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      III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL

ESTRATÉGIAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PARA AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DA
CAFEICULTURA PAULISTA
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A redução na representatividade da cafeicultura paulista no cenário agrícola nacional, em relação a outras
regiões brasileiras produtoras de café, tem gerado grande apreensão, tanto entre os agentes que compõem os
diferentes segmentos dessa cadeia produtiva, como entre os agentes dos ambientes organizacional e institucional
que oferecem suporte à cadeia do café, principalmente pesquisadores, extensionistas rurais e autoridades
responsáveis pela formulação e implementação de políticas públicas no Estado de São Paulo. Este estudo teve
por objetivo direcionar as atividades do setor de pesquisa e desenvolvimento – P&D – da cafeicultura paulista,
para estudos que possam subsidiar decisões dos formuladores de políticas públicas e dos componentes dos
diferentes segmentos da cadeia produtiva do café no Estado de São Paulo, buscando o aumento da participa-
ção dessa cadeia produtiva no agronegócio brasileiro. Procurou-se localizar regionalmente o esforço de P&D
da cafeicultura paulista, no contexto de alavancagem de vantagens de origem, e elaborar propostas de áreas
estratégicas a serem enfocadas nos próximos anos por esse setor, que permitam aprimorar as vantagens
competitivas tecnológicas e não-tecnológicas da cadeia produtiva do café no Estado de São Paulo. Realizou-se
uma análise diagnóstica, de acordo com a metodologia proposta por CASTRO et al. (1995 e 1998). A coleta
de informações baseou-se no levantamento de dados secundários e na realização de entrevistas com pessoas
chave da cadeia produtiva, tais como dirigentes de agroindústrias, técnicos e produtores rurais e consumido-
res, de acordo com o Método Rápido (Rapid Rural Appraisal - RRA, TOWNSLEY, 1996). Foram identificados
os fatores críticos ao desempenho da cadeia produtiva, ou seja, as variáveis que podem afetar positiva ou
negativamente seu desempenho, resultando em impactos que podem limitar as vantagens comparativas de
atuação da cadeia produtiva em análise. A seguir foram identificadas e classificadas as demandas por conhe-
cimentos e tecnologias capazes de reduzirem o impacto provocado pelas respectivas limitações: D1 - deman-
das cujas soluções encontram-se disponíveis nas Instituições de Pesquisa; D2 - demandas não-disponíveis,
exigindo atividades de geração de tecnologia; D3 - demandas de soluções dificultadas por problemas conjunturais
ou estruturais, que fogem à ação direta das Instituições de Pesquisa. A análise dos resultados mostrou que as
soluções para parte significativa das demandas da cafeicultura paulistas encontram-se disponíveis nos Institu-
tos de P&D relacionados a essa cadeia produtiva, enquanto as soluções para outra parte dos fatores limitantes
à competitividade da cafeicultura fogem à ação direta das Instituições. Embora muitas demandas da cadeia do
café em São Paulo ainda não tenham soluções disponíveis, cabendo ao segmento de P&D a busca das soluções
e ao governo e ao setor privado o seu financiamento, grande parte das demandas poderá ser atendida via
difusão de tecnologia, especialmente por meio da assistência técnica e da extensão rural, na busca de maiores
produtividade e qualidade, via investimentos em infra-estrutura, especialmente apoio logístico, e via reavaliação
dos sistemas tributário e de financiamento à cultura. As estratégias não tecnológicas deverão beneficiar todas
as regiões produtoras paulistas, enquanto as estratégias tecnológicas deverão trazer benefícios específicos a
cada uma das regiões produtoras do Estado.
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