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SANMAK B.
Desempenho de 

seleção consistente 
e confiável.

As selecionadoras ópticas da Bühler oferecem 
a maior capacidade e rendimento superior 
na remoção dos defeitos com cores e 
materiais estranhos indesejados, garantindo a 
segurança alimentar dos grãos selecionados.

Consulte mais informações sobre em:

www.buhlergroup.com/sanmak
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s u m á r i o
S u m m a r y

Matéria-prima. Obra-prima.

Minas Gerais é líder na produção e exportação 
nacional de café. O estado, que já conta com 
1.300 propriedades certificadas pelo Certifica 
Minas Café, é responsável por mais de 50% 
da produção brasileira. Não é à toa que os 
sabores, aromas e diversidade desses grãos 
vêm conquistando todo o mundo. Nosso café já 
está presente em mais de 70 países e deixa, por 
onde passa, o gostinho de quero mais.

Ações do Governo de Minas Gerais para 
melhoramento e apresentação do café:
• Semana Internacional do Café;
• Mapeamento do Parque Cafeeiro de MG;
• Pesquisas de alta qualidade – Cultivares;
• Circuito Mineiro do Café; 
• Feira Expocafé em Três Pontas;
• Concursos de Qualidade Regionais e Estadual.

Introduction

Pruduction

Market

Profile

Panel

Events

Agenda

Coffee with Art
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76 www.agro.bayer.com.br 

200 SL

Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente.
Leia atentamente e siga rigorosamente as instruções contidas no rótulo,
na bula e receita. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual.
Nunca permita a utilização do produto por menores de idade.

ATENÇÃO

Faça o Manejo Integrado de Pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. Uso exclusivamente agrícola.

CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. 
VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.

Sivanto® prime 200 SL. Flexibilidade 
para o cafeicultor, proteção para o café.

NOVA TECNOLOGIA 
de inseticida para o café. 
FLEXIBILIDADE na aplicação* 
contra o bicho mineiro no café.

*Aplicação drench (solo) e foliar.
Conforme orientações constantes em bula e recomendações
do engenheiro agrônomo.



9

Sí
lv

io
 Á

vi
la

Sim, o brasileiro ama café. E o mundo 
ama o café brasileiro. Todo mundo ama o 
café brasileiro, e essa é uma relação de for-
te afinidade que já se estende por séculos. E 
que, por sinal, se reforça a cada ano que pas-
sa, em pleno século 21. O Brasil não é por 
acaso o maior produtor e o maior exportador 
mundial, e de quebra o segundo maior con-
sumidor dessa bebida. Das plantações situ-
adas nas mais diversas regiões de vários es-
tados saem os grãos, das variedades arábica 
e conilon, que conquistaram os mais exigen-
tes paladares e encantam, a cada novo dia, as 
novas gerações, sintonizadas com o agora e 
com o amanhã. Na cadeia produtiva o futuro 
já chegou, porque o futuro, esse amanhã que 
se avizinha, obviamente chegará com uma 
xícara de café bem quentinho na mão.

Enquanto o futuro se impõe no horizon-
te, o Brasil se ocupa do presente. E a safra 
de 2018, que começa a ser colhida, promete 

l a bienalidade positiva e o clima favorÁvel em quase todas as áreas 
de cultivo, bem como a adoção do melhor pacote tecnológico, impulsionam a produção 
no País e podem assegurar a maior colheita da história do setor cafeeiro nacional

Amo
café

o brasil começa a 
colHer Uma saFra QUe

PoDe coNsTiTUir recorDe
HisTÓrico e FesTeJa TambÉm 

a QUaliDaDe Dos seUs caFÉs Nas 
PriNciPais regiões De cUlTivo Das 

varieDaDes arábica e coNiloN

marcar época. A perspec-
tiva dos analistas é de que 
possa vir a ser a maior da 
história, podendo chegar a 60 
milhões de sacas de 60 quilos. 
Mesmo que não confirme o recor-
de, ainda assim será uma das maiores 
colheitas já registradas pelo País, em sinali-
zação clara de que, se o mundo efetivamen-
te precisar de mais grãos, de mais bebida, as 
plantações nacionais estarão plenamente ha-
bilitadas a atender a todas as necessidades. 
Não apenas em volume, mas igualmente em 
todas as especificações de grãos ou caracte-
rísticas que o mercado buscar ou necessitar.

Minas Gerais, claro, segue absoluto na pro-
dução. Mais da metade de tudo o que o País 
colhe vem das regiões mineiras, o que não é 
pouca coisa. Mas outros estados, como Espí-
rito Santo, São Paulo, Bahia e Rondônia, têm 
profunda identificação com essa atividade, 

apoiando-se nela para 
o forte desenvolvimento eco-
nômico e social. O Brasil não ape-
nas aprecia café, e pode beber, a cada dia, em 
casa ou em ambientes comerciais, o melhor 
café do mundo. O café é um dos pilares que 
assegura o progresso, como revela o Anuário 
Brasileiro do Café 2018. Aprecie com gosto! 
Um bom café uma boa leitura.
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A HughesNet®, líder mundial em internet
via satélite, é ideal para você que precisa
de conexão em sua fazenda para 
checar a previsão do tempo, cotação 
da safra, falar com amigos
e muito mais.

0800 878 5169

AGORA SIM A INTERNET 
CHEGOU AO CAMPO!

PLANOS
A PARTIR DE 

E 30 GIGA
DE FRANQUIA
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Yes, Brazilians love coffee. The world 
loves Brazilian coffee. Everybody likes Bra-
zilian coffee, and this is a relation of strong 
affinity now going on for a century. Which, 
by the way, gets stronger year after year, in 
the 21st century. Brazil is not by chance the 
leading producer and global exporter of cof-
fee, and the second biggest consumer of 
the beverage. The plantations in several re-
gions across different states give origin to 
the beans, of the Arabica and conilon variet-
ies, which have conquered the palates of the 
most discerning consumers, and continue 
attracting, day after day, new generations in 
harmony with the present and future. In the 
supply chain, the future has already arrived 

because this future, this tomorrow that is 
approaching, will obviously show up with a 
warm cup of coffee in the hand. 

In the meantime, waiting for the fu-
ture, Brazil thinks about the present. And 
the 2018 crop, now being harvested, prom-
ises to become a landmark. Analysts expect 
that it could be the largest on record, possi-
bly amounting to 60 million 60-kg sacks. Even 
if this record does not confirm, it will be one 
of the biggest crops ever harvested in Brazil 
clearly signaling that, if the world needs more 
beans, more coffee, the national plantations 
will be fully prepared to meet all these needs. 
Not only in volume, but equally as far as all 
the grain specifications go, or the character-

istics the market seeks or needs. 
Minas Gerais, of course, is the unbeat-

able leader in production. More than half 
of the entire Brazilian coffee crop comes 
from the regions of that state, which is really 
something. Other states like Espírito Santo, 
São Paulo, Bahia and Rondônia, are equal-
ly deeply identified with this activity, relying 
on it for their social and economic develop-
ment. Brazilian people do not only appre-
ciate good coffee, they can have the best 
coffee in the world every day, at home or 
at work. Coffee is one of the pillars that en-
sures progress, as clearly revealed by the 
2018 Brazilian Coffee Yearbook. 

Nice reading and a good cup of coffee!

l Weather and positive biennial cycle in almost all growing regions, as well as the in-
troduction of the best technological package, drive the crop in the Country and could lead to the biggest 
production volume in the history of the national coffee sector. 

brazil is reaDy To HarvesT a croP THaT 
coUlD seT a HisTorical recorD, aND is eQUally 
commemoraTiNg THe QUaliTy oF THe coFFee iN 

THe maiN arabica aND coNiloN ProDUciNg regioNs  

I love coffee
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T

CAFÉ
C o f f e e

brasil ProJeTa ProDUção recorDe De caFÉ Para 2018, 
o QUe PoDe elevar a reNTabiliDaDe Do caFeicUlTor, 

QUe vem eNFreNTaNDo a QUeDa De Preços
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P r o d u c t i o n

Tão prazeroso quanto sentir o aroma e o 
sabor de um café produzido por cafeiculto-
res de diferentes lugares do País é saber que 
o mesmo é servido em lugares tão distintos 
e distantes. Isso porque o Brasil continua li-
derando com folga a produção e a exporta-
ção mundial de café, além de os próprios 
brasileiros consumirem o segundo maior 
volume de grãos no mundo. A demanda in-
terna é de 42% da produção nacional. E na 
safra de 2018 conta com a possibilidade de 
dispor de volume recorde. A maioria das es-
timativas, que variam de 50 a 60 milhões de 
sacas, seguem nessa direção.

As chances de o marco histórico se con-
cretizar são grandes. Pois o ano é de biena-
lidade positiva para o arábica, portanto de 
maior produtividade em grande parte dos 
cafezais, espécie que responde pela maior 
parcela da produção brasileira. Além disso, 
até abril de 2018 as condições do clima favo-
reciam o desenvolvimento das lavouras de 
arábica e de conilon. No entanto, é necessá-
rio que tudo corra bem até o final da colhei-
ta, em outubro de 2018. 

No entanto, uma maior oferta por parte 
dos cafeicultores também requer demanda 
de mercado que garanta rentabilidade aos 
mesmos. Análises apontaram preços me-

nores em 2017 e também para 2018, com a 
receita bruta obtida com maior volume po-
dendo compensar os preços baixos. Repre-
sentantes da Cooperativa Regional de Ca-
feicultores em Guaxupé (Cooxupé), de Minas 
Gerais, avaliavam a safra de 2018 dos coope-
rados como positiva em termos de produção 
e qualidade. Porém, os preços não condiziam 
com a realidade dos custos de produção. 

No que diz respeito ao mercado interno, 
a expectativa inicial era de aumento da de-
manda de café. A indústria previa que o vo-
lume consumido em 2018 poderia chegar 
a 23 milhões de sacas de café, com alta de 
3,4% em relação ao registrado no ano ante-
rior. É uma alta superior ao consumo mun-
dial, que tem crescido na faixa de 2,5% a 3%. 

E a tendência é de que continue au-
mentando o consumo de cafés de quali-
dade e especiais. Nesse sentido, concur-
sos são promovidos entre os cafeicultores 
para estimular a produção de grãos com 
esses atributos. O investimento em pro-
dução de café de qualidade e diferencia-
do é apontado como maneira de garantir 
maior demanda e rentabilidade aos cafei-
cultores do Brasil. O mesmo argumento é 
utilizado para garantir a posição de maior 
exportador mundial de café.

Curva acentuada 
para cima 

os BrAsileiros 
Consomem 
em mÉdiA 42% 
dA produção 
nACionAl de CAFÉ
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Solo fértil
para a sua
produção.
A Nutrisafra Fertilizantes preza
pela excelência e tecnologia, aliada
à sustentabilidade, promovendo
melhor saúde na planta, como
também no solo.

CONHEÇA NOSSA LINHA:

Fósforo de liberação gradual e alta eficiência,
nutrindo a planta em todo o seu ciclo

Adubação de cobertura livre de cloro e sem
perdas de nitrogênio por volatização

Aminoácido foliar que potencializa a absorção
de nutrientes para plantas mais produtivas e
melhor qualidade da colheita

Adubação de cobertura rica em ácidos húmicos
e fúlvicos, com maior absorção de nutrientes

(11) 3648-9100
contato@nutrisafra.com.br
www.nutrisafra.com.br

AAs pleasurable as the aroma and flavor 
of a cup of coffee produced by coffee farm-
ers in different regions around the Country 
is to know that the same coffee is served in 
distinguished and distant corners around 
the world. This is happening because Bra-
zil is still by far the leading producer and 
exporter of coffee, not to mention the fact 
that the Brazilians themselves consume 
the second biggest volume of coffee in the 
world. Domestic demand reaches 42% of 
the entire national crop. In the 2018 grow-
ing season, chances are for the biggest 
crop on record. Most estimates, with a 
variation that ranges from 50 to 60 million 
sacks, point to that direction. 

The chances for this historical landmark 
to materialize are real. It is an on year of 
large production for Arabica coffee, there-
fore most coffee plantations are more pro-
ductive, whilst the variety in question has 
the biggest share in Brazil’s coffee crop. Fur-
thermore, until April 2018, climate condi-

tions were very favorable to the Arabica and 
conilon coffee fields. However, there is need 
for everything to run smoothly until de end 
of the final harvest, in October 2018. 

Nonetheless, a bigger offer coming from 
the coffee farmers also requires demand 
from the market, in order to keep the busi-
ness profitable. Analyses attested to low-
er prices in 2017, and equally for 2018, with 
gross income from bigger volumes likely to 
make up for the lower prices. Representa-
tives of the Regional Coffee Farmers’ Coop-
erative in Guaxupé (Cooxupé) assessed the 
2018 crop of the cooperative members and 
concluded it was positive in terms of pro-
ductivity and quality. However, prices are 
not on a par with the production costs.

With regard to the domestic market, the 
initial expectation pointed to soaring de-
mand for coffee. The industry was antici-
pating the consumption of 23 million sacks 
in 2018, up 3.4% from the previous year. It 
outstrips the percentage in global terms, 

which has risen from 2.5% to 3%. 
The trend is for the consumption of 

quality and specialty coffees to continue 
on the rise. Within this context, contests 
are held among the coffee farmers with the 
aim to stimulate the production of grains 
with these attributes. Investments in the 
production of quality and distinguished 
coffee are viewed as a manner to ensure 
higher demand for Brazilian coffee, and 
consequent more profits for the farmers. 
The same argument holds when it comes 
to ensuring Brazil’s position as leading 
global exporter of coffee.

Ascending curve
brazil is ProJecTiNg a recorD coFFee croP iN 2018, 

a FacT THaT coUlD boosT THe ProFiTs oF THe 
Farmers aFTer a PerioD oF sHriNkiNg Prices

BrAziliAns 
Consume 42% 
oF the nAtionAl 
CoFFee Crop, 
on AverAge
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OOs primeiros grãos de café nem ha-
viam sido colhidos e as estimativas so-
bre a produção total da nova temporada 
já entusiasmavam o setor. A colheita de-
veria começar em março e seguir até ou-
tubro, sendo intensificada entre maio e 
agosto. No ciclo de 2018, o volume colhi-
do deve ser recorde, de acordo com pre-
visão da Companhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab), divulgada em janeiro. 
A produção está estimada entre 54,4 e 
58,5 milhões de sacas de 60 quilos de 
café arábica e conilon, representando va-
riação positiva entre 21,1% e 30,1% em 
relação ao ano-safra de 2017, quando 

atingiu 44,97 milhões de sacas. O desem-
penho do café é acompanhado pela esta-
tal desde a safra de 2001.

Os dois volumes estimados – ou a mé-
dia desses (56,48 milhões de sacas) – são 
superiores aos registrados nas safras ante-
cedentes. Até o momento, a maior produ-
ção, de 51,37 milhões de sacas de café, foi 
obtida na safra de 2016, ano par e de bie-
nalidade positiva. Na safra em curso, con-
forme a Conab, o País deverá colher entre 
41,74 e 44,55 milhões de sacas de café ará-
bica, com acréscimo médio de 26%. A pre-
visão para a produção de conilon é de 12,7 
a 13,96 milhões de sacas, com incremento 

médio de 24,3%. Porém, a Conab observa 
que as projeções iniciais são passíveis de 
correções e ajustes ao longo do ano-safra.

As altas previstas devem-se ao ciclo de 
alta bienalidade, sobretudo em cafezais 
da espécie arábica; às condições climáti-
cas favoráveis e ao uso de novas tecnolo-
gias. “A perspectiva de colheita de gran-
de safra no Brasil vai se tornando cada vez 
mais real”, declara Djalma de Aquino, ana-
lista de mercado da Conab. Em março de 
2018, a ocorrência abundante de chuvas 
nas regiões produtoras de café beneficiou 
o desenvolvimento das plantas e, em con-
sequência, a formação normal dos grãos. 

Para ficar na 
história  

brasil TeNDe a regisTrar ProDUção recorDe 
De caFÉ No ciclo 2018, com Previsões De colHeiTa 

QUe variam De 50 e 60 milHões De sacas De 60 QUilos

A consolidação desses volumes ainda vai 
depender das condições do clima ao lon-
go do restante do ano, o que também 
pode interferir na qualidade dos grãos.  

O levantamento da Conab prevê pro-
dutividade média entre 28,41 e 30,54 
sacas por hectare, com alta de 17,7% a 
26,5% na comparação com a média da 
temporada de 2017. O aumento de pro-
dutividade deve ocorrer em quase todas 
as principais regiões cafeicultoras, em to-
dos os estados do Norte e do Nordeste e 
no Mato Grosso, onde domina o cultivo 
de conilon. No Norte de Minas Gerais, a 
expectativa é de produtividades superio-

res, em função da previsão de melhores 
condições climáticas.

A área destinada ao plantio de café 
(arábica e conilon) soma 2,2 milhões de 
hectares em 2018, com redução de 0,2%. 
Desse total, 286,5 mil hectares (13%) es-
tão em formação e 1,92 milhão de hec-
tares (87%) encontram-se em produção. 
No Paraná, a área plantada apresentou 
diminuição de 10,8%, passando de 46,1 
mil hectares para 41,1 mil hectares em 
2018. Os cafeicultores reduziram a lavou-
ra com a intenção de melhorar a eficiên-
cia através da adoção de tecnologias e, 
assim, obter maior renda.

l diferenÇas 
Outras projeções de safra de café são feitas no País, além da previsão da Conab. O 

Conselho Nacional do Café (CNC), por exemplo, estima que a safra oscilará entre 50 e 
52 milhões de sacas de 60 quilos em 2018. A oferta de arábica poderá variar entre 38 
e 39 milhões de sacas e a de conilon entre 12 e 13 milhões de sacas. Conforme o CNC, 
em algumas regiões a estiagem ocorrida na época da florada em 2017 prejudicou 
o desenvolvimento dos chumbinhos, podendo comprometer a produtividade. Tam-
bém avalia que os volumes minímo ou máximo projetados serão suficientes para, so-
mados aos estoques, atender o consumo interno e a demanda externa.

Para a consultoria Safras & Mercado, a produção de café do ano safra 2018 deve 
ficar em 60,5 milhões de sacas de 60 quilos, com aumento de 20%. A colheita de ará-
bica deve totalizar 44,8 milhões de sacas e a de conilon, 15,7 milhões de sacas. A son-
dagem foi realizada junto a cooperativas, produtores, exportadores, comerciantes, 
armazenadores e secretarias de Agricultura. De acordo com a consultoria, as lavou-
ras de arábica que atrasaram as floradas devido à seca e à temperatura acima da mé-
dia no início da primavera em 2017 conseguiram se recuperar. Além disso, a maior 
produção prevista para o conilon iria se refletir no total de café do Brasil.

BienAlidAde 
positivA no 
AráBiCA e ClimA 
AdequAdo 
FAvoreCem 
essA sAFrA
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EM ALTA  • ON THE RISE

ÁREA E PRODUçãO BRASILEIRA DE CAFÉ - Safras 2017 e 2018

ESTADOS
 ÁREA EM PRODUçãO (ha) PRODUçãO (mil sacas)

 
2017 2018 % 2017

 2018*
     inferior superior
Rondônia 74.255,0 74.255,0 ----- 1.938,2 2.267,7 2.403,6
Amazonas 503,8 503,8 ----- 7,5 7,0 7,0
Pará 460,0 474,0 3,0 6,4 6,7 6,7
Bahia 141.641,0 141.478,0 -0,1 3.358,0 4.031,0 4.221,0
Mato Grosso 9.563,0 10.050,0 5,1 91,5 98,6 103,7
Goiás 5.516,0 6.547,0 18,7 190,2 146,7 152,7
Minas Gerais 980.762,0 1.033.636,0 5,4 24.445,3 29.093,5 30.632,9
Espírito Santo 385.538,0 387.926,0 0,6 8.865,0 11.577,0 13.333,0
Rio de Janeiro 13.053,0 13.445,0 3,0 349,0 355,2 373,4
São Paulo 200.629,0 201.400,0 0,4 4.411,8 5.854,0 6.153,4
Paraná 43.260,0 37.900,0 -12,4 1.210,0 900,0 1.020,0
Outros 7.945,0 8.530,0 7,4 97,1 104,0 104,0
ToTAl 1.863.125,8 1.690.904,0 3,2 44.970,0 54.441,4 58.511,4
Fonte: Conab. *Estimativa de janeiro de 2018.



CONECTANDO AMANTES DO

CA
FÉ

Like you, another people are coffee 
lovers. Families draw them stories on 

little farms at Espirito Santo state’s 
mountains, dedicating themselves to 

produce unique fruits.

PRONPRONOVA’s mission is to connect two 
worlds with traceability, opening a 
window that allows to understood 

meaning of each particularity production 
of this millennial and passionate drink.

Connecting Coffee Lovers

The first coffee beans had not been 
picked and the estimates of the total pro-
duction volume of the new growing sea-
son were already arousing enthusiasm in 
the sector. Harvest was supposed to start 
in March and continue until October, get-
ting more intensive in May and August. 
In the 2018 growing season, a record vol-
ume is likely to be harvested according 
to projections by the National Food Sup-
ply Agency (Conab), disclosed in Janu-
ary. Production is estimated to remain be-
tween 54.4 and 58.5 million 60-kg sacks 
of Arabica and conilon coffee, represent-
ing a positive variation from 21.1% to 
30.1%, from the 2017 crop year, when it 
amounted to 44.97 million sacks. The per-
formance of the coffee crop has been fol-
lowed by the state corporation since 2001.

The two estimated volumes –or their 
average (56.48 million sacks) – outstrip the 
volumes of the two previous seasons. Up 
to this moment, the biggest production 
volume, 51.37 million sacks of coffee, was 
achieved in the 2016 growing season, an 
on year of large production. In the current 
crop, according to Conab officials, the Coun-
try should harvest from 41.74 to 44.55 mil-
lion sacks of Arabica coffee, up about 26%. 
The projection for the production of conilon 
is for 12.7 to 13.96 million sacks, represent-
ing an average increase of 24.3%. However, 
Conab sources warn that all initial projec-
tions are subject to corrections and adjust-
ments throughout the year.

The credit for the projected higher vol-
umes goes to the ‘on year of large pro-
duction’, especially Arabica coffee planta-
tions; to the favorable weather conditions 
and the use of new technologies. “The 
perspective for a huge coffee crop in Brazil 
is getting more and more real”, says Djal-
ma de Aquino, market analyst at Conab. In 
March 2018, the occurrence of abundant 

Going down in history     
brazil TeNDs To HarvesT a recorD coFFee 

croP iN THe 2018 growiNg seasoN, wiTH a ProDUcTioN 
volUme raNgiNg From 50 To 60 millioN 60-kg sacks

positive yeAr 
oF the BienniAl 
CyCle oF ArABiCA, 
And AppropriAte 
ClimAte CAll For 
A good growing 
seAson

rainfalls in the coffee growing regions 
benefited the development of the plants 
and, in consequence, normal grain forma-
tion. The consolidation of these volumes 
still depends on the behavior of the cli-
mate over the rest of the year, which could 
interfere with the quality of the beans. 

Conab’s survey projects average pro-
ductivity rates at 28.41 to 30.54 sacks per 
hectare, up 17.7% to 26.5% from the aver-
age in the 2017 crop year. Higher productiv-
ity rates are expected to occur in almost all 
major coffee growing regions, in all states 
of the North and Northeast and in Mato 
Grosso, where conilon coffee prevails. In 
the North of Minas Gerais, the expectation 
is for higher productivity rates, by virtue of 
the projected better climate conditions.

The area destined for coffee (Arábica 
and conilon) reaches 2.2 million hectares 
in 2018, down 0.2%. Of this total, 286.5 
thousand hectares (13%) are now in the 

l some differences  
Other coffee crop projections take place in the Country, in addition to 

Conab’s Forecast. The National Coffee Council (NCC), for example, projects a 
crop oscillating from 50 to 52 million 60-kg sacks in 2018. Arabica coffee might 
vary from 38 to 39 million sacks, and conilon, from 12 to 13 million sacks. Ac-
cording to the NCC, in some regions, the drought that hit some areas when 
the coffee was in its blossoming stage in 2017 jeopardized the development of 
beans, with chances to affect productivity. The Council also has it that the max-
imum or minimum volumes projected will be enough to, along with the stocks, 
meet domestic consumption and foreign demand.

On the other hand, Safras & Mercado consultancy has it that the 2018 coffee 
crop should remain at 60.5 million 60-kg sacks, up 20%. Arabica coffee should 
amount to 44.8 million sacks and conilon, 15.7 million sacks. The survey was 
conducted at cooperatives, with farmers, traders, warehouses and secretari-
ats of agriculture. According to the consultancy firm, Arabica fields whose blos-
soming stage was delayed due to drought conditions and to above average 
temperatures at the start of spring in 20176, made a good recovery. Further-
more, the bigger production volume of conilon was supposed to have reflec-
tions on the total volume of coffee produced in Brazil. 

development stage, and 1.92 million hect-
ares (87%) are bearing beans. In Paraná, 
the planted area went down 10.8%, from 
46.1 thousand hectares to 41.1 thousand 
hectares in 2018. The coffee farmers re-
duced their planted areas with an eye on 
higher efficiency through the introduc-
tion of technologies hoping, through this 
move, to increase their income.
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CComo até era previsível, a cafeicultura 
brasileira ofertou menos café na safra de 
2017, ano de bienalidade negativa. A pro-
dução total de café arábica e conilon, ou ro-
busta, foi de 44,97 milhões de sacas de 60 
quilos, com queda de 12,5% em relação às 
51,37 milhões de sacas colhidas no ano an-
terior, de acordo com a Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab). A redução 
do volume foi decorrência do ano de bie-
nalidade negativa na espécie arábica, res-
ponsável pela maior parte da produção na-
cional, de 76% em 2017, como destaca a 
estatal. O maior resultado das últimas sa-
fras de bienalidade negativa foi de 49,16 
milhões de sacas de café em 2013.

