trabalho em tópico anterior, consistiu na elaboração de um programa estadual de 

disseminação da certificação da propriedade produtora de café pela manutenção de boas 

práticas agrícolas (de acordo com critérios de sustentabilidade ambiental, social, e critérios de 

segurança do alimento), denominado Certifica Minas (SECRETARIA DE ESTADO DE 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2012). 

O programa é executado pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) e pela 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER- 

MG – ambos vinculados à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de 

Minas Gerais. Dentre os objetivos do programa figura o crescimento da participação da 

produção agropecuária mineira nos mercados nacional e internacional, já que o projeto 

contribui para a superação das barreiras zoofitossanitárias existentes, graças ao trabalho de 

monitoramento da produção agropecuária e à certificação da qualidade dos produtos mineiros. 

O programa é articulado da seguinte maneira: a Emater realiza visitas às 

propriedades selecionadas para participação no programa, orientando o produtor em relação a 

adequações necessárias na propriedade. As auditorias preliminares para checar as adequações 

de acordo com os padrões internacionais são realizadas pelo IMA. Concluindo o processo, 

uma certificadora de reconhecimento internacional faz uma auditoria final e concede a 

certificação às propriedades aprovadas. 

O programa faz a diferença na história de muitos cafeicultores mineiros por 

possibilitar o acesso à certificação que de outro modo não seria conquistada. Isso porque, 

dentro do programa, os altos custos da assistência técnica, auditorias e da certificação 

propriamente dita são de responsabilidade do Estado de Minas Gerais. O produtor deve arcar 

somente com os custos de adequação da propriedade de acordo com os padrões exigidos. 

A certificação de sustentabilidade da propriedade é uma porta de entrada para 

muitos nichos de mercado que favorecem o valor da responsabilidade ambiental e social. 

Ademais, é também uma porta de entrada para outros mecanismos de agregação de valor, tais 

como a filiação à Associação Brasileira de Cafés Especiais - BSCA210. 

#############################################################
210 Conforme já relatado, a BSCA condiciona a filiação bem como a prestação de serviços de certificação pela 
qualidade à posse de um certificado de sustentabilidade da propriedade. A BSCA reconhece a certificação do 



#
#

194#
#

Conforme já mencionado no capítulo primeiro, a tendência dos mercados 

consumidores de cafés diferenciados é de exigir a agregação de múltiplos valores em um 

único produto. Se algumas estratégias de diferenciação registram poucos efeitos em termos de 

prêmios de preço em determinados períodos, o seu cumprimento pode muitas vezes figurar 

como requisito de entrada em determinado mercado, de onde se depreende a importância do 

programa Certifica Minas de garantir o potencial de exportação dos cafés mineiros. 

Cumpre ainda mencionar o esforço do Estado mineiro de promoção do consumo 

de cafés diferenciados também no interior do Brasil. A Secretaria de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento de Minas Gerais firmou um convênio com a ABIC por meio do qual se 

estabelece o pagamento de um adicional entre 10% e 25% sobre o preço de mercado para o 

café produzido nas propriedades aprovadas pelo Certifica Minas. O montante do percentual de 

prêmio de preço a incidir em cada lote depende da avaliação da qualidade do lote, efetuada 

seja pelo IMA, seja pela ABIC, conforme a metodologia da Specialty Coffee Association of 

America – SCAA. 

 

Tabela 1 – Prêmio de preço por classificação de cafés especiais pela metodologia da SCAA 
 

ABIC 
SCAA Prêmio (%) 

PQC – ABIC Catação 

Gourmet < 10 85 – 100 25 

Gourmet < 10 80 – 84 20 

Gourmet < 10 73 – 79 15 

Superior < 10 65 – 72 10 
 
Fonte: Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, 2012. 

 

 

O convênio prevê ainda a atuação da ABIC enquanto agente de intermediação 

entre o cafeicultor que tiver lotes bem avaliados pela qualidade disponíveis para a venda e 

torrefadoras brasileiras interessadas na compra. É um programa que aproxima os agentes da 

etapa industrial e os produtores rurais da cadeia do café situados no território nacional, 

buscando difundir a racionalidade da produção diferenciada na cadeia produtiva voltada para 

o mercado interno. 

O Programa Certifica Minas conta com a atuação em parceria das cooperativas, 

que alocam os seus técnicos para aumentar o contingente humano envolvido na capacitação 

###############################################################################################################################################################################################
Programa Certifica Minas para fins de filiação na associação, permitindo ao produtor pensar em promover a 
certificação da qualidade do seu café pela metodologia BSCA, criando boas oportunidades de inserção em 
cadeias produtivas mais rigorosas do ponto de vista da qualidade. 
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dos cafeicultores e assim, aumentar a quantidade de produtores beneficiados211. 

 

 

2.3.2 O investimento na divulgação do café brasileiro de qualidade: Apex, 

Funcafé e associações de cafeicultores 

 

 

Em um mercado liberalizado, são duas as formas de competir: por preço, ou pela 

oferta do diferencial, da característica ímpar, da qualidade singular. Um café pode conquistar 

o consumidor pelos atributos gustativos, pela história atrelada à sua produção, ou por estar 

intimamente ligado a projetos de desenvolvimento econômico e social da comunidade que o 

produziu. O preço é algo que se comunica facilmente ao consumidor. Já os atributos de 

diferenciação exigem estratégias de marketing mais sofisticadas, ou seja, existem estratégias 

de comunicação mais intensa junto aos parceiros comerciais. 

Na cadeia de produção da illycaffè, foi a illy quem pioneiramente tomou a 

iniciativa de articular a comunicação com os produtores para propor a coordenação da 

produção em torno de valores de diferenciação. No entanto, a expansão de estratégias de 

diferenciação no Brasil depende de dotar os produtores de meios para se aproximar dos 

compradores em potencial e comunicar as vantagens e especificidades de seus produtos. 

Esse é um dos maiores problemas enfrentados pela cafeicultura diferenciada do 

Brasil. O café brasileiro sofre ainda com a má reputação construída ao logo de muitas décadas 

nas quais o Brasil desempenhou o único papel de grande produtor de café commodity, de 

baixa qualidade. Portanto, o grande desafio do mercado produtor de café no Brasil consiste 

não só em aprimorar as técnicas produtivas, de armazenamento e transporte com vistas a 

garantir a qualidade do produto, mas também levar a informação às torrefadoras e, em última 

instância, ao consumidor final, acerca dessa qualidade diferenciada, com atributos 

especificamente brasileiros, que está sendo produzida no país. 

Algumas ações estão sendo desenvolvidas para trabalhar a imagem do café 

brasileiro nos principais mercados consumidores do mundo. As principais consistem na 

participação em feiras de cafeicultura em países consumidores e promoção de eventos da 

cafeicultura no Brasil, incentivando a visita de traders, torrefadores e representantes de 

#############################################################
211 A presente pesquisa não se aprofundou na busca por dados relativos aos resultados do Programa (número de 
propriedades certificadas, quantidades de sacas de café comercializadas no âmbito do convênio firmado com a 
ABIC, quantidade de recursos empregados no programa, dentre outras informações).  
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cafeterias focados no mercado de qualidade. 

Os custos para levar os cafés brasileiros a esses países, assim como os custos de 

organização de eventos no Brasil são muitas vezes compartilhados. Por exemplo, 

associações de cafeicultores elaboram projetos para captação de recursos junto ao 

Funcafé212, oferecendo também uma contrapartida financeira. O resultado é a união de 

recursos públicos e privados para viabilizar o marketing do café brasileiro213. 

Outra instituição que auxilia na elaboração e financiamento de projetos voltados 

para o marketing dos cafés especiais brasileiros no mercado internacional é a Agência 

Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos – Apex-Brasil. Trata-se de um 

Serviço Social Autônomo, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse 

coletivo e utilidade publica, cuja criação foi autorizada pela Medida Provisória n. 106 de 

janeiro de 2003 (convertida na lei n. 10.668 de março de 2003), e efetivada pelo Decreto n. 

4.584 de fevereiro de 2003. 

Conforme o artigo 2º do Decreto n. 4584: 

 
Art. 2º Compete à APEX-Brasil a execução de políticas de promoção de 
exportações, em cooperação com o Poder Público, em conformidade com as 
políticas nacionais de desenvolvimento, particularmente as relativas às áreas 
industrial, comercial, de serviços e tecnológica. 

 

A Agência, atualmente, apoia 81 setores da economia nacional, por meio de 

Projetos Setoriais. Esses projetos são elaborados e executados em parceria com entidades 

representativas do setor. No setor cafeeiro, são dois os projetos setoriais em andamento. 

O primeiro, denominado Cafés do Brasil, tem como público alvo o setor industrial 

do agronegócio café no Brasil, ou seja, empresas produtoras de café torrado e moído, solúvel 

e demais produtos derivados. A entidade parceira da Apex-Brasil nesse projeto é a Associação 
#############################################################
212 O Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (FUNCAFÉ) foi instituído pelo Decreto-Lei n. 2295 de 1986, com 
recursos provenientes de cotas de contribuição sobre exportações de café. A contribuição sobre a exportação do 
café não mais integra as fontes de recursos do Fundo uma vez que foi declarada inconstitucional pelo Supremo 
Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário nº 408.830-4 - Espírito Santo, tendo sido, dessa forma, 
suspensa pela Resolução n. 28 de 2005 do Senado Federal. O Fundo opera hoje com o capital que foi levantado 
durante a vigência da contribuição, tornando disponíveis recursos para custeio, colheita, estocagem e aquisição 
de café, recuperação de cafezais, projetos de pesquisa tecnológicos e de diagnóstico da cafeicultura, cooperação 
técnica e financeira internacional com organismos particulares e oficiais no campo da cafeicultura, promoção ao 
cooperativismo, promoção e propagação do produto nacional nos mercados internos e externos, dentre outras 
linhas de ação. Conforme será tratado em tópico seguinte, o Funcafé realiza parcerias com instituições privadas 
para financiamento de projetos de divulgação da produção cafeeira nacional no Brasil e no exterior. 
213 Conforme dados disponibilizados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, contabilizamos 9 
(nove) eventos dessa natureza que foram em 2011 financiados por meio de convênios firmados entre o Funcafé e 
associações privadas do setor cafeeiro. Três desses convênios foram celebrados com a Associação Brasileira de 
Cafés Especiais, referentes à representação do Brasil pela referida associação em eventos da cafeicultura nos 
Estados Unidos, Holanda, Japão e Coréia do Sul. 
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Brasileira da Indústria do Café - ABIC. O objetivo do projeto é promover a boa imagem das 

marcas de café do Brasil no exterior, oferecer às empresas do setor que ainda não exportam 

uma oportunidade de preparação comercial coletiva que viabilize exportações de produtos 

com maior valor agregado, auxiliar na elaboração e acompanhamento de execução do plano 

de exportações das empresas participantes, dentre outras ações de promoção das exportações. 

