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MultiVision TM. 

Tecnologia 
avançada para 

classificação de 
cafés especiais.

As selecionadoras ópticas da Bühler oferecem 
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remoção dos defeitos com cores e materiais 
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SEU CAFÉ 
ANCORADO 
CONTRA O 
BICHO-MINEIRO.

CONTROLE VIGOROSO

Dois ingredientes ativos: 
melhor controle e manejo 
de resistência

Maior produtividade 
e rentabilidade

Maximização 
do vigor
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www.portalsyngenta.com.br

Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas.
Descarte corretamente as embalagens e os restos de produtos.

Para restrição de uso nos estados, consulte a bula.



INTRODUCTION
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APENAS A MAIOR DA hISTÓRIA. 
Eis como pode e até deve ser definida a 
última safra brasileira de café, colhida na 
temporada 2017/18. Maior produtor mun-
dial desse grão, com ampla liderança sobre 
as demais nações, o Brasil retirou de suas 
plantações 61,7 milhões de sacas de 60 qui-
los de café arábica e conilon, as duas va-
riedades produzidas em seu território. Em 
ciclo de bienalidade alta na maioria das áre-
as de produção, e com clima favorável nos 
principais estados, o País reforçou e até am-
pliou a sua condição de fornecedor de grãos 
de todos os tipos para o mercado mundial.

E a grande temporada do ano anterior 
só inspirou ou iluminou as tomadas de de-
cisão na cadeia produtiva para 2019. Agora 
em bienalidade negativa em grande parte 
dos cafezais, o volume a ser colhido natu-
ralmente terá queda, mas nem por isso a 
garantia de abastecimento sofre qualquer 
abalo. Desta vez o clima não chegou a ser 
tão favorável em todos os polos regionais, e 
até mesmo os produtores reduziram os gas-
tos com pacote tecnológico, o que pode afe-
tar a produtividade. Mas a aposta na qua-
lidade e na diferenciação, como forma de 
agregar valor, segue na ordem do dia. 

A cafeicultura brasileira está basicamen-
te concentrada no Sudeste e em áreas do 
Nordeste, além de polo de conilon na região 
amazônica, em Rondônia. O Estado de Mi-
nas Gerais é, de forma absoluta e indiscutí-
vel, a grande referência nacional e inclusive 
internacional de produção, beneficiamento 
e fornecimento de café. Se fosse um país, Mi-
nas Gerais seria nada menos do que o maior 
produtor mundial, tamanha a sua projeção 
no segmento. Clima, solo, vocação e dispo-
nibilidade de variedades adaptadas a sua 
realidade constituem os grandes trunfos do 
Estado, e se fortalecem mais a cada ano. 

A exemplo da cafeicultura mineira, di-
versos outros estados mantêm estreita e 
profunda relação com essa atividade, que 
acaba por ser base em sua socioeconomia. 
Espírito Santo, Bahia, Rondônia, São Paulo 
e Paraná, dentre outros polos regionais, ofe-
recem ao mercado opções em cafés arábi-
ca e conilon, conforme suas especificidades 
de topografia, clima, solo e possibilidades 
de manejo e mecanização. Assim, se a sa-
fra de 2019, por conta da bienalidade baixa 
e dos eventuais reflexos do clima, não sina-
liza para ampla produção, os anos seguintes 
oferecem as melhores perspectivas.

E o Brasil é reconhecido no mundo por 
sua capacidade de produzir e de expan-
dir sua estrutura nos mais variados tipos 
de café. À exportação do grão, do torrado 
& moído ou do industrializado hoje agrega-
-se a linha dos cafés especiais, e ainda de ni-
chos como o orgânico. Deste modo, seja em 
grandes extensões de perfil empresarial, 
seja em pequenas áreas conduzidas com 
esmero e de forma meticulosa, a cafeicul-
tura brasileira tem condições de revolucio-
nar, pela via da pesquisa ou da tecnologia 
de processamento, a oferta dessa matéria-
-prima e, por extensão, dessa bebida.

O que vier a acontecer de novo no ramo 
dos cafés no mundo estará impreterivel-
mente associado ao setor de produção, de 
processamento e de industrialização no 
Brasil. Todos os cafés, de todos os tipos, 
com todas as formas de elaboração, em to-
dos os climas e em todas as realidades re-
gionais de produção, têm a marca do País. 
Mais do que um setor econômico, o café é 
a certeza de bons ares para viver, para des-
frutar de belos momentos, para ter qualida-
de de vida. E esta edição do Anuário brasi-
leiro do Café 2019 mostra que muitos bons 
momentos estão assegurados. boa leitura!

aresBONS
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prospectsGood
JUST ThE LARGEST CROP IN hISTORY. This is how the 

past Brazilian coffee crop, harvested in the 2017/18 growing sea-
son, could and should be defined. Biggest world producer of this 
grain, far outstripping the other coffee producing nations, Brazil 
reaped a crop of 61.7 million 60-kg sacks of Arabica and conilon 
coffee, the two varieties cultivated in our national territory. Tak-
ing advantage of the “on year” of large production in most regions, 
along with favorable weather conditions in the main coffee farm-
ing states, the Country expanded and even strengthened its status 
as supplier of both varieties of coffee to the global market. 

The great past season did not only inspire but further bright-
ened the decisions of the supply chain for 2019. Now, in an “off 
year” of lower production in a great part of the coffee plantations, 
the volume to be harvested will naturally suffer a reduction, a fact 
that will not cause any supply problems. This time, climate condi-
tions were not that favorable in all regional hubs, while the farm-
ers even reduced their costs related to the technological package, 
which could adversely affect productivity. The bet on quality and 
integrity, as a manner to add value, are still on the agenda. 

Coffee farming in Brazil is basically concentrated in the South-
east and in areas of the Northeast, besides the conilon hub in the 
Amazon region, in Rondônia. The State of Minas Gerais is, abso-
lutely and plainly, the great national and international reference 
in production, processing and supply of coffee. If it were a coun-
try, Minas Gerais would simply be the largest global coffee produc-
er, in light of its prominence in the segment. Climate, soil, suitabil-
ity and availability of varieties adapted to the reality are the real 

trump cards of the State, getting stronger year after year. 
Following on the heels of coffee farming in Minas Gerais, sever-

al other states keep a close and deep relation with this activity, which 
ends up as the pillar of their socio-economy. Espírito Santo, Bahia, 
Rondônia, São Paulo and Paraná, among other regional hubs, supply 
the market with Arabica and conilon coffees, according to their topog-
raphy specifications, climate, soil and mechanization and manage-
ment possibilities. Therefore, if the 2019 coffee crop, for its off year of 
lower production and possible reflections from the climate, does not 
signal a vast production volume, the years that follow will fill that gap.

Brazil is acknowledged throughout the world for its capacity to 
expand its structure in a variety of coffee types. Exports of roasted 
& ground beans, or industrialized coffee, now belong to the special-
ty coffee line, or to such niches as organic coffee. As things are, with 
huge entrepreneurial profiles, or small segments carefully and me-
ticulously managed, Brazil’s coffee farming business is in a position 
to revolutionize, through research or processing technology, the 
supply of this raw material and, by extension, this beverage. 

Whatever may happen again in the coffee segment around the 
world will inevitably be associated to the production, processing 
and industrialization sectors in Brazil. The coffees of all types, prep-
arations, from all climates and regional realities will bear the mark 
of the Country. More than just an economic sector coffee is an as-
surance of good living prospects, moments of enjoyments and 
quality of life. This edition of the 2019 brazilian Coffee Yearbook 
attests to the good moments ahead of us.

happy reading!
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jacto.com

#ConteConosco Fazer com que a terra prospere, 

tornando-se alimento e energia é o 

propósito do homem do campo. O 

nosso objetivo é oferecer máquinas 

inovadoras para que o agricultor 

tenha sempre o melhor desempenho.

Jacto. Servindo a quem faz o futuro.

2d
cb

.c
om

.b
r

AR-

BUS

DESEMPENHO

Jacto_an_Colhedoras_Gazeta_20x27_lay.indd   1 25/02/19   16:57



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.



PRODUCTION

O bRASIL DEVE PRODUZIR menos café em 2019, mas mesmo assim o 
resultado poderá ser recorde para um ano de bienalidade negativa. O volu-
me total de arábica e de conilon está estimado entre 50,48 e 54,48 milhões de 
sacas beneficiadas, de acordo com levantamento da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), divulgado em janeiro de 2019. Até então, o maior 
volume em ciclo de baixa, de 49,15 milhões de sacas, foi obtido em 2013.

A oferta menor é provocada pela bienalidade negativa nos cafezais, 
sobretudo na espécie arábica. A bienalidade é um processo natural em 
que a planta se recupera do maior gasto de energia para frutificação na 
safra anterior. O café conilon é menos atingido pelo fenômeno. Com isso, 
o volume total de arábica e de conilon estimado representa queda de 
cerca de 9 milhões de sacas em 2019. Além disso, a área em produção 
prevê redução de 1,2% quando comparada à última safra, podendo ocu-
par 1,842 milhão de hectares.

A colheita de arábica tende a variar entre 36,12 e 38,16 milhões de sa-
cas, com as respectivas reduções de 23,9% e 19,6% em relação ao  volume 
de 2018. Porém, o indicativo é de que o café conilon apresente crescimen-
to de 1,3% e 15,2%, podendo chegar a 14,36 e 16,33 milhões de sacas. O 
aumento será favorecido pelas condições climáticas adequadas e por não 
ser tão afetado pelo ciclo bienal.

O Estado de Minas Gerais é o mais prejudicado pelo ano negativo. Res-
pondendo por mais da metade da produção de café do Brasil, poderá co-
lher entre 26,4 e 27,7 milhões de sacas, contra o bom resultado, de 33,36 
milhões de sacas, da safra de 2018, que foi de bienalidade positiva. O des-
taque da cafeicultura no Estado é a região Sul, com perspectiva de produ-
ção entre 14,49 e 15,18 milhões de sacas.

O Espírito Santo, que responde pela maior produção do café conilon, 
com cerca de 65% do total do País, deve registrar volumes entre 12,48 e 14,73 
milhões de sacas, com queda de 9,1% no primeiro caso e alta de 7,2% no se-
gundo caso. As condições climáticas proporcionaram boas floradas nas es-
pécies de conilon e arábica, aliadas à excelente recuperação nas lavouras de 
conilon. O Estado havia colhido 13,74 milhões de sacas de café em 2018.

BAixA,
mas nem tanto

Produção brasileira de café tende a variar entre 50,48 e 54,48 milhões 
de sacas em 2019, influenciada pelo ciclo negativo, conforme estimativas

VOlume PreViStO é SuPeriOr 
AOS ANOS ANteriOreS de 

BieNAlidAde NeGAtiVA
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Brazilian coffee crop tends to range from 50.48 to 54.48 million sacks in 2019, 
influenced by the off year of the low production cycle, according to estimates

Small, 
but not that much

bRAZIL ShOULD PRODUCE less coffee in 2019, but even so 
the result might be a record for a negative biennial cycle. The 
total volume of Arabica and conilon is estimated to range from 
50.48 to 54.48 million processed sacks, according to a survey 
by the National Food Supply Agency (Conab), disclosed in 
January 2019. Up to that time, the biggest volume in a nega-
tive cycle, 49.15 million sacks, was achieved in 2013. 

Smaller coffee supplies stem from the negative biennial cy-
cle, especially Arabica coffee. Biennial cycles are a natural pro-
cess during which the plants recover from the energy spent on 
the production of the fruit of the previous crop. Conilon coffee is 
little susceptible to this phenomenon. That is why the estimated 
total volume of Arabica and conilon is only reduced by 9 million 
sacks in 2019. Furthermore the area devoted to coffee is down 
1.2% from the previous season, reaching 1.842 million hectares.

The Arabica crop tends to range from 36.12 to 38.16 million 
sacks, with respective reduction of 23.9% and 19.6%, com-
pared to the volume in 2018. However, early indications point 

to a bigger conilon crop, 1.3% in area and 15.2% in volume, 
with chances to amount to 14.36 and 16.33 million sacks. 

The State of Minas Gerais is the most affected by the neg-
ative cycle. Accounting for more than half of the national cof-
fee crop, the State is likely to harvest from 26.4 to 27.7 mil-
lion sacks, against the good result of 33.36 million sacks in the 
2018 growing season, which took advantage of the on year of 
high production. The highlight of the State’s coffee farming 
business is the southern region, with production perspectives 
ranging from 14.49 and 15.18 million sacks.

The State of Espírito Santo, responsible for the biggest 
volume of conilon coffee, representing about 65% of the 
total in the Country, should register volumes from 12.48 to 
14.73 million sacks, down 9.1% in the first case and up 7.2% 
in the second case. Climate conditions resulted into good 
flowering and fruiting of both conilon and Arabica, along 
with an excellent recovery of the conilon fields. The crop in 
the State reached 13.74 million sacks in 2018.

ANtiCiPAted Size exCeedS the VOlume Of 
the PreViOuS NeGAtiVe BieNNiAl CyCle CrOPS

Sem título-1   1 06/03/2019   11:09
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** Acre, Amazonas, Pará, Ceará, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.  
Fonte: Conab, * Estimativa de janeiro de 2019.

dOSe meNOr  •  Smaller dose
ÁREA E PRODUçãO BRASILEIRA DE CAFé – SAFRAS 2018 E 2019

ESTADOS
 ÁREA EM PRODUçãO (hA) PRODUçãO (MIL SACAS)

 2018 2019 % 2018 2019*  % %
     Inferior Superior Inferior Superior
Rondônia 63.879,0 63.879,0  – 1.978,3 2.071,0 2.122,7 4,7 7,3
bahia  130.000,0 122.500,0 (5,8) 4.550,2  3.488,9 3.631,3 (23,3) (20,2)
Mato Grosso 9.310,0  10.177,0  9,3 104,2  112,8 116,3 8,3 11,6
Goiás  5.905,0  7.101,0  20,3 195,4  265,3 276,0 35,8 41,2
Minas Gerais 1.008.595,0 981.430,0 (2,7) 33.360,4  26.415,4  27.676,1  (20,8) (17,0)
Espírito Santo 387.926,0 393.902.0 1,5 13.739,0  12.482,0  14.729,0  (9,1) 7,2
Rio de Janeiro 12.030,0  12.241,0  1,8 346,0  302,2 315,8 (12,7) (8,7)
São Paulo 202.581,0 202.883,0 0,1 6.302,3  4.231,1 4.403,7 (32,9) (30,1)
Paraná 37.500,0  37.800,0  0,8 1.000,0  1.000,0 1.100,0  – 10,0
Outros** 6.596,8  10.238,0  55,2 81,7 112,7 112,6 37,8 37,8
TOTAL  1.864.322,8 1.842.151,0 (1,2) 61.657,5  50.481,3  54.483,5 (18,1) (11,6)





OS CAFEICULTORES bRASILEIROS co-
lheram a maior safra de café da história do 
País em 2018, com vários fatores contribuin-
do. A produção de arábica e de conilon che-
gou a 61,7 milhões de sacas de 60 quilos de 
café beneficiado, com aumento de 37% em 
relação à safra do ano anterior, de acordo 
com o levantamento da Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab), divulgado 
em dezembro de 2018. O volume ultrapas-
sou em cerca de 10 milhões de sacas o me-

lhor resultado, obtido em 2016. 
Conforme os técnicos da Conab, o re-

sultado recorde foi possível devido ao cli-
ma favorável, que proporcionou boas flo-
radas, e à melhoria do pacote tecnológico, 
que incluiu o uso de variedades mais pro-
dutivas, como as plantas clonais nos esta-
dos de Rondônia e de Mato Grosso. A pro-
dução também foi favorecida pelo ano de 
bienalidade positiva, sobretudo em lavou-
ras da espécie arábica.

A produtividade média das duas espé-
cies aumentou nos principais estados ca-
feicultores. A Conab calcula que a média 
tenha alcançado 33,07 sacas de 60 quilos 
do grão por hectare, com acréscimo de 37%. 
O rendimento médio foi impulsionado pelo 
clima favorável em boa parte do desenvol-
vimento da planta, pela bienalidade posi-
tiva e por outras medidas relacionadas ao 
manejo e às tecnologias utilizadas.

A produção foi positiva para as duas es-

BieNAlidAde 
POSitiVA, ClimA e 
trAtOS CulturAiS 
leVArAm à 
COlheitA reCOrde

a mAiOr
Produção brasileira de café foi estimada em 61,7 milhões de sacas de 60 quilos 

beneficiados em 2018, com aumento de 37% sobre a safra anterior

pécies de café na última safra. O  volume 
de arábica foi calculado em 47,5 milhões 
de sacas em 2018, com alta de 38,6% so-
bre o resultado do ano anterior. A colhei-
ta de conilon chegou a 14,2 milhões de sa-
cas, com alta de 32,2%. O Estado de Minas 
Gerais produziu 33,36 milhões de sacas de 
café, com avanço de 36,5%. Já a participa-
ção do Estado do Espírito Santo foi 13,74 
milhões de sacas, com alta de 55%. 

Os cafezais nacionais ocuparam área de 

2,16 milhões de hectares, representando 
redução de 2,2% no comparativo com a sa-
fra de 2017. Essa diminuição de área total 
deve-se ao recuo das lavouras em forma-
ção, que passaram de 344,8 mil hectares 
para 294,1 mil hectares em 2018. No en-
tanto, a área em produção manteve-se es-
tável, na ordem de 1,8 milhão de hectares. 
Cerca de 300 mil estabelecimentos produ-
zem café no Brasil, dos quais 82% são con-
siderados da cafeicultura familiar.

de todas
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Brazilian coffee crop was estimated at 61.7 million 
60-kg sacks in 2018, up  37% from the previous year

the biggest of all
bRAZILIAN COFFEE FARMERS harvested the biggest coffee 

crop ever in 2018, counting on the contribution from various fac-
tors. The production volume of Arabica and conilon reached 61.7 
million 60-kg sacks of processed coffee, up 37% from the previous 
year, according to a survey by the National Food Supply Agency 
(Conab), made public in December 2018. The volume outstripped 
by 10 million sacks the previous record result, achieved in 2016.

According to Conab technicians, the record result was achieved 
due to favorable climate conditions, which resulted into a good 
flowering process; and a more sophisticated technology package, 
which included the use of more productive varieties, like clonal 
plants in the states of Rondônia and Mato Grosso. The crop was 
equally favored by the on year of large production biennial cycle, 
especially in Arabica coffee fields.

Average productivity rates were higher in all main coffee pro-
ducing states. Conab sources estimate average productivity at 
33.07 sacks of coffee beans per hectare, up 37%. This performance 
was driven by the favorable climate conditions during most of the 

growing stage of the plants, by the on year of large production, and 
by other factors related to management and technology.

The past season was characterized by the positive biennial cy-
cle for the two types of coffee, Arabica and conilon. The volume of 
the former was  calculated at 47.5 million sacks in 2018, up 38.6% 
from the result of the previous season. The volume of the latter 
achieved 14.2 million sacks, up 32.2%. The State of Minas Gerais 
produced 33.36 million sacks of coffee, representing an increase of 
36.5%. The share of the State of Espírito Santo amounted to 13.74 
million sacks, up 55%.

The national coffee fields occupied an area of 2.16 million hect-
ares, representing a reduction of 2.2% compared to the 2017 grow-
ing season. This decrease in total area stems from the fields now in 
their development stage, which went down from 344.8 thousand 
hectares to 294.1 thousand hectares in 2018. Nonetheless, the area 
under production continued stable, about 1.8 million hectares. 
There are approximately 300 thousand coffee producing enterpris-
es in Brazil, 82% of them fit into small-scale agriculture.

Credit Of the reCOrd CrOP GOeS tO 
the ON yeAr Of lArGe PrOduCtiON, 

ClimAte ANd AGriCulturAl PrACtiCeS

22

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

Fonte: Conab, estimativa de dezembro de 2018.

trANSBOrdOu  •  overflowed
ÁREA EM PRODUçãO E PRODUçãO BRASILEIRA DE CAFé – SAFRAS 2017 E 2018

ESTADOS ÁREA EM PRODUçãO (hA) PRODUçãO (MIL SACAS)
 2017 2018 % 2017 2018 %

Rondônia 74.255,0 63.879,0 (14,0) 1.938,2 1.978,3 2,1
Amazonas 503,8 503,8 – 7,5 7,0 (6,7)
Pará 460,0 321,0 (30,2) 6,4 4,7 (26,6)
bahia 141.641,0 130.000,0 (8,2) 3.358,0 4.550,2 35,5
Mato Grosso 9.563,0 9.310,0 (2,6) 91,5 104,2  13,9
Goiás 5.516,0 5.905,0 7,1 190,2 195,4 2,7
Minas Gerais 980.762,0 1.008.595,0 2,8 24.445,3 33.360,4 36,5 
Espírito Santo 385.538,0 387.926,0 0,6 8.865,0 13.739,0 55,0
Rio de Janeiro 13.053,0 12.030,0 (7,8) 349,0 346,0 (0,9)
São Paulo 200.629,0 202.581,0 1,0 4.411,8 6.302,3 42,9
Paraná 43.260,0 37.500,0 (13,3) 1.210,0 1.000,0 (17,4)
Outros 7.945,0 5.772,0 (27,4) 97,1 70,3 (27,6)
TOTAL 1.863.125,8 1.864.322,8 0,1 44.970,0 61.657,8 37,1



QUANTO EVOLUIU A CAFEICULTURA 
brasileira nos últimos 20 anos? Muito. Bas-
ta conferir os dados apontados no compa-
rativo que a Embrapa Café elaborou para 
mostrar qual era o tamanho do setor em 
1997 o patamar no qual se encontra em 
2018. Com isso, a unidade, sediada em 
Brasília (DF), também evidencia quanto 
foi importante a instituição do Consórcio 
Pesquisa Café, em 1997, e a sua própria 
criação para coordená-lo. O consórcio é 
formado por várias organizações de en-
sino, extensão e pesquisa, todas atuan-
do no desenvolvimento da cadeia produ-
tiva do café.