Também a área em produção, de 1,865 
milhão de hectares, significou recuo de 4,3% 
em comparação à área de 2016. O plantio 
total ocupou 2,21 milhões de hectares, se-
melhante ao de 2016, sendo que 344,92 mil 
hectares (15,6%) estavam em formação. A 
explicação da Conab é que os ganhos de 
produtividade, estimulados pela adesão 
dos cafeicultores à tecnologia, contribuíram 
para a diminuição da área em produção. O 
rendimento médio foi de 24,1 sacas de café 
por hectare, 8,5% inferior ao obtido no ano 
anterior, neste caso provocado, em grande 
parte, pela bienalidade negativa.

Em 2017, a oferta total de café foi com-
posta por 34,25 milhões de sacas de arábi-
ca e por 10,72 milhões de sacas de conilon. 
A participação do arábica foi de 76% e a do 
conilon de 24%. A redução do volume do 
arábica foi em função da bienalidade ne-
gativa. Já  o resultado positivo do conilon 
refletiu a recuperação das lavouras que ha-
viam sofrido com a forte escassez de chu-
vas nos últimos anos. Os estados de Minas 
Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, 
Rondônia, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás, 
Mato Grosso e Amazonas respondem por 
99,6% da produção nacional de café. 

MAIORES O principal produtor na-
cional, o Estado de Minas Gerais, colheu 
24,1 milhões de sacas de arábica e 343,7 mil 
de conilon, totalizando 24,45 milhões de sa-
cas, 20,4% a menos do que em 2016, devido 
ao ano de bienalidade negativa. O segundo 
maior volume de café é colhido no Espíri-
to Santo, onde a produção caiu 1,1%, em 
razão da falta de mudas para plantio e dos 

dez estAdos 
responderAm 
por 99,6% 
do CAFÉ 
oFertAdo 
no pAís em 2017

efeitos da bienalidade baixa no café arábi-
ca. O Estado ofertou 5,92 milhões de sacas 
de conilon e 2,95 milhões de arábica, o que 
totalizou 8,87 milhões de sacas.

São Paulo é o terceiro maior produtor de 
café do País. Em 2017, a colheita paulista so-
mou 4,41 milhões sacas de café, 26,8% a me-
nos do que o resultado do ciclo anterior. O 
desempenho menor refletiu o efeito do ciclo 
de baixa produção. Outro fator que contri-
buiu para a redução foi o envelhecimento de 
muitas lavouras, com espaçamentos inade-
quados, necessidade de renovação, novos 
plantios e novas variedades mais produtivas 
e resistentes à infestação de pragas.

O quarto lugar em produção de café é 
ocupado pela Bahia, que colheu 3,35 mi-
lhões de sacas em 2017, com alta de 60,4% 
sobre o resultado do ano anterior. A produ-
ção de conilon foi de 2,38 milhões de sacas e 
a de arábica de 978 mil sacas. O crescimento 
do volume total foi atribuído à recuparação 
das lavouras de conilon. A cafeicultura baia-
na reúne produtores altamente tecnificados 
(irrigação e mecanização da colheita e das 
operações agrícolas), menos mecanizados 

Dentro do 
previsto

caFeicUlTUra brasileira ProDUziU 44,97 milHões 
De sacas De caFÉ em 2017, com reDUção De 12,5%, 

em ParTe moTivaDa Pelo aNo De bieNaliDaDe NegaTiva

e outros que empregam o uso da agricultura 
familiar, com reduzida mecanização.

Os cafezais de Rondônia, por sua vez, 
ofertaram 1,93 milhão de sacas de café em 
2017, com acréscimo de 19,1%. O desem-
penho foi favorecido pelo plantio de ma-
teriais genéticos mais responsivos, pelo 
manejo da cultura envolvendo calagem 
e adubação com base em análise de solo, 
uso de irrigação por gotejamento nas la-
vouras de cafés clonais, controle de pra-
gas e doenças e condições climáticas favo-
ráveis durante o ciclo evolutivo da cultura. 
O Estado é o principal produtor da região 
Norte e o quinto no ranking brasileiro.
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OFERTA LIMITADA  • LIMITED OFFER

ÁREA EM PRODUçãO E PRODUçãO BRASILEIRA DE CAFÉ – Safras 2016 e 2017

ESTADOS ÁREA EM PRODUçãO (ha) PRODUçãO (mil sacas)
 2016 2017 % 2016 2017 %
Rondônia 87.657,0 74.255,0 -15,3 1.626,9 1.938,2 19,1
Amazonas 429,4 503,8 17,3 6,0 7,5 25,0
Pará 613,0 460,0 -25,0 9,1 6,4 -29,7
Bahia 149.753,0 141.641,0 -5,4 2.093,3 3.358,0 60,4
Mato Grosso 14.193,0 9.563,0 -32,6 125,4 91,5 -27,0
Goiás 5.626,6 5.516,0 -2,0 226,8 190,2 -16,1
Minas Gerais 1.009.481,0 980.762,0 -2,8 30.724,1 24.445,3 -20,4
Espírito Santo 410.057,0 385.538,0 -6,0 8.967,4 8.865,0 -1,1
Rio de Janeiro 13.022,0 13.053,0 0,2 347,4 349,0 0,5
São Paulo 201.235,0 200.629,0 -0,3 6.031,0 4.411,8 -26,8
Paraná 46.160,0 46.070,0 -0,2 1.047,0 1.210,0 -15,6
Outros 12.450,6 7.945,0 -36,2 164,8 97,1 -41,1
ToTAl 1.950.677,6 1.865.935,8 -4,3 51.369,2 44.970,0 -12,5
Fonte: Conab, estimativa de dezembro de 2017.
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Ao longo desses 70 anos
de história, estamos sempre
ao lado do agricultor. É essa
atitude que nos inspira a
criar soluções inovadoras
que superam os desafios
do dia a dia do campo.
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Predictably, Brazilian coffee farmers pro-
duced less coffee in 2017, an off year of low 
production. The total volume of Arabica and 
conilon, or Robusta, amounted to 44.97 mil-
lion 60-kg sacks in 2017, down 12.5% from 
the 51.37 million sacks in the previous year, 
according to the National Food Supply 
Agency (Conab). The smaller volume was 
the result of the off year of low production 
of Arabica coffee, responsible for the biggest 
portion of the national production volume, 
76% in 2017, according to the government 
organ. The biggest volume harvested in an 
off year in the biennial cycle was 49.16 mil-
lion sacks of coffee in 2013.

Equally, the area under production, 
1.865 million hectares, represented a de-
crease of 4.3% from the same period in 2016. 
Total coffee plantations occupied 2.21 mil-
lion hectares, similar to 2016, while 344.92 
thousand hectares (15.6%) were in their de-
velopment stage. Conab officials maintain 
that gains in productivity, resulting from 
the farmers’ adhesion to technology, con-
tributed towards a reduction in the planted 
area. Average performance remained at 24.1 
sacks per hectare, down 8.5% from the pre-
vious year, in this case caused by the off year 
of low production, for the most part.

In 2017, the total coffee crop consist-
ed of 34.25 million sacks of Arabica and 
of 10.72 million sacks of conilon. Arabi-
ca’s share amounted to 76%, and conilon’s 
share, 24%. The smaller volume of Arabi-
ca resulted from the off year of low produc-
tion. On the other hand, the positive result 
reaped by conilon reflected the recovery of 
the fields that had been severely affected by 
drought conditions in past years. The states 
of Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, 
Bahia, Rondônia, Paraná, Rio de Janeiro, 
Goiás, Mato Grosso and Amazonas account 
for 99.6% of the national coffee crop.. 

Within expectations 
coFFee FarmiNg iN brazil reacHeD 

44.97 millioN sacks iN 2017, DowN 12.5%, 
maiNly DUe To THe oFF year oF low ProDUcTioN 

ten stAtes 
ACCounted 
For 99.6% oF 
the CoFFee 
oFFered in the 
Country in 2017

THE BIGGEST The leading nation-
al producer, the State of Minas Gerais, har-
vested 24.1 million sacks of Arabica coffee , 
and 343.7 thousand sacks of conilon, com-
ing to a total of 24.45 million sacks,  down 
20.4% from 2016, due to the off year of low 
production. The second biggest volume was 
harvested in Espírito Santo, where produc-
tion dropped 1.1%, by virtue of a seedling 
shortage at planting time, also because of 
the effects from the off year of low produc-
tion. The State harvested 5.92 million sacks 
of conilon and 2.95 million sacks of Arabica, 
amounting to a total of 8.87 million sacks. 

São Paulo ranks as third biggest produc-
er of coffee in the Country. In 2017, the har-
vest in São Paulo amounted to 4.41 million 
sacks of coffee, down 26.8% from the result 
of the previous year. The lower performance 
reflected the low biennial cycle. Another fac-
tor that had a say in the reduction was the 
aging process experienced by many planta-
tions, with inadequate spacing, need for re-
newal, new plantings and varieties that are 
more productive and resistant to pests. 

The forth position in the production of 
coffee is occupied by Bahia, a state that har-
vested 3.35 million sacks in 2017, up 60.4% 
from the result in the previous year. The 
production of conilon reached 2.38 million 
sacks, and Arabica, 978 thousand sacks. The 
credit for the bigger total volume goes to the 
recovery of most conilon plantations. Cof-
fee farming in Bahia is carried out by high-
ly qualified farmers (irrigation, mechanized 
harvest and agricultural operations). There 
are also not so mechanized farmers and 
other farmers have family operations, with 
hardly any mechanization. 

The coffee fields in Rondônia, in turn, 
supplied 1.93 million sacks of coffee in 2017, 
up 19.1%. The performance was favored by 
more responsive genetic materials, by such 

crop management practices as liming, fertil-
ization based on soil analysis, drip irrigation 
in clonal crops, pest and disease control, and 
favorable climate conditions during the de-
velopment stage of the crop. The State is the 
leading producer in the North and ranks as 
fifth producer in the Country.
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OO café arábica é a espécie mais cultiva-
da no Brasil e no mundo. A variedade ocu-
pa 81% da área plantada com a cultura no 
País e poderá responder por 76% da co-
lheita brasileira na safra de 2018. A pro-
dução global de arábica está estimada em 
97,42 milhões de sacas de 60 quilos para a 
temporada mundial 2017/18, com queda 
de 4,6% em relação ao período anterior, 
como aponta o relatório da Organização 
Internacional do Café (OIC), divulgado em 
março de 2018. A redução prevista é refle-
xo da produção menor de arábica na Co-
lômbia e no Brasil. A safra mundial esten-
de-se de outubro a setembro.

A colheita brasileira de arábica poderá 
variar entre 41,74 e 44,55 milhões de sa-
cas de 60 quilos (ponto médio de 43,15 
milhões) na safra de 2018, com alta de 
21,9% a 30,1%, em comparação com o vo-
lume de 43,38 milhões de sacas registra-
das em 2016, último ano de bienalidade 
positiva, conforme previsão da Compa-
nhia Nacional de Abastecimento (Conab), 
apresentada em janeiro. Esse volume re-
presenta 76% do total projetado para a 
safra nacional. Também vai significar a 
retomada da quantidade produzida em 
2016 e favorecer a escala de crescimento 
que vinha ocorrendo anteriormente. Em 

2017, ano de ciclo negativo, a produção foi 
de 34,25 milhões de sacas.

A bienalidade positiva e negativa, ca-
racterística mais forte no arábica do que 
no conilon, diminui a oferta do produto, 
exigindo estocagem e carreamento de 
uma safra para outra. Entretanto, segun-
do a Conab, o cafeicultor mais capitaliza-
do tem investido em novas tecnologias, 
o que tem contribuído para uma melhor 
recuperação das plantas bastantes es-
tressadas, que vêm de um ciclo de alta 
produção, com o objetivo de minimizar a 
queda da produção nas safras de ano de 
bienalidade negativa.

produção de 
AráBiCA está 
projetAdA em 41,7 
A 44,5 milhões de 
sACAs pelA ConAB

A produtividade média poderá alcançar 
entre 27,15 e 28,98 sacas de 60 quilos por 
hectare em 2018, superando entre 17,4% 
a 25,4% % a quantidade anterior, de 23,12 
sacas por hectare. Ao longo dos anos, me-
lhorias no manejo e no pacote tecnológi-
co elevado contribuíram para diminuir a 
diferença entre as produtividades de ciclo 
positivo e negativo. Isso pode ser verifica-
do entre as safras de 2001 e 2013. Mas o 
ciclo bienal pode ser alterado pelo clima 
inadequado. Em 2014, por exemplo, ape-
sar de ser uma safra positiva, a forte res-
trição hídrica fez com que a produtivida-
de fosse inferior à média do ano anterior.

Os cafezais de arábica ocupam 1,78 
milhão de hectares no Brasil, o equivalen-
te a 81% de todo o espaço destinado ao 
plantio. A estimativa é de acréscimo de 
0,2% (3,75 mil hectares) para a lavoura 
em 2018. Minas Gerais concentra a maior 
área com a espécie, de 1,23 milhão de 
hectares, correspondendo a 68,8% da 
área ocupada com café arábica no País. 
O Estado também responde por grande 
parte da produção, com safra projetada 
entre 28,7 e 30,2 milhões de sacas para 
2018. Na temporada, será seguido pelos 
volumes dos estados de São Paulo, Espí-
rito Santo, Bahia e Paraná.

l realidade estÁvel 
Na última década, a lavoura de café arábica manteve-se estável, girando ao redor de 1,78 milhão de hectares. Além dos ci-

clos plurianuais de preços e produção, o arábica é caracterizado por flutuações de área em produção entre as safras. Nos anos 
de ciclo de bienalidade negativa, a área em formação aumenta, uma vez que os produtores optam por manejar as culturas, em 
especial as áreas mais velhas, onde a produtividade é menor.
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Até onde a 
vista alcança
caFÉ arábica ocUPa 81% Da área PlaNTaDa No brasil 

e em 2018 PoDerá resPoNDer Por 76% Da colHeiTa, 
reTomaNDo a TraJeTÓria De crescimeNTo



AArabica is the most cultivated coffee vari-
ety in Brazil and in the world. It occupies 81% 
of the area planted to coffee in the Country 
and could account for 76% of the entire Bra-
zilian crop in the 2018 growing season. Global 
production of Arabica is expected to amount 
to 97.42 million 60-kg sacks in the global 
2017/18 growing season, down 4.6% from 
the previous period, according to report by 
the International Coffee Organization (ICO), 
published in March 2018. The anticipated re-
duction reflects the smaller Arabica crop in 
Colombia and Brazil. The global crop extends 
from October to September.

The Brazilian Arabica crop could vary 
from 41.74 to 44.55 million 60-kg sacks (an 
average of 43.15 million) in the 2018 crop 
year, up from 21.9% to 30.1%, from the vol-
ume of 43.38 million sacks registered in 2016, 
latest biennial cycle of large production, ac-
cording to an estimate by the National Food 

As far as the eye can see
arabica coFFee occUPies 81% oF THe PlaNTeD 

area iN brazil, aND iN 2018 coUlD accoUNT For 76% 
oF THe HarvesT, resUmiNg iTs asceNDiNg TraJecTory

ArABiCA Crop is 
estimAted At 41.7 
to 44.5 million 
sACks, ACCording 
to ConAB 
oFFiCiAls

Supply Agency (Conab), disclosed in Janu-
ary. This volume accounts for 76% of the to-
tal volume projected for the national crop. It 
also means the resumption of the amount 
produced in 2016, whilst favoring the grow-
ing scale that had been occurring previous-
ly. In 2017, an off year of low production, the 
crop amounted to 34.25 million sacks.

The positive and negative biennial cycle, 
a characteristic that has a bigger effect on Ar-
abica than on conilon, presses coffee sup-
plies down, requiring stocks and carry-over 
operations. Nonetheless, according to Conab 
sources,  better-off farmers  have invested in 
technology, which has contributed towards 
recovering stressed plants that come from 
an on year of high production. With the aim 
to minimize the lower production volumes in 
off years of low production. 

Average productivity could reach from 
27.15 to 28.98 sixty-kg sacks per hectare 

l stable reality
In the past decade, the Arabica coffee crop remained stable at about 1.78 million hectares. Besides the pluriannual price cycles 

and production, Arabica coffee is characterized by area fluctuations from one season to the next. In off years of low production, ar-
eas under formation increase, as the farmers opt for renovating their crops, especially the older areas, where productivity is lower. 

in 2018, outstripping from 17.4% to 25.4% 
the previous amount of 23.12 sacks per 
hectare. Over the years, improvements in 
cultural practices and a more sophisticat-
ed technological package contributed to-
wards narrowing the difference between 
the positive and negative biennial cycles. 
This is attested by the growing seasons 
from 2001 to 2013. The fact is, the bienni-
al cycle could be affected by unfavorable 
weather conditions. In 2014, for example, 
although being an on year of high produc-
tion, the severe drought affected produc-
tivity to the extent that it remained below 
the average of the previous year. 

Arabica coffee plantations occupied 1.78 
million hectares in Brazil, equivalent to 81% 
of the entire area devoted to coffee. For 2018, 
it is estimated that the planted area will go 
up 0.2% (3.75 thousand hectares). Minas 
Gerais devotes the biggest area to this spe-
cies, some 1.23 million hectares, correspond-
ing to 68.8% of the area devoted to coffee Ar-
abica in the Country. The State also accounts 
for a huge portion of the production volume, 
with a crop projected to reach an amount 
from 28.7 to 30.2 million sacks in 2018. It is fol-
lowed by the volumes produced in São Pau-
lo, Espírito Santo, Bahia and Paraná.
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PAISAGEM ARÁBICA  • ARABICA LANDSCAPE

ÁREA EM PRODUçãO E PRODUçãO DE CAFÉ ARÁBICA NO BRASIL  

ESTADOS
 ÁREA EM PRODUçãO (ha) PRODUçãO (mil sacas)

 
2017 2018 % 2017

 2018
     inferior superior
Bahia 94.871,0 94.312,0 -0,6 978,0 1.337,0 1.821,0
Mato Grosso 45,0 50,0 11,1 1,1 1,1 1,2
Goiás 5.516,0 6.547,0 18,7 190,2 146,7 152,7
Minas Gerais 967.751,0 1.020.430,0 5,4 24.101,6 28.768,1 30.290,1
Espírito Santo 150.123,0 156.603,0 4,3 2.950,0 3.920,0 4.680,0
Rio de Janeiro 13.053,0 13.445,0 3,0 349,0 355,2 373,4
São Paulo 200.629,0 201.400,0 0,4 4.411,8 5.854,0 6.153,4
Paraná 43.260,0 37.900,00 -12,4 1.210,0 900,0 1.0120,0
Outros* 6.293,0 6.833,0 8,6 57,4 62,7 62,7
ToTAl 1.481.541,0 1.537.520,0 3,8 34.249,1 41.744,8 44.554,5
* Ceará, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.  
Fonte: Conab, estimativa de janeiro de 2018.



OO café conilon, ou robusta, represen-
ta cerca de 24% da produção brasileira 
do grão. Das duas espécies plantadas no 
País e no mundo, o conilon é a mais rús-
tica e apresenta vantagens sobre o arábi-
ca. É mais resistente a pragas e doenças e 
tolera temperaturas mais altas e falta de 
água. A produtividade também é maior 
do que a do arábica. O Espírito Santo 
produziu 55% do café conilon do País em 
2017. Por esse motivo, as variações que 
ocorrem no Estado influenciam no resul-
tado nacional.   

A previsão é de que sejam colhidas entre 
12,7 e 13,96 milhões de sacas de 60 quilos 
na safra de 2018, representando acréscimo 
de 18,4% a 30,2% sobre a anterior, de 10,7 
milhões de sacas, de acordo com a Compa-
nhia Nacional de Abastecimento (Conab). O 
volume mundial de conilon está projetado 
em 62,24 milhões de sacas no ciclo 2017/18, 
segundo a Organização Internacional do 
Café (OIC), no relatório de março. Esse resul-
tado supera as 55,6 milhões de sacas pro-
duzidas na fase 2016/17. A maior oferta será 
em grande parte devida aos aumentos de 

safras no Vietnã, na Indonésia e no Brasil.
Entre os brasileiros, o maior resultado 

deve-se, sobretudo, à recuperação do po-
tencial de produção das lavouras dos esta-
dos do Espírito Santo e da Bahia. Também 
beneficiou-se da maior produtividade em 
Rondônia, decorrente do maior uso de 
tecnologias, como o plantio de café clo-
nal e o maior investimento nas lavouras. 
A safra média estimada em 13,33 milhões 
de sacas para 2018 representa avanço de 
2,3% sobre a colhida em 2014, quando o 
total de 13,03 milhões de sacas foi o maior 

Robustez
a toda prova

ProDUção brasileira De caFÉ coNiloN PoDerá 
sUPerar a 13 milHões De sacas em 2018, DeviDo ao 

clima Favorável e ao iNvesTimeNTo em TecNologia 

potenCiAl 
produtivo dAs 
lAvourAs dA 
BAhiA e do 
espírito sAnto 
teve AvAnço

da série histórica da Conab.
O Espírito Santo, que responde por mais 

da metade da oferta nacional de conilon, es-
tima colher entre 7,7 e 8,7 milhões de sacas 
em 2018, altas de 29,5% e 46,3% em rela-
ção ao volume de 5,9 milhões de sacas do 
ano anterior. Os cafezais estavam sendo fa-
vorecidos pelo clima. A produtividade mé-
dia poderia variar de 33,10 a 37,41 sacas por 
hectare, com altas de 31,7% e 38,9%. A área 
plantada no Estado ocupava 256,55 mil hec-
tares, sendo que 231,32 mil hectares esta-
riam em produção, com recuo de 1,7%. 

De 2005 a 2014, a produção de conilon 
cresceu em média 4,5% ao ano. Neste úl-
timo ano-safra obteve o recorde de 13,04 
milhões de sacas. Nos anos seguintes, em 
2015 e 2016, as condições climáticas desfa-
voráveis reduziram as colheitas no Espíri-
to Santo para 7,76 e 5,04 milhões de sacas, 
respectivamente. Em 2015, a safra de co-
nilon na Bahia também sofreu impacto da 
escassez hídrica, o que acarretou forte di-
minuição da produção estimada e ajudou 
a reduzir a oferta brasileira de café conilon 
naquele ano.

l a Área recUa
A área plantada com café conilon no Brasil soma 417,93 mil hectares. Desse total, 

378,62 mil hectares estão em produção e 39,31 mil hectares em formação. O Espírito 
Santo possui a maior área, de 256,55 mil hectares, seguido de Rondônia, com 83,34 mil 
hectares, e da Bahia, com 49,8 mil hectares. A espécie também é influenciada pela bie-
nalidade postiva e negativa, mas ela ocorre com menor intensidade devido às práticas 
de manejo. A área plantada recuou 136,89 mil hectares desde 2008. A área em forma-
ção segue praticamente estável, variando de 5% a 10% da área total. Em 2018, a esti-
mativa é de redução de 2.960 hectares da cultura no País, em relação a 2017.
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PAISAGEM ROBUSTA  • ROBUST VIEW

ÁREA EM PRODUçãO E PRODUçãO DE CAFÉ CONILON NO BRASIL  

ESTADOS
 ÁREA EM PRODUçãO (ha) PRODUçãO (mil sacas)

 
2017 2018 % 2017

 2018
     inferior superior
Rondônia 74.255,0 74.255 ----- 1.938,2 2.226,7 2.403,6
Amazonas 503,8 503,8 ----- 7,5 7,0 7,0
Pará 460,0 474,0 3,0 6,4 6,7 6,7
Bahia 46.770,0 47,166,0 0,8 2.380,0 2.294,0 2.400,0
Mato Grosso 9.518,0 10.000,0 5,1 90,4 97,5 102,5
Minas Gerais 13.011,0 13.206,0 1,5 343,7 325,4 342,8 
Espírito Santo 235.415,0 231.323,0 -1,7 5.915,0 7.657,0 8.653,0 
Outros* 1.652,0 1.697,0 2,7 39,7 41,3 41,3
ToTAl 381.584,8 378.624,8 -0,8 10.720,9 12.696,6 13.956,9
* Acre e Ceará.
Fonte: Conab, estimativa de janeiro de 2018.
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CConilon coffee or Robusta represents ap-
proximately 24% of the Brazilian crop. Of the 
two species cultivated in Brazil and the world, 
conilon is the sturdiest and shows advantag-
es over Arabica coffee. It is more resistant to 
pests and diseases and is tolerant to high tem-
peratures and drought conditions. Productivi-
ty equally exceeds Arabica coffee. The State of 
Espírito Santo produced 55% of the conilon in 
the Country in 2017. For this reason, any vari-
ations that happen to take place in this State 
have an influence on the national result.

The projection is for a harvest from 12.7 
to 13.96 million 60-kg sacks in the 2018 
growing season, up from 18.4 to 30.2% 
from the previous season, when 10.7 mil-
lion sacks were harvested, according to 
the National Food Supply Agency (Conab). 
The global volume of conilon is projected 

Robusta coffee plant 
braziliaN coNiloN coFFee croP coUlD exceeD 

13 millioN sacks iN 2018, DUe To Favorable weaTHer 
coNDiTioNs aND iNvesTmeNTs iN TecHNology

produCtive 
potentiAl oF the 
Fields in BAhiA 
And espírito 
sAnto mAde 
strides

l area on the decline
The area devoted to conilon coffee in Brazil amounts to 417.93 thousand hectares. Of this total, 378.62 thousand hectares are 

under production and 39.31 thousand hectares in their growing stage. Espírito Santo is home to the biggest area, 256.55 thousand 
hectares, followed by Rondônia, with 83.34 thousand hectares, and Bahia, with 49.8 thousand hectares. The species is also influ-
enced by the positive and negative biennial cycle, but not very severely due to correct management practices. The planted area 
has receded 136.89 thousand hectares since 2008. The area in its growing stage has remained almost stable, ranging from 5% to 
10% of the total area. In 2018, a reduction of 2,960 hectares is estimated in the Country, compared to 2017.

at 62.24 million sacks in the 2017/18 grow-
ing season, according to the Internation-
al Coffee Organization (ICO), in its March 
report. This result exceeds the 55.6 mil-
lion sacks produced in the 2016/17 grow-
ing season. The huge supply this year is 
for the most part due to the bigger crops 
in Vietnam, Indonesia and Brazil. 

