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RESUMO 

 
O Brasil é um dos principais países no agronegócio mundial, destacando-se como o maior produtor e 
exportador de café do mundo, sendo o Paraná o sexto maior produtor de café brasileiro. O agronegócio é um 
conjunto de Sistemas Agroindustriais, dentre eles o Sistema Agroindustrial (SAG) do café, formado por 
agentes envolvidos desde a fabricação dos insumos, produção nas propriedades rurais, processamento e 
distribuição de produtos agrícolas. O SAG do café no Paraná é consolidado, entretanto sofreu mudanças nas 
últimas décadas. Três regiões paranaenses são as mais importantes para a cafeicultura do estado: Norte 
Pioneiro, Norte Central e Noroeste. A região Norte Central se destaca por ser a segunda maior região 
produtora de café do estado e iniciante na produção de cafés especiais. Entende-se que a caracterização da 
cafeicultura é importante para estudos de configuração da cadeia de cafés no Paraná. Para tanto, o objetivo 
do presente trabalho consistiu em caracterizar a cafeicultura da região Norte Central Paranaense.  A pesquisa, 
qualitativa, envolveu a aplicação de 30 questionários com produtores da região Norte Central Paranaense. 
Como resultados observou-se que a cafeicultura paranaense teve uma redução significativa em área 
destinada à produção de cafés e que os produtores da região Norte Central Paranaense são 
predominantemente homens, agricultores familiares, de baixa renda e dependentes do café para 
sobrevivência. Conclui-se que apesar da queda na produção, os produtores dessa região dependem dessa 
cultura, indicando a emergência de sistemas alternativos mais rentáveis. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Agronegócio; Cadeias produtivas; Café; Paraná; Sistemas Agroindustriais. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
 O agronegócio é um dos setores mais importantes da economia brasileira, sendo 

responsável por 24,1% no Produto Interno Bruto (PIB) nacional em 2018 (CEPEA, 2019). 
No cenário internacional, o Brasil se posiciona como um dos principais produtores, 
exportadores e consumidores de diversos produtos agrícolas, especialmente de café 
(USDA, 2019). Segundo o CECAFÉ (2019), o Brasil é o maior produtor e exportador de café 
do mundo.  

Goldberg (1957, 1968) afirma que o agronegócio é o conjunto de sistemas de 
organizações especializadas, que foram denominados Agribusiness Systems Approach. 
Para o autor, um Sistema Agroindustrial (SAG) compreende os setores de antes, dentro e 
depois da porteira da propriedade rural, envolvidos na produção, transformação e 
comercialização de um produto básico, até chegar ao consumidor final.  

Dentro do agronegócio, existem SAGs dos mais diferentes produtos, com suas 
próprias características e organização. Diferentes regiões produtoras ou países produtores, 
podem adotar diferentes tipos de organização do sistema agroindustrial. Também se 
observa diferentes formas de organização dentro do mesmo SAG, gerando subsistemas 
dentro de um sistema maior, quando se observa estratégias competitivas das empresas, 
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principalmente no que tange à segmentação de mercado por qualidade e à diferenciação 
do produto (FARINA; ZYLBERSZTAJN, 1994).  

O Paraná é um dos principais estados responsáveis pelo sucesso do agronegócio 
brasileiro. O estado é o sexto maior produtor de café do Brasil, principalmente do café 
arábica, que está presente em 9866 estabelecimentos rurais do estado (IBGE, 2017). Além 
disso, entre 2012 e 2016, o Paraná exportou 55% mais café em grão no mesmo período, 
destino típico de cafés de qualidade superior. Os dados indicam que a produção de cafés 
no Paraná vem passando por um processo de agregação de valor, o que indica seu 
potencial para diferenciação segundo o (IBGE, 2017).  