Os dados são particularmente salien-

tes em área e produção. Em 1997, os ca-
fezais ocupavam 2,4 milhões de hecta-
res e produziam 18,9 milhões de sacas de 
60 quilos, com produtividade média de 8 
sacas por hectare. De lá para cá, a área 
caiu para 1,86 milhão de hectares, mas a 
produção saltou para o recorde de 61,7 
milhões de sacas de 60 quilos em 2018, 
o que configura rendimento médio de 
33,07 sacas por hectare.

“Há espaço para aumento de rendi-
mento das lavouras, visto que ainda não 
atingimos o potencial de produtividade 
no País todo”, observa Djalma de Aquino, 
analista de mercado do Café da Compa-
nhia Nacional de Abastecimento (Conab). 

Há alguns produtores que colhem bem 
acima da média do Estado e do País, o que 
mostra a possibilidade de crescimento e 
de melhoria de qualidade. Conforme ele, 
isso vai ocorrer se o produtor continuar in-
vestindo na cultura, bem como depende-
rá da rentabilidade alcançada e do avanço 
tecnológico disponível.   

Um olhar mais abrangente revela que 
a produção mundial de café era de 99,7 mi-
lhões de sacas de 60 quilos em 1997, de 
acordo com a Organização Mundial do Café 
(OIC). Para 2018, o volume global está esti-
mado em 167 milhões de sacas. Parte des-
sa quantidade, 37%, é de café colhido no 
Brasil. E isso que a área cultivada recuou 

imPulSO OCOrreu A PArtir dA CriAçãO 
dO CONSórCiO PeSquiSA CAfé, em 1997

Cafeicultura do Brasil deu imenso salto 
nos últimos 20 anos, com a produção 

passando de 18,9 milhões de sacas 
para 61,7 milhões de sacas em 2018

quase 20% nestas duas décadas.
O País também registrou aumento na 

exportação do produto, além de garan-
tir o abastecimento interno. O embarque 
foi de 16,7 milhões de sacas em 1997. Em 
2018, o envio foi de 35 milhões de sacas. O 
consumo igualmente cresceu no mesmo 
período, passando de 11,5 milhões de sa-
cas para 22,9 milhões de sacas. 

O Brasil é o maior produtor e expor-
tador de cafés no mundo. A participação 
média da produção nacional tem sido de 
um terço do volume produzido em âmbito 
global. A exportação corresponde a 60% 
da oferta, e o restante é direcionado para 
o mercado interno.

Bem para cima
OS PróximOS ANOS 

A demanda mundial de café poderá chegar a 205 milhões de sacas em 2030, segundo 
prevê o Conselho dos Exportadores de Café (Cecafé), que completa 20 anos em 2019. A 
previsão considera que o consumo médio deverá crescer 2% ao ano, entre 2015 e 2030. Se 
o Brasil continuar respondendo por um terço da produção mundial, terá de elevar a pro-
dução para 72 milhões de sacas em 2030, destinando 44 milhões de sacas para exporta-
ção e 28 milhões de sacas para o consumo interno.

Os brasileiros devem continuar consumindo mais café em cápsulas, apontou pesqui-
sa sobre as Tendências do Mercado de Café, patrocinada pela Associação Brasileira da 
Indústria de Café (Abic). Hoje, o segmento corresponde a 0,9% do total demandado no 
Brasil, cerca de 1,070 milhão de toneladas. A expectativa é de que as cápsulas passem a 
representar 1,1% do café consumido em 2021, aumento anual de 9% entre 2017 e 2021.
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hOw MUCh hAS bRAZILIAN COFFEE farming evolved over the 
past 20 years? A lot. It is just a matter of checking the numbers in 
the comparison that Embrapa Coffee released with the intention 
to show the size of the sector in 1997, compared to 2018. There-
fore, the unit based in Brasília (DF), also attests to the importance 
of the creation of the Coffee Research Consortium, in 1997, and its 
own creation to coordinate it. The consortium comprises several 
education, extension and research organizations. All of them in-
volved with the development of the coffee chain. 

These data are particularly prominent in area and produc-
tion. In 1997, coffee plantations covered 2.4 million hectares and 
produced 18.9 million 60-kg sacks, with an average productivity 
of 8 sacks per hectare. From that time onward, the planted area 
dropped to 1.86 million hectares, but the size of the crop jumped 
to a record of 61.7 million 60-kg sacks in 2018, attesting to an aver-
age productivity of 33.07 sacks per hectare.

“There is room for productivity to make further strides, seeing 
that we have not yet reached the productivity potential in the en-
tire Country”, observes Djalma de Aquino, market analyst at the 
National Food Supply Agency (Conab). Some farmers harvest way 
above the average of the State and the Country, a fact that attests 
to the chance for growth and quality improvement. According to 
him, this will occur if the farmers continue investing in the crop, 
but it will also depend on the yield reached and the available tech-
nological strides. 

A more comprehensive look reveals that in 1997, global pro-
duction of coffee reached 99.7 million 60-kg sacks, according to 
the International Coffee Organization (ICO). For 2018, the global 
volume is estimated at 167 million sacks. A portion of this amount, 
37%, is coffee harvested in Brazil, in spite of the 20-percent reduc-
tion in planted area over the past two decades. 

The Country has also registered increases in coffee exports, be-
sides ensuring domestic supplies. Shipments amounted to 16.7 
million sacks in  1997. In 2018, they reached 35 million sacks. Con-

sumption also went up during the same period, from 11.5 million 
sacks to 22.9 million sacks.

Brazil is the largest coffee producer and exporter in the world. 
The average share of the national coffee volume has been a third 
of the volume produced in the world. Exports correspond to 60% 
of the total production volume, the remaining portion is destined 
for the domestic market.

iN the COmiNG yeArS
Global coffee demand could reach 205 million sacks by 2030, 

according an estimate by the Brazilian Coffee Exporters Council 
(CECafé), which turns 20 in 2019. The forecast has it that average 
consumption should go up 2% a year, from 2015 to 2030. Should 
Brazil continue accounting for one third of global production, it 
should soar to 72 million sacks by 2030, with 44 million sacks for 
export and 28 million for domestic consumption. 

Brazilian people are supposed to continue consuming more 
coffee capsules, according to a survey by Coffee Market Trends, 
sponsored by the Brazilian Coffee Industry Association (Abic). 
Currently, the segment accounts for 0.9% of the total demand-
ed in Brazil, about 1.070 million tons. The expectation is for the 
capsules to represent 1.1% of the coffee consumed in 2021. This 
volume represents an annual increase of 9% from 2017 to 2021.

Coffee farming in Brazil made a big leap in the 
past 20 years, with production jumping from 
18.9 million sacks to 61.7 million sacks in 2018

Way above

it GAiNed mOmeNtum 
After the CreAtiON Of the 

BrAziliAN CONSOrtium fOr 
reSeArCh ANd deVelOPmeNt 

Of COffee, iN 1997
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Fonte: Consórcio Café – Embrapa Café, janeiro de 2019.

em AltA ACeNtuAdA  •  rising fast
EVOLUçãO DO SETOR CAFEEIRO BRASILEIRO – 1997/2018

Mundo 99,7 165,0 167,4
brasil 18,9 45 61,6
Participação 19% 27% 37%
VbP (R$ bilhões) 4,4 23,0 24,9
ExPORTAçãO
Mundo – 80 118
brasil 16,7 30,9 35,2 
Participação – 21 26
Receita (bilhões de US$) 3,1 5,2 5,1
CONSUMO   
Mundo 101,8 161,7 165,2
brasil  11,5 22 22,9
Per capita (kg por brasileiro) 4,3 6,4 6,6

PRODUçãO 1997 2017 2018
(MILHõES DE SACAS DE 60 KG)



O CAFÉ bRASILEIRO É PRODUZIDO em 16 estados, com apenas 
alguns respondendo pela ampla maioria da colheita de 61,657 mi-
lhões de sacas de 60 quilos de arábica e conilon em 2018. Minas Ge-
rais e Espírito Santo continuam como os principais fornecedores, com 
os respectivos resultados de 33,36 e 13,739 milhões de sacas, de acordo 
com levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), 
divulgado em dezembro de 2018. Os resultados desses dois estados 
mais os volumes colhidos em São Paulo e na Bahia representam cerca 
de 94% da safra nacional. 

Espírito Santo e Bahia registraram as maiores médias de produtivida-
de, de 35,42 e 35 sacas de 60 quilos por hectare, respectivamente. O rendi-
mento médio foi de 33,07 sacas por hectare na safra de 2018, com aumen-
to de 37%. Nas regiões Atlântico e Planalto da Bahia foram alcançadas 
as respectivas médias de 55,97 e 44 sacas por hectare. Enquanto isso, a 
quantidade média do grupo de outros estados (Acre, Ceará, Pernambu-
co, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal) foi de 12,18 sacas por hectare.

Apenas Amazonas, Goiás, Paraná e o grupo de outros registra-
ram produtividade média menor do que em 2017. Os principais es-
tados produtores apresentaram bons incrementos nos rendimen-
tos médios. O clima foi favorável em boa parte do desenvolvimento 
da planta. “Estados como Bahia e Rondônia estão dispondo de mais 
tecnologias de produção, com melhores  materiais genéticos”, des-
taca Cleverton Santana, superintendente de Informações do Agro-
negócio da Conab.

Conforme Santana, a área não tem sido o principal indutor de au-
mento da produção, e sim a produtividade. “Ao longo do tempo, o Brasil 
até tem experimentado queda na área plantada de café”, comenta. No 
entanto, o investimento do cafeicultor na busca de mais eficiência tem 
potencializado o aumento da produtividade. A área total, em formação 
e em produção, foi 2,158 milhões de hectares, com 2,2% de redução em 
relação ao espaço de 2017.

Do tamanho do 
muNdO

estado de minas Gerais é de longe o maior produtor de café do Brasil, 
participando com 33,36 milhões de sacas de arábica e conilon em 2018

GrãO é COlhidO em 
16 eStAdOS, mAS quAtrO 

reSPONdem POr 
94% dO tOtAl
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Fonte: Conab, estimativa de dezembro de 2018.

terrA de CAfé  •  land of coffee
PRINCIPAIS ESTADOS PRODUTORES DE 
CAFé DO BRASIL – 2018

Minas Gerais 33.360,4 33,08
Espírito Santo 13.739,0 35,42
São Paulo 6.302,3 31,11
bahia 4.550,2 35,00
Rondônia 1.978,3 30,97
Paraná 1.000,0 26,67
Rio de Janeiro 346,0 28,76
Goiás 195,4 33,09
Mato Grosso 104,2 17,0
Amazonas 7,0 13,89
Pará 4,7 14,64
Outros 70,3 12,18

TOTAL 61.657,8 33,07 

ESTADO PRODUçãO PRODUTIVIDADE
 (MIL SACAS) (SC/hA)



State of minas Gerais is by far the leading coffee producer in Brazil, 
with a share of 33.36 million sacks of Arabica and conilon in 2018

as big as the world
bRAZILIAN COFFEE IS PRODUCED in 16 states, but only some 

of them account for the majority of the crop of 61.657 million 60-
kg sacks of Arabica and conilon in 2018. Minas Gerais and Espíri-
to Santo are the main suppliers, with respective 33.36 and 13.739 
million sacks, according to a survey by the National Food Supply 
Agency (Conab), published in December 2018. The results of these 
two states plus the volumes harvested in São Paulo and Bahia rep-
resent about 94% of the national crop.

Espírito Santo and Bahia registered the highest averages in pro-
ductivity, 35.42 and 35 sixty-kg sacks per hectare, respectively. Aver-
age yield reached 33.07 sacks per hectare in the 2018 crop year, up 
37%. In the Atlantic and Bahia Plateau regions respective averages 
amounted to 55.97 and 44 sacks per  hectare. In the meantime, the 
average reached by the other states (Acre, Ceará, Pernambuco, Mato 
Grosso do Sul and Distrito Federal) was 12.18 sacks per hectare.

Only Amazonas, Goiás, Paraná and the group of the other states 
registered lower average productivity rates than in 2017. The cof-
fee producing states reached higher average productivity rates. Cli-
mate conditions were favorable during most of the development 
stage of the plants and it was an on year of high production for Ar-
abica coffee. “States like Bahia and Rondônia have more produc-
tion technologies, and rely on enhanced genetic materials”, stress-
es Cleverton Santana, Conab Agribusiness superintendent.

According to Santana, the area has not proved to be the main 
inducer of higher production volumes, but of higher productivity 
rates. “Over the years, Brazil has even witnessed a reduction in the 
area devoted to coffee”, he comments. However, investments by cof-
fee farmers in search of more efficiency have added to the potential 
of higher productivity rates. The total area, in progress and produc-
tive, reached 2.158 million hectares, down 2.2% from 2017.

COffee BeAN iS CultiVAted iN 16 StAteS, But fOur 
Of them ACCOuNt fOr 94% Of the tOtAl
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A PRODUçãO RECORDE de café aca-
bou gerando valores superiores aos cafei-
cultores em 2018. O resultado poderia ter 
sido até maior se o ano não tivesse sido de 
queda para o preço médio. O Valor Bruto 
da Produção (VBP) de café foi estimado 
em R$ 24,92 bilhões para 2018, com acrés-
cimo de 10,1% em relação aos R$ 22,63 
bilhões do ano anterior. Os dados são do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa), que divulga todos os 
meses o VBP da agropecuária. A receita do 
café é a quinta maior, representando 6,5% 
dos R$ 383,87 bilhões previstos para o to-
tal de 21 culturas em 2018. 

A maior parte do valor obtido pelos ca-
feicultores brasileiros advém da produção 
da espécie arábica, com faturamento bru-
to calculado em R$ 19,98 bilhões, o equi-
valente a 80% do total de 2018. O café co-
nilon, com o valor estimado em R$ 4,96 
bilhões, corresponde a 20%. Entre as re-
giões produtoras, a Sudeste lidera, com 
o faturamento do café projetado em R$ 
21,93 bilhões, representando 88%. A se-
gunda maior participação é do Nordeste, 
com R$ 1,59 bilhão, ou 6%.

Para 2019, a expectativa é de redu-
ção da receita bruta da lavoura cafeeira. A 
estimativa preliminar é de que o VBP do 

café chegue a R$ 20,77 bilhões, com que-
da de 16,7% em comparação com o va-
lor do ano anterior. De acordo com o Ce-
pea, o menor  valor é atribuído ao efeito 
da bienalidade negativa, que prevê safra 
cerca de 10,8% abaixo do volume colhi-
do em 2018. O cálculo do VPB da agrope-
cuária baseia-se na safra anual estimada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) e nos preços médios rece-
bidos pelos produtores e divulgados pelo 
Centro de Estudos Avançados em Econo-
mia Aplicada (Cepea), da Escola Superior 
de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da 
Universidade de São Paulo (USP). 

PreçO médiO 
reGiStrOu 
quedA de 9,76% 
de jANeirO A 
NOVemBrO de 2018

Produção recorde elevou o 
faturamento bruto do café para 

r$ 24,92 bilhões em 2018, com alta de 10,1% 
sobre os r$ 22,63 bilhões do ano anterior   

De acordo com os pesquisadores do Ce-
pea, o preço médio do café apresentou que-
da de 9,76% no acumulado de janeiro a no-
vembro de 2018. A redução do valor está 
atrelada à grande oferta do grão no merca-
do, tanto do arábica quanto do conilon (ro-
busta). Também explicaram que, apesar da 
elevação na produção, com alta no fatura-
mento, o incremento nos custos, com desta-
que para os preços dos fertilizantes e do die-
sel, ainda mantém o setor em baixa no que 
se refere a renda para o cafeicultor.

O calendário de comercialização das sa-
fras de café no Brasil inicia-se em julho de 
um ano e termina em junho do ano se-

guinte, observa Djalma de Aquino, ana-
lista de mercado do Café da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab). “Em 
que pese o valor médio de venda da safra 
de 2018, que compreende de julho de 2018 
a janeiro de 1019, ser inferior à média obti-
da pelos produtores em semelhante perío-
do da safra anterior, de 2017, a lucrativida-
de é melhor”, avalia. Ainda, segundo ele, é 
preciso considerar que os níveis de produ-
tividade da safra recém-colhida, de 1.903 
quilos por hectare no caso do arábica e de 
2.315 quilos por hectare para o conilon, su-
peraram com boa margem a produtivida-
de obtida na safra 2017/18.
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Elaboração: CGEA/DCEE/SPA/Mapa - dezembro 
de 2018.
* Valores deflacionados pelo IGP-DI da FGV 
– dezembro de 2018.
** 3º Prognóstico da safra de 2018.
Fontes: Cepea/Esalq/USP, Conab e FGV/FGV Dados.

retOrNO fiNANCeirO
• financial return

VALOR BRUTO DA PRODUçãO 
DE CAFé NO BRASIL

ANO Valores em R$*
2015 22.237.079.921
2016 26.534.347.668
2017 22.637.943.069
2018 24.925.365.575
2019** 20.768.929.933



ThE RECORD COFFEE CROP ended up generating higher 
profits for the farmers in 2018. The result could have been better 
if average prices throughout the year had not fallen. The Gross 
Production Value (GPV) of coffee was estimated at R$ 24.92 bil-
lion for 2018, up 10.1% from the R$ 22.63 billion in the previous 
year. These data were released by the Ministry of Agriculture, 
Livestock and Food Supply (Mapa), which discloses the agricul-
tural GPV on a monthly basis. Revenue from coffee is the fifth big-
gest, representing 6.5% of the R$ 383.87 billion anticipated for 
the total of 21 agricultural crops in 2018.

The biggest portion of the value achieved by the Brazilian cof-
fee farmers stems from the production of Arabica coffee, with gross 
revenue estimated at R$ 19.98 billion, equivalent to 80% of the to-
tal in 2018. Conilon coffee, with a value estimated at R$ 4.96 bil-
lion, corresponds to 20%. The biggest coffee producing region is 
the Southeast, with coffee revenue projected to reach R$ 21.93 bil-
lion, accounting for 88%. The second largest share is represented 
by the Northeast, with R$ 1.59 billion, or 6%.

For 2019, the expectation is for lower revenue derived from cof-
fee farming. Preliminary estimates put the GPV of coffee to R$ 20.77 
billion, down 16.7% from the value in the previous year. According 
to Cepea officials, the smaller value is attributed to the adverse ef-
fects from the negative biennial cycle, which estimates a 10.8-per-
cent smaller crop compared to the 2018 crop. The agricultural GPV is 
based on the annual crop estimated by the Brazilian Institute of Ge-
ography and Statistics (IBGE) and on the average prices fetched by 
the farmers and disclosed by the Center for Applied Studies on Ad-
vanced Economics (Cepea) of the Luiz de Queiroz College of Agricul-
ture (Esalq), a division of the University of São Paulo (USP).

According to Cepea researchers, average coffee prices dropped 
9.76% from January to November 2018. The lower prices are chained 
to excessive supply of the bean in the market, both Arabica and co-
nilon coffee (robusta). They also explained that, despite the bigger 
crop, which brought in more revenue, higher production costs, es-
pecially stemming from higher fertilizer and diesel prices, have kept 
the sector at a low level as far as farmer profits go. 

The commercialization calendar of the Brazilian coffee crop starts 
in July and ends in June, a year later, observes Djalma de Aquino, cof-
fee market analyst at the National Food Supply Agency (Conab). “Even 

though average coffee prices fetched in the 2018 season, which com-
prises the period from July 2018 to January 2019, were lower than the 
average fetched by the farmers over a similar period in the previous 
crop, 2017, profits are higher”, he comments. Still, according to him, 
there is need to consider that the productivity rates of the recently har-
vested crop , 1,903 kilograms per hectare in the case of Arabica and 
2,315 kilograms per hectare for conilon, exceeded by a large margin 
the productivity rates in the 2017/18 growing season.

record coffee production brought in revenue of r$ 24.92 billion in 2018, 
up 10.1% from the r$ 22.63 billion in the previous year

Doing math

AVerAGe PriCe reGiStered 
A drOP Of 9.76% frOm 

jANuAry tO NOVemBer 2018
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A CAFEICULTURA MUNDIAL encami-
nha-se para mais uma temporada com 
oferta superior à demanda. A produção 
global pode chegar a 167,47 milhões de sa-
cas de 60 quilos na safra 2018/19, o que re-
presentará acréscimo de 1,5% em relação 
ao ciclo anterior. Os números foram estima-
dos pela Organização Internacional do Café 
(OIC), no relatório de dezembro de 2018. O 
ano-safra mundial começou em outubro 
de 2018 e vai até setembro de 2019. 

