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“O consumidor é hoje senhor absoluto do mercado. É ele quem dita as regras,
quem diz o que quer ou não quer. E, se as indústrias de café não se conscientizarem disso,

não haverá futuro algum. Não há mais espaço para as indústrias que simplesmente
torram e moem um produto que elas ‘acham’ que o consumidor quer”.

Américo Sato 

1990 – O início de um vôo incerto

Nada mais apropriado para entender o significado da extinção do Instituto
Brasileiro do Café (IBC) para a indústria brasileira de torrefação e
moagem do que a metáfora do pássaro que sempre viveu em cativeiro e

ganha de repente a liberdade. Foram mais de 30 anos sob a tutela do Estado. O IBC,
autarquia criada para regulamentar o sistema agroindustrial do café, não só proporcio-
nou durante longos períodos o fornecimento subsidiado de matéria-prima (café verde)
para as indústrias, quando havia excesso de oferta no mercado internacional, como re-
gulava a entrada de firmas no segmento.

A regulamentação do segmento torrado e moído, diferentemente de uma política
industrial para o setor, estava voltada para o desempenho do setor externo do sistema
do café. Dentro de uma estratégia geral de valorização do café no mercado interna-
cional, ao segmento torrado e moído cabia um papel secundário: absorver parte do
excedente não exportável1.

A intervenção no segmento torrefador distorceu as estruturas de custos das
empresas, como também significou um baixo grau de investimento tecnológico para a
média da indústria2. O mercado protegido resultou no acúmulo de ineficiência e no
despreparo tecnológico e gerencial do setor. O tabelamento de preços, por sua vez, ao
fixar um preço único que os varejistas deveriam obedecer, além de descapitalizar as
empresas, impediu a adoção de estratégias de segmentação e diferenciação, incentivan-
do a concorrência por preço baixo.
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1 De 1959 a 1971 o governo promoveu a “Campanha para o Aumento do Consumo Interno de Café”, visando
diminuir a pressão do excesso de oferta no mercado externo. As torrefadoras recebiam do IBC o café verde a
preço subsidiado e o repasse do subsídio era controlado por meio do tabelamento de preços no varejo.

2 Com a política do governo em fornecer subsídio de acordo com a capacidade instalada da empresa, houve um
grande incentivo para o aumento do número de firmas e para a ampliação da capacidade instalada daquelas
que já operavam no mercado, explicando, portanto, a distorção das estruturas de custo e o baixo investimento
tecnológico no setor.



Numa estratégia suicida, uma parcela significativa das empresas passou a utilizar
café verde de má qualidade e a misturar produtos mais baratos (milho, cevada, etc.) na
composição do café torrado e moído. Com a deterioração da qualidade do produto e a
inexistência de ações mercadológicas de estímulo ao consumo de café, a “vingança” do
consumidor veio de forma lenta mas insistente, com a queda progressiva do consumo de
café no mercado nacional (anexo 1).

A assinatura do decreto nº 99.240 em 7 de maio de 1990, extinguindo o IBC, sig-
nificou um vôo incerto para a maioria das empresas torrefadoras. Apesar desse fato se
constituir em uma grande oportunidade para explorar novas estratégias de mercado, o
fim do tabelamento de preços ocorrido em 92, sob a gestão do Ministro Marcílio
Marques Moreira, desencadeou uma forte concorrência de preços após a desregulamen-
tação, levando a uma significativa piora da qualidade do café, acelerando o processo de
queda do consumo per capita deste produto.

O ciclo vicioso – queda do consumo, concorrência predatória e queda de qua-
lidade – precisaria ser rompido. A adoção de estratégias individuais pelas empresas do
setor poderia resultar em um melhor posicionamento dessas empresas no mercado, mas
dificilmente reverteria a tendência geral de queda do consumo do café. Mudar a
imagem negativa do café para o consumidor requeria ações coletivas, que dependem da
adesão de um número grande de agentes para que tenha efeito.

Ações coletivas, como as que visam o estímulo ao consumo, criam um grande in-
centivo ao comportamento do tipo “carona” por parte das firmas: sabendo não podem
ser excluídas do benefício da ação, não querem arcar com o custo de sua provisão. Por
exemplo, ações de marketing que visam o incremento do consumo geram um efeito posi-
tivo para todas as empresas do setor. Como uma associação de interesse privado não
detém poder de coerção, como o Estado, não há como obrigar que todas as empresas
paguem por tal ação.

Organizações de interesse privado, como a Associação Brasileira da Indústria
de Café (ABIC), podem ser vistas como uma relação contratual entre a associação e os
seus membros caracterizada pela fragilidade. O compromisso tênue entre os associa-
dos (clientes) e a associação, que pode ser rompido a qualquer momento, implica o
desafio para as associações de estar sempre renovando as suas estratégias para atender
os interesses dos seus associados. A adesão é livre e tem que ser reconquistada a cada
momento.

Enfrentando o problema da adesão voluntária e da possibilidade de comporta-
mento oportunista de alguns associados a ABIC decidiu assumir a responsabilidade de
implementação de ações para quebrar o ciclo que estava levando a queda do consumo
de café. É aqui, portanto, que inicia nosso estudo de caso, cujo foco principal é explorar
o papel e as dificuldades das associações de interesse privado no cumprimento da sua
função primordial que é criar e defender os resultados para os seus associados.
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Anos 70: a ABIC no papel de interlocutora com o Estado

Ahistória da Associação Brasileira de Café (ABIC) tem origem no dia 12 de
março de 1973, quando reunidos em assembléia no prédio da Federação
das Indústrias do Estado da Guanabara, os representantes dos Sindicatos

das Indústria de Torrefação e Moagem de Café de diversos estados da Federação3

decidiram criar a associação nacional como forma de melhor negociar com o governo
políticas de interesse dos torrefadores.

Na época uma grave crise econômica assolava o setor torrefador, desencadeada
por dois atos governamentais editados em 1972, a suspensão do fornecimento de café
subsidiado pelo IBC (Instituto Brasileiro do Café) e a entrada em vigor do tabelamento
de preços (19 de junho de 1972, Portaria Super nº 23, da Sunab). Essas duas medidas
adotadas conjuntamente impediam que as empresas transferissem para o varejo os cons-
tantes aumentos de preços da matéria-prima, observados naquele período.

Na verdade, o café sempre foi visto como um importante gerador de receitas para
financiar o processo de industrialização brasileira, de forma que, dentro do sistema
agroindustrial do café, o segmento torrefador sempre teve pouca influência nas decisões
de política econômica, tendo a maior parte das suas reivindicações preteridas pelas dos
outros segmentos mais importantes em termos de desempenho externo. (O anexo 2 traz
o Sistema Agroindustrial do café com as suas organizações).

A partir dos anos 70, com o agravamento da crise financeira do Estado, fazer parte
de uma parcela menos “nobre” do SAG do café tornou-se extremamente problemático.
De um lado, os recursos do IBC para implementar políticas eram cada vez mais reduzi-
dos, levando ao fim do subsídio à matéria-prima para as indústrias torrefadoras
nacionais4. De outro, com a aceleração da inflação, e considerando a importância do café
na composição dos índices de preços, este passou a ter seu preço fortemente controlado5.