In Brazil, the credit of the good result goes 
mainly to the recovery of the production po-
tential of the fields in the States of Espírito 
Santo and Bahia, in addition to the good 
productivity rates in Rondônia, resulting 
from the use of technology, like clonal cof-
fee, and investments at field level. The 2018 
crop estimated at 13.33 million sacks repre-
sents an increase of 2.3% from the 2014 sea-
son, when the total of 13.03 million sacks 
was the biggest in Conab’s historical series.

Espírito Santo, state that accounts for 
half of the national conilon crop,  expects to 
harvest from 7.7 to 8.7 million sacks in 2018, 
up 29.5% and 46.3% from the volume of 5.9 
million sacks in the previous year. The cof-
fee fields took advantage of the climate con-
ditions. Average productivity could range 
from 33.10 to 37.41 sacks per hectare, up 
31.7% and 38.9%. The planted area in the 
State occupied 256.55 thousand hectares, of 
which, 231.32 thousand hectares are in their 
productive stage, down 1.7%.

From 2005 to 2014, conilon volumes rose 
4.5% a year, on average. In the past crop year, 
the State hit a record of 13.04 million sacks. 
In the years that followed, in 2015 and 2016, 
unfavorable weather conditions reduced the 
crops in Espírito Santo to 7.76 and 5.04 mil-
lion sacks, respectively. In 2015, the conilon 
crop in Bahia equally suffered from water 
shortages, resulting into a crop much small-
er than initially expected, affecting Brazilian 
supplies of conilon coffee that year.Sí
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Grão de valor
colHeiTa maior De caFÉ PoDe siNalizar iNcremeNTo 

De receiTa Para o ProDUTor, mas o excesso De 
oFerTa cosTUma Provocar QUeDa Nos Preços 

l o cenÁrio do conilon
Os preços do café robusta ficaram aquecidos com a procura por parte de tor-

refadoras para composição de blends, mas caíram, influenciados pela maior ofer-
ta interna da variedade e também pelas projeções de maiores volumes na eta-
pa 2018 do Brasil e no ciclo 2017/18 do Vietnã. A saca de robusta tipo 7 começou 
2017 com a maior média em janeiro, de R$ 495,20, e terminou com a menor em 
dezembro, de R$ 362,31. Conforme a análise do Cepea, com as fortes quedas nos 
preços, os cafeicultores retraíram-se ao longo de 2017, diminuindo o ritmo dos 
negócios. Além disso, com estoques confortáveis, grande parte dos países impor-
tadores do grão brasileiro reduziram as compras.

Neste sentido, os embarques de café totalizaram 30,790 milhões de sacas em 
2017, com baixa de 10,1% quando comparados com as 34,268 milhões de sacas en-
viadas em 2016, de acordo com relatório do Conselho dos Exportadores de Café do 
Brasil (Cecafé). A receita cambial de café alcançou US$ 5,2 bilhões em 2017, con-
tra US$ 5,4 bilhões do ano anterior. O preço médio foi de US$ 169,36 por saca, 6,6% 
superior ao valor do ano de 2016. A receita garantiu ao produto a quinta posição 
nos embarques totais do agronegócio brasileiro, com 5,4% de participação. O pre-
sidente do Cecafé, Nelson Carvalhaes, explica que o mercado já havia previsto 
esse resultado para 2017, devido à influencia negativa do clima nos últimos anos. 
“Um exemplo foi a forte redução das exportações dos cafés conilon”, exemplifica.

sAFrA de 
quAse 45 
milhões de sACAs 
totAlizou 
r$ 22,01 Bilhões 
em 2017 
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OQual é o valor em reais que a safra de 
café de 2018 do Brasil poderá gerar se for 
confirmada a estimativa média de 56,48 
milhões de sacas de 60 quilos de arábi-
ca e conilon beneficiados? A receita bru-
ta para essa quantidade foi projetada em 
R$ 23,6 bilhões, 6,8% acima dos R$ 22,01 
bilhões obtidos com a comercialização 
de 44,98 milhões de sacas colhidas em 
2017. Esse valor bruto foi estimado pela 
Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) na primeira previsão divulgada 
em janeiro de 2018.

No total, conforme a Conab, o aumento 
líquido de R$ 1,51 bilhão será decorrente da 
possível queda de R$ 465 milhões de recei-
ta bruta no café conilon e do sensível acrés-
cimo de R$ 2 bilhões no arábica. A previsão 
era de cenário de manutenção dos preços 
para o café conilon do Espírito Santo e leve 
queda no preço do arábica em Minas Gerais. 

A receita bruta de café arábica foi pro-
jetada em R$ 19,13 bilhões para 2018, alta 
de 11,5% sobre os R$ 17,15 bilhões da safra 
anterior. Para chegar a esse  total, a Conab 
considerou o volume produzido em 2017 e 
a média prevista para 2018 e os preços mé-
dios pagos aos produtores em dezembro de 
2016 e dezembro de 2017, respectivamente. 
A Conab observa que a maior produção é, 
possivelmente, a principal responsável pelo 
aumento da receita auferida pelo produtor 
de café arábica nos períodos analisados. 

O incremento de café arábica poderá 
chegar a 8,9 milhões de sacas na safra de 
2018. Enquanto isso, a comparação dos 
preços praticados em dezembro de 2016 
e dezembro de 2017 apresentou queda de 
11,5% no valor médio de comercialização 
do grão. O mesmo vale para o café coni-
lon, com previsão de alta na produção e de 
queda relevante para os preços, represen-

tando diminuição na receita dos produto-
res desta variedade.

 O ano de 2017 foi de forte e contínuo re-
cuo nas cotações de cafés arábica e conilon 
(robusta), concluíram os pesquisadores do 
Centro de Estudos Avançados em Econo-
mia Aplicada (Cepea), da Escola Superior 
de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), vin-
culada à Universidade de São Paulo (USP). 
Os valores do arábica foram pressionados 
pela queda externa, nos primeiros meses 
do ano. Já no segundo semestre os esto-
ques razoáveis nos países consumidores 
e a boa expectativa quanto à safra nacio-
nal de 2018 influenciaram as baixas nas 
cotações internas e externas do arábica. 
A maior média mensal, de R$ 514,23 pela 
saca de arábica tipo 6, foi obtida em janei-
ro, e a menor, de R$ 445,95 em outubro.
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HHow much is the 2018 crop worth in Bra-
zilian currency if the average estimate of 56.48 
million 60-kg sacks of processed Arabica and 
conilon coffee confirms? The gross income for 
this amount was projected at R$ 23.6 billion, 
up 6.8% from the R$ 22.01 billion achieved 
from the sales of 44.98 million sacks harvest-
ed in 2017. This gross value was estimated by 
the National Food Supply Agency (Conab, at 
its first projection published in 2018.

In all, according to Conab sources, the net 
increase of R$ 1.51 billion will stem from the 
possible drop of R$ 465 million of gross in-
come from conilon coffee and from the hefty 
increase of R$ 2 billion coming from Arabica. 
The forecast was for the maintenance of the 
price scenario for conilon coffee in Espírito 
Santo and a slight drop in the price of Arabi-
ca coffee in Minas Gerais. 

Gross income from Arabica coffee was pro-
jected to amount to R$ 19.13 billion for 2018, 
up 11.5% from the R$ 17.15 billion in the pre-
vious season. To reach this total, Conab con-
sidered the volume produced in 2017 and the 
average projected for 2018, along with the av-
erage prices paid to the growers in December 
2016 and December 2017, respectively. Conab 
officials maintain that the bigger crop is, pos-
sibly the main responsible factor for the high-
er income earned by the Arabica coffee farm-
ers over the analyzed periods. 

The increase in the production of Arabi-
ca coffee could amount to 8.9 million sacks 
in 2018. In the meantime, the comparison 
of the prices practiced in December 2016 
and December 2017 dropped 11.5% in the 
average sales value of the grain. The same 
holds true for conilon coffee, with a projec-
tion for a bigger crop and significantly low-
er prices, translating into lower income for 
the growers of this variety.

In 2017, there were hefty and continu-
ous reductions in the prices of Arabica and 
conilon (Robusta) coffees, concluded the re-
searchers from the Center for Applied Stud-

Valuable cash crop
a bigger coFFee croP coUlD sigNal gooD 
margiNs For THe Farmers, bUT excessive 
sUPPlies UsUally caUse Prices To DroP

A Crop oF Almost 
45 million sACks 
Brought in 
revenue oF r$ 22.01 
Billion in 2017 

ies on Advanced Economics (Cepea) of the 
Luiz de Queiroz College of Agriculture (Esalq), 
a division of the State University of São Paulo 
(USP). Arabica prices suffered pressure from 
falling prices abroad, over the first months 
of the year. On the other hand, in the second 
half of the year, reasonable stocks in coffee 
consuming countries and the promising per-
spective regarding the 2018 growing season 
had an influence upon the low prices of Ara-
bica coffee at home and abroad. The biggest 
monthly average, R$ 514.23 per sack of Arabi-
ca type 6, was obtained in January, and the 
lowest, R$ 445.95, in October.

l conilon scenario
Prices of Robusta coffee continued high, once they were greatly demanded by roast-

ed coffee industries for composing their blends, but dropped under the influence of bigger 
domestic supplies of this variety, and equally because of the projections of higher volumes 
in the 2018 growing season in Brazil  and in the 2017/18 growing season in Vietnam. A sack 
of type 7 Robusta, in 2017, fetched the highest price in January, R$ 495.20, and came to a 
close with the lowest price in December, R$ 362.31. According to an analysis by Cepea of-
ficials, with these relevant price drops, coffee farmers reduced their rhythm throughout 
2017, and businesses followed suit. Furthermore, relying on comfortable stocks, a great 
number of the importing countries of the Brazilian coffee reduced their purchases. 

Within this context, coffee shipments totaled 30.790 million sacks in 2017, down 
10.1%, compared to the 34.268 million sacks shipped abroad in 2016, according to a re-
port by the Brazilian Coffee Exporters Council (CECafé). Revenue from abroad amount-
ed to US$ 5.2 billion in 2017, against US$ 5.4 billion in the previous year. Average price 
remained at US$ 169.36 per sack, up 6.6% from the value in 2016. The revenue was re-
sponsible for the fifth position in the total shipments by Brazilian agribusiness, with a 
share of 5.4%. Cecafé president Nelson Carvalhaes explains that the market had al-
ready projected this result for 2017, due to the negative influence from the bad weather 
conditions over the past years. “An example was the strong reduction in exports of co-
nilon coffee”, he exemplifies. 
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OOs cafezais do mundo devem produzir 
quase 160 milhões de sacas de 60 quilos de 
café arábica e conilon, ou robusta, na safra 
2017/18. A produção total está estimada em 
159,66 milhões de sacas, significando acrés-
cimo de 1,2% em relação à temporada ante-
rior, conforme dados da Organização Interna-
cional do Café (OIC), divulgados em abril de 
2018. O volume, caso se confirme, manterá a 
trajetória de altas consecutivas desde a safra 
2014/15. O ano cafeeiro da OIC corresponde 
ao período de outubro a setembro. 

A expectativa de resultado positivo da 
OIC é atribuída ao aumento de 12,1% pre-
visto para a produção de café conilon. Uma 
maior produção de conilon irá contribuir 

para compensar a queda de 4,6% prevista 
para a colheita de café arábica no mundo 
na etapa 2017/18. A projeção de produção 
é de 97,43 milhões de sacas de arábica e 
de 62,23 milhões de sacas de conilon, com 
participações de 61% e 39%, respectiva-
mente, na oferta mundial.

No mesmo período, o consumo proje-
tado é de 158,88 milhões de sacas de café, 
aumento de 1% em relação ao interva-
lo anterior. O mesmo vai representar au-
mento contínuo de consumo de café. Des-
se total, 110 milhões de sacas deverão ser 
demandadas pela população dos países 
importadores e 48,88 milhões de sacas pe-
los consumidores das nações exportadoras 

do produto. A Europa é a região que mais 
consome café no mundo, com demanda 
estimada em 51,93 milhões de sacas de 
café para o ciclo 2017/18. 

Neste cenário, a diferença entre a ofer-
ta e a demanda deverá ser de sobra de 778 
mil sacas no ano cafeeiro 2017/18. Saldo 
positivo de 312 mil sacas já havia sido ve-
rificado no ciclo anterior. No entanto, os 
dois anteriores (a temporada 2014/15 e a 
safra 2015/16) registraram déficits de 2,65 
milhões de sacas e 3,65 milhões de sacas, 
respectivamente. Assim, considerando os 
últimos quatro anos-safra, conclui-se que 
o consumo foi superior à produção em 5,21 
milhões de sacas nesse período.

volume totAl 
de CAFÉ É 
Composto 
por 61% de 
AráBiCA e 39% 
de Conilon

CAFEZAIS O Brasil segue liderando 
a produção mundial de café, além de ser o 
maior exportador e o segundo maior consu-
midor da bebida. Pelos cálculos da OIC, a pro-
dução brasileira de café será de 51 milhões de 
sacas no ano em curso, respondendo por cer-
ca de 31,9% do total. Na sequência, os maiores 
resultados serão de Vietnã, com 29,5 milhões 
de sacas, correspondendo a 18,5%; Colôm-
bia, com 14 milhões de sacas (8,8%); Indoné-
sia, com 12 milhões de sacas (7,5%); Hondu-
ras, com 8,35 milhões de sacas (5,2%); Etiópia, 
com 7,65 milhões de sacas (4,8%); Índia, com 
5,84 milhões de sacas (3,7%); Uganda, com 
5,1 milhões de sacas (3,2%); Peru, com 4,3 mi-
lhões de sacas (2,7%); e México, com 4 milhões 

de sacas (2,5%). Os demais países deverão 
produzir 17,92 milhões de sacas. 

Com relação à exportação, o volume ne-
gociado no mundo nos cinco primeiros me-
ses do último ano cafeeiro (outubro de 2017 a 
fevereiro de 2018), totalizou 50,98 milhões de 
sacas, com aumento de 3,2% em compara-
ção com o período anterior (o ciclo 2016/17), 
cujo volume foi de 49,41 milhões de sacas. 
Esses e outros números podem ser conferi-
dos nos relatórios mensais elaborados pela 
OIC, instituição representativa da cafeicultu-
ra mundial, sediada em Londres, da qual o 
Brasil é país-membro. A OIC congrega 76 paí-
ses produtores e consumidores de café e ad-
ministra o Acordo Internacional do Café (AIC). 

Tem para todos
ProDUção mUNDial De caFÉ PoDerá aTiNgir 

cerca De 160 milHões De sacas Na saFra 2017/18, 
acima Do coNsUmo, ProJeTaDo em 159 milHões De sacas

l sobre o aic
Para saber mais sobre a participação do Brasil no AIC, basta acessar o site da OIC (http://www.ico.org/pt/ica2007p.asp). No 

contexto desse Acordo, a Embrapa Café, por meio do Comitê Diretor do Acordo Internacional (CDAI), do Conselho Deliberati-
vo da Política do Café (CDPC/Mapa), participa da análise, da discussão, da aprovação e da gestão das ações, dos projetos e dos 
programas relacionados às questões do mercado mundial do café.
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TThe coffee fields around the world are 
supposed to produce almost 160 million 60-
kg sacks of Arabica and conilon coffee, or 
Robusta, in the 2017/18 growing season. To-
tal production is estimated at 159.66 million 
sacks, up 1.2% from the previous season, 
according to data released by the Interna-
tional Coffee Organization (ICO), published 
in April 2018. The volume, should it confirm, 
will stick to the consecutive rising trends 
that started in the 2014/15 crop year. ICO’s 
coffee year corresponds to the period ex-
tending from October to September. 

ICO’s expectation for a positive result is 
attributed to the 12.1% increase anticipated 
for conilon coffee. A bigger conilon crop will 
contribute towards making up for the 4.6% 
drop anticipated for the Arabica coffee in the 
world in the 2017/18 growing season. Pro-
duction is projected to achieve 97.43 mil-
lion sacks of Arabica and 62.23 million sacks 
of conilon, with shares of 61% and 39%, re-
spectively, in global supply.

During the same period, projected con-
sumption amounts to 158.88 million sacks 
of coffee, up 1% from the previous year. It 
will represent a constant increase in the 
consumption of coffee. Of this total, 110 

million sacks should be demanded by the 
countries that import coffee, and 48.88 mil-
lion sacks by the nations that consume 
the coffee shipped abroad by the export-
ers of the product. Europe is the continent 
that leads the consumption of coffee in the 
world, with a demand estimated at 51.93 
million sacks for the 2017/18 period.  

Within this context, the difference be-
tween supply and demand will represent 
a surplus of 778 thousand sacks in the 
2017/18 coffee year. An excess of 312 thou-
sand sacks had been the amount in the 
previous season. However, the two previ-
ous seasons (the 2014/15 and the 2015/16 
crop years) registered deficits of 2.65 million 
sacks and 3.65 million sacks, respectively. 
Therefore, taking into considering the past 
four crop years, it is concluded that con-
sumption outstripped production by 5.21 
million sacks over the period.

COFFEE FIELDS Brazil contin-
ues leading the production of coffee in the 
world, besides being the biggest exporter 
and second-biggest consumer of the bev-
erage. Judging from the calculations by the 
ICO, Brazil’s coffee crop will amount to 51 

million sacks in the current year, account-
ing for approximately 31.9% of the total. 
In the sequence, the biggest results will be 
reaped by Vietnam, with 29.5 million sacks, 
corresponding to 18.5%; Colombia, with 14 
million sacks (8.8%); Indonesia, with 12 mil-
lion sacks (7.5%); Honduras, with 8.35 million 
sacks (5.2%); Ethiopia, with 7.65 million sacks 
(4.8%); India, with 5.84 million sacks (3.7%); 
Uganda, with 5.1 million sacks (3.2%); Peru, 
with 4.3 million sacks (2.7%); and Mexico, 
with 4 million sacks (2.5%). The other coun-
tries should produce 17.92 million sacks. 

With regard to exports, the volume nego-
tiated at global level in the first five  months 
of the past coffee year (October 2017 to Feb-
ruary 2018), reached a total of 50.98 million 
sacks, which represent an increase of 3.2% 
from the previous period (the 2016/17 crop 
year), whose volume reached 49.41 million 
sacks. These and other numbers can be as-
certained in the monthly reports issued by 
the ICO, representative institution of global 
coffee farming, based in London, of which 
Brazil is a member country. ICO compris-
es 76 coffee producing countries and coffee 
consuming countries and runs the Interna-
tional Coffee Agreement (ICA). 

totAl volume 
oF CoFFee 
Consists oF 
61% ArABiCA And 
39% Conilon

l aboUt the ica
To know more about Brazil’s 

participation at the ICA, please ac-
cess ICO site  (http://www.ico.org/
pt/ica2007p.asp). In the context of 
this agreement, Embrapa Coffee, 
through the International Agree-
ment’s Directive Committee (CDAI), 
of the Coffee Policy Deliberative 
Council (CPDC/Mapa), takes part in 
the analysis, debate, approval and 
action management, of the project 
and programs related to global cof-
fee market questions.

Plenty for all
global coFFee volUme coUlD amoUNT To aboUT 

160 millioN sacks iN THe 2017/18 growiNg seasoN, 
oUTsTriPPiNg coNsUmPTioN, ProJecTeD aT 159 millioN sacks

Sí
lv

io
 Á

vi
la

40

SERvIDO  • SUPPLIED

PRODUçãO TOTAL DE TODOS OS PAÍSES ExPORTADORES – Em mil sacas de 60 kg
Ano-safra começando 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18  %16/17
Total  149.077 152.107 157.694 159.663 1,2%
Arábicas 86.281 88.432 102.176 97.426 -4,6%
Suaves colombianos 14.593 15.403 15.941 15.214 -4,6%
Outros Suaves 25.737 26.068 30.662 31.981 4,3%
Naturais brasileiros 45.950 46.961 55.573 50.232 -9,6%
Robustas (Conilon) 62.796 63.675 55.518 62.237 12,1%
África 15.964 16.338 17.120 17.663 3,2%
1º Etiópia 6.575 6.714 7.297 7.650 4,8%
2º Uganda 3.744 3.650 4.962 5.100 2,8%
3° Costa do Marfim 1.750 1.882 1.234 1.300 5,4%
Ásia e Oceania 45.974 49.566 44.968 49.485 10,0%
1º Vietnã 26.500 28.737 25.540 29.500 15,5%
2° Indonésia 11.418 12.317 11.491 12.000 4,4%
3° Índia 5.450 5.800 5.200 5.840 12,3%
México e América Central 17.188 17.237 20.467 21.924 7,1%
1º Honduras 5.268 5.786 7.457 8.349 12,0%
2º México 3.591 2.903 3.781 4.000 5,8%
3º Guatemala 3.310 3.410 3.684 3.800 3,1%
América do Sul 69.951 68.965 75.139 70.591 -6,1%
1º Brasil 52.299 50.388 55.000 51.000 -7,3%
2º Colômbia 13.339 14.009 14.634 14.000 -4,3%
3º Peru 2.883 3.304 4.223 4.300 1,8%
Dados em abril de 2018, atualização em julho de 2018.
Fonte: Organização Internacional do Café (OIC).



O preços ABAixo 
dos Custos 
de produção 
preoCupAm 
o setor 
CAFeiCultor

l preÇos mÍnimos 
O CNC e Confederação da Agricultu-

ra e Pecuária do Brasil (CNA) pleiteiam a 
revisão dos preços mínimos estabeleci-
dos pelo Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Mapa) em março 
de 2018. Para as sacas de cafés arábica 
e conilon foram fixados em R$ 341,21 e 
R$ 202,19, com variações de 2,46% e de 
-9,57%. Para as duas entidades, esses 
valores são incoerentes com a realidade 
dos custos de produção vivenciada por 
grande parte dos cafeicultores. Confor-
me levantamento de custos feito pelo 
projeto Campo Futuro, da CNA, os cus-
tos operacionais chegam a R$ 390,00 na 
saca de arábica e a R$ 240,00 na de coni-
lon. Considerando que o preço mínimo 
é a base das políticas públicas de apoio 
à manutenção do produtor na ativida-
de em períodos nos quais as cotações 
caem abaixo do custo de produção, as 
entidades defendem reajuste de no mí-
nimo 10% no valor vigente na safra 2017 
para o arábica e de 5% para o conilon.

l consUmo 
Na tendência de consumo, segundo 

a pesquisa Revisão Anual Global – Café 
2017, da Mintel, agência global de inte-
ligência de mercado, 71% dos brasilei-
ros querem mais opções de cafés pre-
mium e de alta qualidade nas cafeterias. 
Mostrou que os jovens preferem bebi-
das personalizadas: na parte da manhã, 
“de alta energia”; e com menos cafeína 
à tarde. Além disso, 24% dos consumi-
dores brasileiros verificam a origem do 
produto antes de comprar um alimento 
processado. A prioridade é ofertar pro-
dutos diferenciados e de qualidade.

O Brasil desempenha papel relevan-
te na cafeicultura mundial por ser o maior 
produtor e exportador global do produto. 
Em abril de 2018, o Conselho Nacional do 
Café (CNC) posicionou-se contrário à pro-
posta de aumentar a produção de café sem 
indício de maior consumo, defendida na 
121ª Sessão do Conselho Internacional e 
em outras reuniões da Organização Inter-
nacional do Café (OIC), ocorrida na Cidade 
do México, capital mexicana.

Conforme o CNC, nos dois últimos 
anos, a produção mundial manteve equi-
líbrio entre a oferta e a demanda de café. 
A entidade afirma que não aceitará proje-
tos que almejem o aumento de produção 
sem que ele esteja atrelado à elevação do 
consumo global. Ainda mais diante da ne-
cessidade de preços remuneradores para 
os cafeicultores, que vivenciam cenários 
de falta de competitividade em função 
das cotações aviltadas, que sequer co-

brem os custos de produção.
O que ficou evidente, segundo o CNC, 

é que os países consumidores de café 
querem o produto sem se preocupar com 
a sustentabilidade dos produtores, em 
especial a econômica, porque, diante da 
falta de perspectiva para uma alta dos 
preços, sequer mencionaram alguma ini-
ciativa que auxilie nesse respeito. 

Ciente de que os cafeicultores estão 
sujeitos às condições do clima, além dos 

movimentos especulativos dos fundos no 
mercado internacional, o Brasil, por meio 
do CNC, vai defender a implantação de pro-
gramas que estimulem o consumo mun-
dial nas nações produtoras, possibilitan-
do geração de renda e agregação de valor 
ao elo produtivo. E em nenhuma hipóte-
se concorda com alternativas que compro-
metam o futuro da atividade cafeeira.

Nesta direção, vai continuar investindo 
em pesquisa, tecnologia e conhecimento, 

gerando variedades mais produtivas e re-
sistentes às condições climáticas e a pra-
gas e doenças. Também seguirá trabalhan-
do para a modernização das leis trabalhista 
e ambiental, que são as mais avançadas do 
mundo; nas políticas de proteção aos pre-
ços, como operações em mercado fututo, 
e a interação com o setor industrial para 
desenvolver projetos e/ou consórcios de 
compradores para conseguir insumos mais 
eficientes e a preços mais justos.