O Convênio atualmente vigente entre as entidades prevê um orçamento global para o projeto 

no valor de R$ 10.490.460,00 (dez milhões, quatrocentos e noventa mil, quatrocentos e 

sessenta reais) 214. 

Já o segundo projeto setorial é denominado Cafés do Brasil – Grãos Especiais. O 

público alvo são os produtores de café arábica brasileiros, grandes e médios produtores de 

cafés especiais, e o objetivo do projeto é melhorar a imagem dos cafés especiais brasileiros 

no mercado externo e elaborar medidas para agregar valor ao produto nacional. 

A entidade parceira da Apex-Brasil no projeto é a Associação Brasileira de Cafés 

Especiais – BSCA. Conforme a Diretora Executiva da BSCA, a Sra. Vanúsia Nogueira, e o 

Diretor do referido Projeto Setorial na Apex, Sr. Avaí Miranda, os recursos do convênio 

realizado entre as entidades são empregados na realização do concurso Cup of Excellence 

no Brasil (ao qual já nos referimos em tópico anterior). As entidades consideram muito 

importante a realização periódica do concurso para revelar fazendas produtoras de café de alta 

qualidade e manter um canal de aproximação entre importadores e produtores de café no 

Brasil. O valor global do convênio atualmente vigente entre as entidades é de R$ 

3.419.182,40  (três  milhões,  quatrocentos  e  dezenove  mil,  cento  e  oitenta  e  dois  reais  e 

quarenta centavos) 215. 

Os impactos das iniciativas da illy no Brasil foram muitos e relevantes. Isso 

porque a empresa inaugurou uma nova forma de pensar a organização e a articulação entre os 

agentes da cadeia produtiva do café, com foco na diferenciação do produto. A illy apostou no 

Brasil enquanto país produtor de cafés de qualidade, aposta esta que contribuiu para o 

fortalecimento da crença na capacidade dos produtores nacionais de cumprir os requisitos 

#############################################################
214 A Apex-Brasil contribui com R$ 4.999.670,00 (quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, seiscentos e 
setenta reais), sendo a contrapartida da ABIC no valor de R$ 5.490.790,00 (cinco milhões, quatrocentos e 
noventa mil, setecentos e noventa reais). O convênio tem validade de dois anos, tendo iniciado em 07/01/2011 
com término em 31/12/2012. Os dados são de Junho de 2012. Investimentos para promoção de cafés 
diferenciados industrializados brasileiros faz aumentar a demanda interna por parte das indústrias do setor por 
grãos diferenciados, o que favorece os cafeicultores. 
215 Sendo R$ 2.565.417,40 (dois milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e 
quarenta centavos) provenientes da Apex-Brasil, com contrapartida de R$ 853.765,00 (oitocentos e cinquenta e 
três mil, setecentos e sessenta e cinco reais) da BSCA. A vigência é de dois anos, com início em 03/04/2012 e 
término em 03/04/2014. Os dados são de Junho de 2012. 
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para o fornecimento de cafés diferenciados. 

As iniciativas da illycaffè foram apropriadas, aplicadas e algumas vezes 

transformadas por outras entidades atuantes no setor. Outros concursos de cafés de qualidade 

(Cup of Excellence, concurso da ABIC), com formatos distintos daquele promovido pela illy 

surgiram. Novos sistemas de critérios de qualidade e metodologias de classificação, bem 

como agentes prestadores de serviços de classificação se estruturaram no Brasil (BSCA, 

convênios entre cooperativas e classificadores formados pelo sistema SCAA de classificação), 

e estratégias distintas de diferenciação foram implementadas (criação de marcas por 

cooperativas e cafeicultores, criação de um sistema de certificação de origem). 

Um importante traço de semelhança dos objetivos que permeiam as ações de 

promoção da diferenciação do café brasileiro é a pretensão de criação de laços comerciais 

sustentáveis (de longa duração) e diretos entre produtores de café nacionais e compradores 

nos principais mercados consumidores de cafés diferenciados. As interações presenciais, e o 

envolvimento pessoal entre compradores e cafeicultores são metas de várias das iniciativas: a 

presença nas feiras de cafeicultura, a promoção de concursos de qualidade e o estímulo às 

visitas dos compradores às fazendas de café do Brasil visam estabelecer relações comerciais 

duradouras e sustentadas pelo caráter único do produto e do processo produtivo das fazendas 

nacionais216. 

Essas interações aproximadas entre as pessoalidades envolvidas nas trocas de 

caráter econômico auxiliam o desenvolvimento de laços de confiança entre os agentes, 

importantes para a estabilização das trocas, e para a harmonização dos conflitos, mormente 

em um setor dependente do fator climático, incerto e imprevisível, para o sucesso da produção 

dos insumos de qualidade. 

A criação de um sistema de critérios de avaliação da qualidade e a oferta de um 

serviço de classificação de cafés também facilita a interação entre produtores nacionais e 

compradores internacionais, por reduzir os custos de transação. A BSCA cumpre a mesma 

#############################################################
216 O Sr. Noberto Paschoal, sócio administrador da Daterra, afirma que a forma mais eficaz de estabelecer o 
vínculo duradouro com o comprador estrangeiro é fazer com que o comprador visite a fazenda. É nessa 
oportunidade que o comprador, segundo o entrevistado, se encanta com a organização da produção, com a 
tecnologia aplicada, com o respeito às normas ambientais e sociais, e com a qualidade do café em larga escala 
que a propriedade é capaz de produzir. A afirmação do entrevistado parece fazer eco com a constatação da autora 
Sylvia Saes, já exposta nesse trabalho, de que a diferenciação pela origem se revela a melhor estratégia em 
longo prazo de diferenciação do café, por atrelar a especialidade aos atributos de uma região geográfica, não 
copiáveis por outros produtores. Tais atributos de especialidade podem ser de caráter geográfico e climático, 
mas não somente. Há a história da unidade produtiva, as característica da interação entre cafeicultura e 
trajetória de desenvolvimento local, ou o conjunto de todos esses atributos. A identificação do comprador com 
esses atributos extremamente específicos da localidade produtiva faz com que o comprador se engaje na 
promoção da marca do café brasileiro no mercado consumidor no qual atua. 
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função, nesse sentido, daquela para a qual a estrutura de fornecimento da illy no Brasil foi 

montada. 

No entanto, um sistema de classificação da qualidade, ainda que mais sofisticado, 

com pretensão de universalização no mercado pode também ter o efeito de homogeneização 

dos produtos em categorias precisamente definidas. Esse sistema poderia criar uma linguagem 

padronizada de critérios de qualidade dentro da qual se organizaria o mercado, o que 

contribuiria para uma dinâmica mais descontínua de relações contratuais e para o 

fortalecimento do critério preço de concorrência. 

Encerramos o capítulo com a apresentação de alguns dados acerca da produção de 

cafés diferenciados no Brasil. Se a proporção da produção de cafés diferenciados é ainda 

baixa, ela aumenta a cada ano. Segundo dados do Cecafé, em 2007, o Brasil exportou 

aproximadamente 27.176.000 (vinte e sete milhões, cento e setenta e seis mil) sacas de café, 

dentre elas 2.177.000 (dois milhões, cento e setenta e sete mil) sacas de cafés diferenciados, 

8% das exportações totais. Em 2011, as exportações totais perfizeram o montante de 

33.510.000 (trinta e três milhões, quinhentos e dez mil) sacas de café, sendo 8.046.000 (oito 

milhões, quarenta e seis mil) sacas de cafés diferenciados. Em 2011 os cafés diferenciados já 

representavam, portanto, aproximadamente 24% das exportações totais, registrando um 

crescimento de 200%, em quatro anos, na representatividade dos cafés diferenciados no 

montante total das exportações brasileiras. 

Percebe-se, assim, o crescimento da cultura de diferenciação na cafeicultura 

brasileira, uma cultura que a iniciativa da illycaffè ajudou a deflagrar no Brasil, há mais 

de duas décadas. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A experiência da illycaffè no Brasil pode ser considerada uma experiência de 

sucesso, em vários aspectos. Primeiramente, a empresa italiana conseguiu solucionar o seu 

problema de abastecimento de cafés brasileiros de qualidade, por meio de uma estrutura de 

fornecimento que se mostrou sustentável ao longo de mais de 20 anos. 

Em segundo lugar, para o produtor brasileiro se abriu um nicho de mercado 

voltado para a diferenciação do café, incentivando-o a produzir um produto com maior valor 

agregado e que permite maior geração de renda e estabilidade. 

A experiência da illy no Brasil consistiu ainda em um modelo pioneiro de 

coordenação da produção de cafés voltado para a qualidade, deflagrando inúmeras outras 

iniciativas de agentes públicos e privados no Brasil, com o objetivo de promover a 

diferenciação do café brasileiro. Essa experiência pioneira contribuiu para uma mudança 

paulatina da imagem do café nacional no mercado internacional, em especial, no mercado de 

produtos diferenciados. 