A produção de café arábica foi estima-
da em 104,1 milhões de sacas de 60 quilos, 
significando 2,5% acima do produzido no 
ciclo 2017/18. A  previsão é de que o robus-
ta (conilon) totalize 63,5 milhões de sacas 
na etapa 2018/19, resultado 0,5% menor 
do que o anterior. O Brasil responde pela 
maior oferta mundial de arábica, e o Viet-
nã pela maior de robusta.

A América do Sul salienta-se com a pro-
dução projetada de 79,94 milhões de sacas, 
superando a anterior em 4,3%. Na África, a 
expectativa é de que a colheita alcance 17,8 
milhões de sacas, com acréscimo de 1,8%.  
E um total de 48,01 milhões de sacas está 
previsto para a Ásia e a Oceania, com queda 
de 2,1%. O resultado do México e da Améri-
ca Central está projetado em 21,72 milhões 
de sacas, com redução de 0,5%. 

O Brasil continua liderando no mundo 
com a produção estimada em 58,5 milhões 
de sacas no ano-safra 2019/20, que vai de 
abril a março. A previsão da produção glo-
bal no ano cafeeiro 2018/19 inclui parte do 
volume brasileiro no ano-safra 2018/19 e no 
ciclo 2019/20. O segundo maior volume de 
café do mundo é colhido no Vietnã, com a 
safra calculada em 29,5 milhões de sacas, 

com SOBrA
Produção mundial de café foi estimada em 167,47 milhões de sacas de 

60 quilos no ciclo 2018/19, com aumento de 1,5%, impulsionado pelo arábica

OfertA SuPeriOr à demANdA POde reSultAr em 
exCedeNte de 2,287 milhõeS de SACAS de CAfé  

3,4% menor do que a da fase 2017/18.
O consumo mundial está estimado em 

165,19 milhões de sacas, 2,1% a mais do 
que no período 2017/18. Nos países ex-
portadores, grupo liderado pelo Brasil, a 
demanda interna deve subir 1,4%, pas-
sando a 50,3 milhões de sacas. Enquan-
to isso, nos países importadores o consu-
mo deverá aumentar 2,5%, alcançando 

114,88 milhões de sacas.
Conforme a OIC, a demanda segue cres-

cendo nos países importadores não tradi-
cionais e poderá responder por cerca de 
18% do consumo global no ciclo 2018/19. 
Nos mercados mais tradicionais da Europa 
e da América do Norte a demanda aumenta-
rá 1% e 2,5%, alcançando 53,51 e 30,73 mi-
lhões de sacas, respectivamente.

3736

Fonte: Organização Internacional do Café (OIC).

emBArqueS  •  Shipments
VENDAS DOS PAíSES ExPORTADORES – MIL SACAS DE 60 QUILOS

 2017/18 2018/19 %
TOTAL 25.581 30.906 8,1%
Arábicas 18.744 20.624 10,0%
Suaves colombianos 3.779 3.967 5,0%
Outros suaves 5.298 4.961 -6,4%
Naturais brasileiros 9.667 11.697 21,0%
Robustas 9.837 10.282 4,5%
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GLObAL COFFEE FARMING is again entering a period with supply 
outstripping demand. Global production could reach 167.47 million 
60-kg sacks in the 2018/19 growing season, up 1.5% from the previ-
ous season. The numbers were estimated by the International Coffee 
Organization (ICO), in its December 2018 report. The global crop year 
started in October 2018 and ends in September 2019.

The volume of Arabica coffee was estimated at 104.1 million 
60-kg sacks, up 2.5% from the volume of the 2017/18 growing sea-
son. The volume of conilon (robusta) is supposed to reach a total 
of 63.5 million sacks in the 2018/19 crop year, down 0.5% from the 
previous year. Brazil is responsible for the biggest supply of Arabi-
ca, and Vietnam is the leader in Robusta coffee. 

South America’s production volume is projected to reach 
79.94 million sacks, up 4.3% from the previous crop. In Africa, the 
expectation is for a crop of 17.8 million sacks, up 1.8% from the 
previous season. A total of 48.01 million sacks is anticipated for 
Asia and Oceania, down 2.1%. The Mexican and Central America 
result is projected at 21.72 million sacks, down 0.5%.

Brazil continues ranking as leading global producer, with a vol-
ume projected at 58.5 million sacks in the 2019/20 crop year, which 
lasts from April to March. The projected global coffee volume for the 
2018/19 crop year includes a portion of the Brazilian volume pro-
duced in the 2018/19 growing season and in the 2019/20 season. The 
second largest volume of coffee is harvested in Vietnam, with a crop 
estimated at 29.5 million sacks, down 3.4% from the 2017/18 volume.

Global consumption is estimated at 165.19 million sacks, up 2.1% 
a from the 2017/18 crop year. In the exporting countries, a group led 
by Brazil, domestic demand is expected to rise 1.4%, upwards of 50.3 
million sacks. In the meantime, in the importing countries consump-
tion is supposed to rise 2.5%, totaling 114.88 million sacks.

According to ICO sources, demand continues soaring in the non-
traditional  coffee importing countries and could account for 18% of 
global consumption in the 2018/19 season. In the more traditional 
markets in Europe and North America demand is bound to soar 1% 
and 2.5%, amounting to 53.51 and 30.73 million sacks, respectively.

Global coffee production was 
estimated at 167.47 million 60-kg sacks
in the 2018/19 growing season, up 
1.5%, driven by Arabica

in plenty

Offer exCeediNG demANd 
COuld reSult iNtO A 

SurPluS Of 2.287 milliON 
SACkS Of COffee
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OfertA GlOBAl  •  Global supply
BALANçO MUNDIAL DE OFERTA E DEMANDA DE CAFé – 
MIL SACAS DE 60 QUILOS

 2016 2017 2018*  2017/18
PRODUçãO 157.399 164.994 167.472 1,5%
Arábica 100.590 101.442 104.009 2,5%
Robusta 56.810 63.551 63.500 -0,1%
África 16.718 17.484 17.799 1,8%
Ásia e Oceania 45.299 49.059 48.009 -2,1%
México e América Central 20.466 21.829 21.720 -0,5%
América do Sul 74.916 76.622 79.944 4,3% 
CONSUMO 158.231 161.715 165.185 2,1%
Países exportadores 48.458 49.605 50.301 1,4%
Países importadores 109.773 112.110 114.883 2,5%
África 11.367 11.752 12.234 4,1%
Ásia e Oceania 33.978 34.815 36.251 4,1%
México e América Central 5.169 5.231 5.233 0,1%
Europa 52.043 52.959 53.510 1,0%
América do Norte 29.559 29.981 30.734 2,5%
América do Sul 26.115 26.976 27.223 0,9%
balanço -831 3.279 2.287 –

* Estimativas preliminares.
Fonte: Organização Internacional do Café (OIC). 
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MARkET

PROTAGONISTA EM PRODUçãO e exportação (primeiro no 
mundo), bem como em consumo (segundo maior, considerados os 
países de forma individual), o Brasil continua a se destacar no café e 
a fazer bons negócios com o produto. As vendas internas e externas 
cresceram em 2018, embora recebendo preços finais menores pela 
produção primária, com a maior oferta da safra recorde 2018/19, e a 
indústria mostra bons resultados com a demanda aquecida. A ava-
liação no setor é de que a ampliação da disponibilidade do produto 
será absorvida pelo consumo crescente.

Levantamentos de organismos internacionais em dezembro de 
2018 apontavam excedentes em vista da maior produção, em parti-
cular do líder mundial. O Departamento de Agricultura dos Estados 
Unidos (USDA) indicava crescimento expressivo dos estoques no ci-
clo 2018/19 (de 29,4 para 37 milhões de sacas), após registrar redu-
ção nesse volume na temporada anterior. A Organização Internacio-
nal do Café (OIC), por sua vez, apresentava superávit entre produção 
e consumo nas duas safras e inclusive menor na última (respectivas 
3,3 e 2,3 milhões de sacas). Ambos previam crescimento na produ-
ção e no consumo nesses períodos (respectivos 7,1% e 3,1% pela 
USDA, e 1,5% e 2,1% pela OIC). 

A situação verificada mostrou influência em preços menores (de 
12,7% no arábica e 23,6% no conilon ou robusta), conforme apu-
rou o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), 
da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, (Esalq), vincula-
da à Universidade de São Paulo (USP), na parcial da safra brasileira 
2018/19, de julho a dezembro de 2018. O Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), após levantar Valor Bruto de Pro-
dução (VBP) de R$ 25,9 bilhões para 2018 (mais 10,1% sobre ano an-
terior), previa R$ 20,8 bilhões (menos 16,7%) no período seguinte. 
Na exportação, que absorve a maior parte da produção brasileira, 
a receita caiu 3% em 2018, para US$ 5,1 bilhões, mesmo com maior 

volume. Já no âmbito industrial, onde em 2017 o faturamento anun-
ciado era de R$ 7,4 bilhões, o valor, segundo números extraoficiais, 
pode ter chegado a R$ 8,5 bilhões em 2018.

Ainda que a maior oferta do produto mantenha pressão sobre a 
remuneração em 2019, avaliações do setor sobre o consumo conti-
nuam otimistas, tanto no plano nacional quanto no internacional, 
o que poderia limitar as desvalorizações. Silas Brasileiro, presiden-
te do Conselho Nacional do Café (CNC), disse em dezembro de 2018 
que “a safra brasileira 2018/19 não gerará grandes excedentes para o 
próximo ciclo, já que o Pais consumirá e exportará quase o total colhi-
do”. Destacava ainda ações não só para sustentação social e ambien-
tal, mas econômica do setor, com grande papel das cooperativas e do 
Fundo Nacional do Café (Funcafé). Por outro lado, o segmento evi-
dencia que maior produção e valorização de cafés especiais e novos 
investimentos trazem alento ao relevante mercado cafeeiro.

VAi mAiS
um café?

mesmo com aumento da produção no Brasil, demanda favorável em nível 
nacional e internacional deve garantir a absorção da oferta ampliada

mAiOr PArte dO PrOdutO 
BrASileirO é deStiNAdA AO 

ABASteCimeNtO muNdiAl
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Notwithstanding the bigger crop in Brazil, favorable demand at national 
and international level should ensure the absorption of rising supply

One more 
cup of coffee?

PROTAGONIST IN PRODUCTIOn and export (world leader), as 
well as in consumption (second largest, if countries are taken indi-
vidually), Brazil stands out in the coffee market and sales around 
the world. Domestic and foreign sales rose in 2018, in spite of the 
lower prices fetched by primary production, with bigger supply 
from the 2018/19 record crop, while the industry is showing good 
results from soaring demand. The sector has it that the bigger sup-
ply of coffee will be absorbed by rising consumption.

Surveys conducted by international organs in December 2018 
detected surpluses by virtue of the bigger crop, especially in the 
leading coffee producing country. The US Department of Agricul-
ture (USDA) referred to expressive increases of the stocks in the 
2018/19 growing season (from 29.4 to 37 million sacks), after regis-
tering a reduction in this volume in the previous season. The Inter-
national Coffee Organization (ICO)), in turn, showed a surplus be-
tween production and consumption in the two growing seasons, 
which was even smaller in the latter (3.3 and 2.3 million sacks, re-
spectively). Both anticipated growth in production and consump-

tion during these two periods (7.1% and 3.1% according to USDA, 
respectively, and 1.5% and 2.1% according to the ICO).

The situation showed an influence on lower prices (from 
12.7% in Arabica and 23.6% in Conilon or Robusta), as ascer-
tained by the Center for Applied Studies on Advanced Econom-
ics (Cepea)  of the Luiz de Queiroz College of Agriculture (Esalq), 
a division of the University of São Paulo (USP), in the partial Bra-
zilian 2018/19 crop, from July to December 2018. The Ministry of 
Agriculture, Livestock and Food Supply (Mapa), after calculating 
the Gross Production Value (GPV) of R$ 25.9 billion for 2018 (plus 
10.1% on the previous year), anticipated R$ 20.8 billion (16.7% 
less) in the following period. In exports, which absorb the biggest 
portion of the Brazilian crop, revenue dropped 3% in 2018, to 
US$ 5.1 billion, in spite of the bigger volume. On the other hand, 
at industrial level, where in 2017 the announced revenue reached 
R$ 7.4 billion, the real value, according to official numbers, may 
have amounted to R$ 8.5 billion in 2018.

Although the rising supply of the crop keeps pressure over the 

the BiGGeSt POrtiON Of the 
BrAziliAN COffee iS deStiNed 

fOr the GlOBAl mArket

remuneration in 2019, sector evaluations on consumption con-
tinue promising, both in the national and international plan, a 
fact that could put a limit to devaluations. Silas Brasileiro, presi-
dent of the National Coffee Council, said, in December 2018, that 
“the 2018/19 Brazilian crop will not generate substantial surplus-
es for the next season, as the Country will consume and export al-
most the entire crop”. He also mentioned initiatives not only rel-
ative to social and environmental sustainability, but also for the 
economic sector, where cooperatives and the National Coffee 
Fund (Funcafé) played a great role. On the other hand, the seg-
ment is aware of the fact that higher production and value of the 
special coffees, along with new investments bring some relief to 
the relevant coffee market. 

Inor Ag. Assmann
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A PRESENçA DO CAFÉ bRASILEIRO, 
líder mundial, continua forte nos mais 
diversos continentes. Em 2018, com a 
maior safra registrada pelo produto no 
Brasil, a exportação do País voltou a pa-
tamares elevados, atingindo 35,23 mi-
lhões de sacas de 60 quilos, crescimento 
de 13,9% sobre o ano anterior, de acordo 
com os levantamentos do Conselho dos 
Exportadores de Café do Brasil (Cecafé). 
Já a receita cambial caiu (3%), em con-
sequência da maior oferta e da recupe-
ração dos estoques globais. Para o novo 

ano e para os próximos, a perspectiva é 
de manter a boa performance.

O café arábica salienta-se nas expor-
tações brasileiras, com 29 milhões de sa-
cas vendidas ao exterior em 2018, mas 
o tipo robusta (conilon) teve grande im-
pulso no período (738%). “Constata-se a 
recuperação da seca e da estiagem que 
atingiram as lavouras de café robusta em 
anos anteriores”, segundo o Observató-
rio do Café, do Consórcio de Pesquisa do 
setor, coordenado pela Embrapa Café. 
A mesma fonte enaltece o incremen-

to na venda externa de itens diferencia-
dos (21,3%), que corrobora resultados de 
pesquisa sobre a “melhoria significativa 
da qualidade dos cafés do Brasil”.

Entre 123 países compradores, os Es-
tados Unidos continuam sendo o prin-
cipal destino do café brasileiro, tanto o 
geral quanto o diferenciado, seguido de 
perto pela Alemanha. Em termos conti-
nentais, a Europa lidera as compras, com 
53% do total, sem alteração sobre o ano 
anterior, mas  a América do Norte au-
mentou em 2% a participação, enquanto 

mAiOr 
exPOrtAdOr 
muNdiAl 
emBArCOu 35,23 
milhõeS de SACAS 
em 2018

Volumes

exportações brasileiras de café voltaram a subir em 2018 com a safra 
recorde e a expectativa é manter movimento alto no plano externo em 2019

a Ásia e a América do Sul ampliaram em 
1%. Na Europa, porém, chamou atenção  
o aumento de 98,6% na importação do 
Reino Unido. Na Ásia, o avanço nas com-
pras atingiu 16% e, em particular, os em-
barques para os chineses aumentaram 
162%, o que revela o potencial da região 
e anima o setor.

Ao avaliar “a recuperação fantástica” 
nas exportações de 2018, Nelson Carva-
lhaes, presidente do Cecafé, manifestou 
confiança em 2019, com a possibilidade 
de “resultados ainda melhores e de bater 

novo recorde” (o maior volume exporta-
do até agora foi registrado em 2015, com 
37 milhões de sacas). Ele enfatiza que o 
café brasileiro não só é líder, mas “o mais 
sustentável do mundo, e tem na estrutu-
ra de sua cadeia cafeeira condições de 
sustentar esta performance”. Junto com 
Marcos Matos, diretor geral, e Lilian Ven-
drametto, gestora de sustentabilidade, 
menciona ações socioambientais, como 
os programas Café Seguro e Produtor In-
formado, e novas iniciativas que preten-
dem implementar na área.

içAdOS

O muNdO tOmA mAiS CAfé
O Cecafé destaca previsões em nível mundial de aumento no consumo do produto, numa média de 2% 

ao ano, podendo chegar a 170 milhões de sacas até 2020. Entre 2012 e 2018, o acréscimo anual na deman-
da atingiu 2,2%, com maior intensidade na Ásia e na Oceania (4,2%) e na África (2,7%). A participação do 
líder Brasil nas exportações globais passou de 25,7% para 28,1% neste intervalo, segundo dados da Or-
ganização Internacional do Café (OIC), e, na opinião do presidente do Cecafé, Nelson Carvalhaes, “o café 
brasileiro deverá atender 40% do mercado global em poucos anos, oferecendo produto com total segu-
rança e qualidade, graças à sua alta competência e ao foco na sustentabilidade”.
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Brazilian coffee exports resumed their 
uptrend in 2018 with the record crop and 
the expectation is for keeping this trend 
high in the foreign marketplace in 2019

Volumes 
lifted 

PeOPle ArOuNd 
the WOrld tAke 
mOre COffee

   Cecafé officials foresee ris-
ing consumption of the bever-
age in the world, at an average 
of 2% a year, with chances to 
reach 170 sacks by 2020. From 
2012 to 2018, annual increase 
in demand reached 2.2%, with 
higher intensity in Asia and Oce-
ania (4.2%) and in Africa (2.7%). 
The share of Brazil in global ex-
ports soared from 25.7% to 
28.1% during the period, ac-
cording to data from the Inter-
national Coffee Organization 
(ICO), and, in the opinion of Ce-
café president Nelson Carval-
haes, “Brazilian coffee should 
supply 40% of the global market 
in a few years, offering a prod-
uct with total safety and quali-
ty, thanks to its competence and 
focus on sustainability”.

ThE PRESENCE OF bRAZILIAN coffee, global leader, continues 
to be relevant in all continents. In 2018, with the biggest crop ever 
harvested in Brazil, exports of the Country resumed their relevant 
position, reaching 35.23 million 60-kilogram sacks, up 13.9% from 
the previous year, according to a survey by the Brazilian Coffee Ex-
porters Council (CECafé). Foreign exchange revenue, on the con-
trary, dropped 3%, due to soaring supply and the recovery of the 
global stocks. For the new year, and in the years to come, the expec-
tation is for this good performance to continue.

Arabica coffee stands out in Brazilian exports, with 29 million 
sacks shipped abroad in 2018, but the robusta type (conilon) made 
a great leap forward over the period (738%). “What has become 
clear is the recovery from the prolonged drought that hit the robus-
ta fields in previous years”, according to the Coffee Observatory, a 
department of the Research Consortium, coordinated by Embra-
pa Coffee. The same source speaks highly of the rising foreign sales 
of distinctive items (21.3%), which corroborate research results on 
“significant enhancement of the quality of Brazilian Coffees”.

There are 123 countries that import coffee from Brazil, and the Unit-
ed States is the main destination, for both common and special cof-
fees, followed by Germany. In continental terms, Europe leads coffee 
purchases, with 53% of the total, with no alteration from the previous 
year, but North America increased its share by 2%, while sales to Asia 
and South America went up 1%. In Europe, however, what was of note 
is the 98.6% bigger imports by the United Kingdom. In Asia, purchases 
soared 16% and, in particular, the shipments to China went up 162%, a 
fact that attests to the potential of the region and encourages the sector. 

Upon evaluating the “fantastic recovery” of the 2018 exports, Ceca-
fé president Nelson Carvalhaes expressed his confidence in 2019, with 
the “chance for even better results and hitting a new record” (the biggest 
volume exported so far took place in 2015, a total of 37 million sacks). He 
insisted that Brazilian coffee is not just the leader, but “the most sustain-
able in the world, with a supply chain structure in a position to sustain 
this performance”. In line with Marcos Matos, general director, and Lil-
ian Vendrametto, sustainability administrator, he refers to such environ-
ment-oriented actions as the Safe Coffee Program and Informed Farm-
er, and new initiatives they intend to implement in the area.

leAdiNG GlOBAl exPOrter 
ShiPPed ABrOAd 35.23 
milliON SACkS iN 2018
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OS emBArqueS  •  Shipments
ExPORTAçõES DE CAFéS DO LíDER BRASIL 
(VOLUME EM SACAS DE 60 QUILOS)

Fonte: Cecafé.