Sem aventura
seTor caFeicUlTor Do brasil DeFeNDe QUe o 

aUmeNTo Da ProDUção Deve levar em coNTa as 
PossibiliDaDes De maior coNsUmo Da bebiDa No mUNDo

Sí
lv

io
 Á

vi
la

4342



No adventure

BBrazil plays a relevant role in global cof-
fee farming as the leading producer and 
exporter of the crop. In April 2018, the Na-
tional Coffee Council (NCC) expressed its 
opposition to the proposal of increasing 
the production of coffee in the absence of 
any indication of soaring consumption, ad-
vocated at the 121st International Council 
Session, and in other meetings of the Inter-
national Coffee Organization (ICO), held in 
Mexico City, capital city of the country.

According to the National Coffee 
Council (NCC), over the past two years, 
global production kept its balance be-
tween offer and demand. The entity 
makes it clear that no projects will be ac-
cepted should they suggest bigger pro-
duction volumes not linked to soaring 
global consumption. This is all the more 
important in light of the need for the 
farmers to fetch remunerating prices, 
which attest to the lack of competitive-
ness by virtue of degrading prices, which 

priCes Below 
produCtion Costs 
Are A CAuse For 
ConCern For the 
CoFFee seCtor

do not even cover the production costs. 
What has become evident, according 

to the NCC, is that the countries which 
consume coffee want the product with-
out caring about the sustainable status 
of the producers, especially with regard 
to the economic side, because, in light 
of the lack of perspectives pointing to 
higher prices, they did not even mention 
any initiative which could be a good help 
with this question. 

Aware of the fact that the farmers are 
subject to climate conditions, besides the 
speculative movements from the funds of 
the international market, Brazil, through 
the NCC is going to advocate the imple-
mentation of programs that encourage  
global consumption in the nations that 
produce coffee, leading to the generation 
of income and productive link with added 
value. By no means he agrees with alterna-
tives that put in jeopardy the future of the 
coffee farming business.

l minimUm  prices 
With regard to prices, the NCC and the Brazilian Confederation of Agriculture and 

Livestock (CNA) are striving for a revision of the minimum prices established by the 
Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply (Mapa), in March 2018. The min-
imum prices for a sack of Arabica coffee and conilon were set at R$ 341.21 and  R$ 
202.19, respectively,  with variations of 2.46% and -9.57%. For the two entities, these 
values are incoherent when the production costs shelled out by most of the farmers 
are considered.

According to a recent cost survey conducted by CNA’s Future Field project, opera-
tional costs reach R$ 390 for a sack of Arabica, and R$ 240 for a sack of conilon. Con-
sidering that the minimum price is the basis for all public policies that lend support to 
the farmers, in an attempt to keep them in the countryside in periods when prices fall 
below production costs, and entities are advocating for a minimum price increase of 
10% over the real price at the 2017 crop year for Arabica, and 5% for conilon.

l assessinG consUmption
With regard to the trend in consumption, the Annual Global Review survey  - 2017 

coffee, conducted by Mintel, a Global Market Intelligence Agency, attests that 71% of 
the Brazilians are eager for more options of premium coffees of high quality, in the 
cafeterias. The survey also demonstrated that young people prefer personalized bev-
erage: In the morning, “of high energy”; and with less caffeine in the afternoon. Fur-
thermore, 24% of the Brazilian consumers check the origin of the product before buy-
ing any processed food item. This is one more indication that priority should be given 
to quality and unique products.

Within this context, the entity is going 
to continue investing in research, tech-
nology, knowledge, generating more pro-
ductive varieties, resistant to adverse cli-
mate conditions, pests and diseases. The 
entity officials are equally determined 
to work towards modernizing the envi-
ronmental and labor laws, which are the 
most advanced in the world; in price pro-
tection policies, like operations in the fu-
tures market, and the interaction with the 
industrial sector, to develop projects and/
or consortiums of buyers in order to get 
more efficient inputs and fairer prices.

coFFee secTor iN brazil Has iT THaT aNy iNcrease To 
THe size oF THe croP sHoUlD Take iNTo coNsiDeraTioN 

THe cHaNces For coNsUmPTioN To soar aroUND THe worlD
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A

CAFÉ
C o f f e e

As esperanças da cafeicultura brasilei-
ra estão concentradas na recuperação dos 
volumes a serem exportados no segun-
do semestre de 2018 (quando começa o 
ano agrícola, estendendo-se de julho de 
2018 a junho de 2019). Para a tempora-
da, a expectativa é de que o País alcan-
ce a 35 milhões de sacas embarcadas (ou 
se aproxime muito desse patamar) com a 
chegada de uma grande safra, depois de 
três anos em que o clima reduziu o po-
tencial produtivo, em especial no coni-
lon. Enquanto a nova safra não chega, no 
entanto, nos três primeiros meses do ano 
civil ( janeiro a março) o Brasil teve queda 
de 4,1% nos embarques, no comparativo 
com o mesmo período de 2017. 

A receita cambial caiu e chegou a US$ 
1.233 milhão. As informações são do rela-
tório de abril do Conselho de Exportado-
res de Café do Brasil (Cecafé). Em março, 
o preço médio foi US$ 157,00 por saca, de-
créscimo de 10,6% sobre o mesmo mês de 
2017, quando a média era de US$ 175,62. 
De janeiro a março de 2018, o Brasil expor-
tou café para 106 países. 

Nelson Carvalhaes, presidente do Ce-
café, destaca o comportamento das ven-
das internacionais: a performance foi po-
sitiva mesmo em cenários adversos, como 
ocorreu nos anos de 2008, 2010 e 2014. 
Entende que isso acontece porque o café 
é mais do que uma bebida, e sim um pro-
duto com sabor sem igual, que promo-
ve momentos de socialização. A tendên-
cia de crescimento do consumo mundial 
na média de 2% ao ano mantém-se. Para 
Carvalhaes, a reputação do café brasileiro 
garante a demanda constante.

 No primeiro trimestre de 2018, a Alema-
nha e os EUA ocuparam o primeiro e segun-
do lugares no ranking dos principais paí-

ses consumidores do café nacional, com 
18,1% (1.401.735 sacas) e 16,9% (1.307.654 
sacas) em compras, respectivamente. O 
terceiro cliente no período foi a Itália, com 
10,6% (823.791 sacas), seguida do Japão, 
com 7,6% (588.391 sacas). Bélgica, Tur-
quia, Federação Russa, França, Canadá e 
Reino Unido completam o quadro.

No comparativo com 2017, Canadá e Rei-
no Unido apresentaram até março o maior 
crescimento no consumo do produto brasi-
leiro, com aumento de 10,92% e 16,29%. O 
Cecafé informa que o Japão teve a terceira 
maior evolução nas compras, de 9,95%, se-
guido da Itália, com 4,6%.

l sem sobressaltos
Os cafés de qualidade diferenciada representaram 18% do conjunto de exporta-

ções no primeiro trimestre de 2018, com 1.392.422 sacas. Em receita cambial, o mo-
delo alcançou 21,6% das vendas. Comparados ao mesmo período de 2017, os cafés 
diferenciados representaram crescimento de 24,2% em receita. O principal destino 
foram os Estados Unidos (24,6%, ou 343.174 sacas), seguidos de Alemanha (14,1%, 
ou 196.226 sacas), Bélgica (12,1%, ou 169.110 sacas), Japão (9,3%, ou 129.858 sa-
cas) e Itália (6,2%, ou 86.708 sacas).

Na avaliação de Nelson Carvalhaes, do Cecafé, mesmo que a safra brasileira al-
cance mais de 55 milhões de sacas, haverá destino para toda a produção. “Soman-
do o que vamos consumir internamente, as exportações e um pequeno estoque de 
passagem, teremos condição de oferta e de demanda dentro da normalidade, o 
que deve manter preços também ajustados a essa realidade”, finaliza.

primeiro 
semestre 
AindA operAvA 
Com quedA 
nos volumes 
emBArCAdos

O futuro é 
logo ali

caFeicUlTUra NacioNal TrabalHa com a exPecTaTiva 
De iNcremeNTar as exPorTações No segUNDo 

semesTre De 2018, com a eNTraDa Da Nova saFra
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PELO MUNDO
• AROUND THE GLOBE

EVOLUçãO DO VOLUME E RECEITA CAMBIAL 
DAS ExPORTAçõES BRASILEIRAS DE CAFÉ
Ano civil – Janeiro a dezembro (acumulado)

Mil Sacas 60 Kg / US$ FOB bilhões
* Média período: 33.139 Mil sacas 60 kg

ANO MIL RECEITAS
 SACAS 60 CAMBIAIS
2012 28.550 6,40
2013 31.661 5,22
2014 36.427 6,60
2015 37.019 6,15
2016 34.271 5,45
2017 30.919 5,24
2018** 7.739 1,23
**Janeiro a março.
Fonte: Cecafé, abril de 2018.
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l no sUrprises
High quality coffees represented 18% of all exports in the first half of 2018, with 1,392,422 sacks. In foreign exchange revenue, the model 

reached 21.6% of the sales. Compared to the same period in 2017, specialty coffees represented a growth of 24.2% in revenue. The main des-
tinations included the United States (24.6%, or 343,174 sacks), followed by Germany (14.1%, or 196,226 sacks), Belgium (12.1%, or 169,110 
sacks), Japan (9.3%, or 29,858 sacks) and Italy (6.2%, or 86,708 sacks).

In the opinion of Nelson Carvalhaes, from Cecafé, even if the Brazilian crop achieves more than 55 million sacks, there will be a 
destination for that amount. “Considering what we are going to consume internally, exports and a small carry-over stock, our offer 
and demand conditions will remain between normal standards, a fact that should keep prices adjusted to this reality”, he concludes.

The future is right there
coFFee FarmiNg bUsiNess iN brazil exPecTs 

To iNcrease exPorTs iN THe secoND HalF oF 2018, 
wHeN THe New croP reacHes THe markeT

Brazilian coffee farming is concentrating 
its efforts on the recovery of the volumes des-
tined for abroad in the second half of 2018, 
at the start of the agricultural year, extend-
ing from June 2018 to June 2019. For the sea-
son, the expectation is for the Country to ship 
abroad 35 million sacks (or an amount close to 
that size), with the arrival of a huge crop, after 
three years in which the productive potential 
was badly affected by bad weather conditions, 
especially conilon coffee volumes. In the mean-
time, waiting for the arrival of the new crop, in 
the first three months of the civil year (January 
to March), shipments abroad dropped 4.1%, 
compared to the same period in 2017. 

Foreign exchange revenue amounted to 
US$ 1,233 million. This information comes 
from the April report issued by the Brazilian 
Coffee Exporters Council (CECafé). In March, 
average price per sack was US$ 157, down 
10.6% from the same month in 2017, when it 
was US$ 175.62. January through March 2018, 
Brazil exported coffee to 106 countries. 

Nelson Carvalhaes, president of Cecafé, 
highlights the behavior of the international 
sales: it was a positive performance even in ad-

verse scenarios, just like what occurred in 2008, 
2010 and 2014. He understands that this hap-
pens because coffee is more than just a bever-
age, but a product with a unique flavor, which 
promotes moments of socialization. The trend 
for a 2-percent growth in average global con-
sumption still holds true. Carvalhaes has it 
that the good reputation of Brazilian coffee ac-
counts for uninterrupted demand. 

In the first quarter in 2018, Germany and 
the United States occupied the first and sec-
ond positions as main consumers of Brazil-
ian coffee, with 18.1% (1,401,735 sacks) and 
16.9% (1,307,654 sacks) in purchases, respec-
tively. The third biggest client in the period was 
Italy, with 10.6% (823,791 sacks), followed by 
Japan, with 7.6% (588,391 sacks). Belgium, 
Turkey, Russian Federation, France, Canada, 
the United Kingdom complete the picture.

Compared to 2017, Canada and the Unit-
ed Kingdom, until March, showed the biggest 
growth in consumption of the Brazilian prod-
uct, with an increase of 10.92% and 16.29%, 
respectively. Cecafé officials inform that Japan 
had the third biggest evolution in purchases, 
9.95%, followed by Italy, with 4.6%.

First hAlF 
oF the yeAr wAs 
still shipping 
ABroAd smAller 
volumes
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CAFÉ EM FATIAS  • COFFEE SHARES
PARTICIPAçãO % POR QUALIDADE
NAS ExPORTAçõES BRASILEIRAS
DE CAFÉ EM 2018*

Fonte:
Cecafé, abril de 2018.

Arábica

RobustaSolúvel

88,5

10,1

1,3

*Janeiro a março/2018.

BOA PEDIDA  • NICE REQUEST

ExPORTAçõES BRASILEIRAS DE CAFÉ  – 1º TRIMESTRE DO ANO CIVIL  –  PERÍODO: JANEIRO A MARçO  –  Sacas 60 Kg / US$ FOB Mil

Exportações
totais de

café (sacas
60 kg)

Receita
Cambial

US$
FOB Mil

Preço
Médio

(US$/saca) 
Robusta  Arábica

  Total Café Torrado  
Solúvel

 Total Café
   verde & Moído  Industrializado

volume em sacas de 60 Kg
Período

(jan/mar)
Café verde Café Industrializado

2014 405.906 7.273.585 7.679.491 4.854 808.568 813.422 8.492.913 1.242.154 146,26
2015 947.954 7.193.999 8.141.953 7.263 790.826 798.089 8.940.042 1.712.537 191,56
2016 209.780 7.721.104 7.930.884 6.523 912.503 919.026 8.849.910 1.302.428 147,17
2017    52.826 7.170.193 7.223.019 7.430 840.541 847.971 8.070.990 1.421.322 176,10
2018 102.530 6.852.959 6.955.489 2.774 781.230 784.004 7.739.493 1.233.112 159,33

Var. %
2018 x 2017 

94,1% -4,4% -3,7% -62,7% -7,1% -7,5% -4,1% -13,2% -9,5%

Fonte: Cecafé, abril de 2018.



AAfetada em sua produção pelo clima adver-
so nas últimas temporadas, a cafeicultura bra-
sileira registrou decréscimo em volume e re-
ceita cambial no ano civil de 2017, apesar da 
evolução dos preços médios do café. Relatório 
do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil 
(Cecafé) mostrou que os embarques brasileiros 
tiveram decréscimo de 10,1%, para 30.790.974 
sacas de 60 quilos, enviadas a 127 países. No 
ano anterior, 34.268.749 sacas haviam sido en-

dereçadas ao mercado internacional.
Nos 12 meses de 2017, a receita cam-

bial chegou a US$ 5,24 bilhões, contra US$ 
5,45 bilhões de 2016. A retração foi de 3,7%, 
porque o preço médio no período, de US$ 
169,36 por saca, foi 6,6% superior aos US$ 
158,91 da temporada anterior. Esse desem-
penho assegurou ao café a quinta posição 
nos embarques do agronegócio brasileiro, 
com 5,4% de participação.

Nelson Carvalhaes, presidente do Cecafé, 
avalia que o desempenho era previsível. “O 
clima foi o protagonista, ao influenciar os últi-
mos anos da produção de forma negativa, in-
terferindo na forte redução das exportações 
do café conilon”, frisa. Para 2018, o Cecafé es-
pera recuperação no segundo semestre, com 
a expectativa de entrada da próxima safra.

O cenário é mais otimista com os indica-
tivos de boa safra, como resultado de novos 

l passaGem de ida
No balanço das exportações do ano civil de 2017, os Estados Unidos mantiveram 

a liderança entre os clientes do café brasileiro. Adquiriram 6.125.635 sacas (19,9%). A 
Alemanha aparece na sequência, com 5.524.829 sacas (17,9%). O ranking de clientes 
nos 12 meses de 2017 tem ainda participação de Itália, com 2.781.300 sacas (9%); Ja-
pão, com 2.094.252 sacas (6,8%); e Bélgica, com 1.772.074 sacas (5,8%).  

Dentre os resultados a comemorar está o aumento nos embarques de café para 
a Turquia, que adquiriu 908.466 sacas (7,5%), e para a Rússia, com 990.299 (1,2%). O 
Porto de Santos manteve-se na liderança como a principal via de escoamento da sa-
fra para outros países, com 84,9% (26.130.205 sacas embarcadas) de participação. 

l a diferenÇa
No ano civil de 2017, as exportações dos chamados cafés diferenciados, aqueles 

cujas características apresentam qualidade superior ou certificada de práticas sus-
tentáveis, corresponderam a 5.133.792 sacas. Esse volume representa 16,7% do to-
tal de café embarcado na temporada. Em receita cambial, essa modalidade alcan-
çou US$ 1,02 bilhão nos 12 meses, correspondendo a 19,6% do total gerado com os 
valores da exportação de café. O preço médio destes produtos chegou a US$ 199,59.

Os 10 maiores países importadores de cafés diferenciados representaram 
84,6% das compras deste produto especial. Os Estados Unidos são quem mais ad-
quire estes tipos de bebida: 1.170.757 sacas em 2017, ou 22,8% da modalidade. A 
Alemanha assumiu o segundo lugar – em 2016 era o Japão –, com 13,8% (708.060 
sacas), seguida de Bélgica, com 11,5% (591.831 sacas); Itália, com 10% (511.819 sa-
cas); e Japão, com 9,6% (492.913 sacas).

BrAsileiros 
AtenderAm 
Clientes de 
127 pAíses e o 
preço mÉdio 
melhorou 

plantios, bons tratos culturais e índice pluvio-
métrico no parque cafeeiro. “Isso nos ofere-
ce panorama mais positivo para 2018, a par-
tir de 1º de julho”, revela. Carvalhaes observa 
que os estoques de passagem, formados pe-
los cafés das safras remanescentes, deverão 
ser os mais baixos da história na entrada da 
safra 2018/19. “Porém, temos que acompa-
nhar as exportações e o consumo interno nes-
te primeiro semestre de 2018 para ver se a ex-

pectativa se confirma”, conclui.
Conforme as estatísticas do Cecafé, em 

2017 os cafés verdes somaram 27.312.620 
sacas de 60 quilos (27.020.364 de arábica e 
292.256 de robusta). Já os industrializados 
apresentaram retração de 10,9% na com-
paração com os números exportados em 
2016, registrando 3.478.354 sacas. Foram 
3.453.106 sacas de café solúvel e 25.248 tor-
rado e moído.

Sem fronteiras
brasil exPorToU 30,7 milHões De sacas De caFÉ em 2017 

e geroU Us$ 5,24 bilHões em receiTa cambial. 
saFras meNores aFeTaram o volUme DisPoNível
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GRANDES MERCADOS • GREAT MARKETS
OS 10 MAIORES CLIENTES DO CAFÉ BRASILEIRO EM 2017

PAÍS Arábica Conillon Solúvel Torrado TOTAL %
1. EUA 5.518.487 11.810 600.026 13.132 6.143.455 19,86
2. Alemanha  5.443.946  28 94.860  532  5.539.966  17,91
3. Itália 2.774.576 20.201 2.169 1.776 2.798.722 9,05
4. Japão 1.789.363 0 317.516 696 2.107.575 6,81
5. Bélgica 1.700.657 45.403 28.522 0 1.774.582 5,73
6. Federação Russa 497.685 0 493.860 0 991.545 3,20
7. Turquia 860.857 0 53.849 0 914.706 2,95
8. Canadá 659.093 0 105.796 30 764.919 2,47
9. França 707.935 0 4.624 0 712.559 2,30

10. Espanha 666.609 960 0 29 667.598 2,15
Fonte: Cecafé, abril de 2018.



AAffected by adverse climate conditions 
in the past seasons, Brazilian coffee busi-
ness experienced a decrease in volume 
and revenue in the 2017 civil year, despite 
the evolution of its average prices. A report 
by the Brazilian Coffee Exporters Council 
(CECafé) showed that Brazilian coffee ship-
ments went down 10.1%, to 30,790,974 
60-kilo bags, shipped to 127 countries. In 
the previous year, 34,268,749 sacks were 
shipped to the international market.

In the 12 months in 2017, revenue from 
exports reached US$ 5.24 billion, against US$ 
5.45 billion in 2016. The decrease amounted 
to 3.7%, because the average price over the 
period, US$ 169.36 per sack, was up 6.6% 
from the US$ 158.91 in the previous period. 
This performance is responsible for coffee’s 
fifth position in the shipments of Brazilian 
agribusiness, with a share of 5.4%.

Cecafé president Nelson Carvalhaes says 
this performance was predictable. “The cli-
mate was the protagonist, with its adverse in-
fluence upon production over the past sea-
sons, interfering with the heavy reduction in 
exports of conilon coffee”, he insists. For 2018, 
Cecafé officials hope for a recovery in the sec-
ond half of the year, when the new crop is 
supposed to reach the market. 

The scenario is more optimistic with the 
indications of a good crop stemming from 
new plantings, good cultural practices and 
the national rainfall index. “This is offering 
us a more positive panorama for 2018, start-
ing on 1st July”, he says.  Carvalhaes ob-
serves that the carry-over stocks, consisting 
of coffees from remaining seasons, should 
be the smallest on record at the beginning of 

No frontiers
coUNTry exPorTeD 30.7 millioN bags oF coFFee iN 2017 

aND geNeraTeD reveNUe oF Us$ 5.24 billioN. 
smaller croPs aDversely aFFecTeD THe volUme available

Clients oF 
BrAziliAn CoFFee 
Come From 127 
Countries, And 
AverAge priCes 
hAve improved 

the 2018/19 growing season. “However, we 
should keep an eye on exports and domestic 
consumption in the first half of 2018 to see if 
the expectation confirms”, he concludes.

According to statistics from Cecafé, in 
2017 green coffees amounted to 27,312,620  
60-kilo sacks (27,020,364 Arabica and 292,256 
Robusta). On the other hand, industrialized 
coffees were down 10.9% from the amount 
exported in 2016, totaling 3,478,354 sacks. 
In all, it was 3,453,106 sacks of soluble and 
25,248 sacks toasted and ground coffee.

l one-Way ticKet
In the export balance of the 2017 civil year, the United States continued occupying 

the first position amid Brazilian coffee clients. This country acquired 6,125,635 sacks 
(19.9%). Germany comes in the sequence, with 5,524,829 sacks (17.9%). Other clients 
in 2017 include Italy, with 2,781,00 sacks (9%); Japan, with 2,094,252 sacks (6.8%); 
and Belgium, with 1,772,074 sacks (5.8%). 

One of the results that deserves to be celebrated is the rising number of  coffee ship-
ments to Turkey, a country that acquired 908,466 sacks (7.5%), and to Russia, with 
990,299 bags (1.2%). The Port of Santos continued to occupy its leading position in ship-
ments to other countries, with a share of 84.9% (26,130,205 sacks shipped abroad). 

l the difference
In the 2017 civil year, exports of the so-called premium coffees, the ones whose 

characteristics are of superior quality or certified for their sustainable practices, cor-
responded to 5,133,792 sacks.  This volume represents 16.7% of the total coffee ship-
ments in the season. In revenue, this type of coffee amounted to US$ 1.02 billion in 
the 12 months, corresponding to 19.6% of the total revenue stemming from coffee ex-
ports. The average price of these products reached US$ 199.59.

The 10 countries that lead Brazilian premium coffees imports represented 84.6% of 
the purchases of this special coffee. The United States is the biggest buyer of this type 
of coffees: 1,170,757 bags in 2017, or 22.8% of this modality. Germany came second – 
in 2016 it was Japan –, with 13.8% (708,060 sacks), followed by Belgium, with 11.5% 
(591,831 sacks); Italy, with 10% (511,819 sacks); and Japan, with 9.6% (492,913 sacks).
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PARA O MUNDO • TO THE WORLD 
ExPORTAçõES BRASILEIRAS DE CAFÉ, POR TIPO, DE 1º DE JANEIRO A 31 DE DEzEMBRO DE 2017 – Em sacas de 60 kg – US$
 DESTINO 

ARÁBICA CONILLON SOLúvEL TORRADO TOTALTOTAL 127 países
Volume  ----- 27.117.017 295.623 3.480.445 25.986 30.919.071 
Receita -----  4.534.596.723,31 45.286.494,94 642.169.027,31 15.349.044,40 5.237.401.289,97
Fonte: Cecafé, 2018.



HHá um aroma mais intenso no ar em 
2018 quando se fala de consumo de café 
no Brasil. A expectativa de uma grande co-
lheita se refletirá no crescimento da de-
manda interna da bebida. A expectativa 
é da Associação Brasileira da Indústria de 
Café (Abic), que encomendou pesquisa à 
agência internacional Euromonitor. O es-
tudo projeta o aumento de 3,4% na indus-
trialização e no respectivo consumo de 
cafés no País. A estimativa inicial é de que 
passará de 22,3 milhões de sacas em 2017 
para 23 milhões de sacas. 

A demanda mundial cresce ano após 
ano, mas na faixa de 2,5% a 3%. Com os 
índices da pesquisa, a indústria nacional 
aposta que o brasileiro está tornando o 
café um prazer indispensável do dia a dia, 
o que faz com que o consumo aumente 
num ritmo maior do que a média global. 
E olha que a China, com seu gigantismo, 
ampliou seis vezes o seu consumo.

Com isso, o Brasil permanecerá como 
o segundo maior consumidor global, 
atrás apenas dos Estados Unidos. Atual-
mente, o País é o maior produtor e expor-
tador de café do mundo. Estatísticas do 
setor indicam que a bebida está presente 
em 98,5% dos lares brasileiros.

Em 2017, a demanda brasileira su-
biu 3,3%, para 22,3 milhões de sacas. Na-
than Herszkowicz, diretor executivo da 
Abic, aponta que a indústria do café mo-
vimentou R$ 7,6 bilhões em receitas em 
2017, valor 8,5% acima do registrado em 
2016. A soma leva em conta o total vendi-
do aos canais domésticos de distribuição 
e ao varejo. Levando em conta as variá-
veis, a conjuntura e o comportamento dos 
preços da matéria-prima, a indústria pre-
vê aumentar a movimentação de 5% a 6% 

em 2018, para R$ 8 bilhões.
Em 2017, 37,8% do café negociado re-

presentou produtos de baixo preço, e 
57,7% tipo o comum (mainstream). O pre-
mium resultou em 3,6% das receitas. Estes 
percentuais tendem gradativamente a mu-
dar. A pesquisa do Euromonitor indica que, 
à medida em que a economia brasileira re-
age, as famílias mostram disposição de pa-
gar mais por qualidade. “Apesar de repre-
sentar fatia menor do que 4% em receita, 
a categoria premium é a que tem apresen-
tado maior potencial de crescimento e es-
timula o aumento do consumo com base 
na qualidade, até por se tratar de produto  
acessível”, reconhece Herszkowicz.