O Sistema Agroindustrial do café no Paraná é consolidado, já que o produto é uma 
atividade agrícola tradicional no estado e foi responsável pelo crescimento de importantes 
cidades, como Londrina e Maringá. Entretanto, a área de café diminuiu, mas muitos 
cafeicultores ainda insistem na cultura por tradição e pela situação social-econômica. A 
caracterização da cafeicultura fornece resultados importantes para estudos de configuração 
da cadeia de cafés no Paraná. Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho consistiu 
em caracterizar a cafeicultura da região Norte Central Paranaense. Entende-se que a 
caracterização da cafeicultura dessa importante região é relevante para os estudos do 
funcionamento, configuração e coordenação da cadeia de cafés no Paraná. 

O trabalho está organizado em cinco seções. Além desta, introdutória, a seção dois 
apresenta uma revisão bibliográfica envolvendo uma revisão sobre agronegócio e sistemas 
agroindustriais. A seção três apresenta os procedimentos metodológicos para a 
consecução do estudo. A quarta é composta pela análise descritiva e analítica dos dados. 
E, por fim, a quinta e última seção apresenta as conclusões. 

 
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1 AGRONEGÓCIO E SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS  

 
O agronegócio, também chamado de agribusiness, é um dos setores mais 

importantes da economia brasileira. Segundo Goldberg (1957), o agronegócio é o conjunto 
de todas as operações e organizações envolvidas na produção agrícola, desde a fabricação 
dos insumos, passando pela produção nas propriedades rurais, até o processamento e 
distribuição de produtos agrícolas. Dessa forma, a agricultura passou a ser tratada como 
sistemas de organizações especializadas, interdependentes e cooperativas, e, não mais, 
como um setor isolado. Esses sistemas foram denominados de sistemas agroindustriais.  

O estudo sobre Sistemas Agroindustriais teve referência em estudos de Ray 
Goldberg em Harvard (1957, 1968), que desenvolveu a abordagem denominada 
Agribusiness Systems Approach. Para o autor, um sistema agroindustrial compreende os 
setores de antes, dentro e depois da porteira da propriedade rural, envolvidos na produção, 
transformação e comercialização de um produto básico, até chegar ao consumidor final.  

Considerando o segmento agropecuário, existe uma grande diversidade de 
produtos, cada um com seu sistema agroindustrial específico. Características da produção, 
do processamento e da comercialização de cada produto influenciam a organização do 
SAG. Além disso, diferentes regiões produtoras ou países produtores, podem adotar 
diferentes tipos de organização do sistema agroindustrial. Também se observa diferentes 
formas de organização dentro do mesmo SAG, gerando subsistemas dentro de um sistema 
maior, quando se observa estratégias competitivas das empresas, principalmente no que 
tange à segmentação de mercado por qualidade e à diferenciação do produto (FARINA, 
1994). 

Os Sistemas Agroindustriais (SAGs) são caracterizados por relações entre agentes 
econômicos dentro de uma cadeia produtiva, que originam estratégias empresariais 
baseadas nos conceitos de ambiente organizacional e ambiente institucional, e tratam de 
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um tipo de produto com dimensão geográfica variável (ZYLBERSZTAJN, 2000). Para 
Zylbersztajn (1995, 1996) e Zylbersztajn e Farina (1999), os SAGs podem ser estudados 
considerando os diferentes graus de complexidade e agregação, e, no mesmo SAG, podem 
coexistir diferentes arranjos institucionais dependendo dos atores envolvidos. Embora os 
SAGs sejam complexos, Zylbersztajn e Neves (2000) elaboraram um SAG genérico (figura 
1). 

 

 
Figura 1: Sistema agroindustrial genérico e transações típicas. 

Fonte: Neves; Zylbersztajn, 2000. 
 