TIPOS 2017 2018
Verde arábica 27.121.157 29.038.428
Verde robusta      295.623   2.478.207
Industrializado solúvel   3.482.908   3.695.260
Industrializado torrado & moído 26.321        17.605
TOTAL 30.926.009 35.229.500
Total receita (US$ mil)   5.249.901   5.091.643
Preço médio (US$/sc)        169,76        144,53
PRINCIPAIS DESTINOS (2018) Milhões sc. % do total
Estados Unidos           6,2      17,6
Alemanha           5,6      16,0
Itália           3,1       8,9
Japão           2,4       6,8
bélgica           2,4       6,7



“A PROCURA POR CAFÉ SEGUE em 
plena expansão, acompanhando uma 
tendência que se observa em âmbito 
global”, registra a Associação Brasileira 
da Indústria de Café (Abic), em sua ava-
liação sobre o consumo doméstico em 
2018 no Brasil, o segundo maior consu-
midor mundial. Os números levantados 
pela entidade indicam que a demanda 
interna geral do produto cresceu 4,8% e 
o consumo per capita 3,6%, índice seme-
lhante ao que está previsto na totalidade 
para os próximos anos (3,5%). O percen-
tual eleva-se quando se trata de produ-
tos superiores, onde o País avança com 
vigor, para corresponder ao gosto dos 
consumidores.

O levantamento deste ano exclui ca-
nais “não cadastrados”, como fazendas, 

cafeterias e informais, ficando nas em-
presas associadas, não associadas e de 
café solúvel, onde se apurou volume de 
21 milhões de sacas (se ainda fosse inclu-
ído o restante, chegaria próximo a 23 mi-
lhões de sacas). No País, existe registro 
de 1.393 empresas do setor e entre as as-
sociadas à Abic (405) foi levantado cres-
cimento maior (7%). Nathan Herszkowi-
cz, diretor executivo da associação, disse 
que em 25 anos não observara avanço tão 
expressivo, mesmo com volatilidade nos 
preços. Na sua avaliação, o produto repre-
senta opção para o consumidor que pro-
cura qualidade e paga por ela, “ainda as-
sim mais barata do que outras bebidas”.

“Os consumidores brasileiros estão 
mais exigentes com relação à qualidade”, 
destaca a análise da Abic. Isso seria “re-

sultado de maior conhecimento sobre ca-
fés, suas características, suas diferenças 
nas formas de preparo, dos diferentes ter-
roirs, das regiões produtoras diversas e de 
muita divulgação dos resultados de con-
cursos de qualidade, com recordes de va-
lores pagos aos produtores vencedores”. 
Além disso, seria fruto “também do co-
nhecimento dos benefícios do café para a 
saúde humana, com a divulgação de efei-
tos positivos na prevenção de diabetes, 
problemas cardiovasculares, Parkinson e 
combate aos radicais livres, entre outros”.

Tudo isso explicaria o maior interesse 
dos consumidores por cafés Gourmet e 
superiores de alta qualidade e maior va-
lor agregado, atingindo em 2018 preços 
médios de até R$ 56,45 por quilo de café 
certificado como Gourmet pela Abic. O 

demanda de café cresce no Brasil 
junto com a qualidade dos produtos, 

ocorrendo maior participação de 
opções superiores em sabor e aroma

Programa de Qualidade do Café (PQC) 
da entidade, existente desde 2004, tem 
954 marcas certificadas, com selo que 
garante ao consumidor os tipos extra 
forte, tradicional, superior ou Gourmet. 
Conforme dados do Sindicato da In-
dústria de Café de São Paulo (Sindica-
fé-SP), a participação dos cafés tradi-
cionais passou de 91% para 81% entre 
2016 e 2019, e a dos superiores e Gour-
mets de 9% para 19%.

o CAfé
está com tudo

CreSCimeNtO CONtÍNuO
Até 2021, a previsão de crescimento de consumo no varejo e foodservice é de 3,5% anu-

ais, segundo a Abic. Cafés tradicionais e extra forte continuarão sendo “o grande consumo e 
ganharão mais qualidade em função das safras boas no ciclo 2017/18 e no período 2018/19, 
além do maior cuidado industrial”. Já cafés de alta qualidade devem ganhar espaço na 
preferência de grupos de consumidores que valorizam sabor e aroma diferenciados.

Na segmentação entre café em pó, grão torrado e em cápsulas, tendência de merca-
do pesquisada no setor pela Euromonitor, entre 2017 e 2021, demonstra incrementos res-
pectivos de 3,3%, 4,3% e 9% no País. Com isso, a participação do produto em pó, a prin-
cipal, cairia de 81% para 80%, a de torrado aumentaria de 18% para 19% e a de cápsulas 
de 0,9% para 1,1%, “trazendo uma mudança de hábitos dos consumidores, que veem na 
praticidade e na variedade de sabores as características adequadas para uso no lar, nos 
escritórios, em pequenos comércios, lojas e outros estabelecimentos onde antes não ha-
via serviço de café”. O consumo fora do lar vem aumentando e já atingiu 34%.

O café torrado e moído no Brasil é destinado basicamente para o provimento do mer-
cado interno, com pequenos volumes exportados (apenas o equivalente a 17,6 mil sacos 
em 2018). No entanto, existe alguma perspectiva de que possa aumentar mais a venda ex-
terna, um desafio presente no setor. Para tanto, segundo manifestações recentes ouvidas 
na área, poderão contribuir investimentos em fábricas que, a exemplo do que ocorre com 
a Nestlé e a Três Corações, estão sendo realizados por empresas no País.

AumeNtO GerAl 
NO CONSumO em 
2018 AtiNGiu 
4,8%, e O Per 
CAPitA, 3,6%
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uNiNterruPted GrOWth
For the coming years, until 2021, it is estimated that retail coffee consumption and food service will soar 

3.5% a year, according to Abic sources. Traditional and extra strong coffees will continue representing “the 
bulk of consumption and will improve in quality by virtue of the good crops in the 2017/18 and 2018/19 grow-
ing seasons, besides improvements at industry level”, whilst “high quality coffees are supposed to continue 
conquering the preference of consumer groups that place value on discerning flavor and aroma”.

In the segmentation between coffee and powder, ground beans and coffee capsules, the market trend in 
the sector surveyed by Euromonitor, from 2017 to 2021, attests to respective increases of 3.3%, 4.3% and 9% 
in the Country. As things are, the overwhelming share of coffee powder is bound to drop from 81% to 80%, 
whilst the share of roasted coffee is estimated to go up from 18% to 19%, and coffee capsules, from 0.9% to 
1.1%, “engendering a change in the habits of the consumers, who view in the practicality and flavors charac-
teristics appropriate for consumption at home, in offices, small retail stores, shops and other venues where 
there used to be no coffee service”. Consumption outside the home is soaring and has already reached 34%.

Coffee roasted and ground in Brazil is basically destined for supplying the domestic market, with exports 
reaching only small volumes (some 17.6 thousand sacks in 2018). Nonetheless, there is hope for foreign sales 
to go up, now a challenge for the sector. To this end, according to recent rumors in this area, investments in 
factories could turn into a contribution towards this end, like what happens with the Nestlé and Três Corações 
factories, other Brazilian companies are investing in this segment. 

demand for coffee is rising in Brazil, and the same holds true for the quality of 
the beverage, whilst the share of coffees with superior flavor and aroma is also soaring

“DEMAND FOR COFFEE is on a rising trend, keeping pace with 
the global trend”, a reality that is attested by the Brazilian Coffee In-
dustry Association (Abic), in its evaluation on domestic consumption 
in 2018 in Brazil, second largest global consumer. The numbers sur-
veyed by the entity indicate that general domestic demand for the 
product rose 4.8% and consumption  per capita, 3.6%, percentage 
in line with what is anticipated for the coming years (3.5%). This per-
centage goes up when it comes to superior coffees, where the Coun-
try is making strides, towards consumer satisfaction.

This year’s survey excludes “non-registered” channels like farms, 
cafeterias and informal outlets, focusing on associated companies, 
non-associated companies and soluble coffee companies, where 21 
million sacks were ascertained (if the remaining companies were in-
cluded, this number would rise to approximately 23 million sacks). In 
the Country, there are 1,393 registered companies of the sector, and 
among the companies associated to Abic (405) the highest growth 
rate (7%) was detected. Nathan Herszkowicz, executive director of the 
association, said that he had not observed such an expressive prog-
ress in 25 years, in spite of the problem of price volatility. In his view, 
the product represents and option for consumers who seek quality 

and are prepared to pay for it, “even so cheaper than other beverages”.
 “Brazilian consumers are getting more discerning when it comes 

to product quality”, say Abic sources. This is taken as the “result of im-
proved knowledge about coffees, their characteristic traits, different 
preparation processes, different terroirs, regions of origin and much 
publicity about quality contest results and record prices paid to win-
ning producers”. Furthermore, it is also supposed to be the “result 
from people’s awareness of the health benefits derived from coffee, 
their awareness of the positive effects in warding off diabetes, cardio-
vascular problems, Parkinson and free radicals, among others”.

These particularities are viewed as the reason why consumers 
are interested in gourmet and superior coffees of higher quality and 
added value, with prices of gourmet certified by the Abic amounting 
to R$ 56.45 per kilogram in 2018. The Coffee Quality Program (CQP) 
of the entity, existing since 2004, comprises 954 certified brands, 
with a special label that attests to extra strong, traditional, superior 
or gourmet types. According to data released by the São Paulo Cof-
fee Industry Union (CIU), the share of traditional coffees dropped 
from 91% to 81% from 2016 to 2019, whilst the share of superior cof-
fees soared from 9% to 19%.

GeNerAl iNCreASe iN CONSumPtiON reAChed 4.8% 
iN 2018,ANd Per CAPitA CONSumPtiON, 3.6%

Coffee
has it all
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xÍCArA fumeGANte  •  Steamy cup
QUADRO DO CONSUMO DE CAFé NO PAíS

Fonte: Abic. * Períodos de novembro a outubro (2016/17-2017/18).  ** Números de empresas associadas, não associadas e de café solúvel.

ANO* 2017 2018
Total nacional ** (scs) 20.043.260 21.004.430
Per capita cru (kg/h/a) 5,81 6,02
Per capita torrado e moído (kg/h/a) 4,65 4,82



O ANO DE 2018 FOI um dos mais mar-
cantes para o setor no País, na avalia-
ção da Associação Brasileira da Indústria 
de Café Solúvel (Abics). Isto porque hou-
ve “significativa recuperação das expor-
tações e o anúncio de vários novos in-
vestimentos de ampliação da produção 
nacional do produto”. A entidade e suas 
indústrias associadas definiram “ousada 
meta”, em 2016, de crescer, em 10 anos, 
50% nas exportações, além de terem o 
desafio de aumentar o consumo interno, 
ainda restrito a 5% do volume geral, en-
quanto em nível mundial atinge 25% e 
cresce 3% ao ano.

Depois de ter batido recorde na venda 
externa em 2016, o produto brasileiro so-

lúvel teve forte recuo em 2017 por falta de 
matéria-prima, basicamente do café coni-
lon, devido a quebras de safras geradas por 
crise hídrica. Já em 2018, com maior pro-
dução, houve crescimento de 6% no vo-
lume exportado, embora o faturamento 
tenha diminuído (em torno de 7%), em vir-
tude dos preços menores no mercado in-
ternacional. Os principais destinos do café 
solúvel nacional no ano foram Estados Uni-
dos, Rússia, Japão, Indonésia e Argentina. 
No total, foram 107 os países importadores.

Ainda no início do ano, a Abics assi-
nou convênio com a Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimen-
tos (Apex-Brasil), dentro das ações de am-
pliação do mercado internacional. Neste 

sentido, estão previstas negociações de 
barreiras tarifárias, bem como lançamen-
to da marca institucional “Instant Coffee 
Brazil” e de banco de dados disponível 
ao mundo, com ferramentas de inteligên-
cia competitiva. Para o mercado interno, 
também será apresentado plano de divul-
gação, promoção e marketing, a partir de 
informações reunidas pela associação.

A entidade, presidida por Pedro Gui-
marães Fernandes, em seu relatório refe-
rente a 2018 ressaltou “novos e grandes 
investimentos anunciados por três gran-
des empresas do setor”. Entre essas ini-
ciativas, a Companhia Iguaçu, de Corné-
lio Procópio (PR), pertencente ao grupo 
Marubeni Corporation Japan, anunciou 

VeNdA exterNA fOi reCuPerAdA 
em 2018 e refOrçA OuSAdAS metAS

e aquecido

Café solúvel registra investimentos e aquisições, retorna à rota de 
crescimento nas exportações e busca maior espaço no mercado brasileiro

em abril, com previsão de operar em 
2020, a ampliação da capacidade de pro-
duzir o solúvel “freeze dried”, de alto va-
lor agregado e com tendência de crescer 
6% ao ano no mundo. 

Já a exportadora Olam Coffee, origi-
nária de Singapura e que opera em Es-
pírito Santo desde 2005, conforme infor-
mou em outubro, deve investir US$ 130 
milhões para construir fábrica no Estado, 
a operar, se possível, ainda em 2020. E no 
final de 2018, com a mesma previsão de 
operação, a maior exportadora de café 
solúvel no País, a companhia Cacique, 
de Londrina (PR), comunicou decisão de 
implantar nova fábrica completa de café 
instantâneo em Linhares (ES).

fOrte
AmPlAS OPOrtuNidAdeS 

Por outro lado, durante o ano de 2018 ocorreram aquisições no setor, que, na ava-
liação da Abics, aqueceram o mercado de solúveis. Marcas da Iguaçu foram adqui-
ridas pela maior indústria de café torrado do Brasil, a Três Corações, e da Cacique 
pela então segunda maior indústria de torrado do País, a JDE. Ainda foram reforçadas 
ações conjuntas das áreas de café solúvel e torrado, bem como reiteradas “as amplas 
oportunidades” existentes no mercado interno, além do internacional.

No plano externo, um dos aspectos ressaltados pela Abics é de que ainda existe 
empecilho do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que preci-
saria ser corrigido com reforma tributária. O setor reclama de demora e burocracia no 
reconhecimento de créditos pelos Estados-sede das indústrias, além de elevados de-
ságios na venda desses créditos a empresas interessadas. “Ganhos de competitivida-
de e aumentos significativos de exportações poderiam acontecer caso não existissem 
os impactos danosos desse imposto”, sublinha a associação.
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AmPle OPPOrtuNitieS
On the other hand, in 2018 there were acquisitions in the sec-

tor, which, in the opinion of the Abics heated up the market of 
soluble coffees. Iguaçu brands were acquired by the largest cof-
fee roaster in Brazil, the Três Corações, and Cacique by the sec-
ond coffee roaster in the Country, JDE. Joint initiatives were also 
strengthened in the areas of soluble and roasted coffees, as well 
as emphasis on the “vast opportunities” existing in the domestic 
market, besides global opportunities. 

In the foreign plan, one of the topics highlighted by the Abics is 
that there is still the hurdle of the State Tax on Circulation of Goods 
and Service (ICMS), which should be corrected with a tax reform. 
The sector complains about the delay and bureaucracy in the rec-
ognition of the credits by States where the industries are based, 
besides the considerable discounts when it comes to selling these 
credits to interested companies. “Competitive gains and significant 
increases in exports could take place if the damaging impacts of this 
tax did not exist”, the association members comment.

Soluble coffee registers investments and acquisitions, exports are again on a 
rising trend and the domestic market has turned into a good option

fOreiGN SAleS reCOVered 
iN 2018 ANd PrOmPt BOld 
tArGetS iN the SeCtOr

ThE YEAR 2018 wAS ONE of the most remarkable ones for the 
sector in the Country, in the evaluation of the Brazilian Soluble Cof-
fee Industry Association (Abics). It was due to the “significant re-
covery of the exports and the announcement of several new in-
vestments in the expansion of the national crop”. The entity and 
its associate industries defined a “bold target”, in 2016, consisting 
in expanding exports by 50% in 10 years, besides the challenge to 
make the domestic market react, as it was still 5% of the total vol-
ume, whilst at global level it reaches 25% and rises 3% a year.

After hitting record foreign sales in 2016, Brazilian soluble cof-
fee suffered a steep reduction in 2017 for the absence of raw mate-
rial, basically conilon coffee, stemming from crop failures brought 
about by dry weather conditions. In 2018, with a bigger produc-
tion volume, exports rose 6%, but revenue decreased (by approxi-

mately 7%), on account of lower prices in the international market-
place. The main destinations of Brazil’s soluble coffee in that year 
were the United States, Russia, Japan, Indonesia and Argentina. In 
all, 107 countries imported coffee from Brazil.

Early this year, the Abics signed an agreement with the Brazilian 
Trade and Investments Promotion Agency (Apex-Brasil), within the 
realm of a broader international market. Within this context, there 
will be specific negotiations involving tariff barriers, as well as the 
creation of the “Instant Coffee Brazil” institutional brand and a da-
tabase available to the world, with competitive intelligence. There 
is also a publicity, promotional and marketing plan for the domes-
tic market, based on information collected by the association.

The entity, presided over by Pedro Guimarães Fernandes, in its 
2018 report highlighted the “new and big investments announced 

by three large companies of the sector”. Among these initiatives, 
Companhia Iguaçu, from Cornélio Procópio (PR), a subsidiary of 
the Marubeni Corporation Japan group, in April, announced the 
expansion of its capacity to produce the “freeze dried” soluble 
coffee, as of 2020, of high added value, with its consumption like-
ly to go up 6% a year in the world. 

On the other hand, exporting company Olam Coffee, from Sin-
gapore, with operations in the State of Espírito Santo since 2005, in 
October, announced an investment of US$ 130 million in the con-
struction of a factory in the State, scheduled to start operating be-
fore 2020 comes to a close. In late 2018, with the same operating 
foresight, the largest soluble coffee exporter of the Country, Caci-
que company, from Londrina (PR), announced its decision to build 
a new and complete instant coffee factory in Linhares (ES).

Strong
anD heateD up

In
or

 A
g.

 A
ss

m
an

n

54

mOVimeNtOS SOlÚVeiS
•  Soluble movements
ExPORTAçõES DE CAFé SOLúVEL BRASILEIRO

Fonte: Abics.

ANOS 2016 2017 2018
Volume (sc. 60 kg) 3.874.750 3.482.908 3.695.260
Receita (US$) 605.377.849 642.538.508 595.659.688



mudANçAS à ViStA
A migração em busca de áreas mais planas pouco a pouco altera a paisagem da cafeicultura mineira, e mexe, natural-

mente, com a economia regional. A atividade está presente, com importância econômica relevante, em 463 dos 853 municí-
pios do Estado, mas Niwton Castro Moraes, da Seapa, não hesita em mencionar que, de uma forma ou de outra, ela compa-
rece em todas as localidades. 

Essa profunda relação dos mineiros com os cafezais dá dimensão de quanto a rotina é afetada em casos de oscilação nos 
mercados. E em 2018 isso se manifestou: as exportações aumentaram em volume, e no entanto a receita advinda dos ne-
gócios diminuiu. “Significa que sobrou menos dinheiro para investimentos, e isso impacta no campo e na indústria”, frisa. 

A solução tem sido reduzir ao máximo os custos, potencializando a estrutura em busca de mais produtividade, e focar em pro-
duto de qualidade, para agregar valor. “No caso dos pequenos produtores, ou daqueles situados nas áreas montanhosas, a aposta 
em cafés diferenciados, com apelo no mercado, parece ser tendência”, enfatiza. Mesmo em tempos tão desafiantes, com criativi-
dade, e com os conhecimentos recolhidos diante de tamanha tradição, os mineiros fortalecem ainda mais sua relação com o setor.

PROFILE

no 
ritmo do 
CAfé

minas Gerais cultiva bem mais da metade da área de cafezais no Brasil e 
colhe mais da metade do volume, sendo, literalmente, a terra do café

A CAFEICULTURA É UMA das mais importantes ativida-
des econômicas de Minas Gerais. Só essa constatação já 
seria suficiente para avaliar a intensidade da profunda re-
lação com a produção e com o beneficiamento e a comer-
cialização dos grãos. Mas o papel vai muito, muito além do 
significado que o café tem para o Estado em si. 

Os mineiros cultivam bem mais da metade da área na-
cional dedicada à planta, e, uma vez que o Brasil é o maior 
produtor mundial, já se pode ter dimensão da relevância 
que os cafezais mineiros acabam assumindo para efeitos 
de suprimento global, em um dos itens mais consumidos 
pela humanidade. Se Minas Gerais fosse um país, seria, so-
zinho, o maior produtor de café do mundo.

Na safra 2018/19, o Estado mantém área de 1,223 milhão de 
hectares, praticamente estável em relação ao período anterior. 
Como se trata de ciclo de bienalidade negativa na maioria das 
plantações, a exemplo das demais regiões nacionais, a área em 
produção recua um pouco, de 1,008 milhão de hectares para 
981 mil hectares, mas a área em formação teve incremento de 
12,5%, avançando de 215 para 241 mil hectares, o que sinaliza 
para salto na produção em breve. As regiões Sul e Centro-Oes-
te, com 645 mil hectares, e Zona da Mata, Rio Doce e Central, 
com 321 mil hectares, têm a maior área em produção.