Notório exemplo da inconsistência dessas medidas ocorreu entre o final de 1985 e
meados de 86. Em decorrência de uma grave estiagem que acometeu os cafezais
brasileiros em 85, a saca de café cru aumentou 107%. Entretanto, entra em vigor em
fevereiro de 86 o Plano Cruzado, que congelava os preços e não autorizava o repasse do
aumento da matéria-prima. Depois de esgotadas as tentativas de negociação com o go-
verno, a ABIC convocou as empresas para que reajustassem seus preços à revelia do
governo, comunicando o ocorrido aos consumidores mediante um “Esclarecimento
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3 Guanabara, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Goiás,
Maranhão, Rio Grande do Sul, Alagoas, Ceará, Pernambuco, Pará e Paraíba.

4 Cabe mencionar que a campanha acabou gerando distorções vinculadas ao desvio de café. O IBC chegou a co-
lorir os cafés dos seus estoques (com óxido de ferro ou sulfato ferroso) destinados às torrefações para evitar que
se exportasse estes cafés. Obviamente, esta estratégia de controle implicava em custos significativos.

5 Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares da FIPE de 1994, para as classes de renda de 0 a 2 salários
mínimos, o café consumido no domicílio responde por 0,88 % das despesas familiares. É com base nessa
pesquisa que a FIPE compõe seu índice de custo de vida (ICV-FIPE).



Público” publicado em diversos jornais. Na época esse ato de “desobediência pública”
resultou em ameaça de prisão do então presidente da ABIC, por parte da Sunab.

Agindo dentro dos limites impostos pela regulamentação e pela conjuntura políti-
ca, restava à Associação o papel tradicional de uma agremiação de interesse privado:
adotar ações coordenadas para dialogar e negociar com o Estado. Ou seja, negociar
ajustes de preços, defender seus associados da concorrência, procurando erguer bar-
reiras à entrada de novas empresas, e reivindicar acesso à matéria-prima subsidiada6.

Final dos anos 80: a ABIC no papel de interlocutora com o consumidor

Em meados dos anos 80, o consumo de café, que chegou a ordem de 4,7 kg per capi-
ta na década de 60, estava por volta de 2,3 kg per capita, com uma forte tendência de queda.

Pesquisa coordenada e realizada pela Vox Populi - Mercado e Opinião, sobre
hábitos do consumidor brasileiro de café, concluída em janeiro de 1988, mostrava que
67% dos brasileiros consideravam que o café consumido no mercado interno era de má
qualidade. Além disso, o consumidor afirmava: “café é tudo igual” e “todos são de má
qualidade, o melhor é exportado”. O que não deixava de ser verdadeiro. O resultado de
uma coleta e análise de amostras de café encomendada pela ABIC a título investigatório
e realizada como piloto pela Ernest & Young, em 1988, mostrou que mais de 30% das
marcas de café analisadas burlavam a legislação, com impurezas acima do limite de to-
lerância ou com misturas de outras substâncias no café torrado e moído.

A deterioração da qualidade do café vendido no mercado interno, com o crescente
hábito de adicionar milho, cevada, centeio, caramelo, cascas, palha etc., era um dos princi-
pais fatores atribuídos à retração da demanda. Havia casos em que empresas chegavam
fazer a combinação denominada de “café milhorado”: 80% de milho e 20% de café.

Além da questão da adulteração do café, que é um crime, há que se considerar
que, com o fim do monopólio do IBC na distribuição do café verde, muitas empresas
passaram a desenvolver uma atividade, na qual não se possuía experiência: a compra de
matéria-prima. Constituíam exceção as empresas que tinham provador profissional ou
laboratório de análises. Grande parte das torrefadoras se baseiam em testes e provas
realizados pelos comerciantes7. Tal assimetria de informação propicia o oportunismo dos
comerciantes melhor informados, que muitas vezes vendem café de qualidade inferior
como se ele fosse superior. 
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6 A primeira conquista da Associação foi o levantamento pela Sunab, no período de maio de 1973 a julho de
1974, do tabelamento de preços fixados para o produto final. Na mesma época, houve a elevação do limite de
financiamento para a compra de café verde para as torrefadoras (de 50% dos 80% correspondentes ao preço de
garantia pago ao produtor para 90% dos mesmos 80%). O IBC também atendeu a reivindicação da ABIC
fechando o registro de abertura de novas firmas de torrefação e moagem. Além disso, foram concedidos incen-
tivos creditícios à modernização e reorganização das empresas por meio de fusões e incorporações.

7 Conforme ZYLBERSZTAJN, Decio et alii. O Sistema Agroindustrial do Café: um Estudo da Organização do
Agribusiness do Café visto como a Chave da Competitividade. Porto Alegre, Editora Ortiz, 1993.



Algo precisava ser feito para sanear o setor. Por um lado, a indústria encontrava-
se estagnada e tecnologicamente superada. O excesso de capacidade estimado em 60%
inibia investimentos, que, aliado à descapitalização do setor, resultava em um parque
instalado com uma idade média de 7,6 anos.

Por outro lado, a crise do Estado e a conseqüente ingovernabilidade das agências
estatais, cada vez mais incapazes e desacreditadas de implementar políticas públicas, tor-
nava complexa a função de regular o mercado.

Apesar da regulamentação do café brasileiro, contida na Resolução 12 de 1978 da
Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA, que proíbe a adição
de produtos estranhos ao café, admitindo uma tolerância máxima de 1% de impurezas
(cascas e paus) e na Resolução 2 de 1990 do IBC, que proíbe a industrialização e a comer-
cialização de cafés de qualquer modo alterados ou adulterados, a legislação não se fazia
valer e as fraudes e adulteração no café vendido ao varejo eram crescentes.

Diante dessa realidade a ABIC passou a defender junto ao IBC a criação de um
Programa de Autofiscalização, no qual as próprias empresas firmariam o compromisso
de garantir a pureza do café por meio da autofiscalização.

Depois de quase dois anos de implantação do programa, sob a égide da iniciativa
privada, a idéia do Programa de Autofiscalização foi encampado pelo IBC, em novem-
bro de 1988, por meio da Resolução n.º 80, materializando-se, finalmente, em 30 de
agosto de 1989 com o lançamento nacional do Programa, antes mesmo do advento códi-
go de defesa do consumidor.  Pela resolução 80/88, que reconhecia a legitimidade do
processo, à ABIC caberia cuidar da fiscalização do setor e das análises das amostras de
café de todo o País, com o auxílio de empresas de auditoria independentes. Ao IBC
caberia a responsabilidade de punir as empresas, com multas, queixa criminal ou cance-
lamento de registro, cujos produtos apresentassem impurezas ou misturas segundo os
resultados da análise do Programa. Foi criado o Comitê Executivo de Autofiscalização,
mais tarde denominado de Auto-regulamentação e instituído o Regulamento/Acordo de
Controle de Pureza do Café Torrado e Moído, que estabelece as regras para a obtenção
do direito ao uso do “Selo de Pureza ABIC”8.