Conforme Zylbersztajn e Neves (2000), um Sistema Agroindustrial tem quatro 
elementos fundamentais: os setores produtivos, o ambiente institucional, o ambiente 
organizacional e as transações que conectam os agentes produtivos. Os setores 
produtivos, por sua vez, são os agentes de fornecimento de insumos, a agropecuária que 
é responsável pela produção, a indústria e, por fim, o comércio.  Dessa forma, a 
caracterização do setor agropecuário se torna importante, visto que é onde há a produção 
e se concentra os maiores esforços da cadeia.  
 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Se trabalhou com dados e fatos colhidos da própria realidade, portanto essa 
pesquisa foi desenvolvida a partir de uma abordagem descritiva (CERVO; BERVIAN, 2002). 
Se fizeram necessárias etapas preliminares de revisão de literatura para a compreensão 
sobre a teoria envolvida e o objeto de estudo: Agronegócio, Sistemas Agroindustriais (SAG) 
e SAG do café no Brasil e no Paraná.  

Então, foi realizado levantamento de dados primários e secundários. Nessa etapa 
descritiva, primeiramente buscou-se identificar os produtores rurais a serem entrevistados, 
de acordo com a representatividade no estado e pela diversidade dos produtores. O 
levantamento foi realizado utilizando, como instrumento de coleta de dados, o questionário 
do Projeto de Extensão “Agricultura familiar e agrossistemas sustentáveis: ações para 
fortalecimento da cafeicultura do Paraná”, financiado pelo Programa Universidades Sem 
Fronteiras (nº152/18), desenvolvido para o diagnóstico da cafeicultura do estado. Foram 
realizados 30 questionários na região Norte Central Paranaense. Porém, dado que um 
produtor possui características muito discrepantes e foi considerado um outlier, utilizou-se 
no desenvolvimento da pesquisa apenas 29 questionários. Os dados secundários foram 
importantes para compreender a situação da cafeicultura brasileira e paranaense e para 
descrição do histórico da cafeicultura da região analisada. 

Para análise dos dados, foram consideradas as questões sociais, econômicas e 
produtivas. Os questionários foram analisados posteriormente, pelo método de análise de 
conteúdo (BARDIN, 1979) e estatística descritiva, utilizando o software Excel. Essa etapa 
seguiu as fases de pré-análise, exploração do material, e tratamento dos resultados. As 
categorias de análise, definidas a partir do referencial teórico, foram as características dos 
produtores, das propriedades e da produção. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
4.1 SISTEMA AGROINDUSTRIAL DO CAFÉ NO BRASIL 

 
O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. Segundo dados do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o país tem cerca de 290 mil 
produtores, com área destinada a produção de café estimada em 1,9 milhões de hectares. 
A maioria são pequenos produtores, que estão espalhados por 15 estados e 
aproximadamente 1.900 municípios. Em 2018, o Brasil colheu 61,6 milhões de sacas de 60 
quilos e registrou um recorde de exportações de 35,15 milhões de sacas – crescimento de 
13,7% em comparação ao ano anterior.  

A partir de 1990, o SAG do café brasileiro sofreu mudanças, principalmente com o 
processo de desregulamentação de mercado e a abertura comercial, que alteraram o 
ambiente competitivo, intensificando a concorrência e abrindo novas oportunidades. 
Consequentemente, as empresas adotaram novas estratégias competitivas, com ênfase 
para a melhoria da qualidade e diferenciação (SAES; 2009; PONCIANO; SOUZA; NEY, 
2009). Segundo Bánkuti (2016), essa diferenciação a partir de ações na produção rural dá 
base para o surgimento de Sistemas Agroalimentares Diferenciados (SAD), que envolvem 
a estratégia de a criação de valor na produção e sua distribuição ao longo de toda a cadeia 
produtiva, gerando vantagens competitivas. 

Conforme citaram Guimarães et al. (2019), o Sistema Agroalimentar do café no Brasil 
é formado, segundo Saes e Jayo (1998) e Ponciano et al., (2009), por diversos agentes: 
fornecedores de insumos, máquinas e equipamentos; os produtores, responsáveis pela 
produção do café verde; os agentes responsáveis pelos processamentos; os vendedores 
nacionais; os compradores internacionais; os varejistas nacionais e internacionais e, 
finalizando o sistema, o consumidor.  