O engenheiro agrônomo Niwton Castro Moraes, mestre 
em Economia e assessor especial de café da Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), 
adverte que os cafezais seguiam em ritmo de desenvolvi-
mento normal até o início de 2019. Em virtude justamente 
da bienalidade negativa, a previsão era de recuo de mais 
de 20% na produção, que deve ficar entre 26,415 e 27,676 
milhões de sacas, contra 33,360 milhões de sacas colhidas 
na safra anterior. 

Moraes refere que, se o desenvolvimento dos cafezais se-

guia dentro da expectativa, o ano acabou tendo bem mais 
floradas do que o normal. Em geral, na maioria das regiões 
verificam-se cerca de três florações, e, certamente por in-
fluência do clima, nesta temporada houve até cinco ou seis 
emissões de flores. “Isso acarreta que a maturação acaba 
não sendo tão uniforme, com parcela dos frutos já madura 
e outros ainda verdes”, comenta. O especialista, natural de 
Pedra Azul, e que se formou em Viçosa, polo por excelência 
de cafés, lembra que alguns produtores se veem na contin-
gência de fazer até duas colheitas, a fim de retirar os frutos 
no melhor ponto de maturação. No entanto, isso encarece a 
atividade, tendo em vista que a colheita é a etapa de maior 
impacto sobre os gastos para produzir.

A opção pela colheita em duas etapas só é comum jun-
to a produtores que atuam no nicho dos cafés especiais, ou 
diferenciados, para os quais a retirada dos frutos no melhor 
ponto de maturação é fundamental. E esse segmento inclu-
sive tem atraído número crescente de famílias. Acaba sendo 
alternativa interessante inclusive nas áreas menos favoráveis 
à mecanização, ou à adoção de tecnologias em larga escala.

Moraes cita mudança que tem sido verificada nas regi-
ões de produção de cafés no Estado. Amplo mapeamento 
da atividade feito recentemente, coordenado pela própria 
Seapa e em conjunto com a Emater e a Empresa de Pesqui-
sa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), identificou que 
os cafezais migram gradativamente de áreas como o Sul e 
a Zona da Mata, tradicionais, mas no entanto de montanha, 
com terrenos acidentados, para o cerrado, de lavouras mais 
planas, que facilitam a mecanização. A tendência é de que 
as regiões de montanha acabem justamente por se especia-
lizar em nichos, graças à excente qualidade de seus frutos, 
ainda que não consigam obter as altas produtividades das 
áreas mecanizadas.

SAfrA de 2019, de BieNAlidAde BAixA, 
POde CheGAr A 27,6 milhõeS de SACAS
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minas Gerais is home to more than half of the coffee plantations in Brazil 
and harvests more than half of the volume, and is literally the land of coffee

to the beat of coffee 
COFFEE FARMING IS ONE of the most important economic ac-

tivities in Minas Gerais. This reality is enough to evaluate the inten-
sity of the deep relationship with the production, processing and 
commercialization of the grains. The role goes way beyond the 
meaning of coffee for Minas Gerais. The farmers in the State culti-
vate more than half of the national area devoted to the plant, and, 
as Brazil is the leading global producer, it is not difficult to have a 
grasp of the dimension of the relevance coffee plantations in Minas 
Gerais represent in terms of global supply, of one of the most con-
sumed items in the world. If Minas Gerais was a country, it would 
be the largest coffee producer in the world. 

In the 2018/19 growing season, the State devotes 1.223 million hect-
ares to the crop, practically stable compared to the previous period. As 
we are now in a negative biennial cycle for most plantations, just like the 
other coffee producing areas across the nation, the area now under pro-
duction recedes slightly, from 1.008 million hectares to 981 thousand 
hectares, but the area now in its development stage soared  12.5%, from 
215 to 241 thousand hectares, which signals that a production leap is 
soon to happen. The South and Center-West regions, with 645 thou-
sand hectares, and Zona da Mata, Rio Doce and Central, with 321 thou-
sand hectares, are the biggest areas now bearing fruit.

Agronomic engineer Niwton Castro Moraes, with a Master’s De-
gree in Economy, and special advisor to the State Secretariat of Agri-
culture Livestock and Supply (Seapa), warns that the coffee planta-
tions were on a regular rising trend up to early 2019. Exactly by virtue 
of the negative biennial cycle, the forecast was for the crop to recede 
by 20%, and should now reach from 26.415 to 27.676 million sacks, 
against 33.360 million sacks in the previous season.

Moraes has it that, as the development of the coffee plantations 

remained within expectations, the year ended up with more blos-
soming stages than in a regular year. In general, in most regions, 
there are approximately three to four blossoming stages and, cer-
tainly, because of the interference of the climate, during this sea-
son, the coffee plants flowered five to six times. “This results into 
rather non-uniform maturation periods, with a portion of the fruit 
mature, but others still green”, he comments. The specialist, from 
Pedra Azul, who got his university degree at Viçosa, a coffee hub 
par excellence, recalls that some farmers are forced to carry out 
two harvests, in order to pick the fruit in their ideal maturity stage. 
Nonetheless, this affects the production costs, seeing that harvest 
is the stage with the biggest impact upon these costs.

The option for a two-stage harvest is only common with farm-
ers who deal with the specialty coffee niche, also known as dif-
ferentiated coffees, for which it is of fundamental importance to 
pick the beans at the ideal maturation period. This segment has 
even attracted a big number of family farmers. It turns into an in-
teresting alternative in areas where mechanization is not viable, or 
where technologies on a large scale are out of the question.

Moraes refers to the changes in the production of coffee around 
the State. Ample mapping of the activity conducted recently, coordi-
nated by Seapa itself, jointly with Emater and the Minas Gerais Agri-
cultural Research Corporation (Epamig), detected that coffee planta-
tions are gradually migrating from such areas as the South and Zona 
da Mata, traditional, but with a hilly topography, and rough terrain, to 
the cerrado region, with flat fields that favor mechanization. The trend 
is for the hilly regions to increasingly invest in specialty coffees, thanks 
to the excellent quality of beans produced there, notwithstanding the 
higher productivity rates achieved in mechanized areas.

2019 SeASON, NeGAtiVe BieNNiAl CyCle, 
COuld reACh 27.6 milliON SACkS

ChANGeS iN SiGht
Migration in search of flatland is gradually changing the coffee farming landscape in Minas Gerais, sending reverberations through 

the economic scenario. The activity is present, with relevant economic importance, in 463 of the 853 municipalities of the State, but Ni-
wton Castro Moraes, from Seapa, does not hesitate to mention that, in one way or another, it is present in every locality.

This deep relationship of the farmers in Minas Gerais with the coffee fields attests to the dimension of the problems that arise in case 
of oscillations in the coffee market. In 2018, this became evident: exports rose in volume, but the revenue derived from them shrank con-
siderably. “Meaning that less money was available for investments, with impacts upon the countryside and upon the industry”, he says.

The solution has come in the form of a reduction in the production costs, potentiating the structure in search of higher productivi-
ty, focusing on quality beans, thus adding value. “In the case of the small-scale farmers, or the ones located in the hilly areas, the bet on 
specialty coffees, in high demand in the market, seems to be the trend”, he stresses. Even in such challenging times, with creativity, and 
with knowledge stemming from tradition, the coffee farmers in Minas Gerais strengthen their relationship with the sector even further.

58



SEGUNDO PRINCIPAL ESTADO no cenário da cafeicultura bra-
sileira, e colhendo cerca de metade do volume de café produzido 
pelo líder Minas Gerais, o Espírito Santo comemora a cada ano re-
sultados excepcionais obtidos com a atividade. Uma das razões 
mais efetivas que os capixabas encontram para festejar seu de-
sempenho nesse setor está na produtividade, que levou à colheita 
de 13,7 milhões de sacas em 2018, pelos números da Companhia 
Nacional de Abastecimetno (Conab). Em 2019, a safra deve ficar 
entre 12,4 e 14,7 milhões de sacas, de maneira que pode tanto re-
cuar, na estimativa inferior, quanto avançar, na melhor estimativa, 
a depender da influência final do clima nas lavouras.

Em 2018, as plantações registraram o maior rendimento por 
área da história, o que, na avaliação dos especialistas, está dire-
tamente relacionado ao esforço da pesquisa, em especial do Ins-
tituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Incaper). Em trabalhos próprios ou em parcerias com a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o organismo pros-
pectou, desenvolveu e difundiu tecnologias que foram determi-
nantes a fim de estimular a geração de renda.

E a cadeia produtiva inclusive viu a área cultivada no Estado dimi-
nuir. “Cafezais mais antigos sofreram muito com a seca dos últimos 
anos, que igualmente afetou o Estado, e tiveram de ser eliminados”, 
refere o coordenador de Cafeicultura do Incaper, Abraão Carlos Ver-
din Filho. No entanto, mesmo que a lavoura tenha diminuído cerca 
de 1,7%, as variedades e as tecnologias hoje adotadas promoveram 
salto no rendimento. Enquanto a média de produção no País situa-se 
na faixa de 38,59 sacas por hectare, no Espírito Santo a produtividade 
média ficou em 38,85 sacas por hectare, conforme o Incaper. 

O Estado é reconhecido como o grande polo nacional de produ-
ção de conilon, ou robusta, cuja demanda tem sido crescente no País 
e no mundo – outro polo forte nessa espécie é Rondônia, na região 
Norte. Mas Espírito Santo igualmente cultiva arábica, cuja produtivi-

dade, considerada sozinha, ficou em 30,34 sacas por hectare, muito 
próximo da média nacional. Para a temporada 2018/19, as perspec-
tivas são animadoras, na avaliação da Conab, uma vez que as condi-
ções climáticas favoreceram as floradas nas duas espécies, conilon e 
arábica, e em especial as lavouras do primeiro tipo recuperaram-se 
bem das recentes estiagens. Até por não haver tantos efeitos negati-
vos do clima, e com a recomposição das lavouras, a área em produção 
deve ser 1,5% maior do que a da temporada anterior.

A realidade de cultivo de café no Espírito Santo é profundamente 
identificada com a agricultura familiar. As lavouras situam-se de for-
ma predominante em pequenas propriedades nas montanhas do Es-
tado, e, nesse sentido, são atividade relevante para a subsistência em 
minifúndios. Em paralelo, com a mão de obra familiar, os tratos cultu-
rais, bem como a colheita e a secagem, são feitos com mais cuidados, 
o que resulta em cafés disputados dentro e fora do Brasil. “Com nos-
so constante avanço na pesquisa, seja em variedades, que proporcio-
nam grãos apreciados no mercado, seja em tecnologias de manejo, 
vamos aprimorar cada vez mais esse processo, assegurando o produ-
to que os consumidores almejam”, frisa Verdin.

colhendo 
SAtiSfAçãO

espírito Santo tem na pesquisa e na difusão de tecnologia a base para saltos 
em qualidade e produtividade, tanto no conilon quanto no arábica

em 2018 O eStAdO reGiStrOu 
A mAiOr PrOdutiVidAde 

já AlCANçAdA NO CAfé
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AGROLINK É O MAIOR PORTAL DE CONTEÚDO AGROPECUÁRIO.

#TudoéAgro

Informações sobre agricultura, organizadas e segmentadas em seções especializadas.
Acesse e encontre em um só lugar tudo que você procura: www.agrolink.com.br

20ANOS
NO AGRONEGÓCIO
DIGITAL

espírito Santo relies on research and technology spreading for its 
strides in quality and productivity, both in conilon and Arabica coffee

reaping satisfaction 
SECOND LARGEST STATE IN ThE bRAZILIAN coffee farming 

scenario, harvesting about half of the volume of coffee produced 
by the leading State of Minas Gerais, year after year, Espírito San-
to commemorates exceptional results at the activity. One of the 
most effective reasons that accounts for the success of the farm-
ers in this State lies in productivity, resulting into a crop of 13.7 
million sacks, according to the numbers released by the Nation-
al Food Supply Agency (Conab). In 2019, the crop should remain 
between 12.4 and 14.7 million sacks, but with chances to fail to 
reach this number or even outstrip this amount, depending on 
the influence of the climate upon the fields. 

In 2018, the coffee plantations registered the biggest produc-
tivity rates in history, which, according to specialists, is a fact di-
rectly related to the efforts by the research teams, especially by 
the Espírito Santo Rural Extension, Research and Technical Assis-
tance Corporation (Incaper). In works of its own, or in partnership 
with the Brazilian Agricultural Research Corporation (Embrapa), 
the organ prospected, developed and spread technologies that 
played a determining role in the generation of income. 

The supply chain even witnessed the area cultivated in the 
State going down. “Older coffee fields were severely affected by 
the drought conditions over the past year, which equally affect-
ed the State, and had to be eliminated”, says Incaper coffee co-
ordinator Abraão Carlos Verdin Filho. Nonetheless, in spite of a 
1.7-percent reduction in planted area, the varieties and technol-
ogies now in force were responsible for a leap in yield. While the 
average production in the Country remains at about 38.59 sacks 
per hectare, according to Incaper sources, in Espírito Santo aver-
age productivity reaches 38.85 sacks per hectare. 

The State is acknowledged as the big national production hub 
of conilon, or Robusta, and demand for this variety has been ris-
ing in the Country and in the world. Another relevant hub of this 
variety is Rondônia, in the North. Arabica coffee is also cultivat-
ed in Espírito Santo, with productivity remaining at 30.34 sacks 
per hectare, very close to the national average. For the 2018/19 
growing season, the perspectives are encouraging, in Conab’s 
view, seeing that climate conditions were greatly favorable dur-
ing the blossoming stage of the two varieties, conilon and Ara-

bica,  where the fields of the former made a good recovery from 
the recent drought conditions, In light of the favorable weather 
conditions and with the restructuring of the fields, the area under 
production should be up 1.5% from the previous season.

The reality of coffee farming in Espírito Santo is deeply con-
nected with family farming. Most coffee fields are located in small 
holdings, in the hilly areas of the State, and, within this context, 
they represent the subsistence of the small-scale farms. In par-
allel, relying on family labor, management practices, as well as 
harvesting and drying, are carried out more carefully, resulting 
into coffees highly demanded at home and abroad. “With our 
constant strides in research, whether in varieties, which produce 
grains highly appreciated in the market, or in management tech-
nologies, we are bound to further improve this process, ensuring 
the crop desired by the consumers”, insists Verdin.

iN 2018, the StAte 
reGiStered the hiGheSt 

PrOduCtiVity rAteS eVer 
reAChed iN COffee
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AS REGIõES PRODUTORAS de café da 
Bahia, importante polo cafeeiro nacional, 
que ocupa a quarta posição no ranking em 
volumes colhidos, ainda buscam se recupe-
rar dos efeitos das fortes estiagens enfrenta-
das nos últimos anos. Com três regiões es-
pecíficas identificadas com essa atividade, 
cada uma com peculiaridades muito pró-
prias, o Estado ressente-se da dificulda-
de encontrada pelos produtores de investir 
mais em pacote tecnológico, por conta do 
estreitamento da margem de lucro, o que 
resulta em queda na produtividade. E na sa-
fra 2018/19 há o agravante da bienalidade 
baixa na maioria dos cafezais em produção.

Cafeicultor na região de Vitória da Con-

quista e liderança do setor em âmbito de Es-
tado, o empresário Gianno Brito comenta 
que os produtores lamentam as baixas cota-
ções do grão, o que limita a disponibilidade 
de recursos para investimentos no parque 
cafeeiro. Brito frisa que a nova temporada 
tende a ser melhor na região do Planalto da 
Conquista e da Chapada Diamantina, área 
na qual ele e a família mantêm quatro fa-
zendas, mas que a recuperação das perdas 
em virtude da estiagem nas duas últimas 
safras implicará em longa caminhada. “Isso 
não poderá ser reposto tão cedo”, observa.

Nessa região, segundo Gianno, a que-
bra na safra pode chegar a 40% ou 50% 
na temporada, em decorrência da bienali-

dade baixa associada à diminuição do pa-
cote tecnológico. Os produtores até bus-
caram fazer os tratos culturais certos e no 
momento certo, mas não investiram tudo o 
que deveriam em insumos. E até as chuvas 
acabaram novamente faltando no início 
de 2019. Em seu entender, a quebra será 
maior do que a estimada pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab), de 
cerca de 20%. Enquanto a previsão era de 
que o Planalto colheria em torno de 1 mi-
lhão de sacas, o volume deve ficar em 500 
a 600 mil sacas, por sua avaliação.

Brito, que tem suas áreas de produção 
no município de Barra do Choça, diz que 
desde 2011 não consegue retomar o rit-

Sucessivas estiagens nos últimos anos 
e baixas cotações, bem como o 

aumento dos custos, limitaram os 
investimentos nos cafezais da Bahia

mo de produção daquela época, situação 
vivenciada pelos vizinhos. “A descapitali-
zação do produtor em virtude da seca, as-
sociada às baixas cotações, está tendo re-
flexos terríveis sobre a atividade”, alerta. 
Uma tentativa de contornar o quadro foi a 
aposta na união, em busca de fortalecimen-
to conjunto e de poder de barganha. Brito e 
um grupo de produtores buscam vitalizar a 
Cooperativa Mista Agropecuária Conquis-
tense Ltda. (Coopmac) para que, através 
dela, o setor possa garantir melhor subsis-
tência. Além do café, a Coopmac fomenta 
pecuária de corte e de leite, com boas pers-
pectivas ainda em florestas plantadas.

Em paralelo ao polo do Planalto, a 

Bahia registra produção de café em áre-
as de cerrado do Oeste do Estado, na re-
gião de Barreiras e Luís Eduardo Maga-
lhães. Mas também ali os custos elevados 
e os ataques de pragas levaram a redução 
no parque cafeeiro, conduzido de forma 
mecanizada, que chegou a ter cerca de 17 
mil hectares e recuou para 10 a 11 mil hec-
tares. E há ainda um pujante polo na região 
conhecida como Atlântico, no Sul, que tes-
temunha incremento na área em produ-
ção, conforme a Conab. Cultivando 100% 
conilon, já nas proximidades com o Espíri-
to Santo, é a região baiana que hoje lidera 
em produção, devendo colher entre 2,338 
e 2,434 milhões de sacas na atual safra.

PrOdutOreS 
dimiNuem 
O PACOte 
teCNOlóGiCO, e 
iSSO imPACtA NA 
PrOdutiVidAde

lenta 
retOmAdA
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Tempo é tudo para o agronegócio, a atividade que sustenta a 
economia do país e cresce cada dia mais.
Fique por dentro de toda a força e a inspiração do campo nas 
publicações da Editora Gazeta. Anuários, revistas, banco de 
imagens e geração de conteúdo com relevância e propriedade de 
quem conhece em profundidade o mercado.

Leia. Anuncie. Conheça. Cresça.

AGRO É
AGORA.

NO DIA A DIA,
DE SOL A SOL,

AGRO É AGORA.

Successive droughts over the past years and low prices, as well as higher 
production costs, have put limits to investments in coffee fields in Bahia

sloW recovery
ThE COFFEE PRODUCING REGIONS IN bAhIA, relevant na-

tional coffee hub, which ranks fourth in volume, are still recov-
ering from the effects of the severe drought conditions over the 
past years. With three specific regions identified with the activi-
ty, each one of them with their own peculiarities, the State suffers 
from the difficulties faced by the farmers when it comes to invest-
ing  in the technological package, due to the shrinking profit mar-
gin, resulting into lower productivity rates. In the 2018/19 grow-
ing season, there is also the effect of the low biennial cycle, with 
most coffee fields in their production stage. 

Coffee farmer in the region of Vitória da Conquista and leader 
of the sector at State level, entrepreneur Gianno Brito comments 
that the farmers regret the low prices fetched by the grain, there-
fore setting limits to the available resources for investments in 
the coffee park. Brito stresses that the new season tends to be 
better in the region of Planalto da Conquista and Chapada Dia-
mantina, area in which he and his family run four coffee farms, 
but he also mentions that the recovery of the losses stemming 
from the drought conditions in the two past seasons represent a 
long walk. “Recovery will not take place overnight”, he observes.

In this region, according to Gianno, the failure in the crop 
could reach 40% or 50% in the season, as a result from the “off 
year” of lower production, associated to the shrinking technolog-
ical package. The farmers spared no effort in doing the right man-
agement practices at the right moment, but did not invest much 
in inputs. And even rainfall suffered an interruption in early 2019. 
In his view, the failure will surpass the amount estimated by the 

National Food Supply Agency (Conab), of about 20%. The fore-
cast was for the Plateau area to harvest 1 million sacks, but the 
volume should remain at 500 or 600 thousand sacks, in his view.