Bons momentos
com maior oFerTa cHegaNDo Na Nova saFra, 

o brasileiro vai coNsUmir mUiTo mais caFÉ em 2018, 
De acorDo com a exPecTaTiva Da iNDúsTria NacioNal

l radioGrafia
O estudo da agência internacional Euromonitor, realizado para a Associação Bra-

sileira da Indústria de Café (Abic), aponta que 81% do volume total de café consumi-
do em 2017 foi da categoria de torrado e moído. Enquanto isso, 18% da demanda foi 
de grãos e 0,9% de cápsulas. Cita também que houve diversificação no mix de pro-
dutos das empresas. Pela realidade econômica brasileira, igualmente foi identifica-
do aumento menos acentuado nos preços. A diversidade e os valores praticados no 
mercado favoreceram o consumo de produtos de qualidade superior. Uma reação na 
economia brasileira poderá impulsionar o consumo de café fora de casa. A pesquisa 
aponta que em 2017 o consumo em bares e cafeterias representou fatia de 33% do 
mercado, em volume. A projeção para 2021 é de que essa categoria ganhe mais im-
pulso e passe a representar 34% do grão consumido no Brasil.

l o ano de 2021
A Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) realiza pesquisa e monitora-

mento anual das tendências do consumo e do comportamento do mercado. E mos-
tra-se entusiasmada com o indicativo da agência Euromonitor, em pesquisa recente-
mente realizada, que estima demanda doméstica de 25,6 milhões de sacas em 2021. 
Deste volume, 80% será de café torrado e moído, 19% em grão torrado e 1,1% de cáp-
sulas. No estudo, os números são apontados em sacas de 48 quilos, volume restante 
após a torra do café verde, o que representa quebra de 12 quilos.

demAndA 
nACionAl 
deve CresCer 
3,4%, pArA 23 
milhões de 
sACAs Ao Ano
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There is a stronger aroma in the air in 
2018 when it comes to talking about cof-
fee in Brazil. The expectation is that a huge 
crop will obviously reflect upon  rising de-
mand for the beverage in the domestic sce-
nario. This expectation is expressed by the 
Brazilian Coffee Exporters Council (CECafé), 
which requested a survey from Euromon-
itor International. The study projects an in-
crease of 3.4% in coffee industrialization and 
consumption in the Country. The initial es-
timate suggests a production growth from 
22.3 million sacks in 2017 to 23 million sacks. 

Global demand is rising year after year, 
at a rate of 2.5% to 3%. Based on the survey, 
the national industry is betting on the fact that 
Brazilian consumers consider coffee as an in-
dispensable daily delight, a fact that is respon-
sible for consumption to soar more than the 
global average. Not to mention the fact that Chi-
na, a country with gigantic proportions, has ex-
perienced a sixfold increase in consumption. 

This keeps Brazil as second biggest global 
consumer, coming only after the United States. 
Nowadays, the Country is the biggest producer 
and exporter of coffee in the world. Statistics of 
the sector indicate that the beverage is present 
in 98.5% of the Brazilian households. 

In 2017, domestic demand went up 3.3%, 
to 22.3 million sacks. Nathan Herszkowicz, ex-
ecutive director at Abic, maintains that the cof-
fee industry involved revenue of R$ 7.6 billion 
in 2017, up 8.5% from the total in 2016. The 
sum takes into consideration the total sales to 
the distribution channels and retail. Consider-
ing the variables, the structure and the behav-

l radioGraphy
The study conducted by Euromonitor international agency, carried out at the re-

quest of the Brazilian Association of Coffee Industries (Abic), says that  81% of the to-
tal volume of coffee consumed in 2017 belongs to the toasted and ground category. In 
the meantime, 18% of the demand was for coffee beans and 0.9-percent for capsules. 
He also refers to the fact that there was a diversified mix of products of the companies. 
Judging from the Brazilian economic reality, no sharp price increases were identified. 
Diversity and values practiced by the market favored the consumption of higher quali-
ty products. A reaction in the Brazilian economy could drive the consumption of coffee 
away-from-home. The survey shows that in 2017 consumption in bars and cafeterias 
represented a share of 33% of the market, in volume. The projection for 2021 is for this 
category to make further strides, reaching 34% of the coffee beans consumed in Brazil.

l the year 2021
The Brazilian Association of Coffee Industries (Abic) conducts a survey and mon-

itors the trends in consumption and market behavior, on a yearly basis. It is very en-
thusiastic at the Euromotor indicative, in a recent survey, which estimates domestic 
demand at 25.6 million sacks in 2021. Of this volume, 80% will be toasted and ground 
coffee, 19% toasted beans and 1.1% capsule. In the study, the numbers are shown 
in 48-kg bags, volume that remains after green coffee has gone through the toasting 
process, which represents a loss of 12 kilograms. 

Ready to order
wiTH bigger sUPPlies as THe New croP aPProacHes, 

braziliaNs are goiNg To coNsUme more coFFee iN 2018, 
accorDiNg To THe exPecTaTioN oF THe NaTioNal iNDUsTry

nAtionAl 
demAnd should 
grow 3.4%, 
to 23 million 
sACks A yeAr

ior of the prices, the industry foresees an in-
crease from 5% to 6% in 2018, to R$ 8 billion.

In 2017, 37.8% of the coffee negotiated 
consisted of low price products, and 57.7% 
mainstream coffee. Premium coffees repre-
sented only 3.6% of the revenue. These per-
centages tend to change gradually. The Euro-
monitor survey suggests that, as the Brazilian 
economy reacts, families show willingness to 
pay more for quality. “Although representing a 
share smaller than 4% in revenue, the premi-
um category has presented the biggest growth 

potential  and encourages consumption based 
on quality, seeing that it is an affordable prod-
uct”,  Herszkowicz acknowledges. 
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CHEIRO DE CAFÉ NO AR  • SCENT OF COFFEE IN THE AIR 

CONSUMO DE CAFÉ NO BRASIL
ANO 2018* 2017** 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Consumo (em milhões de sacas) 23,0 22,3 20,5 20,5 20,3 20,1 20,3 19,7 19,1 18,4
Per capita – kg/habitante ano 6,5* 6,4* 6,2 6,2 6,4 6,4 6,2 6,1 6,0 5,8
* Projeção.  –  ** Estimativa.  –  Elaboração: Anuário Brasileiro do Café 2018.  –  Fonte: Abic, março de 2018.



AA projeção de que o Brasil colherá uma 
de suas maiores safras de café em 2018 
trouxe também a expectativa de maior mo-
vimentação financeira em todos os elos da 
cadeia produtiva. Desde a demanda por in-
sumos até o consumidor e as exportações, 
cada segmento deverá recuperar parte da 
demanda retraída nas últimas tempora-
das, quando as colheitas foram atingidas 
por fatores climáticos.

Com safras menores, o cafeicultor esteve 
preocupado em pagar as contas e cobrir os 
custos, o que, em muitos casos, exigiu o uso 

de alguma reserva que tenha conseguido fa-
zer ou gerou passivo que precisa ser coberto. 
Agora, com o clima mais favorável e a expec-
tativa de grande safra, a demanda por má-
quinas e equipamentos tende a aumentar. 

Antônio Joaquim de Souza Neto, presi-
dente da Cooperativa Agrária de Cafeicul-
tores de São Gabriel (Cooabriel), do Espírito 
Santo, alerta que, pelas dificuldades recen-
tes, cafeicultores brasileiros estão conscien-
tes de que precisarão de rentabilidade para 
cobrir os custos da safra e o passivo e ainda 
investir. “Isso não se resolve em uma safra 

boa, mas com renda para o produtor a curto, 
médio e longo prazos”, resume.

Reymar Andrade, presidente da Pinha-
lense, empresa de máquinas para o setor ca-
feeiro estabelecida em Espírito Santo do Pi-
nhal (SP), informa que desde o final de 2017 
houve aquecimento nas encomendas e nas 
vendas de equipamentos para classificar, pa-
dronizar e granelizar os grãos de café. “A ex-
pectativa de grande volume de recebimento 
na temporada exige das cooperativas e das 
exportadoras melhor estrutura nas unida-
des”, explica. Em 2017, a empresa teve avan-

Porteira 
aberta

colHeiTa maior Traz exPecTaTiva De mais 
iNvesTimeNTos em máQUiNas, eQUiPameNTos e sisTemas 

ao loNgo Da caDeia ProDUTiva brasileira Do caFÉ

l impUlso no consUmo
Além da produção brasileira, o crescimento do consumo interno maior do que média mundial atrai empreendimentos. Exemplo é o 

anúncio da WEGA, empresa italiana e maior fabricante de máquinas de café espresso do mundo, de acordo operacional com o Fran´s Café, 
mais tradicional rede de cafeterias do Brasil, para dar início à sua operação em território nacional. A italiana fabrica 35 mil máquinas ao ano, 
está em 112 países e instalará 400 delas no Brasil até o fim de 2018, por R$ 5 milhões.

Nathan Herszkowicz, diretor-executivo da Associacão Brasileira da Indústria de Café (Abic), enfatiza que o consumo crescente no País, em 
especial de bebidas especiais, estabelece parâmetros aos novos investimentos. Destaca que a inovação é parte da rotina e do planejamen-
to das empresas para manterem o consumidor cada vez mais presente no mercado e atento às novidades. No campo, o cafeicultor também 
busca formas de ampliar a escala de produtividade e de renda, mas com tecnologia suficiente para elevar a qualidade do produto final. Mui-
tas lavouras estão sendo renovadas e mecanizadas e novas técnicas são incorporadas.

No universo gigantesco do café brasileiro, estes são apenas alguns exemplos do movimento financeiro que uma grande safra agrega ao 
setor. E do quanto essa bebida revigora a economia regional e nacional.

ço de 30% no faturamento e espera manter 
as margens em 2018. Projetos visando cafés 
especiais, em alta no mercado brasileiro e na 
exportação, impulsionam a demanda nas fá-
bricas de equipamentos e em empresas es-
pecializadas em automação.

INDúSTRIA Em fevereiro de 2018, 
o Conselho de Desenvolvimento do Esta-
do do Amazonas (Codam) aprovou pro-
jeto da empresa Três Corações Alimentos 
para a zona Franca de Manaus. Seu foco é 
a fabricação de café torrado e moído, com 

recursos de R$ 97 milhões. A Nestlé, líder 
nacional, programa até maio de 2018 a 
inauguração de um empreendimento de 
R$ 200 milhões para duplicar as linhas de 
produção da fábrica da Dolce Gusto em 
Montes Claros (MG), uma das quatro no 
mundo, e única fora da Europa.

A planta dobrará de capacidade para 
produzir cápsulas de cafés e bebidas solú-
veis, de 400 milhões de unidades para 800 
milhões por ano. A fábrica da Nescafé Dol-
ce Gusto, inaugurada em 2016, custou R$ 
220 milhões.

dos insumos 
AtÉ o vArejo, 
A novA sAFrA 
movimentA 
A CAdeiA 
produtivA
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The projection that Brazil is about to 
harvest one of its biggest coffee crops in 
2018 has also triggered expectations for 
the circulation of more money in all the 
links of the supply chain. From the demand 
for inputs to consumer needs and exports, 
each segment is supposed to recover part 
of their shrinking demand in the past years, 
when the plantations were affected by un-
favorable weather conditions. 

With smaller crops, coffee farmers were 
concerned with paying their bills and cov-
er production costs, which, in many cas-
es, made them resort to savings in cash ac-
cumulated in the past, or make loans that 
need to be settled. Now, with a more fa-
vorable climate, and the expectation for a 
bumper crop, demand for machinery and 
equipment tends to rise. 

Antônio Joaquim de Souza Neto, presi-
dent of the Agrarian Cooperative of the Coffee 
Farmers in São Gabriel (Cooabriel), State of Es-
pírito Santo, warns that, due to the recent dif-
ficulties, Brazilian coffee farmers are aware of 
the fact that they need to harvest a profitable 
crop to cover the production costs and the 
loans, and make investments. “This is not a 
situation possible to solve with only one good 
crop, but with income for the farmers in the 
short, medium and long run”, he summarizes. 

Reymar Andrade, president of Pin-
halense, company that deals with machin-
ery for the coffee segment, based in Espírito 
Santo do Pinhal (SP), informs that since late 
2017 there has been an increase in orders and 
sales of equipment for classifying, standard-
izing and preparing bulk coffee beans. “The 
expectation for receiving huge volumes in the 
season requires the cooperatives and export-
ers to refurbish the structures of their plants”, 
he explains. In 2017, the income of the com-
pany soared 30%, and the expectation is for 
achieving the same margins in 2018. Projects 
with an eye on specialty coffees, now in great 

l fosterinG consUmption
Besides the Brazilian production, the growth in domestic consumption outstrip-

ping the global average, attract enterprises. An example is WEGA’s ad, Italian com-
pany leader in the  sector of espresso coffee machines in the world, in accordance 
with Fran´s Café operational sector, most traditional cafeteria chain  in Brazil, to start 
its operations in the national territory. This Italian factory manufactures 35 thousand 
machines a year, and has operations in 112 countries and is determined to install 400 
of them in Brazil, by late 2018, at a cost of R$ 5 million. 

Nathan Herszkowicz, executive director of the Brazilian Association of Coffee Indus-
tries (Abic), emphasizes that ever-increasing consumption in Brazil , mainly of special-
ty coffees, sets parameters to new investments. He has it that the innovation is part of 
the routine and planning of the companies in order to attract loyal consumers always 
ready to try novelties. At farm level, coffee farmers also try to widen their productivity 
scale and income, but with technology good enough to improve product quality. Lots 
of fields are being renewed and mechanized, while new techniques are incorporated. 

In the gigantic universe of Brazilian coffee, these are just some examples of the fi-
nancial resources a huge crop adds to the sector, and to what extent this beverage re-
invigorates the national and regional economy. 

Open gate
bUmPer croP HiNTs aT more iNvesTmeNTs 
iN macHiNery, eQUiPmeNT aND sysTems by 

THe braziliaN coFFee sUPPly cHaiN

From inputs 
to retAil, the 
new Crop puts 
the supply 
ChAin in motion

demand in the Brazilian market, drive the de-
mand in equipment factories and in compa-
nies specialized in automation. 

INDUSTRY In February 2018, the 
Amazon State Development Council (Co-
dam) granted its approval to the project of 
the company Três Corações Alimentos for 
the Free zone in Manaus. Its focus consists 
in manufacturing roasted and ground coffee, 
with resources amounting to R$ 97 million.   
Nestlé, national leader, has programmed un-
til May 2018 the inauguration of a R$ 200 mil-
lion enterprise to double the production lines 
at the Dolce Gusto factory in Montes Claros 
(MG), one of its four factories in the world, 
and the only one outside Europe.

The plant will double its capacity to 
produce coffee capsules and soluble bev-
erages, from 400 million units to 800 mil-
lion a year. The Nescafé Dolce Gusto fac-
tory, inaugurated in 2016, represents an 
investment of R$ 220 million. 
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SOLÚVEL

C Com uma grande safra pela frente, a As-
sociação Brasileira da Indústria de Café Solú-
vel (Abics) e a Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) 
programaram ações em busca da recupera-
ção da importante fatia de mercado interna-
cional que o País perdeu nas duas últimas 
temporadas. A retração refletiu a queda pro-
dutiva – e da oferta – durante os três anos de 
estiagem no Espírito Santo, o principal pro-
dutor do café conilon, grão essencial para a 
fabricação do solúvel.

Os contratos de exportações são firma-
dos com seis meses a um ano de antece-
dência e a falta da matéria-prima, aliada à 
insegurança sobre os volumes da nova sa-
fra e a cotações domésticas superiores às 
internacionais, em virtude da baixa oferta, 
levou a redução nas vendas. Com estraté-
gias agressivas e diante do recuo brasilei-
ro, países concorrentes assumiram o forne-
cimento para muitos mercados mundiais. 
A projeção de safra entre 55 e 60 milhões 
de sacas, sendo de 13 a 14 milhões do co-
nilon, gera expectativa otimista para 2018.

O fortalecimento deste segmento e 
a recuperação do espaço perdido, bem 
como a consolidação de novos clientes, 
são prioridades. O Brasil é o maior pro-
dutor mundial e lidera as exportações do 
café solúvel, assim como de grãos verdes. 
O projeto setorial Brazilian Instant Co-
ffee promoverá a commodity em eventos 
e fará ações nos mercados compradores.

Pedro Guimarães, presidente da Abics, 
considera a proposta perfeitamente viável, 
apesar da ameaça causada pelo acirramen-
to da concorrência e pelo protecionismo de 
alguns países. Lembra que o Brasil tem sete 
indústrias de café solúvel em operação. Além 
do mercado doméstico, elas atendem até 
120 países e geram US$ 650 milhões em divi-
sas. Já há 40 anos a cadeia produtiva nacio-

nal representa 37% da produção mundial do 
café e 28% do comércio internacional.

Em 2016, a Abics lançou o Plano de De-
senvolvimento do Café Solúvel do Brasil, 
cuja meta é dar suporte ao volume de ex-
portações e ao consumo interno para o cres-
cimento de 50% em 10 anos. Até março de 
2018, as exportações de solúvel acumula-
ram queda de 12%, com 410,57 mil sacas 
embarcadas, segundo o Conselho de Expor-
tadores de Café do Brasil (Cecafé).

Indissolúvel
ProJeTo bUsca ForTalecer a ParTiciPação Do caFÉ solúvel 

brasileiro No mercaDo iNTerNacioNal e recUPerar 
o esPaço PerDiDo aPÓs as QUebras De saFras

Apex-BrAsil 
e ABiCs vão 
BusCAr o
espAço perdido 
nos Anos mAis 
reCentes

l performance
Em 2017, o café instantâneo nacional alcançou 106 países, com montante de 

3,46 milhões de sacas e receita total de US$ 639,2 milhões. O volume ficou 11% 
abaixo do de 2016 e 2% abaixo no comparativo com 2015. Voltou ao patamar de 
2014. As receitas obtidas foram 6% superiores a 2016 e 10% a mais do que em 
2015, mas Pedro Guimarães, da Abics, explica que isso não significa mais rentabi-
lidade. Os preços internacionais da matéria-prima subiram, pela queda da ofer-
ta, mas no Brasil a alta foi maior do que nos concorrentes. Isso levou a alguns em-
barques com valores abaixo do ideal para evitar a perda de clientes.

Dos 20 principais destinos do café solúvel brasileiro, que representaram em 
torno de 80% da receita em 2017, para 13 os volumes exportados recuaram. In-
dústrias concorrentes da Ásia assumiram alguns contratos de fornecimento. Isso 
fez com que o Brasil diminuísse em 44% as exportações para Cingapura, 39% para a 
Malásia e 16% para a Coreia do Sul. O ingresso dos asiáticos em mercados brasilei-
ros também fez cair em 59% as vendas para a Ucrânia, 25% para a Alemanha, 17% 
para a Sérvia, 13% para a Turquia e 11% para a Arábia Saudita. Vietnã (1.870%), Rei-
no Unido (25%), Polônia (13%) e Indonésia (13%) registraram aumento da expor-
tação. O Vietnã é o segundo maior exportador de café solúvel do mundo.
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WWith a big crop ahead, the Brazilian As-
sociation of Soluble Coffee (Abics) and the 
Brazilian Trade and Investments Promotion 
Agency (Apex-Brasil) have programmed ini-
tiatives in an attempt to recover a big share 
of the international market lost by the Coun-
try over the past crop years. This loss reflect-
ed the productive drop – and consequent 
smaller supply – that resulted from the three 
years of drought conditions in the state of 
Espírito Santo, leading conilon coffee pro-

ducer, essential for soluble coffees. 
Most export contracts are signed from 

six months to one year in advance and the 
lack of the raw material, along with the lack 
of knowledge about the volumes of the new 
crop, and domestic prices outstripping in-
ternational prices, due to small supply, have 
reduced sales abroad. With aggressive strat-
egies and in light of Brazil’s smaller supply, 
competitor countries began to supply many 
global markets. The projection for a crop 

ranging from 55 to 60 million sacks, 13 to 14 
million sacks of conilon, is giving rise to opti-
mistic expectations for 2018.

A stronger segment, the recovery of 
lost ground, as well as the consolidation 
of new clients, are priorities. Brazil is the 
biggest global producer and leads ex-
ports of soluble coffees, as well as sales 
of coffee beans. The sectoral project ‘Bra-
zilian Instant Coffee’ is supposed to pro-
mote the commodity in events and initia-

tives in purchasing markets. 
Pedro Guimarães, president of Abics, 

considers the proposal perfectly viable, de-
spite the threat represented by the tighter 
competition and by protection measures 
in some countries. He recalls that Brazil has 
seven soluble coffee industries in operation. 
Besides the domestic market, they serve up 
to 120 countries and generate revenue of 
US$ 650 million. For 40 years now, the na-
tional coffee supply chain has represent-

ed 37% of the entire global production and 
28% of all international trade operations. 

In 2016, Abics launched the Soluble 
Coffee Development Plan in Brazil, whose 
target consists in lending support to ex-
port volumes and domestic consumption, 
with an eye on a 50-percent growth over 
the next 10 years. Until March 2018, sol-
uble exports accumulated a 12-percent 
drop, with 410.57 thousand sacks shipped 
abroad, according to Cecafé.

Apex-BrAsil 
And ABiCs Are 
engAged in 
reCovering 
ground lost 
over the pAst 
two yeArs

l performance
In 2017, our national instant cof-

fee reached 106 countries with a vol-
ume of 3.46 million sacks and total 
revenue of US$ 639.2 million. The 
volume was down 11% from 2016 
and down 2% from 2015. It returned 
to the 2014 level. Revenue brought 
in was up 6% from 2016 and 10% 
from 2015, but Pedro Guimarães, 
from the Abics, explains that this 
does not translate into profitability. 
The international prices of the raw 
material rose as a result of deficient 
supply, but in Brazil prices soared 
more than in competitor countries. 
This resulted into some shipments 
at lower than ideal prices, in order to 
keep clients loyal. 

Of the 20 biggest destinations of 
Brazilian soluble coffees, which rep-
resented about 80% of the revenue 
in 2017, for 13 of them smaller vol-
umes were shipped. Competitor in-
dustries in Asia took over some sup-
ply contracts. This was responsible 
for Brazil to reduce by 44% its ex-
ports to Singapore, 39% to Malay-
sia, and 16% to South Korea. The fact 
that Asian companies conquered 
Brazilian markets, also caused Bra-
zilian foreign sales to drop as follows: 
Ukraine 59%, Germany 25%, Ser-
bia 17%, Turkey 13% and Saudi Ara-
bia 11%. Export increases occurred 
to the following countries: Vietnam 
18.70%, United Kingdom 25%, Po-
land 13% and Indonesia 13%. Viet-
nam is the second biggest soluble 
coffee exporter in the world. 

Indissoluble 
 

ProJecT Tries To sTreNgTHeN THe sHare 
oF braziliaN solUble coFFee iN THe 

iNTerNaTioNal markeT aND recover groUND 
losT aFTer FreQUeNT croP FailUres
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ASabe aquela máxima de que produtos 
especiais são para pessoas também espe-
ciais? No caso do café, a regra se aplica. So-
bretudo no que diz respeito ao consumidor 
brasileiro, que demonstra cada vez mais 
refinamento no gosto pela bebida. A explo-
são no número de cafeterias e lojas  espe-
cializadas e igualmente no consumo nacio-
nal, inclusive entre jovens, é sintomática. 
O País colhe um terço dos grãos superio-

res no planeta, entre eles o mais caro, cuja 
saca de 60 quilos custou R$ 56 mil.

Pesquisa da agência Euromonitor, divul-
gada em 2017, aponta avanço médio anual 
de 10% no consumo dos selos especiais no 
País. Em nível mundial, chega a 15%. Para 
ser classificado de tal forma, o café é avalia-
do em acordo com normas internacionais e 
por análises como de acidez, aroma, doçu-
ra, harmonia e finalização. 

A complexidade das características 
– determinada por clima, manejo, tipo 
de solo, altitude e variedade – estabele-
ce pontuação de 0 a 100. As que obtive-
rem valor maior do que 80 pela Metodo-
logia de Avaliação Sensorial da Specialty 
Coffee Association (SCA) são especiais. A 
Associação Brasileira de Cafés Especiais 
(BSCA, na sigla em inglês), realiza o princi-
pal concurso de qualidade diferencial do 

Consumo de 
CAFÉs Com selos 
espeCiAis CresCe 
em mÉdiA 10% Ao 
Ano no pAís

Brasil, o Cup of Excellence. 
Vanúsia Nogueira, diretora-executiva 

da BSCA, assegura que quem experimen-
ta o produto dificilmente volta a consumir 
o café comum. Explica por que a deman-
da cresce até cinco vezes mais do que em 
marcas tradicionais. O Euromonitor pro-
jeta aumento significativo até 2021. Pe-
las estatísticas, o produto representou em 
2016 cerca de 2,8% do total de cafés no 

Brasil; em 2017, superou os 3%. Até 2021 
deve chegar a 5,1% do total.

O crescimento do mercado de cafés 
especiais é capitaneado pelos grãos e pe-
las cápsulas. Conforme a Associação Bra-
sileira de Cafés Especiais (BSCA), o Brasil 
consumiu 490 mil sacas de cafés espe-
ciais em 2016 e a expectativa é de que o 
volume tenha chegado à casa de 550 mil 
sacas em 2017.