As coletas do Programa passaram a ser realizadas mediante um consórcio de qua-
tro auditorias independentes, entre elas a Ernest & Young, que permanece até os dias de
hoje, coordenando junto ao Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo a realização da coleta e
análise das amostras. As coletas são ininterruptas, efetuadas em pontos de venda ao con-
sumidor, e representam o universo de marcas existentes no mercado, cujas amostras são
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8 Para obter o Selo de Pureza, a empresa torrefadora deve aderir ao Programa de Controle de Pureza do Café,
aceitando a regulamentação, inscrevendo as marcas que comercializam, pagando as contribuições necessárias
ao custeio do Programa. O Certificado emitido pela ABIC tem validade de seis meses, com as marcas auto-
rizadas tendo prioridade na coleta garantindo a fiscalização permanente. No caso de uma empresa autorizada
produzir café fraudado, a ABIC tem o poder de cancelar o Certificado e o uso do Selo.



codificadas pela auditoria antes do envio para testes realizados pelo laboratório, visando
manter a credibilidade do processo de verificação.

Com a extinção do IBC, sem que a fiscalização e punição dos cafés adulterados
tivesse sido atribuída a nenhum órgão específico, surgiu um entrave na adoção do
Programa. A ABIC poderia continuar a punir seus associados com a exclusão do
quadro associativo, impedir o uso do Selo Pureza e denunciar às autoridades compe-
tentes, mas não possuía o poder de coerção que tinha o IBC em multar ou até fechar a
empresa. Apesar disso, a ABIC decidiu continuar com esse trabalho, embora soubesse
que, sem o poder de coerção do Estado, esta tarefa seria muito mais difícil.
Atualmente, ao final de cada teste a ABIC envia relatório para todo o setor, para fa-
bricantes de embalagens, e para toda a imprensa, órgãos do ministério público e de
defesa do consumidor, para que sejam adotadas as medidas cabíveis. A consolidação
das leis de proteção do consumidor foi fundamental para que a ABIC fizesse valer o
programa de autofiscalização.

Como a adesão ao Programa é voluntária, e tratando-se de um bem público, não se
pode excluir empresas que não pagaram pela ação visando o aumento do consumo de
café, havendo, em decorrência, um grande incentivo ao comportamento do tipo “carona”.
No início do programa, muitas empresas não aderiram esperando os resultados.

Naturalmente, como no caso do selo há um mecanismo de exclusão – quem não
paga, não usa o selo –, com o tempo, o consumidor passou a identificar o Selo de Pureza
e a sua presença na embalagem do café torrado e moído passou a ser reconhecida como
garantia de qualidade. Ironicamente, um fato que deve ter contribuído com o sucesso do
Selo é a imagem do café como um produto homogêneo que a regulamentação deixou
para os consumidores. Para boa parte deles, o Selo, muito mais que pureza, representava
a qualidade, o que imprimia um apelo ainda maior para o seu uso, acabando por capi-
tanear um número maior de empresas ao Programa. No início foi pequeno o número de
empresas que aderiram ao Programa (220) ao passo que hoje, são 540 empresas, o que
representa 60% do total de café produzido no Brasil (anexo 3).

Com o tempo, a adesão ao Programa passou a significar uma questão de sobre-
vivência para as empresas do setor, particularmente para as pequenas e micro empresas
do segmento. Para o consumidor, o selo na embalagem das empresas que não são
conhecidas, acaba sendo um aval da qualidade do produto e aquelas que não apresen-
tam o selo passam a ser rejeitadas pelo mercado. Nas licitações públicas e no mercado
institucional o selo passou a ser uma exigência. Com isso o número de empresas asso-
ciadas à ABIC também vem aumentando.

Nos nove anos de existência, o programa Selo de Pureza consumiu em recursos
US$ 24,2 milhões, sendo US$ 19,5 milhões em marketing e 4,7 milhões nas coletas de
autofiscalização (anexo 4). O número de coletas vem crescendo com uma queda signi-
ficativa do número de amostras impuras (anexo 5).
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O sucesso da reversão da queda do consumo é um fato. O consumo interno, passou
dos 6,4 milhões de sacas de 60 kg em 1985 para 11,5 milhões de sacas em 1997, conforme
se verifica no anexo 1. Cabe observar que, embora se possa imputar parte desse cresci-
mento ao efeito positivo sobre a renda após o Plano Real9, durante um bom período o
crescimento do consumo se deu apesar de substanciais aumentos reais nos preços do café
no mercado doméstico, determinado pelo quadro de escassez de matéria-prima que se
seguiu à quebra da safra de 1994. Ao longo de 1994, por exemplo, o consumo se elevava
apesar de aumentos reais superiores a 50% no preço do café torrado e moído no varejo,
medidos pelo IPC-FIPE.

A comunicação, elemento fundamental para o sucesso do programa, tem sido
implementada segundo duas abordagens: i. mídia dirigida, destinada ao público em geral
(eletrônica); e ii. mídia orientada, destinada à indústria torrefadora e aos segmentos corre-
latos. Os investimentos na mídia dirigida vêm sendo realizados desde 1989 em quatro
principais linhas temáticas: i. destacando a importância para o consumidor do Selo de
Pureza; ii introduzindo noções de tipos e variedades, qualidades, blends, etc.; iii. eviden-
ciando os diferentes públicos alvos e diversas situações de consumo; iv. visando quebrar o
preconceito de que café faz mal à saúde.

A mídia orientada é uma estratégia que tem um enfoque de longo prazo e aborda
vários aspectos: i. promover o café diante de potenciais consumidores, como exemplo o
projeto “Dica Feliz”, direcionado para a promoção do café com crianças das 3ª e 4ª séries
das escolas públicas; ii. motivar pesquisadores para trabalhar em projetos de café (Prêmio
ABIC de Tecnologia); iii. incentivar a mídia a divulgar notícias sobre o café (Prêmio ABIC
de Jornalismo); iv. divulgar o café para formadores de opinião, por meio de participação
em feiras, seminários e eventos relacionados ao produto; v. incentivar a capacitação tec-
nológica dos torrefadores, com a exposição de máquinas e equipamentos para as indústrias
(Feira do Café) (anexo 6).

Paralelamente às estratégias de mídia, a Associação passou a se empenhar em ações
visando suprir a deficiência gerencial e técnica das empresas, assim como incentivar
pesquisas sobre o café, conforme se observa no Anexo 7. Entre elas destacam-se: i. curso de
classificação e degustação de café para os torrefadores; ii. implantação do Programa de
Boas Práticas de Fabricação; iii. centro de preparação de café para levar o conceito de qua-
lidade para os preparadores de café; iv. curso de gestão tecnológica e atualização tecnológi-
ca (convênio ABIC/Sebrae); v. desenvolvimento de pesquisas junto ao Consórcio Nacional
de Pesquisas liberado pela Embrapa; vi. desenvolvimento de programas de pesquisas no
âmbito internacional, destacando-se o convênio com a Universidade de Vanderbuilt, com o
objetivo de provar e consolidar pesquisas sobre os aspectos positivos e saudável do café.