Em seus estudos, Guimarães et al. (2019) identificaram, à luz da ECT e da ECM, 
sete tipos de sistemas diferenciados na cafeicultura brasileira: café orgânico, café de 
qualidade – illycafé, café com originação, café sustentável, café fair trade, café com 
qualidade superior e café com indicação de origem. Além disso, os autores concluíram que 
há diferentes estruturas de governança nos sete casos analisados, desde acordos verbais 
à integração vertical, mostrando que os SADs tendem a envolver arranjos contratuais mais 
complexos para organização das transações do que os SAGs.  
 
4.2 SISTEMA AGROINDUSTRIAL DO CAFÉ NO PARANÁ 
 

O estado do Paraná é o sexto maior produtor de café no Brasil, principalmente do 
café arábica. Segundo o Censo Agropecuário de 2017, o estado contava com 9866 
estabelecimentos produtores de café que produziram cerca de 74 mil toneladas.  

Segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 
(IPARDES, 2017), a área colhida de café no estado do Paraná teve uma constante redução, 
entre os anos de 1980 e 2017, ao contrário do rendimento médio de produção por unidade 
de área, que aumentou com o passar dos anos. Esses dados revelam que muitos 
cafeicultores abandonaram a atividade e que os cafeicultores que persistiram conseguiram 
aumentar a produtividade.   

O estado do Paraná é dividido em 10 mesorregiões, sendo três as principais 
produtoras de café, responsáveis por 96% da quantidade produzida do estado em 2017: 
Noroeste, Norte Central e Norte Pioneiro. O Norte Pioneiro Paranaense é a principal região 
produtora de café, seguida pelo Norte Central e, em terceiro lugar, o Noroeste (IPARDES, 
2017).  
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Entre 1980 e 2017, o estado perdeu importância em volume e em área de produção, 
entretanto observa-se destaque na agregação de valor no café paranaense: o valor da 
tonelada do grão no estado aumentou 86% entre 2006 e 2015, passando de R$3,3 mil para 
R$ 6,2 mil, sendo a maior variação de valor por tonelada entre os principais estados 
produtores (IBGE, 2016). Os dados indicam que a produção de cafés no Paraná vem 
passando por um processo de agregação de valor e aumento de produtividade, o que indica 
seu potencial para diferenciação.  

Considerando a diferenciação e o subsistema de cafés especiais, com foco na 
agregação de valor, a mesorregião Norte Pioneiro Paranaense e outras regiões do estado 
já são reconhecidamente produtoras de cafés especiais no Brasil (BSCA, 2017), porém 
iniciativas para diferenciação na produção rural ainda são incipientes e limitadas no estado 
e avanços ainda são necessários.   
 
4.3 CARACTERIZAÇÃO DA CAFEICUTURA NO NORTE CENTRAL PARANAENSE 

 
Uma das principais regiões produtoras de café do estado do Paraná é a mesorregião 

Norte Central, onde foram entrevistados 30 cafeicultores para este trabalho. Do total dos 
entrevistados, 17 residem na cidade de Apucarana, 5 em Cambira, 4 em Jandaia do Sul, 2 
em Mandaguari e 1 em Arapongas. 

Segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 
(IPARDES, 2017), a região Norte Central Paranaense foi responsável por 18.083 toneladas 
colhidas de café em grãos, 28,48% da quantidade de café produzida em 2017 no estado, 
com uma área de 11.350 hectares colhidos e uma produtividade média de 1.593 quilos por 
hectare.  

Segundo IPARDES (2017), a área colhida de café na região Norte Central 
Paranaense teve uma redução de 94,18%, entre os anos de 1980 e 2017 (gráfico 1). Porém, 
no mesmo período, a produtividade média por área aumentou (gráfico 2).  