Para pessoas
especiais

caFÉs sUPeriores Primam Pela QUaliDaDe e levam 
o coNsUmiDor brasileiro a garimPar NoviDaDes e a 

reFiNar o gosTo Pela bebiDa. e o mercaDo se aQUece

l com diferenciais
A diferenciação foi a razão pela qual a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) criou em 2004 o Programa de Quali-

dade do Café (PQC). Nathan Herszkowicz, diretor-executivo da entidade, explica que o programa estabeleceu três categorias, 
Tradicional, Superior e Gourmet, que são fundamentais ao posicionamento das marcas e à sua identificação pelos consumido-
res. Das 700 marcas certificadas, 177 são Gourmet, 150 Superior e mais de 360 tradicionais. Preços acessíveis, amplos canais de 
distribuição (incluindo online), modernização das cafeteiras domésticas e sistemas que combinam cápsulas e sachês trouxe-
ram novas experiências, praticidade e  diversidade de blends e origens.

Pesquisa desenvolvida na Universidade Federal de Lavras (Ufla), de Minas Gerais, apontou que o consumidor de café espe-
cial faz parte de um grupo que se preocupa com questões ambientais e sociais na cadeia produtiva. Ele busca um produto do 
qual conhece a origem, que seja eticamente social e o mais responsável possível. E não se importa em pagar um pouco mais.
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HHave you heard about the saying that 
special products are for special people? 
In the case of coffee, it applies perfect-
ly. Mainly when Brazilian consumers are 
at stake, a fact that attests to the fact that 
people are developing ever more refined 
tastes, when it comes to coffee. The ris-
ing number of cafeterias and specialized 
retail stores, and soaring domestic con-
sumption, even among the young, is an 
indicative. The Country harvests one third 

of the superior coffees in the world, in-
cluding the most expensive, of which a 60-
kg sack fetches R$ 56 thousand.

Survey conducted by Euromonitor, 
disclosed in 2017, points to an average 
annual increase of 10% in the consump-
tion of specialty coffees in the Country. 
At global level, it reaches 15%. To adjust 
to this classification, coffee is assessed in 
accordance with international standards, 
going through such analyses as acidity 

levels, aroma, sweetness, harmony and 
finishing. 

The complexity of the characteristics 
– determined by climate, management, 
type of soil, altitude and variety – based 
on a 0-100 point system. Those coffees 
that achieve more than 80 points through 
the Sensory Evaluation Methodology of 
the Specialty Coffee Association (SCA) are 
considered specialty coffees. The Brazil-
ian Specialty Coffees Association (BSCA) 

holds the main and unique quality contest 
in Brazil, the so-called Cup of Excellence. 

Vanúsia Nogueira, executive director 
at BSCA, ensures that those who try the 
product tend to give up their consump-
tion of mainstream coffee. She explains 
why demand rises at a five times bigger 
speed compared to traditional coffees. 
Euromotor officials project a significant 
increase in consumption until 2021. Judg-
ing from the statistics, in 2016, the prod-

uct represented about 2.8% of the total 
amount of coffees consumed in Brazil; in 
2017, it exceeded 3%. By 2021, it should 
reach 5.1% of the total. 

The soaring trend of the specialty cof-
fee market is led by grains and capsules. 
According to the Brazilian Specialty Cof-
fees Association (BSCA), Brazil consumed 
490 sacks of specialty coffees in 2016 and 
the expectation is that this volume has ris-
en to 550 thousand sacks in 2017.

Consumption 
oF CoFFees 
with speCiAl 
lABels rises 
10 perCent A 
yeAr, on AverAge

l With 
differences

Differentiation was the rea-
son why the Brazilian Associa-
tion of Coffee Industries (Abic) 
created the Coffee Quality Pro-
gram (CQP) in 2004. Nathan 
Herszkowicz, executive director 
of the entity, explains that the 
program  established three cat-
egories, Traditional, Superior 
and Gourmet, which play a fun-
damental role when it comes to 
positioning the brands and their 
identification by the consumers. 
Of the 700 certified brands, 177 
are Gourmet, 150 Superior and 
360 traditional. Affordable pric-
es, vast distribution channels 
(including online), moderniza-
tion of domestic cafeterias and 
systems that combine capsules 
an sachets gave rise to new ex-
periences, practicality, diversity 
of blends and origins.

Research conducted by the 
Federal University of Lavras 
(Ufla), in Minas Gerais, conclud-
ed that consumers of special-
ty coffees belong to a group of 
people concerned with environ-
mental and social matters relat-
ed to the supply chain. They look 
for products whose origin they 
know, ethically social and strict-
ly responsible. They do not both-
er to pay a little more.

For special people
sUPerior coFFees excel iN QUaliTy aND leaD 

braziliaN coNsUmers To seek NovelTies aND reFiNe THeir TasTe 
For THe beverage. aND THe markeT HeaTs UP
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CConsumido em monodoses, o café em 
cápsulas, preparado em máquinas cada 
vez mais acessíveis e cujo mercado não 
para de crescer no ritmo de dois dígitos por 
ano no Brasil na última década, deverá de-
sacelerar seu avanço entre apreciadores da 
bebida nos próximos três anos. A informa-
ção é da pesquisa conduzida pela consul-
toria Euromonitor para a Associação Brasi-
leira da Indústria de Café (Abic).

Em geral, é esperada demanda anu-
al crescente do consumo de café no Brasil, 
de 3,3% na temporada 2017/18 a até 3,6% 
no ciclo 2010/21, quando o consumo chega-
rá a 1,23 milhão de toneladas e acumulará 
alta de 23% sobre 2016. O crescimento será 
impulsionado pelo café em grão, torrado, 
que deverá representar 19% do mercado to-
tal, ou 231 mil toneladas. O pó representa-
rá cerca de 80% e as cápsulas devem cres-
cer 0,2%, para 1,1% do comércio doméstico.

O estudo define quatro ondas do café no 
Brasil: a venda massiva, o surgimento das 
cafeterias, o aparecimento dos cafés arte-
sanais, e as inovações para o consumo glo-
bal. Mais acessíveis, as máquinas e cápsulas 
de café têm papel importante nos novos há-
bitos, pelos quais o cafezinho deixou a cozi-
nha e ganhou espaço em salas, escritórios, 

A vida facilitada
Café em Cápsulas atrai Consumidores e 

promove a bebida em novos ambientes, fortaleCendo 
a demanda em ritmo mais aCelerado do que a média

l PERFIL MONODOSE
Em 2013, o consumo das monodoses cresceu quase 50%, mas depois disso a mé-

dia passou a ser de 9%. Este nicho de mercado cresce mais do que o conjunto da be-
bida no País, que é de 3,5% ao ano. Desde 2016 há uma evolução anual de mil tone-
ladas por ano. Em 2016, foram nove mil toneladas de café em cápsulas; em 2017, 
chegou a 10 mil; em 2018, devem ser confirmadas 11 mil toneladas. Para 2021, a Eu-
romonitor projeta 14 mil toneladas. No mundo, o percentual chegou a 13,8% entre 
2011 e 2016. De 2016 a 2021, no entanto, é prevista evolução de 6,2%.

l NO EXTERIOR
Com diversas fábricas de monodoses no País, a expectativa é de que em curto es-

paço de tempo o Brasil também se torne exportador deste produto. O alvo são os paí-
ses da América Latina, em especial Argentina, Chile e Uruguai, segundo a Abic.

academias, restaurantes, hotéis e outros 
ambientes. Ao mesmo tempo, o crescimen-
to anual de dois dígitos deste segmento é o 
maior das categorias nacionais, mas ocorre 
por causa de uma presença ainda pequena: 
0,9% de todo o café bebido no Brasil.

Quando chegaram ao País, em 2006, as 
cápsulas eram importadas da Suíça. A que-
da de patentes em 2013 oportunizou a pro-
dução de modelos compatíveis aos for-
matos de máquinas mais populares. As 
monodoses genéricas ajudaram a popula-

rizar o sistema e atraíram novos consumi-
dores, que gradativamente migram para o 
grão torrado de alto valor agregado.

As cápsulas estão disponíveis em qual-
quer supermercado de cidades médias e 
grandes. E por venda online, bem como as 
máquinas. A praticidade, a conveniência e 
as variadas opções ajudam a colocar a bebi-
da em cápsulas no dia a dia. Quem adquire 
a máquina passa a escolher opções diferen-
ciadas para o dia. De mais intenso pela ma-
nhã até o descafeinado à noite.
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l MONODOSE PROFILE
In 2013, the consumption of monodoses went up 50%, but after this period, the average remained 

at 9%. This market niche grows faster than the beverage, in general, in the Country, which is 3.5% a 
year. Since 2016, there has been an annual evolution of one thousand tons. In 2016, it was nine thou-
sand tons of coffee capsules; in 2017, it went up to 10 thousand tons; in 2018, some 11 thousand tons 
should be confirmed. For 2021, Euromonitor projects14 thousand tons. In the world, the percentage 
reached 13.8% from 2011 to 2016. From 2016 to 2021, however, an evolution of 6.2% is estimated.

l ABROAD
With several monodose factories in the Country, the expectation is for Brazil to become an exporter 

of the product, in a short period of time. The target are the Latin American countries, especially Argen-
tina, Chile and Uruguay, according to Abic sources. 

CConsumed in single doses, coffee in capsules, 
prepared in machines ever more affordable, with 
a market that never stopped growing in a double-
digit rhythm a year in Brazil, over the past decades. 
However, over the next three years its consumption 
is supposed to slow down among the aficionados of 
the beverage. This information comes from a survey 
conducted by Euromonitor, at the request of the Bra-
zilian Coffee Industry Association (Abic).

In general, annual rising demand for the coffee 
is expected in Brazil, from 3.3% in the 2017/18 sea-
son to 3.6% in the 2010/21 cycle, when consumption 
is supposed to reach 1.23 million tons, up 23% from 
2016. The growth will be driven by coffee in grains, 
toasted, which should represent 19% of the total 
market, or 231 thousand tons. Instant coffee will ac-
count for about 80% and coffee capsules should 
grow 0.2%, to 1.1% of the domestic market. 

The study defines four coffee cycles in Brazil, 
massive sales, the arrival of cafeterias, the creation 
of homemade coffees and the innovations in global 
consumption. More affordable, the coffee machines 
and capsules play an important role in people’s hab-

its, through which the so-called “cafezinho” made it 
from the kitchen to the living rooms, offices, acade-
mies, restaurants, hotels and other environments. 
In the meantime, the annual double-digit growth of 
this segment, the biggest of all national categories, 
but occurs on account of a still tiny presence: 0.9% of 
all coffee consumed in Brazil.

When they arrived in the Country, in 2006, the 
capsules were imported from Switzerland. The 
withdrawal of patents made it possible to produce 
models compatible with the formats of the popu-
lar machines. Generic monodoses made the system 
popular and attracted new consumers who gradual-
ly migrate to toasted grains of high added value. 

The capsules are available in any supermar-
ket of medium and big cities. There are also online 
sales, and the same holds true for the machines. The 
practicality, convenience and variety of options help 
popularize the beverage in capsules as a daily hab-
it. Those who acquire the machine, have a chance 
to opt for the specific type for the day. From more in-
tense coffee in the morning to decaffeinated coffee 
in the evening. 

Life made easy
Coffee Capsules attraCt Consumers  and promote 

the beverage in new environments, strengthening 
demand at a rhythm speedier than usual
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CAFÉ
C o f f e e

Cheiro de bons 
negócios
miNas gerais resPoNDe Por mais Da meTaDe 

Da colHeiTa De caFÉ No brasil e comemora os boNs íNDices 
De ProDUTiviDaDe, alÉm Da QUaliDaDe Dos grãos
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AAs cerca de 30,6 milhões de sacas de café 
a serem colhidas na safra de 2018 em Mi-
nas Gerais trazem consigo o agradável aro-
ma do incremento considerável nos índices 
de produção e de produtividade em rela-
ção a 2017. Os patamares ficam em 25,3% 
e 19%, respectivamente, segundo a Compa-
nhia Nacional de Abastecimento (Conab) e 
a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento de Minas Gerais. Os números ga-
nham ainda mais corpo considerando-se 
que o avanço na área plantada ficou em 
5,4% na comparação com o ciclo anterior.

Para 2018, as regiões Sul e Centro-Oes-
te de Minas Gerais devem colher cerca de 
16,4 milhões de sacas em 543,4 mil hecta-
res, representando cerca de 53,4% e 52,6% 
do total do Estado. O município de Patrocí-
nio, na área do Alto Parnaíba, é o campeão 
mineiro na produção de café. Devem ser co-
lhidas 44,4 mil toneladas em mais de 28,4 
mil hectares. No que se refere à produtivida-
de, entre as principais cidades produtoras, o 
destaque fica para Unaí, no Noroeste, com 
rendimento de 3,6 toneladas por hectare.

Minas Gerais deve responder por 53,94% 
da área brasileira de café. É o segundo pata-
mar mais elevado desde 2003, conforme a 
Conab e o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Quanto à produção, a 
participação mineira deve ficar em 52,35%, 
quarta maior desde 2003, de acordo com 
os mesmos órgãos. O ano de 2016 segue 
sendo o de maior relevância histórica do 
café de Minas Gerais. Foi quando o Estado 
respondeu por 59,8% da produção brasi-
leira e 65% do valor da produção, reforçan-
do a qualidade do cultivo local.

Quanto às exportações, conforme ba-
lanço da Secretaria de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, o Estado fechou 2017 com 
US$ 3,45 bilhões comercializados. O preço 
médio da tonelada ficou em US$ 2.814,00. 

O recorde histórico segue sendo o de 2011, 
quando foram vendidos ao exterior nada me-
nos do que US$ 5,8 bilhões em café, com pre-
ço médio por tonelada de US$ 4.790,00. Ale-
manha, Estados Unidos e Itália continuam 
sendo os principais mercados do café pro-
duzido em Minas Gerais, com participação de 
20,7%, 17,7% e 13,1%, respectivamente.

A produção 
vAi AumentAr 
25,3% em 
relAção à 
sAFrA Anterior

l Grãos estratéGicos
“O café torna-se cada vez mais estratégico e importante para o agronegócio mi-

neiro.” Esta é a avaliação do secretário-adjunto da Secretaria do Estado de Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Amarildo José Brumano Kalil, que des-
taca a inserção do Estado na nova onda da produção de café – tanto na produção de 
matéria-prima (grãos) de alta qualidade quanto na permanente busca pela competi-
tividade, com sustentabilidade.

O dirigente ressalta que o mapeamento do parque cafeeiro demonstra a diversi-
dade de condições de produção do Estado, sua tradição produtiva e a extensão do 
seu parque, além das tecnologias postas à disposição e já em uso pelos cafeicultores. 
“São diferencias que colocam nosso Estado em condições de atender às mais diver-
sificadas demandas”, justifica. Para Kalil, o maior desafio é pensar o agronegócio de 
forma estratégica, buscando inovação e competitividade, eliminando barreiras a fim 
de que se possa construir, em conjunto, um caminho para evolução do setor.

“Consolidar cada vez mais a importância do café neste cenário, buscando a agre-
gação de valor, passando do estágio de exportador de matéria-prima para o de ex-
portador de produtos acabados, é um passo importante”, pondera. O objetivo, acres-
centa, é capitalizar a condição mineira de fornecedor de uma diversidade inigualável 
de sabores e nuances de cafés, capaz de competir com qualquer outra origem de café 
do mundo, potencializando o setor e gerando riquezas e oportunidades.
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TThe considerable amount of approxi-
mately 30.6 million sacks of coffee to be har-
vested in Minas Gerais in  2018, bring with 
them the pleasant aroma of a considerable 
increase in the production and productiv-
ity rates, compared to 2017. The amounts 
remain at 25.3% and 19%, respectively, ac-
cording to the conb... Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) and the Minas 
Gerais State Secretariat of Agriculture, Live-
stock and Supply. These numbers get even 

more impressive considering that the prog-
ress nn planted area  remained at 5.4%, 
compared to the previous cycle. 

For 2018, the South and Center-West re-
gions in Minas Gerais should harvest ap-
proximately 16.4 million sacks in 543.4 thou-
sand hectares, representing about 53.4% 
and 52.6% of the total in the State. The mu-
nicipality of  Patrocínio, in the area of Alto 
Parnaíba, is the leading coffee producer in 
Minas Gerais. The crop should amount to 

44.4 thousand tons harvested in upwards 
of  28.4 thousand hectares. With regard to 
productivity, among the leading coffee pro-
ducing municipalities, the highlight is Unaí, 
in the Northwest, with a productivity rate of 
3.6 tons per hectare.

Minas Gerais should account for 53.94% 
of the Brazilian area devoted to coffee. It ios 
the second highest amount since 2003, ac-
cording to Conab and the ibg…  Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

As far as production goes, the share of Minas 
Gerais should remain at 52.35%, fourth big-
gest share since 2003, according to the same 
organs. 2016 is still the year with the high-
est historical relevance of the coffee in Minas 
Gerais. It was when the state accounted for 
59.8% of the total Brazilian coffee crop, and 
for 65% of the value of the crop, strengthen-
ing the quality of the local cultivations. 

With regard to exports, according to cal-
culations by the Secretariat of Agriculture, 

Livestock and Supply, 2017 came to a close 
with the State’s commercial negotiations 
reaching US$ 3.45 billion. Average price per 
ton remained at US$ 2,814. The historical 
record so far was achieved in 2011, when 
coffee sales abroad brought in US$ 5.8 bil-
lion, with an average price per ton of US$ 
4,790. Germany, the United States and It-
aly continue as main markets for the cof-
fee produced in Minas Gerais, with a share 
of 20.7%, 17.7% and 13.1%,  respectively. 

produCtion 
will Be up 
25.3% From 
the previous yeA

l strateGic beans
“Coffee is increasingly becoming 

strategic and important to agribusi-
ness in Minas Gerais.” This is the opin-
ion of the assistant secretary of the 
Minas Gerais State Secretariat of Ag-
riculture, Livestock and Supply, Am-
arildo José Brumano Kalil, who high-
lights the insertion of Minas Gerais in 
the new wave of producing coffee – 
either in the production of the raw 
material (beans) of high quality or in 
the permanent pursuit of competi-
tiveness, with sustainability.

The official stresses that the map 
of the coffee park attests to the diver-
sity of the production conditions of 
the state, its productive tradition and 
to the extension of its park, besides 
the available technologies used by 
the coffee farmers. These are fac-
ets that put our state in a position to 
meet the most diversified demands”, 
he justifies. In Kalil’s view, the biggest 
challenge consists in thinking agri-
business in a strategic manner, seek-
ing innovation and competitiveness, 
eliminating barriers, making it pos-
sible to jointly pave the way for the 
sector to evolve.

“The idea is to increasingly consol-
idate the importance of coffee in this 
scenario,  in pursuit of value added 
derivatives, shifting from the raw ma-
terial exporting stage to the shipment 
of finished products, is an important 
step”, he ponders. The objective, he 
adds, is to cash in on the Minas Gerais 
capacity to supply an incomparable 
diversity of coffee flavors and nuanc-
es,  capable of competing with any 
other coffee produced in the world, 
potentiating the sector and generat-
ing wealth and opportunities.

The scent of success
miNas gerais accoUNTs For more THaN HalF oF 

THe coFFee croP iN brazil aND commemoraTes THe gooD 
ProDUcTiviTy raTes, besiDes THe QUaliTy oF THe beaNs
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OO café conilon é a principal marca da ca-
feicultura do Espírito Santo. A variedade deve 
responder por 66% da produção capixaba na 
safra de 2018. O clima foi favorável e as flora-
das aconteceram de forma intensa e homogê-
nea, o que significa boa quantidade de grãos 
por pé. O enchimento dos mesmos, porém, 
depende de um regime de chuvas mais ajus-
tado na fase final da safra, ao longo do ano.

“A importância social e econômica da 
cafeicultura pode ser medida pela parti-
cipação de 35% no Produto Interno Bruto 
(PIB)”, destaca o subsecretário de Aquicultu-
ra e Pesca, Marcus Mendes de Magalhães. A 
cultura envolve de maneira direta e indireta 
10% da população. E a planta está presente 
em 77 dos 78 municípios capixabas.

A produção estadual de café responde 
por mais de 50% do total brasileiro de coni-
lon e pelo segundo maior volume de arábi-
ca. “Se o Espírito Santo fosse um País, seria o 
terceiro maior produtor de conilon do mun-
do”, compara Magalhães. Desde o ínicio, a ca-

A terra do conilon
mais Da meTaDe Da ProDUção brasileira Dessa 
varieDaDe sai De caFezais Do esPíriTo saNTo, 

com DesTaQUe Para o cUlTivo em PeQUeNas ProPrieDaDes

l eficiÊncia plena 
De acordo com a Conab, a maior parte do café no Espírito Santo é produzido 

por pequenos agricultores. Apesar do território menor, o Estado possui cerca de 
40 mil propriedades. De modo geral, os produtores são muito eficientes em pro-
duzir café, mas não dominam a comercialização do produto. A venda é realizada 
em ocasiões inerentes ao mercado, como pagamento de custeio e dívidas, manu-
tenção de máquinas e equipamentos, entre outras.

feicultura faz parte da base econômica local.
O Estado deve colher cerca de 8 milhões 

de sacas de café conilon neste ciclo, com 
previsão de aumento da produção entre 
30% e 40% em comparação com 2017, con-
forme a Companhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab), na previsão divulgada em 
março. O total de área com conilon no Espí-
rito Santo fica em 231 mil hectares, com po-
pulação aproximada de 517 mil pés de café. 

O padrão de chuva abaixo da média nos 
últimos anos é fator de preocupação nas 
áreas cafeeiras, tanto pelo dano causado às 

plantas quanto pelo nível das barragens que 
garantem a irrigação das lavouras. Até o fi-
nal de 2018, o Estado planeja ter investido 
R$ 60 milhões na construção de barragens, 
segundo o subsecretário. 

No caso do café arábica, a produção 
pode ser até 58% maior do que a do ciclo 
anterior, quando foram colhidas 3 milhões 
de sacas. A explicação está na oscilação 
anual do nível de produção, característica 
da variedade. Ou seja, a planta faz um reve-
zamento: um ano intenso e outro mais fra-
co. E em 2018 o ano é de colheita generosa.
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l overall efficiency 
According to Conab sources, most of the coffee comes from 

small-scale farmers. Despite the small area, the State is home to 
about 40 thousand farms. In general, the farmers are very efficient 
at producing coffee, but do not master the commercialization of 
the crop. Sales are conducted on occasions inherent to the mar-
ket, like the payment of debts, machinery and equipment mainte-
nance, among other circumstances. 

CConilon coffee is the variety that prevails in Espírito Santo. It accounts 
for 66% of the total production of the State in 2018. Weather conditions 
were favorable and flowering unfolded with intensity and in homogenous 
manner, which translates into good quality beans. The pod filling pro-
cess, however, depends on timely rainfalls in the final stage of the crop, 
throughout the year.

“The social and economic importance of the coffee farming business 
can be measured by the 35-percent share in the Gross Domestic Product 
(GDP) “, says Aquiculture and Fisheries Assistant Secretary Marcus Mendes 
de Magalhães. The crop involves 10% of the population, either directly or in-
directly. It is present in 77 of the 78 municipalities in Espírito Santo.

The coffee volume produced in the State accounts for 50% of the total 
Brazilian conilon crop and for the second largest volume of Arabica coffee. 
“If the State of Espírito Santo were a country, it would be the third biggest 
coffee producer in the world”, comments Magalhães. Since the beginning, 
coffee farming is an integral part of the local economy. 

The State is supposed to harvest 8 million sacks of conilon this season, 
with a possible increase of 30% to 40% in comparison to 2017, according to 
the National Food Supply Agency (Conab), in its March estimate. The total 
area devoted to conilon coffee in Espírito Santo remains at 231 thousand 
hectares, with an approximate population of 517 thousand coffee plants. 

The rain pattern remains below average over the past years and is 
a cause for concern in the coffee growing areas, both with regard to the 
damage caused to the plants and the level of the water reservoirs, once 
most coffee fields rely on irrigation systems. By the end of 2018, the plan 
of the State is to invest R$ 60 million in the construction of dams, says the 
assistant secretary. 

In the case of Arabica coffee, the production volume could increase by 
58% compared to the previous season, when 3 million sacks were har-
vested. The explanation lies in the biennial cycles, a characteristic of this 
variety. That is to say, the coffee plants take turns: a very intense year fol-
lowed by a weaker year. 2018 is an on year of large production.

The land of conilon
more THaN HalF oF THe braziliaN ProDUcTioN oF 

THis varieTy comes From THe coFFee FielDs iN esPíriTo saNTo, 
wHere small-scale Farmers make THe DiFFereNce
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QQuarto maior produtor nacional de café, 
em sequência a Minas Gerais, Espírito San-
to e São Paulo, a Bahia vivenvia tendência 
de recuo na área de cultivo, mas compen-
sa esse ajuste com a melhoria nos índices de 
produtividade, de maneira que sua produ-
ção segue em alta. E a qualidade tem sido o 
grande mote perseguido pela cadeia produ-
tiva, nos mais variados polos regionais dedi-
cados a essa atividade. O Estado apresenta 
variado perfil, que ostenta desde os peque-
nos produtores familiares aos grandes em-
presários em plantações mecanizadas e irri-
gadas, estas concentradas no Oeste.

De acordo com a Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), os baianos de-
vem colher entre 4,031 e 4,221 milhões de 
sacas de 60 quilos de grãos, tomando por 
base as estimativas inferior e superior de 
produção. O conilon salienta-se no Estado, 
com projeção de 2,294 a 2,400 milhões de 
sacas, euquanto o arábica deve ficar na faixa 
entre 1,737 e 1,821 milhão de sacas. A área 
total cultivada, somando-se a em produção 
com a em formação, segundo a Conab, fica 
em 150 mil hectares, o que representa 2,6% 
a menos em relação à temporada anterior. 
O organismo avalia que os cafezais estão 
sendo substituídos pela lavoura de grãos 
(basicamente a soja, que mostra alta liqui-
dez) e ainda por frutas tropicais e pastagens.