Uma das variantes das ações da ABIC foi o lançamento em maio de 1996 da cam-
panha “Consumo Interno – 15 milhões de sacas no ano 2.000”, o que representaria um
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incremento de 50% no consumo nacional de café, em relação ao consumo 95/96. Nesse
evento com a participação de todos os demais segmentos da cafeicultura surgiu o embrião
de futuras parcerias da ABIC com outros segmentos do SAG do café, na estratégia da
busca continuada de inovações visando a agregação e manutenção do corpo de associa-
dos. Entre as estratégias propostas para se obter o incremento do consumo nacional, a
ABIC sugeria que a indústria passasse a investir em qualidade, mediante a aquisição de
matéria-prima superior. Como sub-produto dessa linha, foi realizado um acordo entre a
ABIC, o Caccer (Conselho das Associações de Cafeicultores do Cerrado), região que pro-
duz um dos mais valorizados cafés brasileiros em função da qualidade e o Banco do Brasil.
O convênio inclui uma linha de financiamento para as indústrias repassados pelo BB, cap-
tados por meio da resolução 2.148 do Banco Central. Embora, na época uma série de difi-
culdades impedisse que o convênio decolasse da maneira proposta, o entusiasmo de
ambas as partes já propiciou a reedição do Convênio a partir de julho de 98, com uma
série de alterações mais favoráveis a sua  implementação.

O trabalho da ABIC superou as suas próprias expectativas. Acabou inspirando
outros SAGs brasileiros a adotarem iniciativas similares, tais como: o Selo de Garantia
da Abima (Associação da Indústria de Massas Alimentícias)10, e o Selo de Qualidade da
Abimilho (Associação Brasileira da Indústria do Milho), ambos lançados em 1997.
Possibilitou projeção da entidade em âmbito internacional: associações de outros países
produtores e consumidores de café passaram a buscar na Associação, ensinamentos para
implementar ações de incremento do consumo em seus países.

Um exemplo dessa demanda é o do Specialty Coffee American (SCAA). O interesse da
associação é o de aumentar o consumo de café no mercado americano para o nível dos anos
60. Adotando um projeto semelhante ao programa da ABIC “15 milhões de sacas no ano
2000”, a associação quer passar dos atuais 4 quilos de consumo de café per capita no mer-
cado americano para 7 quilos em 2022, retomando o nível de consumo da década de 60.

O reconhecimento da ABIC, no âmbito nacional e internacional, além de dar
respaldo para continuidade das ações pró-competitivas, resultou em um melhor posi-
cionamento da Associação na intermediação com o governo e outros segmentos do
SAG na adoção de políticas favoráveis ao setor. A ABIC teve uma participação impor-
tante na criação do CBC (Comitê Brasileiro do Café), em junho de 1991, que pela
primeira vez, em bases informais congregou os quatro grandes segmentos do sistema
(lavoura, indústria de torrefação e moagem, indústria de solúvel e exportação). Esse
organismo deu origem ao atual CDPC (Conselho Nacional de Política Cafeeira), em ou-
tubro de 1996, no qual a participação do Estado veio agregar o poder deliberativo possi-
bilitando uma gestão compartilhada da política pública e privada.

Na verdade, a ABIC assumiu um papel de liderança junto aos outros segmentos no
sentido de adotar uma gestão pró-competitiva. Uma das primeiras ações foi encabeçar a
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contratação do estudo do PENSA sobre o Sistema Agroindustrial do Café, visando a rea-
lização de um amplo diagnóstico e propostas de ações para todo o sistema, em 1992.

O melhor posicionamento da associação perante os outros segmentos pode ser
exemplificado pelas medidas aprovadas pelo CDPC, das quais ressaltam: a definição de
regras claras para a desova dos estoques oficiais, de forma a minimizar a escassez da
oferta nos últimos anos; a dilatação de prazos de 60 para 120 dias para o pagamento do
café adquirido pela indústria de torrefação nos leilões; criação do Consórcio Nacional de
Pesquisa liderado pela Embrapa para atender toda a cadeia produtiva; financiamento
para todos os segmentos para comercialização da safra 98/99.

A indústria de torrefação e moagem: o cliente

Estima-se que a indústria de torrefação e moagem seja formada por 1.593
empresas, sendo a maior parte delas sediadas nas regiões Sul (26%) e
Sudeste (55%)11.

Desde o fim da regulamentação, verifica-se uma intensificação da concorrência,
ampliada pela entrada interna e potencial de novas empresas. Há uma elevada rotativi-
dade nessa indústria. O resultado tem sido um aumento da concentração decorrente tan-
to da liberação de preços e do controle da entrada de novas empresas12, quanto por mu-
danças tecnológicas, tais como a tecnologia de embalagem a vácuo, introduzida nas últi-
mas duas décadas, que viabilizam estratégias nacionais de concorrência dado o aumento
da vida útil do produto, de semanas para mais de um ano.

Colaborando com a intensificação do processo de concentração está a elevada
economia de escala no setor13. Estudo realizado em 1997, aponta que a primeira empre-
sa no ranking dos associados da ABIC, o que corresponde aproximadamente a 75% do
total industrializado no Brasil, detém 24,5% do total de sacas processadas (16,5% do
total) e as 10 primeiras 50,71%14.

O anexo 8, traz uma idéia da concorrência na indústria torrefadora nos últimos
anos. Embora os preços da matéria-prima tenham apresentado incremento significativo,
em função da escassez do produto, a indústria não conseguiu repassar para o varejo o
incremento dos preços. Além da concorrência entre as empresas, a compressão da
margem é agravada pela participação significativa dos grandes supermercados no total
das vendas do café torrado e moído, que tem como estratégia principal negociar preços
com margens muito baixas para o fornecedor.
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A indústria é formada por um grande número de micro empresas, estimado em
64% do total, que juntamente com as pequenas perfazem 83% do total da indústria. A
maior parte delas possui administração familiar e se caracteriza por baixo nível tec-
nológico e gerencial, associado à falta de recursos e reduzidas margens de lucro.

A probabilidade de continuar operando em um ambiente de forte competição
deveria ser maior para as empresas de médio e grande porte, de forma que, a entrada de
novas pequenas firmas representariam uma ameaça direta para as próprias empresas de
menor porte. Entretanto, numa estratégia de sobrevivência, parcela significativa das
empresas de menor porte adotam práticas ilegais, como o uso de matéria-prima de baixa
qualidade e/ou adulteração e sonegação fiscal. Tal estratégia acirra a concorrência via
preço ameaçando também as empresas de médio porte.

Nesse contexto, é que se colocam as ações da ABIC. As estratégias da associação
visando o incremento de consumo são colocadas em xeque diante dos fatores estruturais,
agravados pela conjuntura de escassez da matéria-prima nos últimos anos. O Selo de Pureza
tem desestimulado a adulteração do café pelo torrador, mas não tem como interferir na
aquisição de cafés com um alto grau de defeitos e de qualidade questionável. Em um mer-
cado em que o preço ainda é o principal instrumento de compra, as ações da ABIC ligadas
ao treinamento das torrefadoras na área de classificação de café e de capacitação gerencial,
que tem efeito no longo prazo, acabam sendo atropeladas por essa conjuntura.

A reação positiva da demanda não soluciona a questão da adequação gerencial e
tecnológica da indústria para o mercado que está sendo criado. De um lado, a falta de profis-
sionalização das empresas é agravada pelos processos sucessórios em que as empresas mais
antigas estão se defrontando. De outro lado, a forte concorrência, que está refletindo em uma
aceleração do processo de concentração da indústria, empurra para frente os investimentos
em segmentação e diferenciação, essenciais na consolidação da conquista do consumidor.