O sucesso da illy foi possível por meio de uma engenharia contratual inovadora, 

envolvendo mecanismos promissórios e não promissórios de projeção de trocas, assim como 

envolvendo a geração de valores múltiplos, mais ou menos específicos, de maior ou menor 

relevância econômica. Nesse sentido, a relação contratual construída pela illy e seus 

fornecedores apresenta aspectos descontínuos, mas também apresenta diversos aspectos mais 

relacionais, que se interagem e se apoiam mutuamente na projeção da relação contratual para 

o futuro. A interação contratual se revela como um canal para satisfação dos interesses 

econômicos das partes envolvidas, mas também promovendo espaços para a realização de 

outros interesses compartilhados. 

O mercado internacional e nacional de cafés está em processo de significativa 

transformação. Os hábitos de consumo do produto se alteraram no sentido de maior 

sofisticação, por meio da disseminação da produção diferenciada. O consumidor, atualmente, 

pode encontrar com maior facilidade em um número maior de estabelecimentos comerciais a 

oferta de cafés de diversos tipos, diferenciação essa que incide tanto na qualidade quanto no 

processo produtivo. 

É importante perceber que esse processo de diferenciação se tornou possível, em 

primeiro lugar, em função da liberalização do mercado internacional e nacional de café. No 

entanto, o desmantelamento da estrutura regulatória que mantinha o controle econômico do 
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mercado de cafés não implicaria automaticamente em reorganização do mercado em torno de 

lógicas distintas de produção e competição. Um indício da dificuldade de alteração da lógica 

produtiva é a manutenção, passadas mais de duas décadas da liberalização do mercado, da 

prevalência das mesmas estruturas de organização do mercado típicas do período de regulação 

econômica. A maior parte da produção, comercialização e consumo do café segue, no dias 

atuais, conforme a lógica do produto commodity. 

A reestruturação do mercado em torno da racionalidade da produção, de 

comercialização e de consumo de produtos diferenciados requer um grande esforço de 

coordenação. É preciso que outra racionalidade passe a ser compartilhada por todos os 

agentes da cadeia produtiva, e que cada um altere a sua forma de atuar para que a 

diferenciação do produto seja resultado do trabalho ao longo de todo o processo produtivo. 

Essa mudança para a lógica da diferenciação enfrenta, portanto, vários custos de transação. 

A illycaffè concebeu uma estratégia original de se relacionar contratualmente no 

setor cafeeiro, cujos elementos foram pensados para remover os obstáculos que o formato da 

cadeia produtiva até então vigente impunha ao surgimento de uma lógica de diferenciação. A 

illy providenciou incentivos econômicos, por meio da organização do concurso, bem como 

por meio da sinalização do pagamento de um prêmio de preço em relação aos preços 

praticados no mercado. 

Mas não foi só. A illy se engajou ainda na capacitação dos produtores, necessária 

para possibilitar o manejo de práticas e conhecimentos para a produção de café de qualidade, 

atividade essa que foi institucionalizada por meio da criação do Clube illy do Café e da 

Universidade do Café Brasil – Unilly. A criação de um clube de fornecedores fortaleceu a 

indicação das intenções da empresa de manter relações de longa duração com os 

fornecedores, e mecanismos de incentivo de fidelização foram criados. Dessa forma, a 

interação contínua entre a illy e os produtores criou relações de confiança, fundadas na 

consciência recíproca de interdependência entre os agentes. O ambiente de confiança 

promove a continuidade do investimento de ambas as partes, ou seja, a cooperação das partes 

para o aprimoramento do projeto conjunto de valorização do café, permitindo a 

sustentabilidade econômica de todos os agentes envolvidos. 

A interação prolongada entre as partes, resultando em inúmeras atividades 

envolvendo a participação de vários agentes e a troca de conhecimentos e informações, foi 

propícia para o desenvolvimento do reconhecimento das partes acerca da geração e 

compartilhamento de valores distintos daqueles consubstanciados nas trocas de cafés 

diferenciados por dinheiro. A dinâmica de interação entre as partes propiciou a consolidação 
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de espaços de geração e disseminação de conhecimentos, com envolvimento inclusive de 

instituições universitárias, permitiu o aumento da convivência e socialização entre agentes 

envolvidos na produção de cafés diferenciados, bem como propiciou uma maior consciência 

de cada agente acerca do seu papel na promoção da cafeicultura de qualidade no Brasil. 

Nesse sentido, há indícios do reconhecimento das partes acerca da importância 

do projeto comum que já se desenvolve há mais de 20 anos, e que de certa forma 

inaugurou os esforços de diferenciação na cafeicultura nacional. A cooperação entre os 

agentes, além de ser impulsionada pelos interesses econômicos individuais, é também 

apoiada pelo compartilhamento de valores que excedem a realização econômica das 

partes. As partes reconhecem a importância desses outros valores, assim como 

reconhecem que esses somente são gerados por meio da manutenção dos padrões de 

conduta construídos na continuidade de sua interação. 

Padrões de conduta cooperativos, assim, são também impulsionados por 

serem fonte e produto de uma moralidade compartilhada pelas partes. As partes 

reconhecem seus padrões de conduta não somente enquanto meio para realização de 

objetivos econômicos individuais, mas também como padrões corretos de conduta, que 

sustentam a realização de valores gerados coletivamente. Há, dessa forma, uma 

moralidade interna do contrato, que apoia uma normatividade construída de forma 

relacional (ou de forma mais relacional). Laços de cooperação e confiança, mas também 

de solidariedade, apoiam a manutenção das relações contratuais entre os agentes. 

A dinâmica no tempo das relações contratuais mantidas entre a illycaffè e a 

Daterra parece sugerir a força desses valores acima mencionados na promoção da 

manutenção de um fluxo de trocas de café entre as empresas. O aumento do poder da 

Daterra frente à illycaffè, em função da conquista da Daterra de outros canais mais 

vantajosos economicamente para distribuição de seus produtos, promoveu a diminuição 

das trocas entre as empresas. No entanto, apesar dos fluxos reduzidos, essas trocas 

persistem há mais de 20 anos. O reconhecimento da importância do projeto conjunto 

(envolvendo inclusive pesquisas voltadas para a cafeicultura diferenciada) do qual fazem 

parte as duas empresas, a memória do percurso das relações entre elas, assim como o 

intuito da manutenção do vínculo em função da preservação de um canal possível de 

desenvolvimento de projetos futuros podem estar na base da manutenção de um fluxo 

reduzido de trocas entre as empresas. 

A pesquisa identificou também processos importantes de institucionalização dos 

padrões de interação contratual entre a illy e seus fornecedores. O início da iniciativa da illy 
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no Brasil foi pautado pelo objetivo de maior aproximação dos produtores pela construção de 

relações diretas entre os produtores e a illycaffè. A figura do Sr. Ernesto Illy personificava a 

empresa italiana e era central na identidade da empresa. No entanto, a morte do Sr. Illy não 

prejudicou a continuidade dos padrões de interação entre a empresa e seus fornecedores. A 

forma de relacionamento firmou-se como pilar da atuação da empresa, permeando as suas 

estratégias de expansão. 

Ademais, a forma de interação contratual e os valores desenvolvidos pela 

interação prolongada entre a illy e os cafeicultores brasileiros serviram como padrão para a 

criação da certificação Responsible Supply Chain Process voltada justamente para o 

reconhecimento do valor contido na postura cooperativa de uma empresa líder na cadeia 

produtiva frente a todos os outros agentes envolvidos, em especial, os cafeicultores. A illy foi 

a primeira empresa a receber essa certificação, que se distingue das demais por levar em 

consideração não somente o rigor da empresa certificada frente à qualidade dos seus produtos 

e processos produtivos, como também a qualidade da sua interação contratual com os demais 

agentes envolvidos na cadeia de produção. 

As ações da illy impactaram, assim, o sistema de regulação privada no mercado 

do café. A regulação privada vem se revelando muito importante na construção de padrões de 

comportamento no mercado do café (e no mercado alimentício de forma geral), com destaque 

para o papel das certificações. Esses sistemas são muitas vezes adotados pelas partes na 

construção da normatividade contratual. 

Se é possível dizer da existência de motivações econômicas para a manutenção e 

aperfeiçoamento de padrões contratuais entre a illy e seus fornecedores por mais de 20 anos, a 

pesquisa apresenta também indícios da existência de fontes de apoio moral para a manutenção 

das relações no tempo. A abordagem relacional dos contratos permitiu identificar essas fontes, 

assim como permitiu atribuir maior ou menor centralidade a essas fontes conforme a dinâmica 

do contrato no tempo (inclusive pelo fato da criação desses valores constituir função do 

tempo). 

Reconhecer a existência de uma moralidade interna às interações contratuais, a 

sua importância enquanto apoio de padrões contratuais reputados devidos pelas partes 

contratantes, e a relevância dessa moralidade para o fortalecimento da interação contratual e 

para a sua impulsão para o futuro, tem impacto na forma como se pensa estratégias de 

promoção da cafeicultura diferenciada no Brasil (e ainda a promoção de outros produtos 

diferenciados marcados pela presença de transações nas quais há dificuldade de especificação 

completa das prestações futuras dos agentes). 
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O estudo revelou o impacto da illy no estímulo a outras iniciativas de 

desenvolvimento da cafeicultora diferenciada no Brasil. A Daterra foi uma empresa que, 

compreendendo a lógica do mercado diferenciado, apropriou-se de diversos mecanismos de 

diferenciação e de comercialização do produto semelhantes àqueles utilizados pela illy para 

agregar maior valor ao seu café e construir relações contratuais com outros parceiros 

comerciais. 

A Daterra é uma empresa que conta com muitos recursos financeiros e de gestão, 

de forma que não retrata a realidade empresarial da maior parte dos produtores de café. No 

entanto, as suas estratégias, assim como aquelas da illy, podem ser promovidas por meio de 

ações de entidades públicas e privadas voltadas para a promoção do desenvolvimento coletivo 

de produtores. Assim, identificamos e explicamos brevemente diversos mecanismos de 

diferenciação e agregação de valor atualmente desenvolvidos por associações de cafeicultores, 

cooperativas e entidades públicas, alguns mais explicitamente impulsionados pelas ações da 

illy no Brasil (como é o caso das ações empreendidas pelas cooperativas dos produtores do 

Cerrado), mas todas desenvolvidas após a chegada da illy, guardando maior ou menor 

semelhança com a racionalidade de diferenciação introduzida pela illy no Brasil. Os variados 

perfis da cafeicultura nacional e o potencial para a diferenciação ganharam repercussão 

pelo sucesso das iniciativas da illy no país. 