A evidência de que o recuo em área não 
significa perdas efetivas em colheita transpa-
rece nas estimativas de incremento de 20,2% 
a 25,8% na produtividade, que se benefi-
cia das condições climáticas favoráveis mas 
também do pacote tecnológico adotado pe-
los produtores. O resultado final é um salto al-
tamente satisfatório na produção, que deve 
avançar entre 20% e 25,7%, quase nos mes-
mos patamares do rendimento dos cafezais. 

A grande contribuição para esse bom de-
sempenho, conforme a Conab, vem da recu-
peração das lavouras de arábica no Planal-

Boas vibrações
aiNDa QUe regisTre DimiNUição Na área De ProDUção, 

a baHia comPeNsa com ForTe iNcremeNTo 
Da ProDUTiviDaDe e TambÉm Da ProDUção

l proJeÇão internacional 
A Bahia alcançou forte projeção na cafeicultura brasileira nos últimos anos, em 

especial com as conquistas verificadas em inúmeros concursos nacionais de quali-
dade do café, o que prontamente chamou a atenção de clientelas internacionais. O 
bom regime pluvial (em anos que não registram anormalidades climáticas, como as 
secas das últimas safras) e a altitude das principais regiões de cultivo resultam em 
cafés com excelentes características de qualidade. Justamente por tais atributos, 
mesmo que a cadeia produtiva registre adequações na área dedicada aos cafés, os 
produtores efetivamente identificados com os cafezais não deixam de fazer investi-
mentos, agregando cada vez mais qualidade e cada vez mais valor a seus produtos.

l international proJection 
Bahia has acquired strong projection in the Brazilian coffee farming business 

over the past years, especially with the awards won in countless national cof-
fee quality contests, which immediately aroused interest of international clients. 
Timely rainfalls (in years that do not witness any climate abnormalities, like the 
droughts in the past seasons) and the altitude of the main regions result into cof-
fees with excellent quality traits. Exactly because of these attributes, although the 
coffee supply chain may adjust their areas devoted to coffee, the farmers effec-
tively identified with coffee plantations never stop making investments, adding 
more quality and value to their products.

to (no entorno do Planalto da Conquista, da 
Chapada Diamantina e de Brejões) e no Cer-
rado (no extremo Oeste do Estado). Já o co-
nilon é plantado especialmente na região 
chamada de Atlântico, ao longo do remanes-
cente da Mata Atlântica no Sul do Estado. To-
dos esses perfis de produção estão represen-

tados na Associação de Produtores de Café 
da Bahia (Assocafé), entidade presidida por 
João Lopes Araújo e que se dedica a fomen-
tar ações e políticas públicas e privadas em 
favor do fortalecimento da cadeia, o que in-
clui eventos de integração e de avaliação dos 
rumos a serem tomados pelo setor. 

FFourth biggest national coffee produc-
er, coming after Minas Gerais, Espírito San-
to and São Paulo, Bahia witnesses a shrink-
ing trend in area devoted to the crop, but 
makes up for this decline with excellent pro-
ductivity rates, thus keeping its production 
volumes high. Quality has been the motto 

Good vibrations
alTHoUgH THe PlaNTeD area sHraNk, iN baHia, 

sHarP iNcrease iN ProDUcTiviTy aND 
ProDUcTioN make UP For THe DecliNe iN area

pursued by the supply chain, in a variety of 
regional hubs devoted to this activity. The 
State shows a varied profile, which includes 
from small-scale farmers to commercial 
farms mechanized and irrigated, mostly lo-
cated in the West. 

According to the National Food Supply 
Agency (Conab), Bahia farmers are expect-
ed to harvest from 4.031 to 4.221 million 
60-kg sacks of coffee beans, based on infe-
rior and superior production estimates. Co-
nilon is mostly cultivated in the State, with 
a projection for 2.294 to 2.400 million sacks, 
while Arabica coffee should remain be-
tween 1.737 and 1.821 million sacks. The to-
tal area devoted to the crop, including the 
areas in the productive and growing stages, 
according to Conab, reaches 150 thousand 
hectares, down 2.6% from the previous crop 
year. The organ maintains that coffee fields 
are being replaced by cereal crops (basically 
soybean, which shows high liquidity) or by 
tropical fruit trees and pasturelands. 

Evidence that area decreases do not 
mean effective losses is attested by the pro-
jections of 20.2% to 25.8% gains in produc-
tivity, which takes advantage of the favorable 
climate conditions and also of the techno-
logical package introduced by the farmers. 
The result translates into a highly satisfactory 
leap in production, which should increase by 

20% to 25.7%, almost on a par with the per-
formance of the coffee fields. 

The great contribution towards this per-
formance, in Conab’s view, comes from the 
recovery of the Arabica plantations in the 
Plateau (including Planalto da Conquis-
ta, Chapada Diamantina and Brejões) and 
in the Cerrado region (in the Far West of the 
State). Conilon is mainly cultivated in the re-
gion known as Atlantic, along the remnant 
stretches of the Atlantic Forest in the South-
ern portion of the State. All these production 
profiles are represented by the Bahia State 
Association of Coffee Farmers (Assocafé), en-
tity presided over by João Lopes Araújo and 
devoted to foster private and public policies 
on behalf of the supply chain, which includes 
integration and evaluation events focused on 
the routes to be followed by the sector. 

ColheitA 
de CAFÉ 
deve AvAnçAr 
entre 20% e 
25,7% nA BAhiA, 
segundo 
A ConAB

size oF the 
CoFFee Crop in 
BAhiA is supposed 
to go up From 
20% to 25.7%, 
ACCording to 
ConAB sourCes
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AAdubar o cafezal é regra obrigatória para 
o cafeicultor que pretende obter alta produ-
tividade, colheita homogênea, bons frutos e 
alcançar os melhores preços na comerciali-
zação da safra. É prática corriqueira na ativi-
dade e as distribuidoras não deixam o agri-
cultor esquecer a época e a importância da 
tarefa. Há quem confunda adubar bem o ca-
fezal com o uso de altos volumes das formu-
lações, até pela pressão comercial. Mas isso 

não  garante boa safra. Ao contrário: excesso 
pode levar do lucro ao prejuízo.

Há quase 50 anos no ramo, com reco-
nhecimento internacional entre os princi-
pais cientistas da área, José Braz Matiello 
é engenheiro agrônomo e pesquisador da 
Fundação Procafé, de Minas Gerais. “Pai” de 
muitas  variedades importantes, conhece a 
cafeicultura nacional do Paraná até o Acre 
como a palma de suas mãos. E com essa au-

toridade explica que não há receita de bolo 
para o uso do insumo nas lavouras de café.

“O modo de usar os adubos no cafezal 
é influenciado pelo tipo da lavoura, declivi-
dade do terreno, características de solo e do 
adubo, além do manejo adotado, se em se-
queiro ou irrigado. Por isso, é preciso pres-
tar atenção para se obter os melhores resul-
tados”, ensina. Segundo ele, o que interessa 
não é o volume, mas a fonte, o modo de 

tipos de 
lAvourA, solo, 
mAnejo e AtÉ 
topogrAFiA 
interFerem nA 
AduBAção

aplicação e a dose, de maneira que aten-
dam às necessidades da planta. 

“Adubação adequada é aquela que leva 
em conta a necessidade da lavoura confor-
me suas características vegetativas e produti-
vas, a disponibilidade de nutrientes do solo e 
seu equilíbrio”, aponta. “A partir deste conheci-
mento, é possível saber quais os adubos apro-
priados, as doses e as maneiras de uso para 
atender às plantas no que elas precisam.” 

Assegura também que o tipo de lavou-
ra e a declividade do terreno influenciam 
na forma como o adubo deve ser distribuí-
do. Por exemplo: nas lavouras com cafeeiros 
jovens e em renque, abertas, os adubos de-
vem ser distribuídos o mais próximo e sob a 
saia das plantas. “Mas em lavouras adensa-
das, já adultas, a aplicação pode ser feita no 
meio das ruas, pois já há proximidade dos 
cafeeiros na entrelinha”, observa.

Na dose 
certíssima

DeTermiNar a QUaNTiDaDe e o TiPo De FerTilizaNTe 
QUe Deve ser UTilizaDo No caFezal É Um DesaFio QUe 

o caFeicUlTor Precisa veNcer com racioNaliDaDe

l especiais
José Braz Matiello destaca ainda que alguns cuidados especiais devem ser adotados em plantas no 

primeiro ano de campo, para não colocar fertilizantes próximos ao tronco. Especialmente com pouca 
chuva, isso pode provocar a alta concentração de sais e, assim, queimar raízes e até matar o cafeeiro. “Em 
áreas declivosas, com mais de 20% ou 30% de declividade, o adubo pode ser distribuído apenas na parte 
superior das linhas, procurando aplicar sob a saia. A chuva vai arrastar o adubo também para a parte bai-
xa por escorrimento ou infiltração lateral”, indica.

O tipo de solo determina a forma de parcelamento da adubação. Solos muito arenosos, menos co-
muns na cafeicultura, facilitam a lixiviação dos fertilizantes e, portanto, deve-se parcelar mais a aplicação. O tipo de adubo (nutriente e fon-
te) é um dos pontos mais críticos observados no campo, ponto onde ocorrem mais erros quanto ao modo de aplicação. “Aqui se deve sem-
pre buscar para cada condição o melhor aproveitamento dos nutrientes pelas plantas, já que um adubo mal aplicado é um investimento 
mal feito. E isso leva a gastar sem o devido retorno”, aconselha.
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CCoffee field fertilization is a mandatory rule 
for farmers who intend to achieve high pro-
ductivity, homogeneous harvest, good fruit 
and fetch remunerative prices at commercial-
ization. It is routine practice in the activity and 
the distributors do their best in keeping the 
farmers aware of the right time for this task. 
There are people who erroneously think that 
appropriate coffee field fertilization requires a 
big volume of formulations, where commer-
cial pressure is also a factor. In fact, it is no as-
surance of a good crop. On the contrary, excess 
could turn profit into loss.

For almost 50 years in the activity, inter-
nationally acknowledged as one of the main 
scientists in this area, José Braz Matiello is an 
agronomic engineer and researcher with the 

Pro-Coffee Foundation, in Minas Gerais. “Fa-
ther” of many important varieties, he knows 
everything about national coffee farming from 
the State of Paraná to Acre. With this authori-
ty he explains that there is no magic recipe for 
the use of inputs in coffee fields. 

“The way fertilizers are applied in coffee 
fields depends on the type of field, terrain de-
clivity, soil and fertilizer characteristics, besides 
selected management, either dry land or irri-
gated. This requires much attention if good re-
sults are to be achieved”, he notes. According 
to him, what matters is not volume, but the 
source, the manner it is applied and the dose, 
in order to meet the needs of the plant. 

“Appropriate fertilization is the one that 
takes into consideration the needs of the field, 

in line with its vegetative and productive char-
acteristics, the availability of nutrients in soil 
and their balance”, he comments. “Starting 
from this knowledge, it is possible to know 
which fertilizers are appropriate, their dos-
es and application manners so as to meet the 
real needs of the plants.” 

He also maintains that the type of field and 
terrain declivity have an influence on the man-
ner fertilizers have to be applied. For example: 
in the fields with young coffee plants in rows, 
open, the fertilizers have to be applied near 
the plants and under the umbrella-type low 
branches. “In densely populated and adult 
fields, fertilizers can be applied in-between the 
rows, as the coffee plants are close to one an-
other in-between the row”, he observes. 

The right dose
DeTermiNiNg THe rigHT amoUNT aND TyPe oF 

FerTilizer To aPPly iN coFFee PlaNTaTioNs is a cHalleNge 
THaT coFFee Farmers Have To coNQUer wiTH raTioNaliTy

FACtors thAt 
interFere with 
FertilizAtion 
inClude types 
oF Field, soil, 
mAnAgement 
And even 
topogrAphiC 
FeAtures

l special cares
José Braz Matiello maintains that some special cares are needed relative to 

plants in their first year in the field, in order not to apply fertilizers close to the trunk. 
Particularly in dry periods, it could result into a high concentration of salt and, there-
fore, injuring the roots and killing the plant. “In sloped areas, with declivity rates over 
20% 30%, the fertilizer can only be applied in the upper part of the rows, always un-
der the branches. Rain will carry the fertilizer to the lower parts through surface run-
off or side infiltration”, he explains. 

The type of soil determines the way fertilizers have to be applied.  Sandy soils, very 
rare in coffee growing regions, lead to fertilizer leaching and, therefore, fertilizers should 
be applied in portions over a period of time. The type of fertilizer (nutrient and source) is 
one of the most critical points in the field, and also the stage in which the biggest num-
ber of application errors take place. “At this point, there is need to examine every condi-
tion for the plants to benefit the most from the nutrients, as an improperly applied fer-
tilizer is a bad investment, where money is spent and no returns are achieved”, he notes.

The right dosage
DeTermiNiNg THe rigHT amoUNT aND TyPe oF FerTilizer 

To aPPly iN coFFee PlaNTaTioNs is a cHalleNge 
THaT coFFee Farmers Have To coNQUer wiTH raTioNaliTy
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TAAs fontes de fertilizantes hoje disponí-
veis são de adubos orgânicos, minerais e 
organominerais. E, no caso dos minerais, 
há aqueles de imediata ou de lenta libera-
ção. “Nos orgânicos não tem havido pro-
blemas, apenas se destaca o modo ide-
al – em cobertura – e o uso em equilíbrio, 
sendo crítico quanto à palha de café, que 
pode desequilibrar para potássio (K); e o 
esterco de galinha, para cálcio (Ca) e boro 
(B)”, frisa o pesquisador da Fundação Pro-
café, José Braz Matiello.

 Nos minerais, o problema concentra-se 
nas fontes nitrogenadas. Aquelas com base 
em ureia ficam sujeitas a perdas significati-
vas e, portanto, devem merecer cuidados 
quanto ao nível de umidade no solo. “Com 

pouca umidade, podem ser perdidos até 
70% do nitrogênio (N) aplicado”, acrescenta. 

Já as fontes de nitrato ou sulfato de 
amônia têm bom aproveitamento, sen-
do prioritárias para lavouras em zonas de 
montanha, com aplicação manual, onde 
não se consegue aplicar rapidamente, 
aproveitando os períodos de boa umida-
de no solo. Há fontes de lenta liberação 
de dois tipos: proteção temporária – esta 
por poucos dias – ou de proteção mais du-
radoura. “Nesse tipo, é preciso ter cuida-
do quanto à distribuição – pois pode ocor-
rer lavagem superficial – e quanto à dose e 
ao custo adequados, em relação às fontes 
convencionais”, frisa Matiello.

Para o pesquisador da Fundação Pro-

The fertilizer sources now available are or-
ganic, mineral and organomineral. In the case 
of the mineral fertilizers, there are some of im-
mediate or slow liberation. “There have been 
no problems with organic fertilizers, what 
is highlighted is the ideal manner of apply-
ing them – top-dressing – and in balanced 
amounts, and they could be critical to coffee 
straw, which could turn into potassium (K); 
and chicken manure, into calcium (Ca) and 
boron (B)”, insists Pro-Coffee Foundation re-
searcher José Braz Matiello. 

In mineral fertilizers, the problem is 
concentrated in the nitrogen sources. The 
ones based on urea are subject to signif-
icant losses and, therefore, call for spe-
cial cares as to the level of moisture in soil. 

“With little humidity, up to 70% of the ni-
trogen (N) could be lost”, he adds 

Nitrate or ammonium sulfate sources 
produce good results, and are a priority for 
fields in mountainous zones, with manual 
application, where it is not possible to ap-
ply rapidly, taking advantage of the peri-
ods when the soil is moist. There are slow 
liberation sources of two types: temporary 
protection – for only a few days – or last-
ing protection. “In this type, care is needed 
when it comes to distributing the fertilizers 
– as surface run off could occur – and as to 
appropriate dose and cost, compared to  
conventional sources”, explains Matiello.

The Pro-Coffee Foundation research-
er understands that more studies on or-

De olho nas fontes
Para caDa TiPo De FerTilizaNTe DisPoNível 

Há Uma Forma De maNeJo iNDicaDa e Um resUlTaDo 
Possível De ser alcaNçaDo JUNTo aos caFezais

With an eye on the sources 
For eacH TyPe oF available FerTilizer, THere is 

a recommeNDeD cUlTUral PracTice aND a Possible 
resUlT To be DeriveD From THe coFFee FielDs

café, ainda são necessários mais estu-
dos sobre os organominerais para definir 
a melhor forma de uso. “Práticas como a 
redução das doses nutricionais e parcela-
mentos na aplicação necessitam uma me-
lhor quantificação”, acrescenta.

A impossibilidade de programar as épo-
cas de uso das formulações de adubos mais 
usuais nas áreas não irrigadas, que depen-
dem das chuvas, torna este sistema mais 
problemático. Nas lavouras irrigadas não há 
dificuldades em termos de fontes, modos e 
aproveitamento. Não são necessários par-
celamentos excessivos no ciclo, sendo que 
de seis a oito são suficientes. Ainda é indi-
cado que um dos parcelamentos ocorra em 
cobertura no período chuvoso.

ganominerals are necessary to define the 
best manner to apply them. “Such practic-
es as the reduction of nutritional doses and 
several applications require specific quan-
tification”, he adds.

The impossibility of scheduling the peri-
ods the more common formulations should 
be applied in non-irrigated areas, which de-
pend on timely rainfalls, makes this system 
rather problematic. In irrigated fields there 
are no difficulties as far as fertilizer sources 
and manners of use go. There is no need to 
excessively split the number of applications 
during the cycle, when from six to eight ap-
plications are enough. It is also recommend-
ed that one of the applications occurs in top-
dressing form, during the rainy season. 
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CCom mais de um milhão de hectares 
plantados de cafezais, Minas Gerais possui 
o maior parque cafeeiro do Brasil e produz 
quase 60% de toda a safra brasileira. Con-
forme estimativa da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), o Estado deverá pro-
duzir 29,87 milhões de sacas de café em 2018, 
sendo 15,96 milhões provenientes do Sul e do 
Centro-Oeste do Estado, 6,04 milhões do Cer-
rado Mineiro (Triângulo Mineiro, Alto Para-
naíba e Noroeste), 7,09 milhões da zona da 
Mata, Rio Doce e Central; e 0,78 milhão do 
Norte de Minas, Jequitinhonha e Mucuri. 

 O café é o principal item da pauta de ex-
portação do agronegócio mineiro. A receita 
estadual com a exportação de café, do grupo 
“Café e Derivados”, rendeu, US$ 3,5 bilhões 
em 2017, quando foram embarcadas 21,5 mi-
lhões de sacas de 60 quilos. Principal commo-
dity de exportação do agronegócio mineiro, o 
café é vendido para mais de 80 países, sendo 
65,8% do volume concentrado em Alemanha, 
Estados Unidos, Itália, Japão e Bélgica. 

Com cafés plantados em altitudes que 
vão de 300 a 1.600 metros, o Estado pos-
sui infinidade de condições microclimáticas, 
produzindo cafés com diversidade inigualá-

vel de nuances de sabor e aroma. Essa parti-
cularidade torna Minas Gerais um fornecedor 
natural de verdadeiras raridades para o mun-
do dos cafés especiais.

O Programa Certifica Minas Café, coorde-
nado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa) e executado pela Ema-
ter MG e pelo Instituto Mineiro de Agropecuá-
ria (IMA), tem como objetivo assegurar a pro-
dução dentro de critérios de sustentabilidade 
econômica, social e ambiental, além de tra-
balhar melhorias na produtividade e na qua-
lidade do grão. A iniciativa conta ainda com o 
Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas, o 
Circuito Mineiro do Café e o projeto de Mape-
amento e Monitoramento do Parque Cafeeiro 
de Minas. Este projeto, marco na história da ca-
feicultura brasileira, foi recentemente concluí-
do e será disponibilizado à sociedade através 
do GeoPortal do Café, a partir de maio, duran-
te o evento Expocafé, em Três Pontas. 

CONCURSO Minas Gerais tem mais 
de 1.300 propriedades produtores de café 
certificadas pelo Programa e a meta é atin-
gir 1.800 até o final de 2018. O agronegócio 
café emprega cerca de 2 milhões de pesso-

as no Estado. No Brasil, 4 milhões de pesso-
as vivem desse setor. Já o Concurso de Qua-
lidade dos Cafés de Minas Gerais, o maior 
evento do País, teve inscrição recorde na 
edição de 2017, de 2.060 amostras. É pro-
movido pelo governo do Estado, por meio 
da Emater-MG e da Seapa, em parceria com 
Universidade Federal de Lavras (Ufla), Insti-
tuto Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia do Sul de Minas e Fundação de Apoio 
ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Faepe).

Os cafés vencedores em cada categoria fo-
ram vendidos por US$ 1 mil a saca de 60 qui-
los. Cada lote conta com cinco sacas. A compra 
foi realizada pela Atlantica Coffee, patrocina-
dora do concurso, que também premiou os 
cafeicultores que conquistaram a maior nota 
em cada região produtora com uma viagem 
técnica guiada a um tradicional país produ-
tor de café, onde visitarão propriedades locais. 
Os três primeiros colocados em cada catego-
ria das regiões produtoras receberam prêmios 
em dinheiro e todos os finalistas receberam 
certificado. Minas Gerais conta com quatro re-
giões produtores de café, todas representadas 
no concurso: Sul de Minas, Chapadas de Mi-
nas, Cerrado Mineiro e Matas de Minas.

Minas de café de qualidade
o esTaDo De miNas gerais, maior reFerêNcia 

mUNDial em DiversiDaDe e QUaliDaDe De caFÉs, 
vai colHer QUase 30 milHões De sacas em 2018
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Quality coffee in Minas Gerais

THe sTaTe oF miNas gerais, biggesT global 
reFereNce iN coFFee DiversiTy aND QUaliTy, is aboUT To 

HarvesT a croP oF almosT 30 millioN sacks iN 2018
With more than a million hectares de-

voted to coffee plantations, Minas Gerais is 
home to the biggest coffee park in Brazil and 
produces nearly 60% of the entire national 
crop. According to an estimate by the Nation-
al Food Supply Agency (Conab), the State is 
likely to produce 29.87 million sacks of coffee 
in 2018, of which 15.96 million come from the 
South and Center-West regions of the State, 
6.04 million from the Minas Cerrado region 
(Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba and North-
est), 7.09 million from zona da Mata, Rio Doce 
and Central; and 0.78 million from the North 
of Minas Gerais, Jequitinhonha and Mucuri. 

  Coffee is the main item on the export 
agenda of agribusiness in Minas Gerais. State 
revenue stemming from coffee exports, of the 
“Coffee and Derivatives” group, and brought 
in US$ 3.5 billion in 2017, when shipments 
amounted to 21.5 million 60-kg sacks. Main 
export commodity of the State’s agribusiness, 
coffee is shipped to upwards of 80 countries, 
with 65.8% of this volume ends up in Germa-
ny, the United States, Italy and Belgium. 

With coffee plants grown in altitudes that 
range from 300 to 1,600 meters, the State 
takes advantage of a very big number of mi-
croclimate conditions, producing coffees 

with an unmatched aroma, scent and flavor. 
This peculiarity turns Minas Gerais into a nat-
ural supplier of unique types of specialty cof-
fees to the world. 

The ‘Minas Coffee Certification’ program, 
coordinated by the Secretariat of Agriculture, 
Livestock and Supply (Seapa) and executed by 
Emater MG and by the Minas Gerais Institute 
(IMA), is aimed at ensuring the production of 
coffee in compliance with economic, social and 
environmental sustainability criteria, besides 
investing in productivity and bean quality. The 
initiative relies on the Minas Gerais Coffee Qual-
ity Contest, Minas Gerais Coffee Circuit and the 
Mapping and Monitoring of the Minas Coffee 
Park project. This project, a landmark in the 
history of the Brazilian coffee business, was re-
cently concluded and will be available to soci-
ety through the Coffee GeoPortal, as of May, 
during the Expocafé Event, in Três Pontas. 

CONTEST Minas Gerais is home to up-
wards of 1,300 coffee producing farms, certi-
fied by the Program, whilst the target consists 
in achieving 1,800, by the end of 2018. Coffee 
agribusiness employs 2 million people in the 

State. In Brazil, 4 million people earn a living 
in this sector. On the other hand, the Minas 
Gerais Coffee Quality Contest, the biggest 
event of this kind in the Country, celebrat-
ed a record registering in the 2017 edition, 
of 2,060 samples. It is promoted by the State 
government, through Emater-MG and Sea-
pa, in partnership with the Federal Universi-
ty of Lavras (Ufla), Federal Educational Insti-
tute, Science and Technology is South Minas 
Gerais and Foundation for the Support of Ed-
ucation, Research and Extension (Faepe).

The coffees that came out winners in each 
category sold for US$ 1 thousand a a 60-kg 
sack. Each lot comprises five sacks. The pur-
chase was performed by Atlantica Coffee, con-
test sponsor, which also rewarded the coffee 
farmers that conquered the highest grade in 
each growing region, with a guided technical 
trip to a traditional coffee farmer, having the 
chance to visit the local farms. The first three 
in each category of the producing regions re-
ceived money rewards and all the finalists re-
ceived a certificate. Minas Gerais is home to 
four coffee producing regions, all of them rep-
resented in the contest: South Minas, Cha-
padas de Minas, South Minas, Chapadas de 
Minas, Cerrado Mineiro and Matas de Minas.
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OOs brasileiros a cada ano que passa 
aprendem a explorar mais e melhor as po-
tencialidades e as possibilidades de inte-
ração e o estabelecimento de negócios e 
parcerias oferecidos pela internet. Ainda as-
sim, com todas as facilidades já existentes 
em ambientes urbanos, nem sempre tais 
ferramentas estão disponíveis com plenitu-
de no meio rural, nas amplas extensões das 
fronteiras agrícolas. É para auxiliar e agilizar 
esse processo que uma empresa líder mun-
dial em telecomunicações via satélite, a Hu-
ghes, atua no mercado nacional.