 

 
Gráfico 1: Área colhida de café na região Norte Central Paranaense entre 1980 e 2017. 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em IPARDES (2017) 
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Gráfico 2: Rendimento médio por área entre os anos de 1980 e 2017 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em IPARDES (2017) 

 
Segundo questionários, apenas 17,24% dos cafeicultores entrevistados são 

mulheres, o que mostra a desigualdade de gênero presente na cafeicultura dessa região, 
sendo predominantemente exercida por homens (gráfico 3).  

 

 
Gráfico 3: Distribuição de gênero dos cafeicultores entrevistados 

Fonte: elaborado pelos autores 

 
Em média, os produtores tem 54,7 anos de idade. Sobre a experiência na atividade 

rural, 72,41% declararam que desde os dez anos de idade ou menos são engajados nas 
atividades rurais e 82,76% atuam na cafeicultura há mais de 25 anos.  

Quanto ao nível de escolaridade, 96,55% declararam ter frequentado a escola. 
Entretanto, 37,93% não concluíram o ensino fundamental e apenas 13,79% concluíram o 
nível superior, revelando a dificuldade de permanência e acesso à educação, na época 
escolar dos entrevistados.  

A média da área total dos estabelecimentos rurais é de 15,9 hectares, variando de 
2,42 a 38,72 hectares a maioria e apenas um estabelecimento com área muito discrepante 
(112,53 ha). Em 96,55% dos casos a terra é própria e com escritura. É importante destacar 
que 93,33% dos produtores entrevistados possuem área total inferior a quatro módulos 
fiscais de suas respectivas cidades e 43,33% possuem área total inferior a um módulo 
fiscal, o que pode ser uma limitação econômica.  
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Conforme a Lei nº 11.326/2006, é considerado agricultor e empreendedor familiar 
rural quem pratica atividades no meio rural, possui área de até quatro módulos fiscais, mão 
de obra e renda familiares vinculadas ao próprio estabelecimento e gerenciamento do 
estabelecimento pela própria família. De acordo com essa lei, podemos afirmar que a 
maioria dos entrevistados podem ser considerados agricultores familiares e que o Sistema 
Agroindustrial do café no Norte Central Paranaense é formado, predominantemente, por 
agricultores familiares. A distribuição das áreas dos estabelecimentos rurais pode ser 
verificada no gráfico 4: 

 

 
Gráfico 4: Distribuição da área dos estabelecimentos rurais dos cafeicultores entrevistados 

Fonte: elaborado pelos autores 

 
Verificou-se a área média das propriedades rurais destinada à cultura do café 

atualmente é de 8,37 hectares, correspondendo a mais de 50% da área média total das 
propriedades, o que mostra que os produtores dessa região podem atuar na produção de 
mais culturas, mas que o café é a principal atividade. Observa-se uma diminuição da área 
entre o início da produção e o ano de 2016 e, entre os anos de 2017 e 2018, um ligeiro 
aumento (gráfico 5). A maioria dos entrevistados (90%) relataram que pretendem manter 
ou aumentar a área de café nos próximos anos, mostrando que há fatores incentivando a 
produção.  

 

 
Gráfico 5: Área média dos estabelecimentos rurais destinada à cultura do café 

Fonte: elaborado pelos autores 
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Quanto a renda familiar, 51,72% dos agricultores tem renda entre 1 e 4 salários 

mínimos por mês como rendimento total familiar, considerando as receitas agrícolas e não-
agrícolas. Além disso, uma parte considerável deles (44,82%) ganha de 4 a 10 salários 
mínimos por mês como renda total familiar, apenas um agricultor tem renda familiar menor 
que um salário mínimo e um tem renda superior a 20 salários mínimos.  