Criação de sistemas de classificação e avaliação do café em função da qualidade, 

criação de marcas atreladas a sistemas específicos de classificação do café, concursos de 

qualidade atrelados a realização de leilões, desenvolvimento de regulação e estrutura 

institucional para a certificação do café mineiro pela origem, programas de disseminação de 

certificações de propriedade relativas ao sistema de produção sustentável, e promoção da 

imagem do café nacional por meio da presença em feiras nacionais e internacionais da 

cafeicultura estão entre as iniciativas desenvolvidas por associações, cooperativas e entidades 

públicas para promover a diferenciação do café nacional e reduzir os custos de transação para 

a consolidação de relações contratuais entre os produtores brasileiros de café diferenciado 

e seus compradores nacionais ou estrangeiros. 

Apesar de não termos nos aprofundado no estudo de outros padrões de interação 

contratual no mercado de cafés diferenciados, o estudo apresentou indícios da tendência de 

consolidação de relações contratuais mais duradouras no segmento. A especificidade do 

produto é um fator que promove o prolongamento das interações contratuais no tempo, e a 

incerteza relativa às oscilações das circunstâncias de mercado e da produção promovem 

padrões mais relacionais de interação dos agentes. A confiança é um valor importante no 
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mercado e os conflitos tendem a ser solucionados por meio de negociações. Assim, há uma 

moralidade da flexibilidade em torno das promessas, em função da sujeição de todo o setor 

aos imprevistos de ordem produtiva e de consumo. 

Uma compreensão relacional dos contratos permitiu, assim, a identificação de 

vários níveis de construção de valores pelos agentes que interagem no mercado de cafés 

diferenciados, por meio de padrões de interação mais relacionais, ou seja, por meio de 

mecanismos não promissórios de estabelecimento de critérios de conduta reputados devidos 

pelas partes. O estudo do caso das interações contratuais entre a illy e seus fornecedores 

evidencia a importância do nível das interações mais relacionais, o que leva à reflexão acerca 

da importância de aspectos relacionais para o florescimento e sustentabilidade de fluxos 

virtuosos de troca em alguns contextos produtivos. 
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APÊNDICE A – Roteiro das entrevistas realizadas 
 
 
 
 
1ª Rodada de entrevistas: 

 
1. Instituição: ASSICAFÉ  
Entrevistado: Sr. ALDIR TEIXEIRA  
Função: Sócio e diretor da empresa  
Data: 10.08.2011 
Duração: 3h 

 
2. Instituição: UNIVERSIDADE DO CAFÉ BRASIL – UNILLY 
Entrevistado: Sr. DÉCIO ZYLBERSTAJN 
Função: Coordenador  
Data: 18.08.2011 
Duração: 35min 

 
3. Entrevistados: Entrevista Coletiva 
- Sr. AVAÍ MIRANDA – APEXBRASIL/ Diretor do Setor de Cafés Especiais 
- Sr. PAULO GUSTAVO – Exportador de Café (ASNC) 
- Sr. MARIANO, Produtor de Café (FAZENDA SANTA MARGARIDA) – Associado da 

BSCA  
- Sr. MARCOS CROCE, Produtor de Café (FAZENDA AMBIENTAL 

FORTALEZA), Associado BSCA 
- Sr. LUIS PAULO, Produtor de Café, Exportador de Café, Associado da BSCA e 
Presidente 
- Sr. MARCOS – Produtor de Café Cooperado da MINAS SUL/ Diretor Comercial da 
Cooperativa MINAS SUL 
- Sra. VANUSIA NOGUEIRA – Diretora BSCA  
Data: 22.08.2011 
Duração: 4h 

 
4. Instituição ADS COMUNICAÇÕES  
Entrevistado: Sra. INGRID RAUSCHER 
Função: Sócia e diretora da empresa 
Data: 24.08.2011 
Duração: 2h,20min 

 
5. Instituição: PORTO DE SANTOS  
Entrevistado: Sr. NELSON CARVALHAES  
Função: Sócio e diretor da empresa 
Data: 31.08.2011 
Duração: 1h,20min 

 
6. Instituição: ESCRITÓRIO CARVALHAES 
Entrevistado: Sr. EDUARDO CARVALHAES  
Função: Diretor e Proprietário da Empresa  
Data: 31.08.2011 
Duração: 1h,10min 
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7. Instituição: DATERRA 
Entrevistado: Sr. LEOPOLDO SANTANA 
Função: Diretor da empresa  
Data: 02.09.2011 
Duração: 1h,35min 

 
2ª Rodada de entrevistas: 

 
8. Entrevistada: Sra. SILVIA SAES 
Função: Professora de Economia da Universidade de São Paulo  
Data: 02.11.2011 
Duração: 1h, 30m 

 
9. Instituição: DATERRA 
Entrevistado: Sr. NOBERTO PASCHOAL  
Função: Sócio e presidente da empresa  
Data: 04.11.2011 
Duração: 3h (não foi gravada a pedido do entrevistado) 

 
10. Instituição: BRAZILIAN SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION 
Entrevistada: Sra. VANUSIA NOGUEIRA 
Função: Diretora Executiva  
Data: 10.01.2011 
Duração: Entrevista via Email 

 
3ª Rodada de Entrevistas 

 
11. Instituição: ILLYCAFFÈ  
Entrevistada: Sra. Anna Illy  
Função: Sócia administradora  
Data: 21.06.2012 
Duração: 1h 

 
12. Instituição: PRODUTOR DE CAFÉ 
Entrevistado: José Carlos Grossi  
Função: Sócio administrador  
Data: 22.06.2012 
Duração: 50min 

 
13. Instituição: PRODUTOR DE CAFÉ  
Entrevistado: Adolfo Henrique Vieira Ferreira  
Função: Sócio administrador 
Data: 22.06.2012 
Duração: 40min 

 
14. Instituição: UNIVERSIDADE DO CAFÉ BRASIL – UNILLY 
Entrevistado: Professor Samuel Ribeiro Giordano  
Função: Coordenador Executivo 
Data: 26.06.2012 
Duração: 1h, 15min 
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ANEXO I – Instrumento contratual padrão utilizado pela illycaffè com seus 
fornecedores de café 

#

 
#
 
Confirmação de Negócio Nº São Paulo, xxxxxx de 
xxxxxxx 

#
Comprador: Experimental Agrícola do Brasil Ltda. 

Rua Osório Afonso da Silva, 784, sl 01 
Bairro Nossa Senhora de Fátima, Patrocínio - MG. CEP 38740-000 
CNPJ 74.395.526/0002-35 - IE 481332825.00-71 

#
Vendedor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

#
Quantidade: XXX (xxxxxxxxx) sacas com café de 60 kg cada (peso líquido). 

#
Preço R$ por saca: R$ XXX (xxxxxxxxx) 

(No caso de entrega em big bags o preço será reduzido de 1,00 R$ -Hum Real- por 
saca). 

#
Modalidade: Entrega na porta do armazém, sacaria do comprador. 

#
Armazém: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

#
Descrição: Conforme amostra XXXX (XXXXXXX) em poder do comprador. 

Safra corrente, padrão illy, café arábica, tipo 3 para melhor, com no máximo 
12 defeitos, de acordo com a tabela oficial brasileira de classificação (COB), nas 
peneiras 15 e acima, com no máximo 10% de vazamento de peneira 14, 
bom aspecto, boa seca, teor de umidade máximo de 11% e com bebida fina. 

#
Condição:         A entrega do lote deverá ocorrer dentro do prazo de 10 dias a partir da data deste 

contrato. O armazém deverá ser informado da entrega do lote previamente. O 
lote deverá ser enviado ao armazém, por conta do vendedor, com Nota Fiscal de 
Venda. O Armazém acima indicado, deverá constar no corpo da Nota Fiscal de 
Venda como local de descarga. Como condição do presente negócio o 
vendedor declara que cumpre a legislação ambiental e trabalhista e que não 
utiliza trabalho escravo ou infantil. O vendedor reconhece que toda informação 
relativa a este contrato  é confidencial e permanecerá sendo expressamente 
proibida a sua divulgação a qualquer título, sendo que o vendedor se compromete 
na assinatura deste contrato, a utilizar a informação confidencial com o único 
objetivo de cumprir o objeto estipulado neste contrato, sem direito a divulgar tal 
informação confidencial, sob pena de responder por perdas e danos. A obrigação da 
confidencialidade com relação às informações confidenciais, manter-se-á em vigor 
durante toda a vigência deste contrato e pelo prazo de 2 (dois) anos seguintes ao 
término do mesmo por qualquer causa. 

#
Pagamentos:  No dia 17 do mês para cafés entregues entre os dias 1° e 10° do mês; No dia 27 do 

mês para cafés entregues entre os dias 11° e 20° do mês; 
No dia 07 do mês seguinte, para cafés entregues entre os dias 21° e o último dia 
do mês. 
(O pagamento ocorrerá após comprovação pelo comprador da total conformidade 
do lote entregue, com a amostra original aprovada, em safra, aspecto, tipo, 
peneira, teor de umidade e bebida). 

#
DE ACORDO:    

#

Experimental Agrícola do Brasil Vendedor 
#
#

(*) Ou um comprador à ser indicado posteriormente, exclusivamente pela Experimental Agrícola do Brasil Ltda.#
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ANEXO II - Instrução Normativa nº 8, de 11 de Junho de 2003 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 8, DE 11 DE JUNHO DE 2003 
#
#

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, inciso 
II, da Constituição, tendo em vista o disposto no Decreto no 4.629, de 21 de 
março de 2003, na Lei no 9.972, de 25 de maio de 2000, no Decreto no 
3.664, de 17 de novembro de 2000, e o que consta do Processo no 
21000.006212/2002-41, resolve: 

#

 
Art. 1° Aprovar o Regulamento Técnico de Identidade e de Qualidade para a Classificação do 
Café Benefic iado Grão Cru, em anexo. 
#

Art. 2° Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na execução desta Instrução Normativa serão 
resolvidos pela Secretaria de Apoio Rural e Cooperativismo deste Ministério. 
#

Art. 3° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. Art. 4° Fica revogada a 
Instrução Normativa no 048, de 16 de agosto de 2002. 
 