De acordo com a pesquisa Digital in 
2018, divulgada pelo We Are Social e Hoot-
suite, o Brasil é o terceiro país que mais pas-
sa tempo online na internet, com média de 
9 horas e 14 minutos. Mas esse privilégio 
naturalmente não atinge todos os brasilei-
ros. Outra pesquisa, realizada pelo Comi-
tê Gestor da Internet em 2016, mostra que 

apenas 26% dos domicílios rurais possuí-
am acesso à internet. A Hughes pretende 
colaborar para mudar esta realidade. A em-
presa pretende levar internet a zonas rurais 
e municípios afastados dos grandes cen-
tros urbanos e desde 2016 oferece no Bra-
sil a HughesNet, internet via satélite, que 
está ajudando a suprir a falta de conexão de 
qualidade em lugares desatendidos ou mal 
assistidos.

Por ser via satélite, a HughesNet chega 
onde nenhuma outra tecnologia é eficaz, 
resolvendo o problema de falta de conec-
tividade. Essa tecnologia permite oferecer 
acesso à internet de qualidade em grande 
área do País. Para adquirir o serviço, o con-
sumidor ou a empresa procuram por um 
dos canais de venda, e em seguida recebem 
a visita de um técnico, que instala uma an-
tena e um modem com Wi-Fi no endereço. 
Depois disso, o cliente consegue aprovei-

tar internet de qualidade com alta velocida-
de, como se estivesse na cidade. Com isso, 
não é necessário passar quilômetros de ca-
bos ou sofrer com a interferência da inter-
net via rádio.

Atualmente, a HughesNet atua em 
quase 4 mil municípios brasileiros. Com 
investimentos focados no País, a par-
tir do segundo semestre de 2018 a em-
presa lançará o satélite T19, de maneira 
que a capacidade aumentará para até 5 
mil municípios. Isso significa mais inter-
net banda larga em mais locais do Brasil. 
Se as áreas rurais, mesmo as mais distan-
tes dos principais centros, ainda vinham 
merecendo pouco investimento para re-
ceber internet, a HughesNet está contri-
buindo para que este cenário mude, aju-
dando na inclusão digital do País. Para 
maiores informações, basta acessar o 
site www.hughesnet.com.br.

A internet para todo mundo
líDer mUNDial em TelecomUNicações via saTÉliTe, 

a HUgHes aTUa Para DisPoNibilizar esse serviço 
De QUaliDaDe em ToDas as FroNTeiras agrícolas
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Internet for all  

global leaDer iN TelecommUNicaTioNs 
via saTelliTe, HUgHes is eNgageD iN 

makiNg THis QUaliTy service available 
To all agricUlTUral FroNTiers

Year after year, Brazilian people learn more about exploring the potentiali-
ties and possibilities of interaction, business rounds and partnerships offered 
by the Internet. Even so, with all the facilities already available in urban envi-
ronments, such tools are not always available in full in the rural setting, in 
the vast stretches of the agricultural frontiers. In order to help with 
and speed up this process, Hughes, a company that leads 
global telecommunications via satellite, is operating in 
the national market.

According to the Digital Survey in 2018, dis-
closed by ‘We Are Social and Hootsuite’, Brazil 
is the third country that spends more time on 
the internet, with an average of 9 hours and 
14 minutes. The privilege, however, is not on 
hand for all Brazilians. Another survey, conducted by the 
Internet Administration Committee in 2016, shows that only 26% of 
the rural households have access to the internet. Hughes wants to collaborate to 
change this reality. The company intends to take the internet to the rural settings 
and remote municipalities, and since 2016 is offering Brazil the HughesNet, inter-
net via satellite, which helps find a way around deficient connections in places 
badly assisted or excluded from modern facilities. 

As it is via satellite, HughesNet reaches locations where no other technolo-
gy is efficient, solving the problem of lack of connectivity. This technology al-
lows access to the internet in a huge area around the Country. To acquire the 
service, consumers or companies try to contact one of the selling channels, 
and then they are visited by a technician, who installs an antenna and a mo-
dem with Wi-Fi at the address. After this, clients can take advantage of quality 
internet at high speed, just like what happens in the cities. This makes it unnec-
essary to spend money on cables, and keeps the device free from suffering any 
interference from via-radio internet. 

Currently, HughesNet operates in approximately 4 thousand municipalities 
in Brazil. With investments focused on the Country, as of the second half of 2018 
the company will launch satellite T19, and the capacity will reach 5 thousand 
municipalities. It means that there will be broadband internet in more locations 
throughout Brazil. If the rural settings, even the most remote from urban cen-
ters, were still left behind in terms of internet facilities, HughesNet is investing to 
change this scenario, giving its contribution toward digital inclusion in the coun-
try. For more information, please access site www.hughesnet.com.br.
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AA Cooperativa Agropecuária Centro Ser-
rana (Coopeavi) lançou, em 2017, a mar-
ca de cafés especiais Pronova. Em parceria 
com o Sebrae/ES, a marca prioriza grãos es-
peciais produzidos pelos associados e pode 
ser encontrada no mercado da Grande Vitó-
ria, no Espírito Santo, e, em breve, no canal 
de e-commerce da cooperativa. O gerente 
do Negócio Café da Coopeavi, Giliarde Car-
doso, explica que a marca Pronova foi cria-
da para valorizar os cafeicultores associados 
à Coopeavi e agregar valor ao seu produto.

E aproveitando o nicho de cafés de altís-
sima qualidade no mercado, a cooperati-
va ainda conta com uma edição especial 
da marca Pronova, que traz na embalagem 
a história dos primeiros colocados das ca-
tegorias Arábica, Conilon e Feminino dos 
concursos de qualidade de Microlotes de 
Café “Single Origin” e Pio Corteletti, reali-
zados todos os anos. “O produto final não 
é blend, é exclusivo, com nota superior, de 
que dificilmente se poderá encontrar uma 
versão semelhante”, destaca Cardoso.

A analista do Sebrae/ES Karla Fernanda 
Cardoso ressalta a seriedade do trabalho da 
Coopeavi na criação da marca. “Com a mar-
ca Pronova, o pequeno produtor tem uma 

oportunidade de aparecer. Esse é o foco dos 
cafés especiais, que têm histórias por trás, 
e a cooperativa está trazendo a imagem do 
produtor para o consumidor final. Com a 
marca forte, podemos viabilizar o acesso 
dos pequenos produtores a grandes redes 
varejistas”, comenta.

E-commErcE Um canal para com-
pra e venda de cafés especiais torrados e 
para contar a história dos cafeicultores das 
montanhas capixabas por trás das emba-
lagens dos produtos. Essa é a proposta do 
projeto de e-commerce a ser lançado em 
2018 pela Coopeavi para incrementar os 
negócios no setor cafeeiro. Por meio do site 
www.pronovacoffee.com, que está em pro-
cesso de finalização, será possível adquirir 
os cafés finos da marca Pronova, paralela-
mente à linha tradicional.

O gerente executivo de marketing da 
Coopeavi, Daniel Piazzini, aposta no e-
-commerce para garantir a rastreabilidade 
dos cafés da cooperativa. “Um dos diferen-
ciais da nova plataforma é a possibilidade 
de conhecer a história dos cafeicultores li-
gados à Coopeavi. É mais do que um site de 
compra e venda. Lá o consumidor poderá 

visualizar a propriedade e conhecer as fa-
mílias que estão produzindo esses cafés 
únicos”, destaca.

Depois de três anos durante os quais a 
agricultura capixaba foi assolada pela cri-
se hídrica, o setor de cafeicultura volta a 
respirar aliviado, conforme apontam os re-
sultados da Coopeavi relativos a 2017. Se-
gundo dados das unidades estratégicas de 
negócio da cooperativa, o comércio e as 
exportações de café subiram consideravel-
mente na comparação com 2016.

Em 2017, a cooperativa teve aumento de 
36,2% na comercialização de café verde, al-
cançado volume de 191,4 mil sacas. Já na 
venda de cafés especiais, o volume de sacas 
foi 32,5% maior do que em 2016, enquanto 
as exportações aumentaram 18,5%.

Além do e-commerce, os investimen-
tos da Coopeavi, estimados em R$ 657,5 
mil, vão contemplar reformas nos arma-
zéns e melhorias na torrefação de café. 
“Depois do cenário passado desfavorá-
vel, esperamos o momento oportuno para 
agregar mais negócios para que a coopera-
tiva possa crescer e acompanhar o cresci-
mento dos cooperados”, finaliza o vice-pre-
sidente da cooperativa, Denilson Potratz.

Coopeavi prioriza grãos especiais
ProNova, Nova marca De caFÉs, valoriza a 

ProDUção Dos associaDos e em breve PoDe ser 
eNcoNTraDa No caNal De e-commerce Da cooPeraTiva

Coopeavi gives priority to specialty coffee beans
ProNova, a New coFFee braND, HolDs iN HigH esTeem 

THe coFFee ProDUceD by iTs associaTe members aND will sooN 
be available iN THe e-commerce cHaNNel oF THe cooPeraTive

The Agricultural Cooperative Centro Ser-
rana (Coopeavi), in 2017, launched the 
pronova specialty coffees brand. In part-
nership with Sebrae/ES, the brand gives 
priority to the specialty beans produced 
by the associate members and is now avail-
able in the Grande Vitória market and, soon, 
in the e-commerce channel of the cooper-
ative. Coopeavi Coffee Business manag-
er, Giliarde Cardoso, explains that the Pro-
nova brand was created to attest to the skill 
of the coffee farmers associated to Coopea-
vi, thus adding value to their product.

Taking advantage of the coffee niches of 
high quality in the market, the cooperative 
also relies on a special edition of the Pro-
nova brand, which carries on the packag-
ing the history of the ones that rank first in 
the yearly quality contests of Micro-Lot Cof-
fee “Single Origin” and Pio Corteleti, of  the 
Arabica, Conilon and Feminino categories. 
“The final product is no blend, it is exclu-
sive, of superior quality, and a similar ver-
sion is very hard to find”, says  Cardoso. 
Sebrae/ES analyst Karla Fernanda Cardoso 
stresses the seriousness of Coopeavi’s work 
in the creation of the brand.

“With the Pronova brand, family farm-

ers have an opportunity to show their 
skills. This is the focus of the specialty cof-
fees, which have stories behind them, 
and the cooperative is showing to its fi-
nal consumers the image of the coffee 
farmers. With this strong brand, we pave 
the way for the family farmers to have ac-
cess to the retail networks”, he comments. 
 
E-COMMERCE A channel for buying and 
selling specialty toasted coffees, bearing on 
the packaging the saga of coffee famers toil-
ing on the hills of the State of Espírito Santo. 
This is the proposal of the e-commerce proj-
ect scheduled to be launched by Coopeavi 
this year, with an eye on bristling businesses 
in the coffee sector in 2018. Site www.prono-
vacoffee.com, now going through its finishing 
process, makes it possible to acquire fine cof-
fees of the Pronova brand, in parallel with the 
traditional coffee lines.

Coopeavi marketing executive manag-
er Daniel Piazzini bets on e-commerce to 
guarantee the traceability of the coffees pro-
duced by the cooperative. “One of the differ-
entials of the new platform is the chance to 
have a grasp of the history of the coffee farm-
ers, members of Coopeavi. It is more than a 

buying and selling site, once consumers can 
visualize the farms and know the families 
that produce these unique coffees”, he says.  
Three years after the agriculture sector in Es-
pírito Santo was hit by serious drought condi-
tions, the coffee sector is breathing a sigh of 
relief, judging from the results of the Coope-
avi Cooperative last year. According to data 
furnished by the cooperative’s strategic busi-
ness units, sales and exports of coffee soared 
considerably compared to 2016.

In 2017, the cooperative experienced 
an increase of 36.2% in green coffee sales, 
reaching a volume of 191.4 thousand sacks. 
With regard to specialty coffee sales, the vol-
ume of sacks was up 32.5% from 2016, while 
exports rose 18.5%.

Besides the e-commerce, the invest-
ments by Coopeavi, estimated at R$ 
657.5  thousand, are going to contemplate 
warehouse refurbishment, and improve-
ments in the coffee toasting sector. “After an 
unfavorable scenario in the past, we waited 
for the right moment to add more business-
es to the cooperative, thus making strides 
whilst keeping pace with the progress of the 
associate members”, concludes cooperative 
vice-president Denilson Potratz.
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EEstablished in 1920 as an inspection 
company, Control Union progressed fast 
and now comprises a great variety of busi-
nesses related to inspections, including 
guarantee control services, assessments, 
certifications and supervision of port opera-
tions. As a world leader in guarantee servic-
es, it offers its clients specialized knowledge 
and longtime competence, using the most 
recent and innovative market technologies, 
making operations safe and reliable. 

With specific knowledge on goods 
around the world and a unique working ap-
proach, it takes experience to everything it 
performs, offering speedy and flexible com-
mercial models intended to solve or antic-
ipate the challenges faced by the clients. 
With a historical background, acquired over 
a period of 20 years in the Brazilian market, 
it conducts stock inventory services, moni-
toring, trustee and agricultural titles.

The company’s vast experience in in-
spection, sampling and supervision entitles 
Control Union to assist clients all around the 
world, in a variety of patterns. From govern-
ment, institutional and even capacity servic-
es to the determination of weight and quan-

tity, the company offers the correct solution, 
in line with clients’ needs. Its qualified and 
trained inspectors supervise the load-
ing and unloading operations at the ports, 
checking if everything complies with the re-
quirements of the contract. 

With its basis on agriculture, Control 
Union Certifications concentrates its ef-
forts in the development of services relat-
ed to the sustainability of the industry in-
put supply chains that sustain the markets 
of food, timber, animal feed, biomass, bio-
energy, textile fabrics, social compliance, 
among others. 

In its capacity as global certification 
body for environmental protocol audits like 
UTz, Fairtrade  C.A.F.E. Practices, among 
others, it has actively taken part in the devel-
opment and improvement process of best 
socio-environmental practices. Therefore, 
it helps promote the entire commercial cof-
fee chain, which, as an important product 
on the global commercial agenda, has its 
production constantly supervised and con-
trolled as to the sustainability of its produc-
tive practices, thus serving consumers prod-
ucts that excel in quality. 

Mantendo tudo sob controle
coNTrol UNioN oFerece ao seTor Do caFÉ serviços 

como iNsPeções, coNTrole De garaNTias, avaliações, 
cerTiFicações e sUPervisão PorTUária

Keeping everything 
under control

coNTrol UNioN oFFers THe coFFee secTor 
services as iNsPecTioNs, assessmeNTs, 

cerTiFicaTioNs aND sUPervisioN 
oF PorT oPeraTioNs

safios dos clientes. Com histórico estabe-
lecido, adquirido no decorrer de 20 anos 
no mercado brasileiro, conduz serviços 
de inventário de estoque, monitoramen-
to, fiel depositário e emissão de títulos 
agropecuários.

Já a ampla experiência em inspeção, 
amostragem e supervisão permite à Con-
trol Union prestar assistência a clientes 
pelo mundo inteiro, em grande varieda-
de de padrões. De serviços governamen-
tais e institucionais e de arqueação até a 
determinação de peso e quantidade, ofe-
rece a solução correta, adaptada às neces-

sidades dos clientes. Seus inspetores qua-
lificados e treinados supervisionam as 
operações de carregamento e descarrega-
mento no porto, conferindo se tudo está 
de acordo com as exigências contratuais.

E com sua base na agricultura, a Con-
trol Union Certifications concentra os 
esforços em desenvolver serviços rela-
cionados à sustentabilidade das cadeias 
de suprimentos da indústria que susten-
tam os mercados de alimentos, madei-
ra, ração animal, biomassa, bioenergia, 
tecidos têxteis e cumprimento social, 
entre outros. 

Na condição de organismo de certifi-
cação global para auditorias de protoco-
los socioambientais como UTz, Fairtrade 
e CAFÉ Practices, dentre outros, tem par-
ticipado ativamente do processo de me-
lhoria e desenvolvimento dos conceitos 
de boas práticas socioambientais. Assim, 
ajuda a promover toda a cadeia comercial 
do café, que, como importante produto 
da pauta comercial mundial, tem sua pro-
dução sempre observada e cobrada quan-
to à sustentabilidade de suas práticas pro-
dutivas, para poder levar ao consumidor 
produtos com cada vez mais qualidade.

EEstabelecida em 1920 como uma em-
presa de inspeção, a Control Union cres-
ceu e agora inclui grande variedade de 
negócios relacionados a inspeções, in-
cluindo serviços de controle de garan-
tias, avaliações, certificações e supervi-

são portuária. Como líder mundial em 
serviços de garantia, oferece aos clien-
tes conhecimento especializado e com-
petência de longa data, utilizando as tec-
nologias mais recentes e inovadoras do 
mercado, trazendo segurança e confiabi-

lidade às operações. 
Com conhecimento específico sobre 

bens pelo mundo e abordagem de tra-
balho única, leva experiência a tudo que 
faz, oferecendo modelo comercial ágil e 
flexível para resolver e antecipar os de-
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Eventos importantes movimentam a ca-
deia cafeeira ao longo de todo o ano de 2018 
no País. Entre as atividades de maior enver-
gadura para o setor está a Expocafé 2018. 
Em sua 21ª edição, a mostra será realizada 
entre os dias 16 a 18 de maio de 2018, no 
Campo Experimental da Empresa de Pes-
quisa Agropecuária de Minas Gerais (Epa-
mig), no município mineiro de Três Pontas. 
Com foco na produção de café com quali-
dade, o evento é considerado referência na-
cional de transferência de tecnologias para 
a cafeicultura e espaço para troca de expe-
riências e apresentação de novidades em 
máquinas e equipamentos. 

Criada em 1998 pela Universidade Fe-
deral de Lavras, a feira é realizada desde 
2010 pela Epamig e pelo governo de Minas 
Gerais, com apoio de Universidade Fede-
ral de Lavras (Ufla), Emater-MG, Prefeitura 

de Três Pontas, Cooperativa dos Cafeicul-
tores da zona de Três Pontas (Cocatrel), 
União Cooperativa Agropecuária Sul de 
Minas (Unicoop) e Consórcio Pesquisa 
Café. No dia 15 de maio, a programação 
abre-se com o 9º Simpósio de Mecaniza-
ção da Lavoura Cafeeira, além de pales-
tras, debates e painéis com a participação 
de pesquisadores, professores, consulto-
res, produtores e importadores.

Também em maio, de 20 a 22, ocorre 
o 12º Encontro Nacional do Café, no mu-
nicípio de Barra do Choça, na Bahia. A re-
alização é da Fazenda Vidigal, com apoio 
da Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia (UESB), instituição participante 
do Consórcio Pesquisa Café, coordenado 
pela Embrapa Café. O objetivo é promover 
interação da academia com a cadeia pro-
dutiva do café, por meio de estudos das 

diversas áreas do conhecimento aplica-
do, e difundir tecnologias e resultados de 
pesquisas da cultura. A proposta visa ain-
da fomentar negócios do café na região, 
cuja qualidade da bebida tem sido cons-
tantemente premiada em concursos.

Voltado a diversos segmentos da ca-
deia produtiva do café, o encontro contem-
pla palestras, minicursos, exposição de má-
quinas, estandes, dinâmicas de campo e 
mostra de arte. Durante os três dias da pro-
gramação, os temas abordarão novas tec-
nologias e inovações em manejo e tratos 
culturais, estudos socioeconômicos, café or-
gânico e geoprocessamento, além de agri-
cultura de precisão, certificação e comercia-
lização. Outros focos serão fatores bióticos 
(entomologia, fitopatologia e microbiota do 
solo, entre outros), produtos e serviços rela-
cionados ao setor cafeeiro.

A g e n d A
OS EVENTOS DA CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ NO BRASIL EM 2018

21ª exPocaFÉ
9º simPÓsio De mecaNização Da lavoUra caFeeira 
Data: 15 a 18 de maio de 2018
local: Campo Experimental da Epamig – Três Pontas (MG)
Contato: (31) 3489 5057 e ana.pinheiro@epamig.br
Informações: www.expocafe.com.br 

Dias De camPo Da FUNDação ProcaFÉ
Datas e locais: dia 10 de maio, na Fazenda Experimental de Franca 
(SP), e dias 6 e 7 de junho na Fazenda Experimental de Varginha (MG)
Contato: (35) 3214 1411 e rosiana@fundacaoprocafe.com.br 
Informações: www.fundacaoprocafe.com.br 

 iii eNcoNTro De iNovação e TecNologia Para 
a caFeicUlTUra No cerraDo miNeiro
Data: 11 de maio de 2018
local: Campo Experimental da Epamig – Patrocínio (MG)
Contato:  (34) 3831-2096
Informações: www.cerradomineiro.org/diadecampo

12º eNcoNTro NacioNal Do caFÉ 
Data: 20 a 22 de maio de 2018
local: Fazenda Vidigal – Barra da Choça (BA)
Contato: (77) 99135-8684 e valeriavidigal@valeriavidigal.com.br
Informações: www.valeriavidigal.com.br 

Feira iNTerNacioNal De iNovação 
agrícola e PecUária (Feiragricola)
Data: 22 a 25 de agosto de 2018
local: Pavilhão de Carapina – Serra (ES)
Contato: (27) 3434 0627 e info@feiragricola.com.br
Informações: www.feiragricola.com.br

44º coNgresso brasileiro De PesQUisas caFeeiras 
Data: 23 a 26 de outubro de 2018
local: Franca (SP)
Contato: (35) 3214 1411 e rosiana@fundacaoprocafe.com.br 
Informações: www.fundacaoprocafe.com.br 

semaNa iNTerNacioNal Do caFÉ (sic)
Data: 7 a 9 de novembro de 2018
local: Expominas – Belo Horizonte (MG)
Contato: (11) 3586 2233 e contato@semanainternacionaldocafe.com.br
Informações: www.semanainternacionaldocafe.com.br 

26º eNcoNTro NacioNal Das iNDúsTrias De caFÉ (eNcaFÉ)
Data: 25 a 29 de novembro de 2018
local: Hotel Enjoy Conrad – Punta del Este, no Uruguai
Contato: (21) 2206 6161
Informações: www.abic.com.br 

Entre um café e outro
Programação caFeeira No brasil reserva a 

exPocaFÉ 2018 e o 12º eNcoNTro NacioNal Do caFÉ, 
ambas movimeNTaNDo o Primeiro semesTre

Important events involve the coffee supply chain throughout 2018 
in the Country. The activities of the highest significance for the sector 
include Expocafé 2018. In its 21st edition, the exhibition will be held 
from May 16 to 18, in 2018, at the Experimental Station of the Minas 
Gerais Agriculture Research Corporation (Epamig), in the municipality 
of Três Pontas. With the focus on the production of quality coffee, the 
event is viewed as a national reference in technology transference in 
coffee farming and space for the exchange of experiences and the in-
troduction of novelties in terms of equipment and machinery. 

Created in 1998 by the Federal University of Lavras, the fair is held, 
since 2010, by Epamig and by the state government of Minas Gerais, 
with support from the Federal University of Lavras (Ufla), Emater-MG, 
Municipal Administration of Três Pontas, Coffee Farmers’ Cooperative  
in the zone of Três Pontas (Cocatrel), United Agriculturala Cooperative 
South of Minas Gerais and Coffee Research Consortium. On May 15, 
the program starts with the 9th Coffee Farming Mechanization Sym-
posium, besides lectures, debates and panels with the participation of 
researchers, professors, consultants, farmers and importers. 

Equally in May, 20 to 22, the 12th National Coffee Meeting is held 
in the municipality of Barra do Choça, in Bahia. It is promoted by 
Fazenda Vidigal, with support from the State University of South-
west Bahia (UESB), institution that participates in the Coffee Re-
search Consortium, coordinated by Embrapa Coffee. The objective 
is to promote the interaction of the academy with the coffee supply 
chain, through studies of the various areas of applied knowledge, 
and spread technologies and results of research on the crop. The 
proposal also aims to foster coffee businesses in the region, whose 
quality of the beverage has excelled in contests.

Focused on several segments of the coffee supply chain, the 
meeting features lectures, mini-courses, exhibition of machinery, 
stands, field dynamics and arts exhibition. During the three days of 
the program, the themes will address new technologies and innova-
tions in management and cultural practices, socioeconomic studies, 
organic coffee and geoprocessing, besides precision farming, certi-
fication and commercialization. Other questions include biotic fac-
tors (entomology, phytopathology, soil microbiotics, among oth-
ers), products and services related to the coffee sector. 

Between cups of coffee
coFFee Program iN brazil 

FeaTUres exPocaFÉ 2018 aND THe 
12TH NaTioNal coFFee meeTiNg, 

boTH iN THe FirsT HalF oF THe year
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café com arte
Esta obra é de autoria da artis-
ta plástica mineira valéria vi-
digal, radicada em Vitória da 
Conquista (BA), e foi gentilmen-
te cedida para esta seção. Para 
saber mais sobre a vida e a obra 
da autora basta acessar o site 
www.valeriavidigal.com.br.

coffee With art
This work is authored by art-
ist valéria vidigal, who lives 
in Vitória da Conquista (BA), 
and has kindly provided for 
this section. To learn more 
about the life and work of au-
thor simply access the site 
www.valeriavidigal.com.br.
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www.portalsyngenta.com.br

Restrição de uso nos estados, consulte a bula.
Informe-se sobre e realize o Manejo Integrado de Pragas.
Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.
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VOLIAM TARGO:
PRECISO NO CONTROLE
DAS TRÊS PRAGAS
DO CAFÉ. 