Brito, whose production areas are located in the municipal-
ity of Barra do Choça, says that since 2011 he has not been able 
to resume the production rhythm of that time, a situation attest-
ed by his neighbors, too. Cash-strapped farmers by virtue of the 
drought, associated to low prices, has shown terrible consequenc-
es upon the activity”, he warns. An attempt to find a way around 
the picture was a bet on the union, in search of joint strength and 
bargaining power. Brito and a group of farmers are trying to revi-
talize the Mixed Cooperative in Conquista (Coopmac) intended to 
ensure the subsistence of the sector. Besides coffee, the Coopmac 
fosters beef cattle and dairy cattle operations, without overlook-
ing the good perspectives stemming from planted forests. 

In parallel with the Plateau, Bahia also runs coffee planta-
tions in the cerrado areas located in the Western portion of the 
State, in the region of Barreiras and Luís Eduardo Magalhães. 
Even in this location, high production costs and pest outbreaks 
have made the mechanized coffee park shrink, which, in the past 
occupied 17 thousand hectares but receded to 10 or 11 thousand 
hectares. There is also a flourishing hub in the region known as 
Atlantic, in the South, which witnesses a growth in the produc-
tion area, according to Conab sources. Cultivating 100% conilon, 
near the State of Espírito Santo, it is the region in Bahia that is 
now the leader in production, and should harvest from 2.338 to 
2,434 million sacks in the current season. 

PrOduCerS reduCe their teChNOlOGiCAl 
PACkAGe, With imPACtS uPON PrOduCtiVitySí
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COOxuPé rimA COm CAfé 
As visitas incluem a Cooxupé, maior cooperativa de café do mundo, que comercializa 6 milhões de sacas ao ano, 6% da produ-

ção mundial e 13% da brasileira. “Mantivemos a média nas últimas décadas e nos esforçamos para sustentá-la”, diz Carlos Pauli-
no, presidente da entidade. Para isso, ela conta com 14,5 mil associados, dos quais 84% plantam até 20 hectares. A região só culti-
va arábica. O perfil fundiário permite uma melhor distribuição de renda, o que leva Paulino a afirmar que “nas regiões cafeeiras há 
ricos e pobres, mas não se vê miserável, não há favelas”. Segundo ele, em áreas de minifúndio no Brasil o grão é um dos raros que 
gera lucratividade suficiente para garantir renda e o necessário conforto ao agricultor. “E a pequena propriedade mantém cultu-
ras de subsistência, como milho, mandioca, hortaliças, frutas, galinha caipira e vacas de leite”, frisa. Para o dirigente, é difícil bus-
car outras culturas, uma vez que o relevo da região é montanhoso.

tudO é café
encorpado, com dulçor único e produção grandiosa, café do Sul de 

minas Gerais ganha o mundo e reafirma o desenvolvimento regional 

hÁ UM PEDAçO DO bRASIL que é referência mundial em sa-
bor e produção de café: o Sul de Minas Gerais. Graças ao clima de 
montanha – chuvoso no verão, seco e frio no inverno –, com relevo 
e solos férteis, sistema de manejo e perfil de pequenas proprieda-
des de mão de obra familiar, o café arábica do Sul mineiro tem sido 
valorizado pela importância nos contextos nacional e internacio-
nal e também pela diferenciada qualidade nos cafés especiais.

A fama espalhou-se mundo afora pelas inúmeras premiações 
em concursos de excelência e de qualidade de café, recordes de 
pontuação qualitativa e um padrão médio superior a outras regi-
ões. Isso tudo afirmado a partir das características próprias e pe-
culiares, de bebida encorpada, com sabores ácidos, levemente 
cítricos, aroma frutado e dulçor natural, só encontrado nesta re-
gião. é a identidade ambiental específica que, transferida à bebi-
da, equivale ao terroir no vinho.

O avanço dos cafés especiais é marcante a ponto de a região 
abastecer algumas das mais famosas e maiores redes de cafete-
rias internacionais. Grãos de fazendas locais têm alcançado re-
cordes de preços e de vendas nos concursos globais de exce-
lência da bebida. O Sul de Minas produz – juntamente com o 
Sudeste do Estado – cerca de 30% do montante nacional por sa-
fra e injeta R$ 7,5 bilhões na economia mineira. Só na produção, 
a cafeicultura gera 300 mil empregos diretos no Estado, o que tor-
na o café uma das bases mais sólidas da economia regional. 

Para se ter uma ideia, o recorde mundial de nota conferido à 
complexidade de uma bebida pelo concurso Cup of Excellence 
foi para os grãos de uma lavoura da região, que alcançou 95,85 
em 2005. Até hoje ninguém a superou. “Nos concursos de café 

especial já vimos a venda de uma saca de café de 60 quilos por 
R$ 20 mil. Mas isso é uma condição muito especial, tanto que é 
uma em 65 milhões de sacas que consegue esse preço. A média 
dos últimos anos é de R$ 400,00 a R$ 500,00 por saca, próximo 
do limite do custo de produção”, diz Carlos Paulino, presidente 
da Cooperativa Regional de Cafeicultores de Guaxupé (Cooxupé).

A fama agregou mais atividades econômicas ao Sul mineiro, 
como o turismo. Visitantes do mundo todo, inclusive baristas in-
ternacionais, visitam as fazendas para conhecer a planta e o sis-
tema de produção e provar o café ainda no pátio, aventura que 
pode custar de R$ 300,00 a R$ 1.300,00 se o turista quiser incluir 
um passeio de balão sobre os cafezais.

reGiãO deStACA-Se COmO A PriNCiPAl
em PrOduçãO CAfeeirA NO PlANetA
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full bodied, unique sweet flavor and grandiose production, coffee produced in South 
minas Gerais conquers the world and reaffirms commitment to regional development

everything is coffee
A SMALL AREA IN bRAZIL is a global reference in the production 

and flavor of coffee: South Minas Gerais. Thanks to its mountain cli-
mate – rainy in the summer, cold and dry in the winter, relief and fer-
tile soil, management system and small-scale farm profile where 
family labor prevails, Arabica coffee in South Minas Gerais has been 
highly valued for its importance in the national and international 
contexts and also for the discerning quality of specialty coffees.

It got famous worldwide for its numerous awards in coffee qual-
ity and excellence contests, record in qualitative scores and an aver-
age pattern superior to other regions. All its affirmation stems from 
its own and peculiar characteristics, full bodied beverage, with acid 
and rather citric flavors, fruited aroma and unique natural sweet-
ness, only found in this region. It is its specific environmental identi-
ty, which, transferred to the beverage, is equal to the terroir in wine.

The strides made by specialty coffees is remarkable, and the re-
gion now supplies some of the most famous and largest internation-
al coffee cafeteria networks. Coffee beans from the local farms have 
fetched record prices and sales in global coffee excellence contests. 
South Mina Gerais produces – jointly with the Southeastern region 
of the State – about 30% of the total Brazilian crop per season and 
injects R$ 7.5 billion in the economy of the State. At farm level, cof-
fee farming in the region generates 300 thousand direct jobs, turning 
the crop into one of the most solid bases of the regional economy.

A clear example is the record global score to the complexity of 
a beverage by the Cup of Excellence contest conferred to the beans 
coming from a farm of the region, which achieved a score of 95.85 in 
2005. Until now, this score has never been exceeded. In the specialty 
coffee contests we have already witnessed a 60-kg sack fetching R$ 
20 thousand. But this is a very special circumstance, so much that 

only one in 65 million sacks manages to fetch such a high price. Over 
the past year, average prices have remained at R$ 400 to R$ 500 per 
sack, close to the limit of the production cost”, says Carlos Paulino, 
president of the Regional Coffee Farmers’ Cooperative in (Cooxupé).

Fame has engendered other economic activities in South Minas 
Gerais, like tourism. Tourists from all over the world, including inter-
national baristas, visit the farms to have a good grasp of the coffee 
trees  and the production system, thus having a taste of the coffee  in 
loco, an adventure that could amount to R$ 300 to R$ 1,300  should 
the tourist opt for a balloon flight over the coffee fields.

reGiON StANdS Out AS mAiN COffee 
PrOduCiNG lANd ON the PlANet

COOxuPé,  rhymeS With COffee
The visits include Cooxupé, biggest coffee cooperative in the world, which commercializes 6 million sacks of coffee a year, 6% of 

global production and 13% of Brazilian production. “We have managed to keep our average over the past years and we spare no ef-
fort to sustain it”, he says. To this end, it comprises 14.5 thousand associate members, of which 84% grow 20 hectares of coffee each. 
The region only cultivates Arabica coffee.

The landowner profile is responsible for fair income distribution, a reality that induces president Carlos Paulino to state that “in 
the coffee regions there are rich and poor people, but you cannot see extremely poor people, nor slums”. According to him, in areas of 
small farms in Brazil, coffee is one of the rare crops that generate enough income for the necessary comfort of a family. “Small-scale 
farms grow subsistence crops like corn, cassava, vegetables, fruit, free range chicken and dairy cattle”, he says. In his view,  there is 
little chance for other crops, as the topography is rough and mountainous.
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Perfil CAfeeirO
dO Sul de miNAS

n Altitude média: 950m – pode chegar a 
1.200 m acima do nível do mar

n Variedades cultivadas: Catuaí e Mundo 
Novo, mas existe também forte presença de 
Icatu, Obatã e Catuaí Rubi.

n Corpo: encorpado

n Aroma: frutado

n Característica da bebida: ácido

n Relevo: plano ondulado

n Solo: fértil e de boa qualidade

n Manejo: O cultivo é otimizado em todas 
as etapas, desde o plantio até a colheita, a 
secagem, a separação dos grãos, a torra e a 
moagem, o que confere certificação de qua-
lidade a boa parte da produção.

n Desafios: mecanização e renovação dos 
cafezais, com novas variedades.

Fonte: Cooxupé.

AbOUT 80% OF ThE MUNICIPALITIES in South Minas Gerais depend economically on cof-
fee farming, either partly or entirely. Among them, 14 belong to the list of the 50 leading cof-
fee producers in Brazil, and three of them belong to the group of 5 huge coffee producers. In 
all, there are 65 thousand coffee farmers in the region, and they devote upwards of 650 thou-
sand hectares to coffee. The varieties that prevail there are the traditional Mundo Novo and Ca-
tuaí, but other varieties, on a smaller scale, are as follows: Bourbon amarelo, Icatu, Obatã and 
Catuaí Rubi. In the municipalities where coffee is produced, the following are of note: Guaxupé, 
Varginha, Pouso Alegre, Passos, Itajubá, São Sebastião do Paraíso, Santa Rita do Sapucaí, Andra-
das, Alfenas, Paraguaçu, Três Corações, Três Pontas, Fama, Muzambinho, Carmo and Lavras.

Out of a total of 50 municipalities that produce more coffee in Brazil, 14 are located 
in South minas Gerais, and three of the top producers are also located in the region

Coffee 
proDucing state

SOuth miNAS 
GerAiS iS the 
lArGeSt reGiONAl 
COffee PrOduCiNG 
huB iN the WOrld

CERCA DE 80% DOS MUNICíPIOS do Sul de Minas Gerais dependem economica-
mente em parte ou totalmente da cafeicultura. Dentre eles, 14 figuram na lista dos 
50 maiores produtores do País e três estão entre os cinco grandes. A região tem 65 
mil produtores, que mantêm pouco mais de 650 mil hectares de cafeeiros. Predomi-
nam as variedades tradicionais (Mundo Novo e Catuaí), mas também há presença de 
Bourbon amarelo, Icatu, Obatã e Catuaí Rubi. Entre as cidades produtoras destacam-
-se Guaxupé, Varginha, Pouso Alegre, Passos, Itajubá, São Sebastião do Paraíso, San-
ta Rita do Sapucaí, Andradas, Alfenas, Paraguaçu, Três Corações, Três Pontas, Fama, 
Muzambinho, Carmo e Lavras.

O Sul de miNAS 
é O mAiOr POlO 

reGiONAl de 
PrOduçãO de 

CAfé NO muNdO

minas de CAfé
dos 50 municípios que mais produzem café no Brasil, 14 são do Sul de 

minas Gerais, e três dos cinco maiores do ranking também estão na região

PrOfile SOuth 
miNAS GerAiS

n Average altitude: 950m – in some places, 
1,200m above sea level

n Varieties cultivated there: Catuaí and 
Mundo Novo, but there are also some culti-
vations of Icatu, Obatã and Catuaí Rubi.

n Body: bodied

n Aroma: fruited

n Characteristic of the beverage: acid

n Relief: flat, rolling

n Soil: fertile and of good quality

n Management: Cultivation is maximized in 
all stages, from planting to harvest, drying, 
bean separation, roasting and grinding, thus 
conferring a quality certification to a huge 
part of the crop. 

n Challenges: mechanization and coffee 
field renewal, with new varieties. 

Source: Cooxupé.
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ThEN 2019 COFFEE CROP IN South Minas Gerais is expected 
to be satisfactory, notwithstanding the off year of low productivi-
ty. Average prices should remain somewhat above R$ 400 per sack, 
representing almost the limit of the production cost. It means that 
many farmers will make profits, but lots of others, depending on 
the climate, topography and management, which add to the av-
erage production cost, could suffer losses. “We went through a pe-
riod of very high temperatures, and we hope it will not affect the 
quality of the beans”, says Carlos Paulino, president of the Region-
al Coffee Farmers’ Cooperative in (Cooxupé).

Mário Ferraz de Araújo, agronomic engineer and manager of the 
Cooxupé Technical Development Department, has it that, despite the 
good characteristics of the regional coffee, South Minhas Gerais is in a 
position to evolve. A diagnosis of the coffee fields suggested the need 
for the renewal of the coffee fields and the techniques that seek pro-
ductivity rates and production costs similar to the coffee produced in 
the cerrado region. “The very topography that provides us with a fa-
vorable climate is a hurdle for mechanization. Even so, there are in-
dications that in a big portion of the areas we could make strides in 
the use of machines and reduce operation time costs”, he recognizes. 

Araújo recalls that the coffee plantations in South Minas Gerais 
go back a long way. “In the region, there are still some plantations 
that go back more than a century, and many of them are 40 or 50 
years old. Now there are new varieties, more efficient manage-
ment systems, different spacing, pruning, bush control, fertiliza-
tion, which yield better results”, he adds. 

The agronomist emphasizes that nearly 50% of the regional 
plantations consist of the Capoaí variety (red and yellow), which is 
traditional and very efficient. However, to reduce the risks of keep-
ing the entire production under only one restrict genetic basis, there 
are other cultivars that respond satisfactorily and make it possible 
to scale the crop, thus taking more advantage of its size and quali-
ty. “One of our characteristics consist in the high diversity compared 

to the other regions, but there is still room for steps forward on that 
score”, he comments. According to Araújo, agronomy in coffee farm-
ing  has only one objective: make it profitable for the farmers. 

there is expectation for 2019 to be a 
promising year for South minas Gerais, but 
a recent diagnosis suggests investments in 

field renewal in search of profits

the reneWal
challenge

meChANizAtiON, NeW 
VArietieS ANd mANAGemeNt 

PrACtiCeS Are ChAlleNGeS

o deSAfiO 
da renovação

expectativa é de que a safra de 2019 seja boa no Sul de minas, mas diagnóstico 
mostra que a região precisa investir na renovação em busca de renda

A SAFRA DE CAFÉ DE 2019 no Sul de Minas Gerais deve ser 
boa, apesar de se tratar de temporada de bienalidade baixa. Os 
preços médios devem ficar pouco acima de R$ 400,00 por saca, 
praticamente no limite do custo médio de produção. Isso quer 
dizer que muitos produtores terão lucro, mas muitos outros, de-
pendendo de clima, topografia e manejo, que incidem no custo 
total, poderão ter prejuízos. “Tivemos, por aqui, uma época de 
temperaturas muito altas, e esperamos que isso não afete a qua-
lidade do grão”, afirma Carlos Paulino, presidente da Cooperativa 
Regional de Cafeicultores de Guaxupé (Cooxupé).

Mário Ferraz de Araújo, engenheiro agrônomo e gerente do 
Departamento de Desenvolvimento Técnico da Cooxupé, consi-
dera que, apesar das boas características da produção regional, 
o Sul de Minas pode evoluir. Um diagnóstico da lavoura cafeei-
ra indicou a necessidade de uma maior renovação dos cafezais 
e das técnicas empregadas para buscar produtividades e custos 
mais próximos do café do cerrado. “A mesma topografia que nos 
ajuda no clima atrapalha na mecanização. Ainda assim, há indi-
cativo de que em grande parte das áreas podemos evoluir no uso 
de máquinas e reduzir custos e tempo de operação”, reconhece. 

Araújo lembra que a lavoura do Sul de Minas também é anti-
ga. “Na região, é possível encontrar ainda uma ou outra lavoura 
com mais de um século, e muitas com mais de 40, 50 anos. E hoje 
há novas variedades, sistemas de manejo mais eficientes, espa-
çamento, poda, controle de mato, adubação, que dão melhores 
resultados”, acrescenta. 

O agrônomo enfatiza que quase 50% da lavoura regional é for-
mada em cima da variedade Capoaí (vermelho e amarelo), que é 
tradicional e muito boa. Mas para reduzir os riscos de manter a pro-
dução sobre uma base genética muito restrita, existem outras culti-
vares que dão respostas interessantes e permitem escalonar a safra 
e ter melhor aproveitamento e qualidade de grão. “Já temos como 
característica a alta diversidade em relação a outras regiões, mas 

ainda podemos evoluir mais neste sentido”, revela. De acordo com 
Araújo, o emprego da agronomia na cafeicultura tem um único ob-
jetivo: assegurar renda ao cafeicultor.

meCANizAçãO e NOVAS 
VAriedAdeS e téCNiCAS de 
mANejO SãO OS deSAfiOS
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PESQUISA

A PODA DE ESQUELETAMENTO em ca-
feeiros, que pode zerar a safra baixa, per-
mitindo ter uma safra alta mais produtiva e 
econômica a cada dois anos, é a forma mais 
racional para alcançar maior competitivida-
de e, mesmo, a própria sobrevivência da ca-
feicultura. Essa é a opinião de um dos prin-
cipais pesquisadores do Brasil, José Braz 
Mattielo, da Fundação Procafé, que consi-
dera a técnica recomendada em especial 
para as áreas de montanha, mas também 
na cafeicultura mecanizada. 

Mattielo explica que o método permite 
programar melhor uma safra cheia e con-
siste do corte dos ramos produtivos ou late-
rais, acoplado ao corte mais alto do tronco. 
As vantagens na cafeicultura de montanha 
são muitas. No Brasil, 700 mil hectares de 
cafezais são cultivados em áreas de mon-
tanha, de topografia acidentada, nas quais 
a mecanização em grande escala é imprati-
cável. Assim, os tratos realizados, em maio-
ria manuais, exigem muita mão de obra, o 
que onera os custos de produção. Diferen-

tes práticas buscam facilitar o manejo e a 
colheita dessas lavouras.

A abertura de micro-terraços nas ruas 
do cafezal com emprego de derriçadoras 
motorizadas, manuais, é exemplo de evo-
lução importante na adaptação do terre-
no e das máquinas. “Adaptar a lavoura é 
essencial para a economia”, enfatiza. De 
acordo com Matiello, como a colheita é o  
principal fator de uso de mão de obra e a 
consequente elevação dos custos cafeei-
ros, pesquisas e a prática têm demonstra-

jOSé BrAz 
mAtiellO, 
PeSquiSAdOr 
dA fuNdAçãO 
PrOCAfé, defeNde 
O SiStemA

Sistema de poda safra zero traz 
muitas possibilidades técnicas e 

econômicas para a lavoura cafeeira 
e amplia os resultados da colheita

do que a maneira de reduzir custos é con-
centrar a safra a cada dois anos.

O adensamento das lavouras de café, 
com mais plantas por área, mostra-se ade-
quado em terreno montanhoso, favore-
cendo os rendimentos com exploração in-
tensiva, reduzindo mão de obra e custos 
produtivos.  Mas Matiello observa que com 
os anos o adensamento leva ao fechamen-
to dos cafeeiros, o que reduz a produção e 
dificulta os tratos culturais e a colheita. “A 
poda em cafezais adensados tem sido a 

maneira de readequar lavouras fechadas, 
sendo que a recepa é o tipo mais usado, 
em especial pelos pequenos cafeicultores 
de montanha”, frisa.

Trata-se de uma poda drástica, que 
leva a perdas de produção por duas tem-
poradas. “O esqueletamento é opção 
com menor perda, e existe a alternativa 
de conduzir a lavoura fechada, aplican-
do desrama de saia para facilitar os tra-
tos, com livre trânsito abaixo da copa dos 
cafeeiros”, diz.

COrte radical

Di
vu

lg
aç

ão

Di
vu

lg
aç

ão

7776



zero harvest pruning system results into 
an array of technical and economic benefits for the 
coffee fields and produces large amounts of coffeeraDical cut

ThE ‘SkELETON CUT’ IN COFFEE TREES, 
which may result into zero harvest in an off 
year of low production, engenders a more 
productive and economically rewarding crop 
every other year, and turns into the most ra-
tional manner to achieve more competitive-
ness and, more than likely, the survival of cof-
fee farming itself. This is the opinion expressed 
by one of the most distinguished Brazilian re-
searchers, José Braz Mattielo, from Proca-
fé Foundation, who considers the technique 
very appropriate for mountainous areas, and 
also for mechanized coffee farming. 