ROBERTO RODRIGUES 
#
#

ANEXO 
#
#

REGULAMENTO TÉCNICO DE IDENTIDADE E DE QUALIDADE PARA A 
CLASSIFICAÇÃO DO CAFÉ BENEFICIADO GRÃO CRU 

#
#
1. Objetivo: o presente Regulamento tem por objetivo definir as características de identidade e de 
qualidade para a classificação do Café Beneficiado Grão Cru. 
#
2. Definição do Produto: entende-se por Café Beneficiado Grão Cru o endosperma do fruto de 
diversas espécies do gênero Coffea, principalmente Coffea arabica e Coffea canephora (robusta ou 
conillon). 
#
3. Conceitos: para efeito deste Regulamento, considera-se. 
#
3.1. Umidade: percentual de água encontrado na amostra do produto, a qual deverá se apresentar 
isenta de matérias estranhas e impurezas. 
#

3.2. Matéria estranha: detritos vegetais não oriundos do produto, grãos ou sementes de outras 
espécies e corpos estranhos de qualquer natureza, tais como pedras ou torrões. 
 
3.2.1. Pedra ou torrão: qualquer pedra ou torrão, de diferentes tamanhos, or iundos da varrição 
ou de fragmentos do piso do terreiro. 
 
3.3. Impureza: casca, pau e outros detritos provenientes do próprio produto. 
 
3.3.1. Casca: fragmento de casca seca do fruto do cafeeiro, de diversos tamanhos, provenientes 
da má regulagem da máquina de beneficio; 
 
3.3.2. Pau: fragmento do ramo de cafeeiro. 
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3.4. Grão preto: grão ou pedaço de grão de coloração preta opaca. 
 
3.5. Grão ardido: grão ou pedaço de grão que apresenta a coloração marrom, em diversos tons, 
devido à ação de processos fermentativos. 
 
3.6. Grão preto-verde: grão preto que se apresenta brilhante devido à aderência da película 
prateada. 
 
3.7. Grão verde: grão imaturo, com película prateada aderida, com sulco ventral fechado e de 
coloração verde em tons diversos. 
 
3.8. Marinheiro: grão que, no beneficio, o pergaminho não foi total ou foi parcialmente retirado. 
 
3.9. Quebrado: pedaço de grão, de forma ou tamanho variável. 
 
3.10. Concha:  grão  em  forma  de  concha,  resultante  da  separação  de  grãos  imbricados  
oriundos  da fecundação de dois óvulos em uma única loja do ovário. 
 
3.11. Coco: grão que não teve a casca retirada no beneficiamento. 
 
3.12. Miolo de concha: grão plano e pouco espesso, resultante da separação de grãos imbricados 
oriundos da fecundação de dois óvulos em uma única loja do ovário. 
 
3.13. Grão mal granado: grão com formação incompleta apresentando-se com pouca massa e, às 
vezes, com a superfície enrugada. 
 
3.14. Grão esmagado: grão que se apresenta com a forma alterada devido ao esmagamento. 
 
3.15. Grão brocado: grão danificado pela broca do café, apresentando um ou mais orifícios 
limpos ou sujos, podendo ser: 
 
3.15.1. Brocado sujo: grão ou pedaço de grão danificado pela broca do café que se apresenta com 
partes pretas ou azuladas; 
 
3.15.2. Brocado rendado: grão ou pedaço de grão danificado pela broca do café que se apresenta com 
três ou mais furos e sem partes pretas; 
 
3.15.3. Brocado limpo: grão ou pedaço de grão danificado pela broca do café que se apresenta com 
até três furos e sem partes pretas. 
 
3.16. Grão triângulo: grão de formato triangular por ter se desenvolvido no fruto três ou mais 
sementes. 
 
3.17. Grão grinder: grão quebrado que vazar nas peneiras inferiores à peneira 14 (14/64”), com 
pelo menos 2/3 de grãos inteiros. 
 
3.18. Café cabeça: grão composto por dois grãos imbricados, oriundos da fecundação de dois 
óvulos em uma única loja do ovário. Não será considerado defeito, a menos que se separe, dando 
origem à concha e ao miolo de concha. 
 
3.19. Café melado (peliculado): grão perfeito, tendo, entretanto, a película do espermoderma 
aderida devido a fatores climáticos e coloração marrom, ligeiramente avermelhada. 
 
3.20. Grão pálido: grão que se apresenta com coloração amarelada, destoando na amostra, após a 
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mesma ter sido submetida á “Torração Americana”. 
#

4. Classificação: o Café Beneficiado Grão Cru será classificado em CATEGORIA, 
SUBCATEGORIA, GRUPO, SUBGRUPO, CLASSE e TIPO, segundo a espécie, formato do grão e a 
granulometria, o aroma e o sabor, a bebida, a cor e a qualidade, respectivamente. 
#

4.1. Categoria: de acordo com a espécie a que pertença, o Café Beneficiado Grão Cru será 
classificado em 2 (duas) categorias: 
 
4.1.1. Categoria 1: café proveniente da espécie Coffea arabica; 
 
4.1.2. Categoria II: café proveniente da espécie Coffea canephora. 
 
4.2. Subcategoria: o Café Beneficiado Grão Cru, segundo o formato do grão e a sua 
granulometria, será enquadrado em 2 (duas) subcategorias: 
 
4.2.1. Chato: constituída de grãos com superfície dorsal convexa e a ventral plana ou ligeiramente 
côncava, com a ranhura central no sentido longitudinal. 
 
4.2.1.1. O Café Beneficiado Grão Cru da Subcategoria Chato, de acordo com o tamanho dos grãos 
e a dimensão dos crivos circulares das peneiras que os retêm, será classificado em: 
 
4.2.1.1.1. Chato graúdo: peneiras 19/18 e 17;  
 
4.2.1.1.2. Chato médio: peneiras 16 e 15; 
 
4.2.1.1.3. Chato miúdo: peneira 14 e menores. 
 
4.2.2. Moca: constituída de grãos com formato ovóide, também com ranhura central no sentido 
longitudinal. 
 
4.2.2.1. O Café Beneficiado Grão Cru da Subcategoria Moca, de acordo com o tamanho dos grãos 
e a dimensão dos crivos oblongos das peneiras que os retêm, será classificado em: 
 
4.2.2.1.1. Moca graúdo: peneiras 13/12 e 11; 
 
4.2.2.1.2. Moca médio: peneira 10; 
 
4.2.2.1.3. Moca miúdo (moquinha): peneira 9 e menores. 
 
4.2.3. Quando o Café Beneficiado Grão Cru não for submetido à separação em peneiras, ou 
quando submetido se enquadre em quatro ou mais peneiras, será considerado BICA CORRIDA (B/C). 
 
4.2.4. Na classificação por peneiras, o vazamento máximo admissível para cada peneira será de 
10%, sendo que vazamento superior a esse valor caracterizará a ocorrência de outra peneira, abaixo da 
que o originou, no lote em análise. 
 
4.3. Grupo: o Café Beneficiado Grão Cru, de acordo com o aroma e o sabor, será classificado em 
2 (dois) grupos. O sabor e o aroma serão definidos por meio da prova de xícara. 
 
4.3.1. GRUPO I - Arábica. 
 
4.3.2. GRUPO II - Robusta. 
 
4.4. Subgrupo: o Café Beneficiado Grão Cru, de acordo com a bebida e com o grupo a que 
pertença, será classificado em 07 (sete) Subgrupos do Grupo I e 4 (quatro) Subgrupos II, assim 
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discriminados: 
 
4.4.1. Bebidas Finas do Grupo I - Arábica. 
 
4.4.1.1. Estritamente mole: café que apresenta, em conjunto, todos os requisitos de aroma e sabor 
“mole”, porém mais acentuado; 
 
4.4.1.2. Mole: café que apresenta aroma e sabor agradável, brando e adocicado; 
 
4.4.1.3. Apenas mole: café que apresenta sabor levemente doce e suave, mas sem adstringência 
ou aspereza de paladar; 
 
4.4.1.4. Duro: café que apresenta sabor acre, adstringente e áspero, porém  não  apresenta 
paladares estranhos. 

 
4.4.2. Bebidas Fenicadas do Grupo I - Arábica. 
 
4.4.2.1. Riado: café que apresenta leve sabor, típico de iodofórmio; 
 
4.4 2.2. Rio: café que apresenta sabor típico e acentuado de iodofórmio; 
 
4.4.2.3. Rio Zona: café que apresenta aroma e sabor muito acentuado, assemelhado ao iodofórmio ou 
ao ácido fênico, sendo repugnante ao paladar. 
 
