




MURILO pensa

o café no futuro.
"Acredito que as

coisas vão melhorar.
Se não acreditar,
paro de trabalhar"

C
ultivado no Brasil há cerca de 200 anos, o
café tornou-se uma das lavouras mais im-
portantes do país, colocando-o em posi-
ção de destaque no cenário internacional
como maior produtor e maior exportador

mundial do grão. O reconhecimento global favoreceu
a modernização das plantações nacionais, propiciou a
melhoria da qualidade do grão, estimulou o desenvolvi-
mento de uma indústria forte e possibilitou a criação de
um novo segmento, o de cafés especiais, caracterizados
pela qualidade superior e alto valor agregado.

Mas, a despeito dos expressivos avanços, a história
da cafeicultura brasileira também contabiliza fracassos
e crises, como a de 1929, que dizimou parte das plan-
tações e provocou a queima de milhões de sacas. E as
crises produzem, além de mazelas, um efeito positivo
sobre o setor. Afinal, em tempos de dificuldade é pre-
ciso ser mais criativo, mais racional e mais econômico
que em tempos de fartura. Na cafeicultura a experiên-
cia mostra que os momentos difíceis, se bem aprovei-
tados, podem gerar boas oportunidades de negócio. É
o que parece estar acontecendo em algumas fazendas
onde cafeicultores não medem esforços para enfrentar
a fase delicada pela qual passa o segmento.

Há praticamente uma década sem política especí-
fica, o setor já soma uma dívida crônica, originada na
constante prorrogação dos débitos, estimados em 4,2
bilhões de reais. As dívidas, aliadas aos preços atuais,

que oscilam em 250 reais por saca de 60 quilos - e na
maioria dos casos não cobrem os custos de produção
- mostram que não só a safra brasileira, estimada em
39 milhões de sacas, será menor este ano. A renda
do produtor também tende a cair. Mesmo diante
de um cenário pouco otimista, alguns cafeicultores
não se dão por vencidos e, adotando estratégias que
contemplam redução dos custos, agregação de valor
ao produto ou mesmo a diversificação da atividade,
estão conseguindo preservar, ou até mesmo ampliar,
a margem de lucro da atividade.

É o caso de Antônio José Junqueira Villela, pre-
sidente da Aprocam - Associação dos Produtores
de Café da Mantiqueira, com sede em Carmo de
Minas, MG, que investiu na produção de cafés es-
peciais. "Queremos que a microrregião da Serra da
Mantiqueira seja reconhecida pela qualidade do café",
diz. Villela - que faz parte de uma família com longa
tradição na cafeicultura - mantém 600 hectares dis-
tribuídos em cinco fazendas que produzirão 15 mil
sacas nesta safra. Entre as propriedades se destaca a
Sertão, que produz café desde o início do século passa-
do e nomeia a empresa da família. O Grupo Sertão é,
inclusive, o responsável por uma importante mudança
em curso no interior do estado: lidera o processo de
certificação de 46 fazendas para indicação geográfica
de região. O selo garante a origem do café, bem como
suas qualidades e características regionais. O processo



certifica o café da semente à bebida. "Para concorrer
com outras regiões só com café de qualidade, e a in-
dicação geográfica é, além de uma proteção, um valor
agregado", diz Villela.

Hoje, 10% da safra de Carmo de Minas é classifi-
cada como superespecial e chega a ser comercializada
por até 600 reais a saca. "Também estamos criando
uma companhia de exportação, pois queremos tirar
o intermediário. O café especial é um café de rela-
cionamento e o comprador tem de olhar no olho do
produtor." As novas estratégias contemplaram alguns
ajustes no campo. "Diminuímos a altura das árvores
para facilitar a colheita e estamos podando
alguns pés. Após a poda a árvore não
produz. Isso ajuda a manter o equi-
líbrio da safra", diz. Outra técnica
eficiente tem sido a diversificação
da produção. "Muita gente está
introduzindo o gado holandês e
há também uma pequena parcela
de milho e eucalipto." Há 50 anos
eram semeadas mil plantas por hec-

tare. Hoje, algumas áreas já registram 10 mil pés por
hectare, mas em geral a média adotada é de 3 mil. "A
idéia é reduzir o adensamento e manter em 2,5 mil
pés por hectare, pois se a gente diminuir demais o
custo aumento muito", calcula.