Mattielo explains that the method 
makes it possible to program a complete 
crop and consists in pruning the productive 
or lateral branches back to the trunk. This 
method provides manifold advantages for 
mountainous coffee farming. In Brazil, 700 
thousand hectares of coffee fields are culti-
vated in mountainous areas, of very rough 
topography, where mechanization on large 
scale is unviable. Therefore, the agricultur-
al practices, most of them manual, require 
much labor, thus resulting into higher pro-
duction costs. Different practices aim to fa-

cilitate management and harvesting pro-
cedures of these fields.

The implementation of micro-terraces 
along the coffee rows, with the use of me-
chanical or manual harvesters, is an exam-
ple of an important evolution in the adapta-
tion of the terrain and the machines. “Field 
adaptation is essential for the economy”, he 
stresses. According to Matiello, as labor is 
mostly needed at harvest, with a great influ-
ence on the production costs, surveys and 
practical actions have demonstrated that 
the manner to reduce costs consists in con-

jOSé BrAz 
mAtiellO, 
reSeArCher 
At PrOCAfé 
fOuNdAtiON, 
iS AN AdVOCAte Of 
the SyStem

centrating the crop every other year. 
Dense coffee plantations, with more 

plants per area, have proved to be appro-
priate for hilly terrain, resulting into higher 
profits through intensive exploration, reduc-
ing labor and production costs. Nonetheless, 
Matiello notes that, as years go by, the cof-
fee trees tend to develop a very dense can-
opy, negatively affecting production and ad-
versely affecting management practices and 
harvest. Pruning dense coffee plantations 
has turned out to be the solution for readjust-
ing coffee trees with dense canopies, and the 

radical cut is the type of pruning preferably 
used in these cases, especially by small-scale 
farmers in hilly areas”, he says. 

It is in fact a very radical pruning system, 
which causes production losses during the 
two seasons that follow. “The skeleton cut 
pruning system is an option with smaller pro-
duction losses, and there is the alternative 
to conduct the field in a very dense manner, 
pruning the lower branches to make man-
agement practices easier, with the chance for 
the worker to walk freely under the canopies 
of the coffee trees”, he says.
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O USO DE PODA ZERO SAFRA nas áreas mecanizáveis da cafei-
cultura, onde a colheita já é realizada por maquinário variado, com 
destaque para cerca de um milhão de hectares de cafezais arábi-
ca nos cerrados, também pode trazer vantagens. Neste terreno, a 
poda safra zero minimiza custos e favorece a realização de colhei-
ta de maior vigor ou vibração na máquina colhedora, podendo até 
quebrar alguns galhos. Isso não é problema, uma vez que os ramos 
serão cortados em seguida. “A poda dos ramos pode até ser usada 
para colher os frutos”, explica o pesquisador José Braz Matiello, da 
Fundação Procafé, um entusiasta do sistema.

Ele revela que ainda há dúvidas por parte dos cafeicultores, e 
mesmo dos técnicos, sobre como deve ser a condução da área pós-
-poda de esqueletamento, em especial sobre os níveis de adubação, 
uma vez que haverá concentração da colheita e o material vegetal 
podado será reciclado para compor a fertilidade do solo. “Há indica-
ções variadas em nível de manuais e técnicos consultores. Há uma 
corrente que preconiza até adubação mais pesada no ano de vege-
tação e leve no ano da produção”, revela.

Segundo ele, foi realizada uma pesquisa pela Fundação Proca-
fé com o objetivo de levantar resultados que trouxessem mais luz ao 
tema, visando racionalizar a adubação em cafeeiros esqueletados 
no que se refere aos níveis de nitrogênio (N) e potássio (K) a usar. “Os 
resultados se aplicam ao ano de vegetação”, explica. 

O experimento testou 10 combinações dos níveis de adubação. No 
primeiro ano, de vegetação, avaliou-se o crescimento da ramagem base 
para a safra seguinte. “Foi possível verificar que o numero de nós por 
ramo não mostrou diferenças significativas com a variação do nível de 
NK, o que indica ter sido suficiente a reciclagem de nutrientes do mate-
rial podado para suprir a vegetação nova das plantas”, destaca.

“Por outro lado, observando-se o número percentual de rosetas 
que emitiram gemas vegetativas no lugar de gemas florais, um fator ne-
gativo, verifica-se que houve diferenças, com maior emissão nos níveis 
de NK mais altos, 300 quilos por hectare e acima”, adverte.

VANtAGem 
em área mecanizável

Poda safra zero minimiza custos e favorece realização de colheita de maior vigor 
ou vibração na máquina colhedora, podendo até quebrar alguns galhos

O OBjetiVO AGOrA é 
rACiONAlizAr A AduBAçãO 

NOS CAfeeirOS eSqueletAdOS 

ThE USE OF ZERO hARVEST PRUNING in mechanized coffee fields, and 
harvest  carried out with different machines, where the highlight are the approx-
imately one million-hectare Arabica coffee fields in the cerrado regions, the sys-
tem could also prove advantageous. In this area, zero harvest pruning minimizes 
costs and calls for a more vigorous harvest or harvesting machine vibration, with 
chances to break some branches. This is no problem, as the branches will all be 
cut anyway. “Branch pruning could be used for picking the beans”, explains José 
Braz Matiello, from Procafé Foundation, a man very keen on the system.

He has it that there are still coffee farmers who have doubts about the sys-
tem, and the same holds true for some technicians, on how the area should 
be conducted after the skeleton cut pruning method, especially with re-
gard to the fertilization levels, as there will be harvest concentration and the 
pruned branches will be recycled for soil fertilization. “There are different 
indications in manuals and indications by technical consultants. There are 
technicians who recommend substantial fertilization during the vegetation 
year and light fertilization during the production year”, he admits.

According to him, a survey was conducted by Procafé Foundation officials 
with the aim to come up with a clear solution regarding the theme, ultimately 
attempting to rationalize the fertilization process in coffee fields submitted to 
the skeleton cut pruning system, as far as the levels of nitrogen (N) and potassi-
um (K) go. “The results are applied to the vegetation year”, he explains.

The experiment tested 10 combinations of fertilization levels. In the first 
year, vegetation time, the basic branches for the coming season were as-
sessed”. It was ascertained that the number of knots per branch did not show 
any significant variations with the variation of the NK level, an indication that 
the nutrients from the recycled branches were enough for the new vegeta-
tion of the plants”, he argues.

“On the other hand, if the percentage number of vegetative buds, instead 
of floral buds, sprouting from the rosettes, a negative factor, differences can 
be ascertained , with more sprouting in the higher NK levels, 300 kilograms 
per hectare or more”, he says.

zero harvest pruning system minimizes costs and calls 
for a more vigorous harvest or harvesting machine 

vibration, with chances to break some branches

Benefits DeriVeD 
from mechanizeD areas

the Aim NOW CONSiStS iN 
rAtiONAliziNG the fertilizAtiON 
Of COffee fieldS SuBmitted tO the 
SkeletON Cut PruNiNG SyStem
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Fonte: José Braz Matiello, Fundação Procafé.

queStãO de reNdimeNtO
•  Question of profit

PRODUTIVIDADE EM CAFEEIROS, NA 1ª E NA 2ª SAFRAS, E SUA 
MéDIA, APóS A APLICAçãO DE DIFERENTES TIPOS DE 
PODAS PARA FACILITAR A COLHEITA. VARGINHA (MG), 2017.

TRATAMENTOS                 Produtividade, em sacas por hectare
 2016 2017 Média
Testemunha (sem poda) 26,5 a 10,4 b 18,5 b
Esqueletamento total 0,0 b 83,9 a 42,0 a
Esqueletamento da saia 22,5 a 25,2 b 23,8 b
Desrrama da saia 27,6 a 35,3 b 31,4 a



iNtereSSe 
A pesquisadora e melhorista Juliana 

Costa de Resende, da Empresa de Pesqui-
sa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), 
reforça que, por meio do melhoramento ge-
nético do cafeeiro, é possível obter cultiva-
res com características de interesse dos ca-
feicultores e dos consumidores. Exemplos 
são o elevado potencial produtivo, a resis-
tência a pragas e doenças, a qualidade su-
perior de bebida, a uniformidade de matu-
ração dos frutos, a qualidade físico-química 
dos grãos e a tolerância a estresses abióticos, 
entre outras características agronômicas.

“Apesar disso, é preciso avançar nas 
pesquisas e na difusão de tecnologia. Al-
guns municípios e algumas regiões minei-
ras apresentam níveis de produtividade que 
podem melhorar muito, daí o desafio de so-
cializar e universalizar o acesso às principais 
inovações disponíveis”, diz Juliana.

eSPeCiAiS
Com a demanda de alta qualidade de 

bebida, o interesse no plantio de cultiva-
res de maior potencial para produção de 
cafés especiais aumentou muito e leva os 
pesquisadores a darem ênfase também a 
estas características no material genético. 
A atividade cafeeira adapta-se para aten-
der o mercado. Por um lado, grandes ní-
veis de tecnologia têm sido exigidos para 
aumentar o rendimento por área, reduzir 
custos e restringir o uso de agroquímicos; 
por outro, nunca se valorizou tanto a qua-
lidade do produto com o crescente consu-
mo de cafés especiais. 

“A qualidade da bebida está associada a 
diversos fatores, destacando-se entre eles a 
composição química e física do grão, deter-
minada por fatores genéticos, ambientais e 
culturais; e o processo de preparo e conser-
vação do grão e da infusão”, enfatiza Juliana 
Costa de Resende, da Epamig.

OS PROGRAMAS DE MELhORAMENTO 
genético do cafeeiro desenvolvidos por 
inúmeras instituições de pesquisa do Bra-
sil têm permitido introduzir nas lavouras 
variedades mais produtivas e resistentes 
a doenças e pragas. Tais ferramentas po-
dem, a curto e médio prazos, fazer muita 
diferença para  manter a cafeicultura brasi-
leira em patamares competitivos.

Ainda que a ciência comprove ótimos 
resultados dos novos materiais genéti-
cos, há pelo menos três fatores que ge-

ram nos produtores um pouco de resis-
tência à renovação dos cafezais, o que 
atinge até assistentes técnicos: o bom 
desempenho e a credibilidade de culti-
vares tradicionais, como Catuaí e Mundo 
Novo; o custo de implantação e a “natu-
ral resistência ao novo, que sempre traz 
seus riscos”, como define José Braz Ma-
tiello, pesquisador da Fundação Procafé, 
num artigo elaborado em parceria com 
Saulo Roque de Almeida, Maurício Ben-
to da Silva e Lucas Bartelega.

“A implantação de áreas de demonstra-
ção com essas plantas tem sido importan-
te para transferir conhecimentos e acelerar 
o processo de adoção do material”, afirma. 
Matiello lembra ter testemunhado igual re-
sistência à renovação dos cafezais na década 
de 1970, proposta pelo extinto Instituto Brasi-
leiro do Café (IBC), substituindo as variedades 
Caturra, Bourbon e Sumatra por Catuaí e Mun-
do Novo. “O sucesso destas cultivares em pro-
dutividade e vigor mostrou a validade da ino-
vação, o que se comprova até hoje”, diz.  

reNOVAçãO 
dOS CAfezAiS 
é mAiS leNtA 
dO que A 
PeSquiSA AVAliA 
COmO ideAl

Com maior potencial produtivo e resistência a doenças e pragas, novas 
variedades são ferramentas que oportunizam o avanço da cafeicultura

A evolução no controle químico per-
mitiu ao cafeicultor conviver com a  ferru-
gem do café, causada pelo fungo Hemileia 
vastatrix. O avanço de material genético 
resistente criou ferramenta capaz de auxi-
liar no controle da praga. “Além disso, as 
cultivares possuem capacidade produtiva 
e vigor semelhantes ou até superiores às 
tradicionais Catuaí e Mundo Novo, o que 
foi comprovado em experimentos em vá-
rias regiões conforme os padrões compa-
rativos”, sustenta Matiello.

Algumas das características impor-
tantes a serem observadas na escolha de 
uma nova cultivar são: produtividade, vi-
gor das plantas, porte baixo, qualidade 
dos frutos/grãos e resistências a doenças 
e pragas. No caso da Fundação, as novas 
cultivares, como Arara, Acauãs, Asabran-
ca, Catucaís, Saira e Bem-te-vi, entre ou-
tras, possuem essas características. No 
exemplo da Siriema, a resistência múlti-
pla à ferrugem e ao bicho mineiro aumen-
ta a sua importância.

renovar é 
PreCiSO
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With a higher productive potential and resistance against diseases 
and pests, new varieties are tools that drive coffee farming forward

there is neeD 
to renew

COFFEE GENETIC ENhANCEMENT programs conducted by sev-
eral research institutions in Brazil have led to the introduction of more 
productive varieties, resistant to diseases and pests. Such tools could, 
in the short and medium run, make a difference when it comes to 
keeping Brazilian coffee farming business highly competitive.

Although science is corroborating the excellent results of the new ge-
netic varieties, there are at least three factors that, in one way or anoth-
er, make the farmers somewhat resistant to coffee plantation renewal, 
a feeling that even affects some technical assistants: the good perfor-
mance and the credibility of traditional cultivars like Catuaí and Mun-
do Novo; the implementation cost and “natural resistance against inno-
vations, are risk factors”, says José Braz Matiello, researcher at Procafé 
Foundation, in an article published in partnership with Saulo Roque de 
Almeida, Maurício Bento da Silva and Lucas Bartelega.

“The implementation of demonstration fields with these plants 
has been relevant in transferring knowledge and speed up the adop-
tion process of these new materials”, he says. Matiello recalls having 
witnessed the same resistance to the renewal of coffee plantations 

back in the 1970s, suggested by the extinct Brazilian Coffee Institute 
(BCI), replacing the Caturra, Bourbon and Sumatra varieties by Cat-
uaí and Mundo Novo. “The success of these cultivars in productivity 
and vigor attested to the validity of the innovation, which still holds 
true nowadays”, he argues.

Evolution in chemical control made it possible for the farmers to put 
up with coffee rust, caused by the Hemileia vastatrix fungus. The en-
hancement of genetic materials created a tool capable of controlling the 
pest. “Furthermore, the productive capacity of the cultivars exceeds the 
traditional Catuaí and Mundo Novo, attested by experiments in different 
regions, according to comparative patterns”, says Matiello.

The relevant characteristics that need to be evaluated when it 
comes to choosing a new cultivar, are as follows: productivity, plant 
vigor, size, quality of the beans and resistance to diseases and pests. 
In the case of the Foundation, the new cultivars: Arara, Acauãs, Asa-
branca, Catucaís, Saira, Bem-te-vi and others, possess these charac-
teristics. In the Siriema example, multiple resistance to rust and to 
the leaf miner add to its importance.

reNeWAl Of COffee PlANtAtiONS mOVeS At A 
SlOWer PACe thAN reCOmmeNded By reSeArCh

iNtereSt
Researcher and plant breeder Juliana Costa de Resende, from the Minas Gerais Agriculture Research Corporation (Epamig), strengthens 

that , through the coffee tree genetic enhancement process, it is possible to reach cultivars that are of interest to coffee farmers and coffee 
consumers. Examples include their high productive potential, resistance to pests and diseases, superior quality of the beverage, fruit mat-
uration uniformity, physical-chemical traits of the beans and tolerance to abiotic stress, just to mention a few agronomic characteristics. 

“In addition to these steps forward, there is need to go deeper into research and spread the technology. In some municipalities and re-
gions in Minas Gerais the productivity rates need to improve even further, hence the challenge to socialize and universalize the access to all 
main available innovations”, says Juliana.

SPeCiAlty COffeeS 
Based on the demand for high quality beverage, the interest in planting cultivars of higher potential for the production of special-

ty coffees has risen considerably and has induced researchers to take into consideration these characteristics in their genetic materi-
als. The coffee farming activity is always prepared to meet market needs. On the other hand, high levels of technology have been re-
quired to increase the performance per area, thus reducing costs and the amount of pesticides; finally, never has the quality of coffee 
been held in such high esteem with the soaring consumption of specialty coffees. 

“The quality of the beverage is associated to several factors, where the physical and chemical composition of the beans stand out, 
determined by genetic, environmental and cultural factors; and the bean preparation and conservation process, and infusion”, em-
phasizes Juliana Costa de Resende, from Epamig.
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todos os
SeNtidOS

Sistema com inteligência artificial da embrapa é capaz de analisar e de 
classificar de forma automática, em poucos minutos, café torrado e moído

dÚVidA SeCulAr
Natan Herszkowicz, diretor-executivo da Abic, considera o projeto muito importante, pois proporcionará informações 

que resolvem um problema secular: “Fará o consumidor perceber que os cafés não são iguais. As diferenças, desde a maté-
ria-prima até a preparação da bebida, fazem a personalidade de cada um e permitem que o consumidor se identifique com o 
seu gosto e sua preferência”, diz. Entende que a ferramenta vai desempenhar papel relevante na educação ao consumo. “As 
torrefadoras poderão definir exatamente o que vão oferecer, comprovar tecnicamente as diferenças de seus produtos dian-
te dos concorrentes, aumentando a transparência, tão importante na indústria de bebidas”, finaliza.
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QUE UM CAFÉ DE QUALIDADE aguça os sentidos todo 
mundo sabe, mas a Embrapa Instrumentação, de São Car-
los (SP), transcendeu este conceito ao desenvolver o Coffee-
Class. Trata-se de um sistema que usa inteligência artificial e 
avançadas técnicas de computação para fazer análise senso-
rial capaz de classificar em poucos minutos a qualidade glo-
bal (QG) do grão torrado e moído nas classes estabelecidas 
pelo Programa de Qualidade do Café (PQC) da Associação 
Brasileira da Indústria do Café (Abic).

Inédito, o sistema põe o Brasil na vanguarda dos avanços 
tecnológicos de avaliação qualitativa do grão e vai agilizar e 
melhorar o processo de certificação da bebida. Coordenado 
pelo pesquisador Ednaldo José Ferreira, da Embrapa, o pro-
jeto resultou num protótipo de baixo custo, simples manu-
seio e portátil que, agora, graças a um acordo de cooperação 
técnica entre a Embrapa, a Abic e o Consórcio Pesquisa Café, 
deve avançar na ampliação da sua base de informações com 
os diversos tipos de grãos da bebida do Brasil.

Atualmente, a qualidade é atestada por provadores hu-
manos, que, após uma degustação de amostras e observân-
cia de uma série de padrões, dão nota à bebida na chamada 
“prova da xícara”. O sistema não vai substituí-la, mas auxilia-
rá a classificação a partir do pó, etapa anterior à degustação, 
tendo em conta os parâmetros já consolidados.

O sistema interpreta padrões de imagens associados 
a qualidade e composição do pó. A análise identifica ca-
racterísticas químicas relacionadas a aroma, sabor e ou-
tros conceitos qualitativos indicando a classe conforme as 

categorias da Qualidade Global: Gourmet, para altíssima 
qualidade; Superior, em cafés de padrões relativos altos; e 
Tradicional/Extraforte, para aqueles qualificados como re-
comendáveis e de custo acessível. Além desses, há os cafés 
rejeitados no teste. 

Para Ferreira, a expectativa é de que os atores da cadeia 
do café possam utilizar o CoffeeClass sem dificuldades, des-
de a fazenda até laboratórios, cooperativas, torrefadoras, 
supermercados, cafeterias, baristas e outros elos do setor. 
A ferramenta demonstrou potencial de acerto significativo 
nas análises em laboratório, com mais de 75%. No entanto, 
Ferreira acredita que é possível avançar mais e desenvolver 
outros indicadores. “O desafio é compreender as caracterís-
ticas reveladas no sistema e ampliar o horizonte de aplica-
ção da tecnologia”, frisa.

Um novo projeto foi submetido ao programa Con-
sórcio Pesquisa Café. Na próxima fase, unirá diversas ex-
pertises de universidades, institutos de pesquisa, órgãos 
do governo, como o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) e seus laboratórios (Lanagros), 
além de entidades reconhecidas na cadeia produtiva.

Entre as ações previstas pela cooperação com a Abic, 
que já certificou mais de 700 marcas no País, nos próximos 
18 meses será desenvolvido um sistema de armazenamen-
to online das imagens e das informações extraídas dos lau-
dos de qualidade do PQC. As amostras providas pela Abic 
permitirão o avanço tecnológico do CoffeeClass para repre-
sentar melhor o universo da qualidade dos cafés nacionais.

COffeClASS Põe PAÍS NA VANGuArdA 
teCNOlóGiCA dA ClASSifiCAçãO de CAféS
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embrapa’s artificial intelligence system analyzes and classifies 
roasted and ground coffee automatically and in few minutes

in eVery
sense

IT IS wELL kNOwN ThAT QUALITY coffee stimulates the sens-
es of everybody, but Embrapa Instrumentation, based in São Carlos 
(SP), transcended this concept when it developed the CoffeeClass. 
It is a system that uses artificial intelligence and advanced comput-
er techniques for sensorial analyses able to classify, in a few min-
utes, the global quality (GQ) of the roasted and ground bean into the 
classes established by the Coffee Quality Program (CQP) of the Bra-
zilian coffee Industry Association (Abic).