4.4.3. Bebidas do Grupo II - Robusta. 
 
4.4.3.1. Excelente: café que apresenta sabor neutro e acidez mediana; 
 
4.4.3.2. Boa: café que apresenta sabor neutro e ligeira acidez; 
 
4.4.3.3. Regular: café que apresenta sabor típico de robusta sem acidez; 
 
4.4.3.4. Anormal: café que apresenta sabor não característico ao produto. 
 
4.5. Classe: o Café Beneficiado Grão Cru, de acordo com a coloração do grão, será 
classificado em 8 (oito) classes: 
 
4.5.1. Verde Azulado e Verde Cana: cores características do café despolpado ou degomado; 
 
4.5.2. Verde: café que apresenta grão de coloração verde e suas nuances; 
 
4.5.3. Amarelada: café que apresenta grão de coloração amarelada, indicando sinais de 
envelhecimento do produto; 
 
4.5.4. Amarela; 
 
4.5.5. Marrom; 
 
4.5.6. Chumbado; 
 
4.5.7. Esbranquiçada; 
 
4.5.8. Discrepante: mistura de cores oriundas de ligas de safras ou cores diferentes. 
 
4.6. Tipo: o Café Beneficiado Grão Cru, de acordo com o percentual de defeitos e matérias estranhas 
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e impurezas, será classificado conforme o estabelecido nas Tabelas 1, 2 e 3 deste Regulamento. 
#

5. Umidade 
#
5.1. Independente de sua classificação, os teores de umidade do Café Beneficiado Grão Cru não 
poderão exceder os limites máximos de tolerância de 12,5% (doze e meio por cento). 
#
6. Matérias estranhas e impurezas 
#
6.1. O percentual máximo de matérias estranhas e impurezas permitido no Café Beneficiado 
Grão Cru será de 1% (um por cento). Excedendo esse valor, o produto será desclassificado 
temporariamente, sendo impedida a sua comercialização até o rebeneficiamento para enquadramento em 
tipo. 
#
7. Fora de Tipo: será classificado como Fora de Tipo o Café Beneficiado Grão Cru que 
apresentar: 
#
7.1. Os percentuais de ocorrência de defeitos excedendo aos limites máximos de tolerância 
estabelecidos nas tabelas deste Regulamento; 
 
7.2. Mais de 50 grãos pretos ou mais de 100 grãos ardidos ou mais de 100 grãos preto verde; 
 
7.3. Mais de 300 defeitos, excetuando-se os grãos quebrados, mal granados, conchas, miolos de 
concha e os brocados limpos; 
 
7.4. O produto classificado como Fora de Tipo não poderá ser comercializado e internalizado 
como tal, devendo ser: 
 
7.4.1. Rebeneficiado, desdobrado e recomposto, para efeito de enquadramento em Tipo; 
 
7.4.2. Reensacado e remarcado, para efeito de atendimento às exigências deste Regulamento. 
#
8. Desclassificado 
#
8.1. Será Desclassificado temporariamente e proibida a sua comercialização, até o 
rebeneficiamento, o Café Beneficiado Grão Cru que apresentar mais de 1% (um por cento) de matérias 
estranhas e impurezas. 
 
#

8.2. Será Desclassificado temporariamente, e proibida a sua comercialização e internalização, até o 
expurgo, o Café Beneficiado Grão Cru que apresentar insetos vivos. 
 
8.3. Será Desclassificado o Café Beneficiado Grão Cru que apresentar uma ou mais das 
características indicadas abaixo, sendo proibida a sua comercialização e internalização para consumo 
humano e animal: 
 
8.3.1. Aspecto generalizado de mofo; 
 
8.3.2. Mau estado de conservação; 
 
8.3.3. Odor estranho de qualquer natureza, impróprio ao produto. 
 
8.3.4. Resíduos de produtos fitossanitários, teor de micotoxinas e outros contaminantes ou 
substâncias nocivas à saúde acima do limite estabelecido por legislação específica vigente; 
 
8.3.5. Presença de sementes tóxicas. 
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8.3.6. Somente será permitida a utilização do produto desclassificado, para outros fins, após 
ouvido o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
 
8.3.7. O Serviço de Classificação deverá comunicar imediatamente ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento sobre a ocorrência de produto desclassificado, para as providências 
cabíveis junto ao setor técnico competente. 
 
8.3.8. Caberá ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a decisão quanto ao 
destino do produto desclassificado, podendo para isso articular-se, quando couber, com outros órgãos 
oficiais. 
 
8.3.9. No caso especifico da permissão ou autorização de utilização do produto desclassificado 
para outros fins, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento deverá estabelecer ainda 
todos os procedimentos necessários ao acompanhamento do produto até a sua completa desnaturação, 
cabendo ao proprietário do produto ou ao seu preposto, além de arcar com os custos pertinentes a 
operação, ser o seu fiel depositário e responsável pela inviolabilidade e indivisibilidade do lote em 
todas as fases de manipulação, imputando-lhe as ações civis e penais cabíveis, em caso de 
irregularidades ou de uso não autorizado do produto nestas condições. 
#

9. Embalagem 
#
9.1. As embalagens utilizadas no acondicionamento do Café Beneficiado Grão Cru poderão ser  de 
material natural, sintético ou outro material apropriado. 
#

9.2. Dentro de um mesmo lote será obrigatório que todas as embalagens sejam do mesmo 
material e tenham idêntica capacidade de acondicionamento. 
 
9.3. As especificações quanto á confecção e à capacidade das embalagens devem estar de 
acordo com legislação específica vigente. 
#
10. Marcação ou rotulagem 
#
10.1. Não será exigida nenhuma marcação ou rotulagem relativa à sua classificação, entretanto, 
deverá o produto estar acompanhado do seu respectivo Certificado de Classificação. 
#
11. Amostragem 
#
11.1. Previamente à amostragem, deverão ser observadas as condições gerais do lote do produto 
e, em caso de verificação de qualquer anormalidade, tais como: presença de insetos vivos ou a 
existência de quaisquer das características de desclassificação  (odor estranho, mau  estado de 
conservação,  aspecto generalizado de mofo, entre outras), adotar os procedimentos específicos 
previstos neste Regulamento. 
#
11.2. A amostragem deverá ser realizada por furação ou calagem, sendo os sacos tomados 
inteiramente ao acaso, em no mínimo de 10% do lote, mas sempre representando a expressão média 
do lote numa quantidade mínima de 30g (trinta gramas) de cada saco. 
 
11.3. As amostras assim extraídas serão homogeneizadas, reduzidas e acondicionadas em no 
mínimo 3 (três) vias, com peso de no mínimo 1kg (um quilograma) cada, devidamente identificadas, 
lacradas e autenticadas. 
 
11.4. Será entregue 01 (uma) via para o interessado, 02 (duas) ficarão com a pessoa jurídica 
responsável pela classificação e o restante da amostra será obrigatoriamente recolocado no lote ou 
devolvido ao detentor do produto. 
 
11.5. A amostra para efeito de classificação (amostra de trabalho) será de 300g (trezentos gramas), 
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obtida após homogeneização e quarteamento de uma das duas amostras destinadas a pessoa jurídica 
responsável pela classificação, ficando a outra como contraprova. 

#
12. Roteiro de Classificação 
 
12.1. Verificar primeiramente, de forma cuidadosa, se na amostra há presença de insetos vivos e se o 
Café Beneficiado Grão Cru apresenta uma ou mais características desclassificantes. Caso se constate 
alguma situação, o classificador deverá tomar as providências contidas no item 8.2 e 8.3 deste 
Regulamento. 
 
12.2. Se o produto estiver em condições de ser classificado, deve-se homogeneizar a amostra 
destinada à classificação, reduzi-la pelo processo de quarteamento até a obtenção da amostra de 
trabalho, ou seja: 300g (trezentos gramas) pesada em balança digital previamente aferida. 
 
12.3. Verificar o aspecto do produto, identificar a característica de seca e a classe do produto, 
anotando o resultado no laudo. 
 
12.3.1. A informação da característica de preparo deverá ser prestada pelo interessado e anotada no 
laudo. 
 
12.4. Efetuar a separação das matérias estranhas e impurezas presentes na amostra. Pesá-las, 
anotando no laudo o peso e o percentual encontrado. Constatando-se um percentual superior ao 
estabelecido no item 6.1, desclassificar temporariamente o produto. 
 
12.5. Do restante da amostra destinada á classificação, deve-se obter, ainda pelo processo de 
quarteamento, 01 (uma) subamostra destinada à determinação da umidade, da qual se retirará, quando 
houver, as matérias estranhas  e impurezas.  O peso da subamostra deverá estar de acordo com as 
recomendações do fabricante do equipamento utilizado para verificação da umidade. Uma vez 
verificada a umidade, deve-se anotar o valor encontrado no laudo. 
 
12.6. De posse da amostra de trabalho, isenta de matérias estranhas e impurezas, separar os 
defeitos, observando os seguintes aspectos: 
 

12.6.1. Quando for verificada a incidência de dois ou mais defeitos em um mesmo grão, prevalecerá 
o de maior gravidade, de acordo com a seguinte escala decrescente: preto; ardido; preto verde; concha; 
mal granado; verde; quebrado. 
 
12.7. Anotar no laudo os defeitos encontrados na amostra. 
 
12.8. Agrupar os defeitos observando aqueles que apresentam a mesma equivalência 
estabelecida nas tabelas deste Regulamento. 
 
12.9. Nas matérias estranhas e impurezas, separar as cascas, os paus, as pedras e os torrões, 
efetuar a contagem, anotar no laudo e estabelecer a equivalência de defeitos de acordo com as tabelas 
deste Regulamento. 
 
12.10. Efetuar a soma dos defeitos e enquadrar o produto em tipo de acordo com os parâmetros 
estabelecidos nas Tabelas deste Regulamento, anotando o resultado no laudo. 
 
12.11. Determinar a Categoria do Café Beneficiado Grão Cru, de acordo com a espécie a que 
pertence o Produto, e anotar no seu respectivo campo no laudo. 