Mas a reação positiva da demanda atrai o grande capital, que por dispor de maior ca-
pital acabam tendo maiores vantagens de escala, consolidando um novo ambiente competiti-
vo na indústria. Parmalat, Sara lee, Cargill e Coinbra encabeçam as lista das grandes empre-
sas que passaram recentemente a atuar no mercado, fazendo companhia à Melitta e à Mitsui.

Arbitragem e mediação entre as empresas, um novo papel para a ABIC?

Diante de uma concorrência feroz entre as empresas, denúncias de concorrência
predatória têm sido levadas à associação, que indo além mais uma vez das atribuições
tradicionais de uma associação de interesse privado, acaba tendo que mediar conflitos
entre seus associados. O papel de árbitro entre as associadas levou a ABIC a constituir
um código de ética que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo em novembro de
1994, nº 3 ENCAFÉ (Encontro Nacional da Indústria de Café). Entretanto, por resistên-
cias de parcela dos próprios associados o código ainda não foi regulamentado.
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O caso mais contundente é o das reiteradas denúncias contra as estratégias de
incremento do market-share da primeira empresa no mercado: a Cia União, que nos últi-
mos anos tem apresentado um crescimento expressivo da participação no mercado. De
acordo com a Nielsen em 1996 a Cia União detinha 21,7% do mercado brasileiro,
enquanto em 1994 a sua participação era de 11%15.

Em 1996, a empresa lançou o produto “Torrefacto”, que é obtido por meio de um
processo que adiciona 20% de açúcar ao café. Como a empresa registrou o produto como
sendo café, e com base no estatuto da ABIC, que desde 1993 passou a incorporar a pureza
no seu regulamento interno, a Associação entrou na justiça contra a Secretaria de Vigilância
Sanitária, que havia concedido o registro do produto, e desligou a Cia União do seu quadro
de associados. A atuação agressiva da União no mercado acabou resultando em outro pro-
cesso, neste mesmo ano, com a acusação de concorrência desleal pela Secretaria de Defesa
Econômica, em vista de o novo produto ferir a “lei do café puro” (Decreto Lei nº 165, de
1938). Considerando que a parcela significativa das receitas da Associação advém das con-
tribuições dos sócios, cujo valor depende do volume de sacas processadas por cada sócio, a
decisão de punir a Cia União resultou na perda de cerca de 20% das receitas da associação.

Atentando para o fato de que a relação contratual que une a associação e os associa-
dos é frágil, o caso da Cia União exemplifica a dificuldade na busca do equilíbrio entre a
legitimidade da entidade e a necessidade de recursos para a realização de ações competiti-
vas, como também, entre a auto-regulamentação e as estratégias competitivas individuais de
inovação.

É nesse sentido que a associação passou a adotar ações para se tornar auto-susten-
tável. Gestão junto ao Funcafé e parcerias com organizações, como o Sebrae visam via-
bilizar estratégias competitivas, independentes das receitas provenientes dos associados.

Desafios e questões para discussão

As associações de interesse privado têm uma importante contribuição para a coorde-
nação e para o aumento da competitividade dos sistemas produtivos, podendo preencher o
vácuo deixado pelo Estado no processo de desregulamentação. Entretanto, a provisão de
bens públicos favorecem comportamentos oportunistas que podem criar obstáculos na
adesão voluntária dos associados. Se os incentivos para tais comportamentos forem altos, as
ações podem deixar de ser implementadas, em decorrência do esvaziamento da organiza-
ção de interesse privado.

➣ Como conciliar interesses entre os diferentes membros da Associação na
adoção de políticas competitivas? A Associação deve interferir na harmonização do
mercado agindo como árbitro e mediador entre seus associados?
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➣ A regulamentação é sempre uma ação que cerceia a adoção de estratégias de
inovações. Como encontrar o equilíbrio entre a ação regulamentadora e as estratégias de
inovação das empresas associadas?

De acordo com o BNDES, na indústria de alimentos e bebidas, entre 1980 a 1995 a
participação das empresas com capital estrangeiro passou de 16% para 29% das vendas to-
tais, enquanto a concentração aumentou de 57% do total para 81%, entre 1978 e 1995.
Estes dados refletem que o aumento da concorrência entre as torrefadoras e a concen-
tração e desnacionalização da indústria é um processo geral. Assim, apesar do sucesso das
ações adotadas, a ABIC enfrenta sérios desafios: boa parte dos associados da ABIC são
empresas tradicionais de baixa tecnologia que mal compreendem a mudança de pa-
radigma da economia brasileira e mundial.

➣ Haveria espaços para adoção de políticas privadas que coíbam o atual proces-
so de autofagia entre os associados da ABIC?

➣ Para as grandes empresas, os retornos na adoção de estratégias individuais cos-
tumam ser maiores do que as conjuntas. Sem o suporte financeiro das grandes empresas
como realizar ações de grande impacto?

O sistema agroindustrial do café está completamente internacionalizado, embora
essa característica seja incipiente na torrefação. A ABIC pode e deve desempenhar algu-
ma função no sentido de ampliar as relações externas?

Notas finais: indicação de bibliografia complementar

A experiência relatada neste estudo de caso está intimamente relacionada às
mudanças ocorridas nos anos 90 no ambiente institucional e competitivo em que ope-
ram os agentes do sistema cafeeiro, em função da desregulamentação do mercado. Para
uma análise detalhada do histórico de regulamentação e desregulamentação do mercado
brasileiro de café, bem como para uma descrição das formas de organização do agribusi-
ness cafeeiro no Brasil, recomendam-se as seguintes obras:

SAES, M.S.M. (1997) A Racionalidade Econômica da Regulamentação no Mercado Brasileiro de
Café. São Paulo: Annablume/Fapesp.

ZYLBERSZTAJN, D. e outros (1993) O Sistema Agroindustrial do Café. Porto Alegre: Ortiz.

Para uma interpretação analítica dos processos de desregulamentação de sistemas
agroindustriais no Brasil, e do papel das organizações privadas, indica-se:

FARINA, E.M.M.Q., AZEVEDO, P.F. e SAES, M.S.M. Desregulamentação e sistemas agroindus-
triais. Editora Singular, 1997.