Unprecedented, the system positions Brazil at the forefront of 
the technological advances focused on the qualitative evaluation 
of the coffee bean, a fact that is likely to speed up and improve the 
certification process of the beverage. Coordinated by researcher Ed-
naldo José Ferreira, from Embrapa, the project resulted into a low-
cost prototype, easy to handle and portable, which, now, thanks to a 
technical cooperation signed by Embrapa, Abics and the Coffee Re-
search Consortium, should expand its information based on several 
types of coffee beans that give origin to the beverage in Brazil.

Currently, the quality of coffee is attested by tasters, who, after a 
tasting session of samples, in compliance with a series of other pat-
terns, mark the coffee on a point-scale at the so-called “coffee cup 
test”. The new system will not replace the above test, but will be a 
good help in the classification process starting from the powder 
stage, step that comes prior to tasting, taking into consideration the 
previously mentioned parameters. 

The system interprets image pattern associations with the quali-
ty and the composition of the powder. The analysis identifies chem-
ical characteristics relative to aroma, taste and other qualitative 

concepts indicating the class in compliance with Global Quality cat-
egories: Gourmet, for very high quality; Superior, in coffees with rel-
ative high patterns; and Traditional/Extra-Strong, for the ones quali-
fied as recommended and affordable. Besides these ones, there are 
coffees that fail the test.

In Ferreira’s view, the expectation is that the players of the coffee 
supply chain will be able to utilize the CoffeeClass without any diffi-
culties, including farms, laboratories, cooperatives, coffee roasters, 
supermarkets, cafeterias, baristas and other links of the sector. The 
tool proved to be highly reliable in laboratory analyses, with more 
than 75%. Nonetheless, Ferreira believes that it is possible to make 
further strides and develop other indicators. “The challenge consists 
in having a grasp of the characteristics revealed in the system and 
broaden the application horizon of the technology”, he stresses.

A new project was submitted to the program of the Coffee Re-
search Consortium. At its next phase, it will bring together several 
expertises from universities, research institutions, government or-
gans, like the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply 
(Mapa) and its laboratories (Lanagros), besides entities recognized 
by the supply chain.

The initiatives targeted by the cooperation with the Abics, which 
has already certified more than 700 brands in the Country, include, 
for the next 18 months, the development of an online storing system 
of images and information extracted from the PQC quality reports. 
The samples provided by the Abic pave the way for the technolog-
ical breakthroughs of the CoffeeClass for a better representation of 
the quality universe of the national coffees. 

COffeClASS POSitiONS the COuNtry At the fOrefrONt 
Of COffee ClASSifiCAtiON teChNOlOGy

CeNtury-Old dOuBt
Natan Herszkowicz, Abics executive director, has it that the project is really relevant, as it will provide for information able to solve a cen-

tury-old problem: “It will induce the consumers to perceive that coffees are not all equal. The differences, from raw material to preparation, 
impart each type of coffee a personality of their own, thus leading consumers to identify themselves with the taste and preference”, he says. 
He understands that the tool will play an important role in educating people towards consuming coffee. “The coffee roasters will be able to 
define exactly what they are going to offer, technically corroborate the differences of their products in light of the competitors, with more 
transparency, an important distinction in the industry of the beverage”, he concludes.
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PANEL

AOS PÉS DA PEDRA DO GARRAFãO, no 
município de Santa Maria de Jetibá, na região 
serrana do Espírito Santo, fica o Sítio Dones. A 
propriedade está localizada a 1.050 metros de 
altitude e se destaca pelo cultivo de café arábi-
ca, com foco em bebidas finas, na região que 
é conhecida como polo estadual de produção 
de morangos.

Quem toca o sítio é o cafeicultor Danilo Do-
nes, associado à Cooperativa Agropecuária 
Centro Serrana (Coopeavi). Ele começou na 
atividade como catador de cafés para um pro-
dutor amigo da família. Seu pai, que já cultiva-
va morangos e verduras, quis empreender sua 
própria lavoura a meia. 

Aos 16 anos, o então Danilo Dones não 
gostou muito da ideia do pai em ter uma la-
voura a meia para tomar conta. Segundo ele, 
“não gostava muito do café, pois teria que en-
trar no cafezal de manhã, e a lavoura era mo-
lhada e fria”. 

Em meio a risadas, relata que o pai conse-
guiu um emprego e a tarefa de cuidar da la-
voura ficou sob responsabilidade dele, da sua 
mãe e da sua irmã. No início passaram por 

muitas dificuldades. Era comum cuidar dos 
cafés sem a pretensão de despolpar. Toda a 
produção era derriçada e havia poucos pés de 
café na propriedade.

Danilo lembra com alegria que “quando ini-
ciaram o trabalho com mais cuidado, percebe-
ram que essa seria a maneira de poder pagar as 
despesas da lavoura e ainda obter lucros e me-
lhorar a qualidade de vida da família”.

ZELO Bem próximo do imponente “Gar-
rafão”, um dos pontos turísticos de Santa Ma-
ria, o Sítio Dones registra de três a quatro flo-
radas por safra (novembro, janeiro e março). A 
colheita seletiva dos grãos cereja é feita por lo-
tes separados em cultivares e talhões. O pro-
cesso de descascamento é bem cuidado-

so para que não seja perdida a qualidade do 
grão, enquanto a secagem é feita com cama-
das, para que o processo deixe baixa umidade 
e secagem suave dos grãos.

Com o auxílio de um amigo e da mulher 
Helga Lahass, o zelo das cultivares Catuaí 81, 
Iapar e Caturra tem dado bons resultados. Até 
40% da colheita é de cafés de bebidas finas. O 
resultado na xícara é um café com aroma de 
melaço de cana e vinho de uvas brancas, de 
sabor consistente de uva passa puxado para 
vinho com presença de caldo de cana, aci-
dez brilhante equilibrada e corpo aveludado, 
atestam os especialistas. No Sítio Dones, o 
aprendizado e o investimento em pesquisas 
são contínuos e, assim, o futuro do pequeno 
Isaack pode estar garantido. 

A história acima é uma das que estão con-
tadas no site “Pronova Coffee Stories” (www.
pronovacoffee.com), projeto da Coopeavi liga-
do aos cafés especiais. O canal na internet foi 
criado para atender ao sistema de rastreabili-
dade, que permite acessar informações sobre 
onde, como e por quem cafés arábicas e coni-
lon são produzidos nas montanhas capixabas.

Cafeicultor destaca-se com produção de cafés especiais na terra dos 
morangos no espírito Santo, em área com mais de mil metros de altitude

NO SÍtiO dONeS, 
40% dA COlheitA 
de CAfé AráBiCA 
é de GrãOS PArA 

BeBidAS fiNAS

nas AlturAS

AT ThE FOOT OF PEDRA DO GARRAFãO, 
in the municipality of Santa Maria de Jetibá, 
in the sierra region in Espírito Santo, the Do-
nes small farm is located. The land is 1,050 
meters above sea level and stands out for 
the cultivation of Arabica coffee, with the fo-
cus on fine beverages, in a region known as 
the strawberry production hub in the state.

The farm is run by coffee farmer Danilo 
Dones, a member of the Center Sierra Agri-
cultural Cooperative (Coopeavi). He started 
his activity as a coffee picker for a friend of 
his family. His father, who cultivated straw-
berries and vegetables, wanted to start his 
own farm as a sharecropper. 

At the age of 16, Danilo Dones was not 
very keen on his father’s idea about share-
cropping. According to him “he did not like 
coffee very much, as this would force him to 
enter the coffee plantation in the morning, 
when the field is wet and cold”.

Laughing, he says his father managed 
to find a job and the task of looking after 
the field was now under the responsibility 
of him, his mother and sister. In the begin-
ning, they experienced an array of difficul-

ties. It was common to look after the coffee 
plants with no intention of depulping the 
coffee. The entire crop was pulled down by 
hand in the farm.

Danilo happily recalls that “when they 
started working more carefully, they con-
cluded it was the manner to pay for the pro-
duction costs, for making profits and im-
prove the quality of life of all of them”.

ZEAL  Very close to the imposing 
“Garrafão”, a tourist attraction in Santa 
Maria, the Dones farm registers from three 
to four blossoming stages per season (No-
vember, January and March). Selective 
harvest of cherry coffees is done in lots 
split into cultivars and stretches. The de-

pulping process is done with care in order 
not to spoil the quality of the beans, whilst 
drying is performed in layers, for the pro-
cess to get rid of moisture, resulting into a 
soft drying process.

With the help of a friend and his wife Hel-
ga Lahass, the zeal of the cultivars Catuaí 
81, Iapar and Caturra have yielded good re-
sults. Up to 40% of the crop is destined for 
fine beverages. The result in the cup is cof-
fee with a sugarcane molass aroma and vine 
made from white grapes, of a consistent fla-
vor that resembles the presence of wine and 
sugarcane juice, balanced brilliant acidity 
and velvety body, specialists attest. At Do-
nes farm, learning and investment in re-
search never stop, thus the future of their lit-
tle Isaack is guaranteed.

The above history is found at site site “Pro-
nova Coffee Stories” (www.pronovacoffee.
com), a project by Coopeavi, linked to spe-
cialty coffees. The site on the internet was 
created to comply with the traceability sys-
tem, where such information as where, how 
and by whom Arabica and conilon coffees are 
produced in the mountains of Espírito Santo.

Coffee farmer is a prominent specialty coffee producer in the land of the 
strawberries in espírito Santo, in an area 10 thousand meters above sea level

in the heights

iN the SmAll 
fArm kNOWN AS 

dONeS, 40% Of the 
ArABiCA COffee 
iS fOr SPeCiAlty 

COffeeS
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EVENTS

ThE SECOND EDITION of the World Cof-
fee Producers Forum (WCPF) will be held 
in Brazil on 10 and 11 July 2019. The ven-
ue of the Forum will be the Royal Palm Hall, 
in Campinas, State of São Paulo. Created 
in 2017, the event is a scenario for debates 
based on an agenda set by the coffee farm-
ers with the aim to turn the global coffee 
farming activity more sustainable. The first 
edition took place in the city of Medellín, in 
Colombia, in 2017.

Since then, most global coffee farmers 
have shown great dissatisfaction at the pric-
es practiced by the market, as they barely 
cover the production costs in most coffee 
producing countries. They also mention 
the challenges they face at the activity, like 
economic sustainability, the productivi-
ty levels of the fields, volatile prices in the 
foreign markets, rising demand amounting 
to more than 50 million sacks over the next 

10 to 15 years and adverse climate condi-
tions. These subjects will be addressed in 
the two-day event in Brazil.

Professor Jeffrey D. Sachs, coordina-
tor of the Columbia Sustainable Develop-
ment Center, is going to present the study 
“Economic and political analysis aimed at 
increasing the profits of the small-scale 
coffee farmers”. According to Juan Es-
teban Orduz, from the Colombia Coffee 
Farmers’ Federation, the first forum creat-
ed an awareness and interest in ensuring 
the economic sustainability of the coffee 

farmers around the world.
In the second edition, Brazil and all the 

other coffee growing nations will continue 
their efforts and will consider the necessary 
steps towards finding a way around scenar-
ios that might jeopardize the supply of cof-
fee in the future. All the links of the supply 
chain were invited to take part in the pro-
gram, with the intention to start acting in a 
joint and co-responsible manner.

“Brazil, world’s top producer of coffee, is 
proud to host the second world forum. The 
entire supply chain, from field to coffee cup, 
will continue facing the challenges that affect 
the production of coffee, and the cooperation 
of all people involved is needed”, said Silas 
Brasileiro, president of Brazil’s National Cof-
fee Council (NCC). Coffee is grown by more 
than 25 million families in the world. For 
more information, please access  site www.
worldcoffeeproducersforum.com.

the world’s leading coffee producing countries will meet in Campinas (SP) 
for the World Coffee Producers forum, on 10 and 11 july 2019

let’s meet in 
Campinas 

the ChAlleNGeS 
Of GlOBAl COffee 
fArmiNG Will Be 
ON the AGeNdA 

Of the eVeNt
A SEGUNDA EDIçãO do Fórum Mun-

dial de Produtores de Café (WCPF, em in-
glês) será realizada no Brasil nos dias 10 e 11 
de julho de 2019. O fórum ocorrerá no Royal 
Palm Hall, em Campinas, no Estado de São 
Paulo. Criado em 2017, o evento é um am-
biente de discussão com agenda elaborada 
pelos cafeicultores com a intenção de tornar 
a atividade cafeeira global mais sustentável. 
A primeira edição foi promovida na cidade 
de Medellín, na Colômbia, em 2017. 

Desde então, os cafeicultores mundiais 
vêm demonstrando insatisfação com os ní-
veis de preços praticados no mercado, que 
mal cobrem os custos de produção em mui-
tos países produtores. Ainda apontam os 
desafios que enfrentam na atividade, como 
a sustentabilidade econômica, os níveis de 
produtividade das lavouras, a volatilidade 
do preço nos mercados externos, o aumen-
to de demanda para mais de 50 milhões de 

sacas nos próximos 10 a 15 anos e as adver-
sidades climáticas. Esses temas serão abor-
dados nos dois dias de evento no Brasil. 

O professor Jeffrey D. Sachs vai apre-
sentar o estudo “Análise econômica e po-
lítica para melhorar os rendimentos dos 
pequenos produtores de café”, que co-
ordenou no Centro de Desenvolvimento 
Sustentável de Columbia. De acordo com 
Juan Esteban Orduz, da Federação de Ca-
feicultores da Colômbia, o primeiro fórum 
despertou a conscientização e o interesse 
em garantir a sustentabilidade econômica 

dos cafeicultores em todo o mundo. 
Na segunda edição, o Brasil e as demais 

nações cafeicultoras seguirão com os esfor-
ços e irão avaliar as ações necessárias para 
solucionar cenários que comprometam a 
oferta de café no futuro. Todos os elos da ca-
deia produtiva foram convidados a participar 
da programação, com a intenção de atuarem 
de maneira conjunta e corresponsável.

“O Brasil, como maior produtor global, 
tem muito orgulho em sediar o segundo fó-
rum mundial. Toda a cadeia, da fazenda à xí-
cara, vai continuar enfrentando os desafios 
que se apresentam à produção cafeeira, o que 
só pode ser feito através da cooperação entre 
todos os envolvidos”, declara Silas Brasileiro, 
presidente do Conselho Nacional do Café do 
Brasil (CNC). O café é cultivado por mais de 25 
milhões de famílias em todo o mundo. Mais 
dados podem ser encontrados no site www.
worldcoffeeproducersforum.com.

O mundo da cafeicultura vai se encontrar em Campinas (SP) para o 
fórum mundial de Produtores de Café, nos dias 10 e 11 de julho de 2019

OS deSAfiOS dA 
CAfeiCulturA 

GlOBAl VãO 
NOrteAr OS 

deBAteS NO eVeNtO

nos vemos em
CAmPiNAS
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FenicaFé – Feira nacional de irrigação em caFeicultura
24º Encontro Nacional de Irrigação da Cafeicultura no Cerrado
22ª Feira de Irrigação em Café no Brasil 
21º Simpósio de Pesquisa em Cafeicultura Irrigada
Data: 19 a 21 de março de 2019
Local:  Pica Pau Country Club – Araguari (MG)
Contato: (34) 3242 8888 e fenicafe@aca.com.br
Informações: www.fenicafe.com.br

22ª expocaFé
10º Simpósio de Mecanização da Lavoura Cafeeira 
Data: 14 a 17 de maio de 2019
Local: Campo Experimental da Epamig – Três Pontas (MG)
Contato: (31) 3489 5057 e faleconosco@epamig.br
Informações: www.expocafe.com.br 

13º encontro nacional do caFé 
Data: 26 a 28 de maio de 2019
Local: Fazenda Vidigal – Barra do Choça (BA)
Contato: (77) 99135 8684 e valeriavidigal@valeriavidigal.com.br
Informações: www.valeriavidigal.com.br 

8º coFFee dinner & coFFee Summit
Data: 28 e 29 de maio de 2019
Local: São Paulo (SP)
Contato: (11) 3079 3755 e coffeedinner@cecafe.com.br
Informações: www.cecafe.com.br

diaS de campo da Fundação procaFé
Datas e locais: dia 10 de abril de 2019, 
na Fazenda Experimental de Boa Esperança (MG);  
dia 9 de maio de 2019, na Fazenda Experimental de Franca; 
e dias 22 e 23 de maio de 2019 
na Fazenda Experimental de Varginha (MG).
Contato: (35) 3214 1411 e claudia@fundacaoprocafe.com.br
Informações: www.fundacaoprocafe.com.br

2º Fórum mundial de produtoreS de caFé 
Datas: 10 e 11 de julho de 2019 
Local: Royal Palm Hall – Campinas (SP)
Contato: info@worldcoffeeproducersforum.com
Informações: www.worldcoffeeproducersforum.com

44º congreSSo BraSileiro de peSquiSaS caFeeiraS
Data: 29 a 1º de novembro de 2019
Local: Poços de Caldas (MG)
Contato: (35) 3214 1411 e claudia@fundacaoprocafe.com.br
Informações: www.fundacaoprocafe.com.br

27º encontro nacional daS indúStriaS de caFé (encaFé)
Data: 6 a 10 de novembro de 2019
Local: Ilha de Comandatuba – Bahia (BA)
Contato: (21) 2206 6161e monica@abic.com.br
Informações: www.abic.com.br 

Semana internacional do caFé (Sic)
Data: 20 a 22 de novembro de 2019
Local: Expominas – Belo Horizonte (MG)
Contato: (11) 3586 2233 e 
contato@semanainternacionaldocafe.com.br
Informações: www.semanainternacionaldocafe.com.br 

AGENDA

EVENTOS DA CADEIA PRODUTIVA 
DO CAFÉ NO bRASIL EM 2019

RUMO AO COFFEE DINNER
Em sua oitava edição, o Coffee Dinner & 

Coffee Summit, uma promoção do Conse-
lho dos Exportadores de Café do Brasil (Ce-
café), firma-se na agenda cafeeira do Brasil 
como um dos mais relevantes e estratégi-
cos pontos de encontro do setor. Ao con-
gregar e aproximar lideranças e represen-
tantes dos mais variados elos da atividade, 
em especial a clientela do café brasileiro, 
o evento. Em 2019, o Coffee Dinner reuni-
rá esse público nos dias 28 e 29 de maio em 
São Paulo, aproveitando as maiores facili-
dades logísticas de acesso a essa cidade. 
Para maiores informações sobre a progra-
mação dos dois dias, interessados podem 
fazer contato pelo fone (11) 30-79 3755 ou 
ainda acessar o site cecafe.com.br.

TOwARDS ThE COFFEE DINNER
In its 8th edition, the Coffee Dinner & Coffee 

Summit, a promotion by the Brazilian Coffee Ex-
porters Council (CECafé), joins the coffee agenda in 
Brazil as one of the most relevant and strategic ga-
thering sites of the sector. It is an event that brings 
together leaderships and representatives of an ar-
ray of links of the activity, especially clients of Brazi-
lian coffee. In 2019, the Coffee Dinner will assemble 
these people on 28 and 29 May, in São Paulo, taking 
advantage of the best logistic facilities that give ac-
cess to the city. For more information on the two-
-day program, please phone (11) 30-79 3755 or ac-
cess site cecafe.com.br.
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Motor Diesel 
4 cilindros Tier3 - 
65cv de potência

Projeto inovador

Transmissão Synchro 
Shuttle - 32F / 16R

Perfeita adequação nas 
diversas operações dentro 
do cafezal ou pomar

Três opções 
de rotação TDP: 540, 
750 e 1000 rpm

A LS  TRACTOR É  UMA D IV ISÃO DA

NOVO 
 LS TRACTOR R65

TODA POTÊNCIA 
E TECNOLOGIA 

QUE O SEU CAFEZAL 
PRECISA.

l s t r a c t o r . c o m . b r /LSTractorBrasil LS Tractor Brasil

LS 0029 19 R65 ANUNCIO 200x270mm.indd   1 2/19/19   10:15 AM

9796



O produtor pede equilíbrio na  
nutrição e redução da bienalidade. 
O negócio pede mais rentabilidade.
A indústria pede mais qualidade de bebida. 
Para tudo isso, você tem uma resposta:  
Programa NossoCafé Yara. 

O mercado pede um novo café: o seu. Por isso, o Programa NossoCafé Yara 

oferece uma nutrição completa para todo o ciclo do cultivo. Antes, durante e depois da colheita.  

Com ele, você aumenta a produtividade da lavoura e garante um café mais saboroso e de qualidade 

superior. Peça a visita do consultor Yara e veja como ter um café que o mercado procura.  

Saiba mais em nossocafeyara.com.br.

O mercado pede  
um novo café: o seu.