#
#

224#
#

12.12. Determinação da Subcategoria: para a determinação da Subcategoria do produto, deverá 
adotar o seguinte procedimento: 
 
12.12.1. Quartear novamente a amostra de trabalho obtida após a separação dos defeitos e das 
matérias estranhas e impurezas, reduzindo-a a exatamente 100g; 
 
12.12.2. Passar o produto pela série de peneiras, dispostas na seguinte ordem: 
 
- Peneira 19 = chato 
- Peneira 13 = moca 
- Peneira 18 = chato 
- Peneira 12 = moca 
- Peneira 17 = chato 
- Peneira 11 = moca 
- Peneira 16 = chato 
- Peneira 10 = moca 
- Peneira 15 = chato 
- Peneira 9 = moca 
- Peneira 14 = chato 
- Peneira 13 = chato 
- Peneira 8 = moca 
- Peneira 10 = chato 
- Fundo plano 
-  
12.12.3. Pesar as quantidades retidas em cada peneira e anotar no laudo; 
 
12.12.4. Na determinação da Subcategoria, o peso encontrado é igual ao percentual. 
 
12.13. Determinação do Grupo e Subgrupo: a determinação do grupo e do subgrupo do Café 
Beneficiado Grão Cru será realizada mediante a “Prova de Xícara”, adotando-se os seguintes 
procedimentos: 
 
12.13.1. Higienização do moinho e dos demais utensílios (xícaras, chaleiras, colheres, etc.); 
 
12.13.2. Passar pelo moinho regulado para a moagem grossa uma pequena quantidade do café 
torrada a ser submetido à prova de xícara, descartando o produto moído, a fim de eliminar possíveis 
contaminações de produtos testados anteriormente; 
 
12.13.3. Retirar da amostra de café torrado, porções de aproximadamente 8 a 10 gramas e colocá-las 
no moinho, posicionando cada xícara no orifício de saída do produto moído. Repetir esta operação 7 
(sete) vezes, visto que deverão ser provadas 7 (sete) xícaras; 
 
12.13.4. Dispor as xícaras em uma mesa de prova circular e giratória, agrupadas por lote de produto a 
ser testado; 
 
12.13.5. Escaldar o pó, utilizando água mineral ou natural filtrada, não submetida a tratamentos 
químicos, vertendo-a cuidadosamente sobre o produto, logo após a primeira fervura; 
 
12.13.6. Mexer a infusão com a colher de prova, devendo o provador cheirá-la para obter um 
julgamento preliminar dos vapores desprendidos e retirando-se a espuma sobrenadante; 
 
12.13.7. Por meio dos aromas desprendidos, o classificador deve estabelecer um juízo prévio da 
qualidade da bebida de cada amostra, separando as bebidas de características mais favoráveis, que 
deverão ser degustadas primeiro, daquelas de características menos favoráveis, que deverão ser 
degustadas posteriormente; 
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12.13.8. Ao passar de uma amostra para outra, em todas as amostras, a colher de prova deve ser lavada, 
em xícaras colocadas no braço fixo anexo à mesa giratória; 
 
12.13.9. Aguardar a decantação do pó e em seguida retirar com a colher de prova a espuma e os 
resíduos que ficarem na borda da xícara; 
 
12.13.10. Aguardar o resfriamento da mistura, ficando a critério do provador a determinação da 
temperatura adequada à execução do teste; 
 
12.13.11. Iniciar a prova mergulhando a colher suavemente na xícara, de forma que a infusão entre 
na mesma. Levar à boca, succionando fortemente, fazendo com que um pouco da bebida aspergida vá 
ao encontro da língua e ao palatino, conservando-a na boca apenas o tempo suficiente para sentir o 
sabor e os aromas, expelindo-a depois na cuspideira; 
 
12.13.12. Anotar no laudo a qualidade de bebida apresentada pela amostra, enquadrando o produto 
em Grupo e Subgrupo;  
 
12.13.13. Caso tenha sido solicitado pelo interessado na análise do teor de cafeína, deverá constar do 
laudo o resultado obtido em laboratório credenciado, mencionando o nome e o número do registro no 
conselho de classe do profissional autor do laudo laboratorial, devendo uma cópia de tal documento ser 
arquivada, junto ao laudo de classificação;  
 
12.13.14. Fazer constar do laudo de classificação os motivos que levaram o produto a ser 
considerado como Fora de Tipo ou Desclassificado; 
 
12.13.15. Revisar, datar, carimbar e assinar o laudo de classificação devendo constar obrigatoriamente 
do carimbo, do nome do classificador e do número do registro no Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento. 
 
13. Certificado de Classificação 
 
13.1. O Certificado de Classificação será emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento ou pelas pessoas jurídicas devidamente credenciadas pelo mesmo, de acordo com a 
legislação vigente. 
 
13.2. O Certificado de Classificação é o documento hábil para comprovar a realização da 
classificação, correspondendo a um determinado lote do produto classificado. 
 
13.3. O Certificado somente será considerado válido quando possuir a identificação do classificador 
(carimbo e assinatura), pessoa física devidamente registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento. 
 
13.4. O prazo para contestação do resultado da classificação por meio de solicitação de arbitragem 
será de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir do momento da emissão do Certificado de 
Classificação. 
 
13.5. No Certificado de Cla ssificação, deverão constar, além das informações estabelecidas nesse 
Regulamento, as seguintes indicações: 
 
13.5.1. A discriminação dos resultados de cada análise efetuada e dos percentuais encontrados, para 
cada determinação de qualidade do produto, bem como as informações conclusivas (enquadramento 
em Categoria, Subcategoria, Grupo, Subgrupo, Classe e Tipo) que serão transcritas do seu respectivo 
laudo de classificação; 
 
13.5.2. Os motivos que determinaram a classificação do produto como Fora de Tipo; 
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13.5.3. Os motivos que determinaram a desclassificação do produto. 
 
14. Fraude 
 
14.1. Considerar-se-á fraude toda a alteração dolosa, de qualquer ordem ou natureza, praticada na 
classificação, na embalagem, no acondicionamento, bem como nos documentos de qualidade do 
produto. 
 
14.2. Será também considerada fraude a comercialização do Café Beneficiado Grão Cru, em 
desacordo com o estabelecido neste Regulamento. 
 
15. Disposições gerais 
 
15.1. Será de competência exclusiva do Órgão Técnico do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento resolver os casos omissos porventura surgidos na utilização do presente Regulamento. 
 
16. Tabelas 
#
16.1. TABELA 1 - Classificação do Café Beneficiado Grão Cru quanto à equivalência de 
defeitos (intrínsecos). 

#
Defeitos Quantidade Equivalência 

Grão Preto 1 1 
Grãos Ardidos 2 1 
Conchas 3 1 
Grãos Verdes 5 1 
Grãos Quebrados 5 1 

Grãos Brocados 2 a 5 1 
Grãos Mal Granados ou Chochos 5 1 

#
#
Observações: 
 
1 - O Grão Preto será considerado o principal defeito ou capital; 
 
2 - Os Grãos Ardidos e Brocados serão considerados defeitos secundários; 
 
3 - O defeito Verde Preto “STINKER” será considerado como defeito ardido. 
 
 

16.2. TABELA 2 - Classificação do Café Beneficiado Grão Cru quanto à equivalência de 
impurezas (extrínsecos). 

#
Impurezas Quantidade Equivalência 

Coco 1 1 
Marinheiros 2 1 

Pau, Pedra, Torrão grande 1 5 
Pau, Pedra, Torrão regular 1 2 
Pau, Pedra, Torrão pequeno 1 1 
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Casca grande 1 1 
Casca pequena 2 a 3 1 

#

#
Observações: 
 
1 - As Pedras, os Torrões e os Paus Grandes correspondem a mais ou menos as dimensões da 
Peneira Grão Chato de 18/19/20; 
 
2 - As Pedras, os Torrões e os Paus Regulares correspondem a mais ou menos as dimensões da 
Peneira é Grão Chato de l5/l6/17; 
 
3 - As Pedras, os Torrões e os Paus Pequenos correspondem a mais ou menos as dimensões da 
Peneira Grão Chato de 14 abaixo; 
 

4 - As Cascas serão relacionadas a mais ou menos com o tamanho do Café em Coco. 
 

16.3. TABELA 3 - Classificação do Café Beneficiado Grão Cru, em função do 
defeito/tipo. 

#
#

Defeitos Tipos Pontos Defeitos Tipos Pontos 

4 2 +100 46 5 50 
4 2 – 05 +  95 49 5 – 05 55 
5 2 – 10 +  90 53 5 – 10 60 
6 2 – 15 +  85 57 5 – 15 65 
7 2 – 20 +  80 61 5 – 20 70 
8 2 – 25 +  75 64 5 – 25 75 
9 2 – 30 +  70 68 5 – 30 80 

10 2 – 35 +  65 71 5 – 35 85 
11 2 – 40 +  60 75 5 – 40 90 
11 2 – 45 +  55 79 5 – 45 95 
12 3 +  50 86 6 100 
13 3 – 05 +  45 93 6 – 05 105 
15 3 – 10 +  40 100 6 – 10 110 
17 3 – 15 +  35 108 6 – 15 115 
18 3 – 20 +  30 115 6 – 20 120 
19 3 –25 +  25 123 6 – 25 125 
20 3 – 30 +  20 130 6 – 30 130 
22 3 – 35 +  15 138 6 – 35 135 
23 3 – 40 +  10 145 6 – 40 140 
25 3 – 45 +  05 153 6 – 45 145 
26 4 Base 160 7 150 
28 4 – 05 05 180 7 – 05 155 
30 4 – 10 10 200 7 – 10 160 
32 4 – 15 15 220 7 – 15 165 
34 4 – 20 20 240 7 – 20 170 
36 4 – 25 25 260 7 – 25 175 
38 4 – 30 30 280 7 – 30 180 
40 4 – 35 35 300 7 – 35 185 
42 4 – 40 40 320 7 – 40 190 
44 4 – 45 45 340 7 – 45 195 

360 8 200 
> 360 Fora de Tipo 

#
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17. Modelo de Laudo de Classificação 
#

(IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA CLASSIFICAÇÃO) 
LAUDO DE CLASSIFICAÇÃO DE CAFÉ BENEFICIADO GRÃO 

CRU Nº / (MODELO/FRENTE) 
( ) Café Arábica ( ) Café Robusta 

#
#

INTERESSADO: 

SAFRA: AMOSTRA No  : 

ARMAZÉM: CIDADE: 

PAVILHÃO: BLOCO: Quadra: 

NO  DE SACOS: LOTE: 

CLASSIFICAÇÃO FÍSICA 

Equivalência de Defeitos 
Descrição No  de Grãos 

Imperfeitos 
No de 

Defeitos 
Descrição No  de Grãos 

Imperfeitos 
No de 

Defeitos 
- Grão preto # # - Coco # #
- Grão ardido # # - Marinheiro # #
- Concha # # - Esmagado # #
- Mal Granado /chocho # # - Casca grande # #
- Verde # # - Casca média/pequena # #
- Quebrado # # - Pau ou pedra ou torrão grande # #
- Brocado: 
- Brocado Sujo 