MACHADO FILHO, C.A.P. Ações Coletivas do Agribusiness – O Papel das Associações. 1º Semi-
nário Brasileiro Sobre a Nova Economia Institucional, agosto de 1998.
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Anexo 1

Consumo interno de café (milhões de sacas de 60kg) e consumo per capita (kg/ha)

Fonte: ABIC
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Anexo 2

Sistema Agroindustrial do Café e suas organizações

Observação: CNC (Conselho Nacional do Café); CNA (Confederação Nacional de Agricultura); ABIC (Associação Brasileira da
Indústria de Café); ABICS (Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel); FEBEC (Federação Brasileira dos Exportadores
de Café); Abicafé (Associação Brasileira dos Exportadores de Café); OIC (Organização Internacional do Café); APPC (Associação
dos Países Produtores de Café) e CDPC (Conselho Deliberativo de Política Cafeeira).
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Anexo 4

Total de investimentos da ABIC – 1989 a 1997

Fonte: ABIC

Anexo 3

Evolução do quadro de filiados da ABIC

Ano Empresas Sacas Marcas Data

1988 220 260.000 350 Dez/88

1989 330 387.610 463 Nov/89

1990 485 441.611 671 Nov/90

1991 485 441.611 864 Dez/91

1992 482 453.526 897 Dez/92

1993 482 468.914 903 Dez/93

1994 501 492.011 955 Dez/94

1995 520 496.792 1.039 Dez/95

1996 538 447.382 851 Dez/96

1997 532 458.478 830 Dez/97

Fonte: ABIC
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Anexo 5

Evolução do Programa de Pureza – ABIC

Ano Número Amostras Índice Amostras Índice

de Coletas Puras (%) Impuras (%)

1989 2.515 1.778 70,7 737 29,3

1990 3.514 2.918 83 596 17

1991 6.132 5.062 82,6 107 17,4

1992 2.989 2.432 81,4 557 18,6

1993 7.450 6.788 91,1 662 8,9

1994 2.491 2.288 91,8 203 8,1

1995 5.414 4.767 88 647 11,9

1996 5.757 5.201 90,3 556 9,7

Fonte: ABIC/CEAR

Anexo 6

Histórico do Plano de Ação – Selo de Pureza ABIC

e valorização do café: mídia dirigida (eletrônica)

Ano Enfoque da Campanha Institucional Objetivo

¢ 1989/90 ¢ Selo de Pureza ¢ Tornar conhecido o Selo de Pureza.

¢ 1991/92 ¢ Selo de Pureza e introdução de noções ¢ Evitar que o consumidor identifique

sobre tipos, variedades, qualidades, pureza com qualidade e haja um 

blends, etc. nivelamento aos olhos do consumi-

dor de todas as marcas.

¢ 1993/95 ¢ Estímulo ao consumo: “Tome um ¢ Mostrar a diversidade do público

café que acontece”. (alvo), particularmente os jovens, e 

as  diferentes situações de consumo.

¢ 1995 ¢ “Café pode fazer bem à saúde”. ¢ Quebrar o preconceito do “café faz 

mal à saúde”.

¢ 1996/97 ¢ Saúde e Qualidade. ¢ Seqüência do trabalho de quebra 

do preconceito do café faz mal à 

saúde e reforço dos conceitos de 

qualidade para o consumidor e 

indústria.
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Anexo 7 

Histórico do Plano de Ação – Selo de Pureza ABIC

e valorização do café: ações extra-mídia de massa

Ações Objetivos 

¢ Assessoria de Imprensa ¢ Fazer marketing da ABIC.

¢ Mídia dirigida ao “trade” ¢ Mostrar a responsabilidade do comércio e serviço 

em vender café de qualidade, evitando que as 

negociações ocorram apenas com enfoque em preços.

¢ Jornal do Café ¢ Tratar do Sistema do Café, constituindo um 

importante meio de marketing do segmento torrefador

para o SAG.

¢ Prêmio ABIC de Jornalismo ¢ Criar um interesse da mídia em destacar com maior 

freqüência e mais qualidade informações sobre o 

café. Possibilita o ingresso de mais informação de que

o mercado de café é segmentado.

¢ Divulgação análises/punições ¢ Mostrar a seriedade do Programa.

¢ Vídeos Institucionais/treinamento ¢ Capacitar gerencialmente as industrias.

¢ Diversificação de formas de ¢ Café pode ter diversos usos (bolo, balas, sorvetes, etc.)

Consumo (novas receitas) e diferentes preços.

¢ Projeto Vídeo Caras ¢ Promover o aumento do consumo de café.

¢ Feira do Café (1996 e 1997) ¢ Levar maiores informações sobre os avanços tecnoló-

gicos para o industrial, uma vez que a indústria não  

está capacitada para o mercado que está sendo criado.

¢ Criação de um Departamento de ¢ Ampliar o leque de divulgação da ABIC.

Relações Institucionais

¢ Prêmio ABIC Tecnologia 97 ¢ Criar motivação dos pesquisadores em trabalhar

com café.

¢ Participação em eventos feiras ¢ Estratégia de divulgação em eventos que envolvam

ou convenções formadores de opinião.

¢ Dica Feliz – realizado nas escolas ¢ Investir no consumidor de amanhã, levando às esco-

da rede pública do Brasil las de 3ª a 4ª séries a história do café, visando estimu-

lar o consumo de café entre os jovens.
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Outras Ações

Ações Objetivos

¢ Convênios Universidades/Apoio Pesquisas ¢ Gerar pesquisas para o Segmento.
Científicas/Consórcio Nacional de Pesquisas

¢ Convênio ABIC e SEBRAE ¢ Promover cursos para a capacitação geren-
cial das empresas torrefadoras e “Boas práti-
cas de Fabricação” estabelecendo um con-
junto de normas: Qualidade Total, ISO 
9000 e Higiene do Trabalho na produção. 
Ambos visando suprir a deficiência geren-
cial e técnica das empresas, melhorando a 
qualidade do produto ofertado.

¢ Centro de Treinamento ABIC ¢ Treinar as torrefadoras na área de classifi-
cação do café, suprindo a demanda de 
profissionais classificadores e degustadores, 
visando diminuir a assimetria de informação
entre os vendedores e compradores de café.

Anexo 8

Evolução do índice de preços do café: varejo e matéria-prima
(janeiro de 1993 = 100)

Fonte: ABIC
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Anexo 9

Código de Ética da ABIC

Capítulo 1 – Introdução

Seção I – Fundamento
Art. 1 – O presente Código de Ética, elaborado sob a égide da Associação Brasileira da Indústria do Café –
ABIC, foi aprovado em reunião do Conselho Deliberativo da Entidade, regularmente convocada, realizada
no dia 25 de novembro de 1994.

Seção II – Premissas
Art. 2 – São premissas básicas do Código de Ética da Indústria de Café:
I) a sua adoção democrática, formal e progressiva;
II) a instituição pela ABIC dos mecanismos necessários à sua fiel e ampla observância, de forma a que o

setor se auto–aperfeiçoe como um todo, inclusive através da ampla divulgação de seus termos;

Seção III – Conceito
Art. 3 – O Código de Ética da Indústria de Café é o conjunto de regras e condutas a que todas e cada uma

das indústrias de café respeitam visando a moralidade do setor no inter-relacionamento empresarial e em face da
sociedade, independentemente de tempo, lugar ou grupo.

Seção IV – Definição
Art. 4 – O código de Ética da Indústria de Café é o conjunto de normas básicas de conduta aplicável aos

campos da aquisição, industrialização, circulação e comercialização do café, cuja observância visa conduzir o setor ao
melhor atendimento do consumidor, visando-se, também, a obtenção da harmonia que deve existir entre as empresas
e empresários do mesmo.