Segundo entrevistas, a agropecuária contribui em média com 83,25% da renda total 
familiar dos entrevistados, sendo que para 48,27% dos agricultores, a agropecuária é a 
única fonte de renda. Especificamente sobre o café, o produto contribui em média com 
64,25% da renda dessas famílias. Do total dos entrevistados, 6 produtores tem o café como 
única fonte de renda e outros 15 consideram o café responsável por mais da metade da 
renda familiar. Os dados revelam que essas famílias possuem uma renda baixa e que são 
dependentes economicamente das atividades agrícolas, especialmente da cafeicultura. A 
composição média da renda total dos entrevistados pode ser analisada pelo gráfico 6: 
 

 
Gráfico 6: Composição da renda média total familiar 

Fonte: elaborado pelos autores 

 
Em relação a mão de obra que trabalha no estabelecimento rural, todos os 

agricultores entrevistados estão diretamente envolvidos na atividade, trabalhando em 
tempo integral em suas propriedades. Todos declararam que outros membros da família 
trabalham nas atividades agrícolas, inclusive na cafeicultura, principalmente cônjuge e 
filhos. Nenhum produtor contrata mão de obra permanente para trabalhar no 
estabelecimento ou na cafeicultura, porém 60% contratam mão de obra temporária para 
trabalhar, principalmente nos meses de colheita do café, mesmo alegando terem dificuldade 
para encontrar tal mão-de-obra. 

Segundo entrevistas, 75,86% produzem apenas café commodity (comum) enquanto 
24,14% dos entrevistados produzem cafés especiais. O primeiro grupo vendeu o café a 
uma média de R$435,64 a saca, na última safra. O segundo grupo vendeu o café a uma 
média de R$591,25 a saca, ou seja, um valor 35,72% aos produtores que produzem café 
commodity. Isso aponta um incipiente processo de agregação de valor por diferenciação de 
produto. 

Em geral, a maioria dos entrevistados disseram que já pensaram em desistir da 
cafeicultura, por três principais motivos: preço baixo, geada e falta de incentivo 
governamental. Porém, o amor pelo café e a tradição familiar os incentivaram a continuar 
insistindo na cultura e a buscar alternativas. Segundo eles, o café é importante para a renda 
familiar e uma das vantagens é a rentabilidade para pequenas propriedades familiares, 
mesmo que haja quedas no preço. A diferenciação e a busca por qualidade são alternativas 
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que alguns dos entrevistados estão buscando para atingir preços maiores e conseguir se 
manter na atividade.   

 
5 CONCLUSÕES 
 

A pesquisa descreveu a estrutura e a situação do Sistema Agroindustrial do café no 
Brasil e no Paraná, evidenciando que ambos sistemas são formados por diversos agentes 
e que, na cafeicultura, os SADs surgem paralelamente ao SAG, visando uma alternativa 
mais competitiva com a agregação de valor do café, tendendo a ter estruturas mais 
complexas de organização. Para o SAG do café no Brasil, por exemplo, Guimarães et al. 
(2019) identificaram sete Sistemas Agroalimentares Diferenciados.  

Em se tratando da cafeicultura paranaense, a atividade teve uma drástica redução 
de área desde 1980. O estado já tem produções de cafés especiais, formando um Sistema 
Agroalimentar Diferenciado, embora incipientes na região Norte Central. 

A região Norte Central Paranaense é a segunda maior região produtora de café do 
estado. Analisou-se 30 cafeicultores dessa mesorregião e identificou-se que são, 
predominantemente, homens, com mais de 50 anos de idade em média, agricultores 
familiares e de baixa renda. Concluiu-se que esses cafeicultores, embora possam ter outras 
atividades, são muito dependentes do café e que necessitam de alternativas mais rentáveis 
como a produção de cafés especiais, para a sobrevivência na atividade.  
A realização deste estudo é fundamental para a cafeicultura da região, pois revela a 
realidade sócio-econômica desses produtores, contribuindo para a formulação e 
implementação de políticas públicas para essa classe. Sugere-se que esses estudos 
sejam ampliados para outras regiões paranaenses, afim de comparação e análise a nível 
estadual, além de estudos voltados para a produção de cafés especiais que se mostrou 
em estágio inicial na região.  
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