# # - Pau ou pedra ou torrão regular # #
- Pau ou pedra ou torrão pequeno # #

- Brocado Rendado # # SUBTOTAL (2) # #
- Brocado Limpo # # #

ENQUADRAMENTO EM TIPO 
SUBTOTAL(1) # #

# - SUBTOTAL (1) # #

- SUBTOTAL (2) # #

TOTAL GERAL (1) + (2) # #
#

TIPO 
#

CATEGORIA: 
#

SUBCATEGORIA: Peneira %  

(  ) 15 AC (  ) 18 AC 

(  ) 16 AC (  ) 19 
#

(  ) 17 AC (  ) Bica Corrida 

#

(  ) CHATO 

(  ) Graúdo 

(  ) Médio  

(  ) Miúdo 

#

(  )MOCA 

(  ) Graúdo 

(  ) Médio  

(  ) Miúdo 

GRUPO: (  ) GRUPO I: ARÁBICA (  ) GRUPO II: ROBUSTA 
#
#
SUBGRUPO: (  ) Estritamente Mole (  ) Riado (   ) CARACTERÍSTICA 

( ) Mole (  ) Rio (  ) Excelente (  ) Boa 
( ) Apenas Mole (  ) Rio Zona (  ) Regular (  ) Anormal 
(  ) Duro 

CLASSE: 
(  ) Verde Azulado ( ) Amarelada (  ) Chumbado 
(  ) Verde Cana ( ) Amarela (  ) Esbranquiçada 
(  ) Verde ( ) Marron (  ) Discrepante 
(  ) Esverdeada 
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CONCLUSÃO 
 
UMIDADE: _______________________ APARELHO: ___________________________  
CATEGORIA ______________________ SUCATEGORIA: ________________________  
GRUPO: _________________________ SUBGRUPO: ___________________________ 
CLASSE: _________________________ TIPO: _________________________________  
OBS.: ___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
POSTO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE ___________ DE ____________ DE ________ 

 
___________________________________________ 

CLASSIFICADOR/REG. MAPA NO 
 
 
 

LAUDO DE CLASSIFICAÇÃO DE CEFÉ BENEFICIADO GRÃO CRU N° ______/______  
(MODELO/VERSO)  

�   Café Arábica �  Café Robusta 
 
 CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS ADICIONAIS 

PELO PREPARO:  PELA SECA:  PELO ASPECTO: 
(  ) Via Seca  (  ) Seca Boa  (  ) Bom 
(  ) Via Úmida  (  ) Seca Regular  (  ) Regular 

  (  ) Seca Má  (  ) Mau 
     

   

 PELA TORRAÇÃO  

Coffea arábica: Coffea canephora:  
(  ) Torração Fina (  ) Torração Excelente  
(  ) Torração Boa (  ) Torração Quase Excelente  
(  ) Torração Regular (  ) Torração Muito Boa  
(  ) Torração Má (  ) Torração Boa  

 (  ) Torração Regular  

 (  ) Torração Má  

 PELO TEOR DE CAFEÍNA  

(   ) CAFÉ (  ) CAFÉ DESCAFEINADO  
 
 
POSTO DE CLASSIFICAÇÃO DE ________________.    ______ DE ____________ DE _____ 

 
___________________________________________ 

CLASSIFICADOR/REG. MAPA Nº
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ANEXO III – Tabela - Indicadores de Desempenho da Cafeicultura Brasileira - produção, 
exportação, consumo interno, estoques, orçamento e preços - 2000 a 2011 

#

 
 
Fonte: DCAF - CONAB - ABIC - MDIC/SECEX - OIC - EPEA/ESALQ/BM&F 
(1) 2011 com base no 2º Levantamento de Safra da CONAB - Maio/11#
(2) 2011 - Janeiro a abril#
(3) 2011 – Estimativa#
(4) 2011 - Janeiro a março 
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ANEXO IV – Produção total dos países exportadores – 2006 a 2011 
#
#
PRODUÇÃO/TOTAL/DOS/PAÍSES/EXPORTADORES#
INÍCIO/DO/ANOXSAFRA/2006/A/2011
#
(000/sacas)/ / / / / / / //////////////////////////// / ///(continua)#
# AnoX#

safra#
#

País/Exportador# # 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011#
#
Total/Mundial#

# # #
128/209#

#
116/635#

#
128/263#

#
122/658#

#
134/386#

#
131/253#

#

TOTAL#
#

127/769#
#

116/193#
#

127/812#
#

122/179#
#

133/816#
#

130/616#
Angola# (R)# Abril/Mar# 35# 36# 38# 13# 35# 29#
Benin# (R)# Out/Set# 0# 0# 0# 0# 0# 0#
Bolivia,#Plurinational#St# (A)# Abril/Mar# 164# 133# 135# 142# 130# 147#
Brazil# (A/R)# Abril/Mar# 42#512# 36#070# 45#992# 39#470# 48#095# 43#484#
Burundi# (A)# Abril/Mar# 499# 133# 412# 112# 352# 187#
Camarões# (R/A)# Out/Set# 818# 795# 750# 750# 608# 1#083#
República#da#África#Central# (R)# Out/Set# 114# 43# 60# 93# 95# 120#
Colômbia# (A)# Out/Set# 11#775# 12#515# 8#664# 8#098# 8#523# 7#800#
República#Democrática#do# #
Congo# (R/A)# Out/Set# 378# 416# 422# 346# 300# 1#056#
República#do#Congo# (R)# Jul/Jun# 3# 3# 3# 3# 3# 3#
Costa#Rica# (A)# Out/Set# 1#580# 1#791# 1#320# 1#450# 1#588# 1#799#
Costa#do#Marfim# (R)# Out/Set# 2#177# 2#317# 2#397# 1#795# 982# 1#600#
Cuba# (A)# Jul/Jun# 51# 7# 12# 22# 26# 100#
República#Dominicana# (A)# Jul/Jun# 387# 465# 645# 352# 378# 500#
Equador# (A/R)# Abril/Mar# 1#167# 1#110# 691# 813# 854# 1#075#
El#Salvador# (A)# Out/Set# 1#252# 1#505# 1#450# 1#065# 1#860# 1#175#
Etiópia# (A)# Out/Set# 5#551# 5#967# 4#949# 6#931# 7#500# 6#500#
Gabão# (R)# Out/Set# 1# 0# 1# 1# 1# 2#
Gana# (R)# Out/Set# 29# 31# 27# 33# 52# 35#
Guatemala# (A/R)# Out/Set# 3#950# 4#100# 3#785# 3#835# 3#950# 3#750#
Guiné# (R)# Out/Set# 473# 323# 505# 499# 496# 450#
Haiti# (A)# Jul/Jun# 362# 359# 359# 351# 350# 300#
Honduras# (A)# Out/Set# 3#461# 3#842# 3#450# 3#575# 4#326# 4#500#
Índia# (R/A)# Out/Set# 4#563# 4#319# 3#950# 4#794# 5#033# 5#333#
Indonésia# (R/A)# Abril/Mar# 7#483# 4#474# 9#612# 11#380# 9#129# 8#250#
Jamaica# (A)# Out/Set# 40# 20# 32# 25# 21# 30#
Quênia# (A)# Out/Set# 826# 652# 541# 630# 658# 680#
Libéria# (R)# Out/Set# 7# 7# 12# 13# 9# 10#
Madagascar# (R)# Abril/Mar# 587# 614# 728# 457# 529# 597#
Malawi# (A)# Abril/Mar# 17# 19# 21# 17# 17# 21#
México# (A)# Out/Set# 4#200# 4#150# 4#651# 4#200# 4#850# 4#300#
Nicarágua# (A)# Out/Set# 1#428# 1#905# 1#445# 1#871# 1#669# 2#100#
Nigéria# (R)# Out/Set# 51# 42# 50# 34# 42# 50#
Panamá# (A)# Out/Set# 173# 176# 149# 138# 114# 120#
Papua#Nova#Guiné# (A/R)# Abril/Mar# 807# 968# 1#028# 1#038# 870# 1#415#
Paraguai# (A)# Abril/Mar# 20# 28# 21# 20# 20# 20#
Peru# (A)# Abril/Mar# 4#319# 3#063# 3#872# 3#286# 4#069# 5#443#
Filipinas# (R/A)# Jul/Jun# 441# 446# 587# 730# 189# 350#
Ruanda# (A)# Abril/Mar# 351# 224# 369# 258# 319# 230#
#
#
#

/ # # # # # # #
#
#
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Serra#Leoa# (R)# Out/Set# 31# 40# 86# 91# 33# 70#
Tanzânia# (A/R)#Jul/Jun# 822# 810# 1#186# 709# 800# 534#
Tailândia# (R)# Oct/Sep# 766# 650# 376# 470# 579# 693#
TimorJLeste# (A)# Abril/Mar# 46# 36# 48# 47# 60# 41#
Togo# (R)# Out/Set# 134# 125# 138# 204# 161# 200#
Uganda# (R/A)#Out/Set# 2#700# 3#250# 3#197# 2#797# 3#290# 3#212#
Venezuela# (A)# Out/Set# 1#571# 1#520# 932# 1#214# 1#202# 1#000#
Vietnã# (R)# Out/Set# 19#340# 16#405# 18#438# 17#825# 19#467# 20#000#
Iêmen# (A)# Out/Set# 207# 198# 220# 135# 160# 200#
Zâmbia# (A)# Jul/Jun# 56# 61# 35# 28# 13# 13#
Zimbábue# (A)# Abril/Mar# 45# 31# 24# 21# 10# 9#
# # # #
Outros#países#produtores# 2/# 440# 442# 451# 479# 570# 637#

#
2/# Guiné#Equatorial,#Guiana,#Laos,#Sri#Lanka#e#Trinidade#&#Tobago#

#
Fonte: Organização Internacional do Café – OIC, 2012 
Tradução da autora 
#

 