Seção V – Objetivos
Art. 5 – O Código de Ética da Indústria de Café tem como objetivos:
I) Contribuir para que a população brasileira disponha de cafés de pureza da melhor qualidade e preço justo;
II) Propugnar pelo desenvolvimento do mercado e pelo aumento do consumo de café;
III) Concorrer para que as empresas do setor, cada vez mais, cumpram a legislação que lhes é afeta, seja a

concernente à qualidade do produto, a que disciplina o meio ambiente e a de natureza tributária e trabalhista, colabo-
rando, assim com os Governos Federal, Estaduais e Municipais na busca do desenvolvimento nacional;

IV) Regular o relacionamento empresarial, concatenando interesses e gerando condições para o desen-
volvimento setorial e das empresas;

V) Colaborar para o aperfeiçoamento do Programa de Auto-regulamentação;
VI) Contribuir para o aperfeiçoamento das relações do trabalho, estimulando um sistema de parceria tra-

balhador/empresa, em busca de melhores níveis de produtividade e de qualidade de vida;
VII) Colaborar para as Autoridades Públicas para o desenvolvimento nacional, preservando, todavia a

independência do setor na gestão de seus negócios e na defesa do primado da livre iniciativa;

Seção VI – Abrangência
Art. 6 – O presente Código de Ética pretende englobar todas as indústrias de café em sua área de aplicação

e bem assim as empresas conexas que, de forma direta ou indireta, participem do universo operacional das indústrias
representadas pela ABIC, tais como cessionários de marcas ou empresas que, não dispondo de instalações industriais,
comercializem com marca própria, obrigando-as à plena observância do seu contexto integral;

Seção VII – Conteúdo
Art.7 – As normas básicas de conduta que compõem o presente Código de Ética da Indústria de Café se

integram as regras, preceitos, e convenções, no que couber, todas as normas de comportamento constantes do Estatuto,
Regimento Interno, demais regulamentos da ABIC, inclusive normas de industrialização aprovadas pela ABIC, a
serem observadas, no seu conjunto por quantos integram o setor, ficando assim, incorporadas a este Código de Ética;

Seção VIII – Da Aplicação
Art. 8 – A aplicação do presente Código de Ética será feita pelo CEAR;

20

PPRROOGGRRAAMMA DA DE EE ESSTTUUDDOOS DS DOOS NS NEEGGÓÓCCIIOOS DS DO SO SIISSTTEEMMA AA AGGROIROINNDDUUSSTTRRIIAALLPROGRAMA DE ESTUDOS DOS NEGÓCIOS DO SISTEMA AGROINDUSTRIAL

VIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL PENSA DE AGRIBUSINESS 1998



21

PPRROOGGRRAAMMA DA DE EE ESSTTUUDDOOS DS DOOS NS NEEGGÓÓCCIIOOS DS DO SO SIISSTTEEMMA AA AGGROIROINNDDUUSSTTRRIIAALLPROGRAMA DE ESTUDOS DOS NEGÓCIOS DO SISTEMA AGROINDUSTRIAL

VIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL PENSA DE AGRIBUSINESS 1998

Capítulo II – Relações com o Consumidor

Art. 9 – São consumidores, para efeito das disposições deste Código, os varejistas, atacadistas, consumi-
dores institucionais e, especialmente, os consumidores finais;

Art. 10 – As relações com os consumidores serão norteadas pela Lei, pela honestidade, pelo respeito, pelo
bom atendimento e pela deferência;

Art. 11 – É dever do industrial do Café estimular os varejistas, atacadistas, consumidores institucionais ao
entendimento respeitoso e cortês aos consumidores finais;

Art. 12 – Cumpre ao industrial do Café orientar os varejistas, atacadistas e consumidores institucionais, para
os quais forneça, à prática dos princípios de ética que resultem no melhor padrão de atendimento e preço justo ao
consumidor final;

Art. 13 – É vedado à indústria do Café o exercício, direto ou indireto, de publicidade ou propaganda abusi-
va ou enganosa ao consumidor, atribuindo vantagens ilusórias ou irreais como meio de forçar vendas;

Capítulo III – Relações Institucionais

Art. 14 – Ter em vista permanentemente o interesse setorial e a orientação emanada da ABIC em quais-
quer contatos com os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;

Art. 15 – Preservar o interesse setorial, concorrendo para a consecução dos objetivos sociais do setor;
Art. 16 – Lembrar-se sempre que a imagem setorial junto ao Governo pode ser engrandecida pela correta

postura e conduta de cada um dos integrantes do setor;
Art. 17 – Postular em limites condizentes com o lógico e o adequado, procurando sempre fundamentar com

propriedade suas reivindicações, contribuindo para o fortalecimento de uma imagem de seriedade do setor;
Art. 18 – Não falsear informações;
Art. 19 – Abster-se de fazer declarações, mesmo que em caráter pessoal, que de qualquer forma compro-

meta o setor ou suas entidades representativas;
Art. 20 – Colaborar com a ABIC para a obtenção e/ou aplicação de medidas que visem ao aprimoramento

do setor, propugnando pelo desenvolvimento da categoria;
Art. 21 – Cumprir com as obrigações e compromissos assumidos com a entidade;
Art. 22 – Fornecer à ABIC com exação dados, informações e/ou esclarecimentos destinados à formação de

banco de dados, estatísticas, base de contribuição social ou elementos que lhe forem solicitados;
Art. 23 – Promover a solidariedade social, estimulando as empresas da categoria a associarem-se à ABIC;
Art. 24 – Aplicam-se às empresas, em relação as entidades representativas em geral, os mesmos princípios

básicos que os pertinentes às relações com a ABIC;
Art. 25 – Conviver cordialmente com seus companheiros de classe e de atividade, tratando-os com edu-

cação e respeito, de forma a não permitir que questões comerciais e/ou industriais, de qualquer natureza, venham a
influir em seu relacionamento pessoal;

Art. 26 – Desenvolver permanentemente o espírito de solidariedade e dignidade que deve existir no exercí-
cio da atividade econômica;

Art. 27 – Praticar o intercâmbio de informações, por mútuo interesse, com outras empresas, visando a troca
de experiências e tecnologia capaz de resultar em benefícios comuns ao consumidor;

Art. 28 – Não exercitar publicidade ou propaganda ofensiva ao concorrente, sendo como paradigma as nor-
mas da CONAR;

Art. 29 – Adotar práticas de comercialização, comunicação ou qualquer outra, seja à nível individual, seja à
nível coletivo, com o público em geral, que mantenha o nome da categoria, bem como o da empresa no mais alto
conceito ético e moral;

Art. 30 – Cumprir o papel social compatível à sua empresa no seio da comunidade e, bem assim, atribuir
justa remuneração a seus empregados, bem como proporcionar-lhes condições condignas de trabalho e de lazer;

Art. 31 – Abster-se de aliciar empregados de empresas congêneres;

Capítulo IV – Da Industrialização

Art. 32 – As empresas do setor devem estar conscientes da necessidade de reorganização do parque industrial,
de modernização, de absorção de modernas tecnologias de máquinas, equipamentos e embalagens, de melhoria dos níveis
de produtividade e de introdução de modernas técnicas de economia de escala para através da manutenção intransigente
da qualidade, oferecer um produto sempre melhor, dentro da preferência do consumidor;
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Art. 33 – Os cafés, equipamentos e demais insumos serão adquiridos de fontes idôneas, tidas como tais as
que entregarem as mercadorias conforme contratado, exigida a comprovação fiscal devida, e bem assim o
preço/prazo efetivamente ajustados;