Na propriedade de Murilo Ferreira, em Cabo Ver-
de, a cerca de 200 quilômetros de Carmo de Minas,
a estratégia para driblar a crise é reduzir a área de
cultivo. Filho de cafeicultores, Murilo é proprietá-
rio de uma fazenda com 64 hectares, dos quais 20
são cultivados com café. Este ano ele estima que vai
colher 300 sacas, volume bastante inferior às 800 da

safra passada. "Além de ser o ano de queda
da produção, reduzi os investimentos

nas lavouras em função dos preços
baixos do café. Apliquei menos
adubo e menos defensivos", diz.
Com a saca cotada a 250 reais e
o custo de produção em mais de
200 reais por saca, Ferreira estu-

da reduzir os 50 mil pés para 30
mil já na próxima safra. Para ele, o



preço ideal da saca hoje seria entre 300 e
320 reais. "Dessa maneira eu conse-
guiria pagar as contas", diz.

Instalado numa região de
montanhas, onde as terras são
férteis e excelentes para o cultivo
do grão, mas inviáveis para me-
canização da colheita, ele destina
parte da propriedade a criação de
gado leiteiro. "Tenho poucas cabe-
ças, tiro 100 litros por dia. É pouco, mas
ajuda a pagar as despesas do café."

Na propriedade de Carlos Augusto Rodrigues
de Melo, em Cabo Verde, o trabalho foi focado no
manejo, a fim de reduzir os efeitos da bianualidade da
lavoura de café, caracterizada por um ano de produ-
ção maior seguido por período de safra menor. "Todo
ano renovamos um percentual da lavoura. Com essa
prática não temos safras nem tão grandes nem tão
pequenas. Eu tenho registrado uma produtividade
média de 33 sacas por hectare nos últimos seis anos",
diz Melo, que é vice-presidente da Cooxupé - Coo-
perativa Regional de Cafeicultores de Guaxupé, que
atua em 70 municípios do sul de Minas, do cerrado
mineiro e de São Paulo.

Este ano Melo estima colher 8 mil sacas e, apesar
do manejo adequado, o produtor se mostra muito
preocupado com a qualidade da produção. "Vamos
perder qualidade, pois o clima está muito úmido.

Grandes
lavouras, antes

adensadas com 10
mil pés por hectare,

reduzem drasticamente
o espaçamento e

abrigam 2,5 mil pés
por hectare

Choveu mais que no ano passado e houve
muita neblina. Isso atrapalha a elabo-

ração da bebida e, consequentemen-
te, derruba o preço." Segundo ele,
um aspecto positivo no mercado
é a demanda forte para os cafés
finos, especialmente os descas-
cados. "Para esse produto o preço

está bom em função da procura
aquecida e da ausência de café da

Colômbia e dos países da América Cen-
tral, que, por conta de adversidades climáticas,

reduziram a oferta no mercado internacional". O
Brasil está suprindo parte desse mercado, em que os
cafés são cotados em torno de 300 reais.

"Digo aos produtores que não desanimem. Afinal,
temos uma colheita que não será tão pequena quan-
to se falava." Aos dirigentes, Melo aconselha que se
preocupem com questões futuras. "A questão do en-
dividamento é séria, mas deveríamos nos preocupar
primeiro com a renda do agricultor e depois em rees-
calonamento o endividamento, pois se o cafeicultor
não tiver renda de nada adianta prorrogar", diz. Neste
sentido, uma medida anunciada em meados de agosto
pelo Ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes,
pode significar o fim dos tempos difíceis. Stephanes
afirmou que o governo tem planos de tirar 10 milhões
de sacas de café do mercado entre 2009 e 2010. A
política vai demandar l bilhão de reais e pode ajudar
a elevar as cotações do café ainda nesta safra. 
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