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Os ciclos e os impactos sobre a economia 
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A ação do governo e a crise da economia agroexportadora 

 

Possibilidades de ação do governo nos momentos de queda dos 
preços: 

A. Desvalorização cambial. 
B. Política de valorização do café.  

 Estes mecanismos eram eficientes no curto prazo para 
proteger a cafeicultura mas tinham efeitos negativos a longo 
prazo  
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A desvalorização cambial em uma economia agroexportadora 
 A vantagem é que a desvalorização cambial  mantinha em 

moeda nacional a rentabilidade da cafeicultura e o nível de 
emprego  
 

Mas gerava dois tipos de problemas: 
  

 a desvalorização cambial “escondia” os sinais dados pelo 
mercado (tendência de superprodução de café). 

 a desvalorização cambial encarecia todos os produtos 
importados desta economia (socialização das perdas). 
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A política de valorização do café 
 

 A política de valorização do café consistia em reter parte da 
oferta na forma de estoques. 

   Esta política se assemelha a práticas atuais de regulação dos 
mercados agrícolas por meio de: 
 
 Política de preços mínimos – o governo estabelece preços 
mínimos na safra, a partir dos quais ele adquire e estoca 
produtos. 
 Estoques reguladores - estocar na safra para “desovar” os 
estoques na entresafra, evitando aumentos excessivos de 
preços na entresafra 
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Os problemas com a estocagem de café 
 

 A expectativa é que houvesse nos anos seguintes uma 

reversão da oferta de café, mas esta reversão se mostrava 

cada vez mais difícil à medida em que a estocagem ia 

ocorrendo. 

 A política acentuava a tendência à superprodução e outros 

países também eram indiretamente incentivados a plantar 

café. 
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A superprodução e a crise da economia cafeeira em 1930 
 
 Com a manutenção da rentabilidade da economia cafeeira, os 

recursos convergem para esta atividade levando à 
superprodução. 
 

 Em 1930, dois elementos se conjugaram: 
 A produção nacional era enorme  
 A economia mundial entrou numa das maiores crises de 

sua história.  
 

 Consequências: 
  Preços despencaram.  
  o governo passou a queimar parte dos estoques. 
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