Art. 34 – A aquisição de quaisquer insumos ou serviços, será feita sempre em vista do interesse do consumi-
dor final, procurando, para tanto, as indústrias estabelecerem alto nível de controle de qualidade dos mesmos;

Art. 35 – Empresas fornecedoras de insumos ou serviços, inidôneas, deverão, para a proteção setorial,
serem informadas, de forma fundamentada à ABIC;

Art. 36 – As empresas diligenciarão no sentido de manter máquinas e equipamentos devidamente conser-
vados e higienizados para a proteção da saúde do consumidor;

Art. 37 – As empresas terão especial cuidado com seus empregados no sentido de preservar-lhes a saúde,
não só para propiciar-lhes melhor qualidade de vida, como em atenção aos consumidores finais;

Art. 38 – Exercer sua atividade tendo sempre em vista a honestidade, o zelo e respeito à legislação vigente e
às normas, inclusive técnicas, emanadas pela ABIC, mantendo rigoroso e permanente controle de pureza e qualidade
dos produtos que fabricar, de forma a preservar a imagem da empresa e do setor;

Art. 39 – Adotar todas as medidas necessárias para que o produto tenha o melhor padrão de qualidade
possível;

Capítulo V – Da Comercialização

Art. 40 – Estabelecer uma perfeita relação entre custo-preço de venda do produto, de forma a vendê-lo pelo
seu justo valor, evitando práticas desleais de industrialização e comercialização, concorrências predatórias, bem como
o “dumping”, o ágio ou comportamentos que, sob qualquer forma, venham a prejudicar os consumidores;

Art. 41 – O preço será usado como instrumento de concorrência na medida justa do possível, tendo em
conta o recolhimento dos impostos, o atingimento de padrões de qualidade, a preservação de maquinário, a remuner-
ação adequada de empregados, o reinvestimento e o lucro;

Art. 42 – As margens de lucro serão compatíveis com o custo da produção, as necessidades de reinvesti-
mento, o capital investido e com um padrão de concorrência baseado na qualidade e na produtividade;

Art. 43 – As empresas procurarão organizar serviços de atendimento ao consumidor de forma a buscarem
através de pesquisas e análise de reclamações o seu auto-aprimoramento;

Art. 44 – A empresa, seja no envasamento, no transporte, seja na estocagem dos cafés oferecidos ao con-
sumo diligenciará para que o mesmo não seja objeto de qualquer tipo de deterioração, contaminação ou alteração de
suas propriedades organolépticas, uma vez que é a responsável pelo produto até seu consumo;

Capítulo VI – Tributos

Art. 45 – Tem-se o recolhimento de tributos como obrigação essencial e como tal seu cumprimento, além
das características legais que envolve importa em obrigação ética inarredável;

Capítulo VII – Das infrações

Seção I – Infrações
Art. 46 – Por iniciativa própria ou de terceiros, qualquer transgressão às normas do presente Código será

objeto de avaliação pelo CEAR, assegurada à empresa pleno direito de defesa quando julgada consoante as normas
deste Código e outras institucionais existentes nos regulamentos da ABIC, adotados pelo CEAR os mecanismos
necessários ao monitoramento dos procedimentos éticos, inclusive e sempre que possível, através de auditores cre-
denciados;

Seção II – Julgamento
Art. 47 – Devem os interessados levar, de forma fundamentada, ao conhecimento da ABIC, toda e qual-

quer transgressão às normas integrantes deste Código cometida por concorrente, fornecedor ou comprador, seja em
relação a si próprio ou envolvendo terceiros;

Art. 48 – Quando em dúvida sobre QUESTÃO ÉTICA que repute como não prevista neste Código,
poderão as empresas filiadas ou não a ABIC, antes de qualquer atitude, apresentar o caso, em seus termos gerais, à
ABIC, para análise e parecer conclusivo;

Seção III – Sanções
Das Penalidades
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Art. 49 – A violação das normas contidas neste Código de Ética importa em falta grave, sujeitando os seus
infratores às seguintes penalidades, que poderão ser cumulativas:

Para sócios da ABIC:
– advertência escrita, reservada;
– censura pública, na reincidência específica;
– multa pecuniária em bases fixadas pela ABIC, atualizadas monetariamente;
– suspensão temporária do quadro social da ABIC e do Programa de Auto-regulamentação “Selo de Pureza

ABIC”, por tempo não superior a 360 dias, prorrogável por igual período, se persistirem as condições motivadoras da
punição;

– eliminação do quadro social da ABIC e do Programa de Auto-regulamentação “Selo de Pureza ABIC”.
Para não sócios da ABIC;
– Comunicação e, sempre que possível, circunstanciada, às Autoridades competentes de transgressão da

ética que possam de parte delas e, para tais efeitos, gerar procedimentos punitivos;

Capítulo VIII – Disposições

Art. 50 – O presente Código de Ética da Indústria de Café, de abrangência setorial, que se integra das
demais normas da ABIC tem implementação progressiva, buscando tornar-se um método constante de aperfeiçoa-
mento setorial, cumprindo à Diretoria da ABIC, por iniciativa do CEAR, propor a introdução dos necessários aper-
feiçoamentos, a serem submetidos ao Conselho Deliberativo da Entidade, bem como adotar todos os procedimentos
que conduzam aos atingimento dos desideratos dele constantes.

Campos de Jordão, SP, 25 de novembro de 1994.
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Anexo 9

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 1997 – Em R$

Contas Detalhe Débito Contas Detalhe Crédito

Ativo Passivo
Circulante Circulante
Disponibilidades Contas a pagar 38.335,78

Caixa 3.000,00 Encargos sociais e outros 29.219,71
Moeda estrangeira 8.012,44 SEBRAE – Convênio 15.413,80
Bancos 7.076,30 Contribuição de sócios 
Recebimentos a compensar 1.1171,32 recebidos antecipadamente 6.435,39 89.404,68
Aplicações financeiras 913.428,58

932.688,64 Patrimônio Líquido
Contas a receber Superavit acumulado 2.904.188,73

Contribuições de sócios 151.765,35
Adiantamentos 1.200,00
Depósitos em garantia 2.546,86

155.512,21
Estoque de café verde 10.496,00
Despesas antecipadas
Sistema informatizado 37.105,27
Evento 1998 260.745,00

619.370,69 1.396.547,12
Permanente
Investimento 5.000,00
Imobilizado

Custo corrigido 1.988.775,98
Amortização acumulada (439.440,37)

1.549.335,61
Diferido

Custo corrigido 61.334,32
Amortização acumulada (18.623,64)

42.710,68 1.597.046,29
Total 2.993.593,41 Total 2.993.593,41

Demonstração Financeira – Em R$ Exercício 1997

Saldo do exercício anterior 335.732,04

Receitas
● Ordinárias 6.722.415,15
● Eventos 582.666,93 7.305.082,08

Despesas
● Administrativas 1.782.463,55
● Mídia 1.680.573,49
● Serviços Contratados 2.134.476,77
● Eventos 1.720.943,42 7.318.457,23

Saldo para o próximo exercício 322.356,89
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